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ARTYKU£Y

Daria Chegurova

DOJRZA£OŒÆ EKUMENIZMU
BENEDYKTA XVI

Od d³u¿szego czasu na ca³ym œwiecie mo¿na zaobserwowaæ ostr¹ krytykê Be-
nedykta XVI. Niektóre s³owa i gesty papie¿a – jak m.in. zdjêcie ekskomuniki z
czterech biskupów lefebrystów w styczniu 2009 roku, tzw. „przywrócenie” daw-
nej mszy1 , a tak¿e wypowiedzi dotycz¹ce epidemii AIDS w Afryce – spotka³y siê
z krytyk¹ nie tylko wœród niewierz¹cych, lecz i w œrodowiskach koœcielnych.
„Odpowiednio” naœwietlone przez media, „zaowocowa³y” wielu g³osami sprzeci-
wu nie tylko wobec okreœlonych gestów papie¿a, lecz tak¿e wobec samej jego
osoby, co ewidentnie œwiadczy o tym, jak bardzo teologia Benedykta XVI jest
niezrozumiana i nieznana nawet w szerokich krêgach Koœcio³a katolickiego.

W nurt krytyki papie¿a wpisuje siê artyku³ p. dr Luizy Wawrzyñskiej-Furman
pt. „Ekumenizm Benedykta XVI w krytycznym spojrzeniu katolickim”, który zo-
sta³ opublikowany w SiDE 24 (2008) nr 2. Autorka stawia papie¿owi liczne za-
rzuty, a nawet oskar¿a go o d¹¿enia antyekumeniczne. Artyku³ budzi wiele za-
strze¿eñ co do rzetelnoœci i poprawnoœci naukowej. Brak przypisów, wyrwanie
wypowiedzi papieskich z kontekstu oraz elementarny brak rzetelnej znajomoœci
myœli teologicznej Benedykta XVI wywo³uj¹ du¿y niepokój.

Poniewa¿ treœci zawarte we wspomnianym artykule nie s¹ zgodne z prawd¹,
warto im siê przyjrzeæ bli¿ej. Z tej racji niniejsze przed³o¿enie bêdzie prób¹ od-
powiedzi na kilka postawionych papie¿owi zarzutów, a tak¿e naszkicowania

1 W Liœcie Apostolskim Motu Proprio Benedykt XVI daje do zrozumienia, ¿e tzw. „stary” msza³ nigdy
oficjalnie nie by³ odwo³any (art. 1). Z tej racji mówienie o „przywróceniu dawnej mszy” nie wydaje siê byæ
uzasadnione.



DARIA CHEGUROVA

10

ogólnych zarysów myœli ekumenicznej Benedykta XVI. Nie stawiam sobie za cel
odpowiedzieæ na wszystkie zarzuty, jakie Benedyktowi XVI postawi³a autorka.
Problem teologii liturgii, pos³ugi biskupa Rzymu, roli laikatu w Koœciele, inter-
pretacji soborowego „subsistit in”, dialogu miêdzyreligijnego, a tak¿e niektóre
kwestie zwi¹zane z wydarzeniami obecnego pontyfikatu (m.in. wyk³ad w Raty-
zbonie oraz rezygnacja Benedykta XVI z tytu³u Patriarcha Zachodu) wymagaj¹
osobnego odniesienia. Z racji ograniczonych rozmiarów obecnego artyku³u zasy-
gnalizujê jedynie podstawowe idee teologii obecnego papie¿a, które pomog¹ od-
powiedzieæ na podstawowe pytanie autorki: czy i na ile Benedykt XVI jest papie-
¿em ekumenii?

Koñcz¹c artyku³ dr Wawrzyñska-Furman stawia retoryczne pytanie: „Czy Be-
nedykt XVI jest papie¿em ekumenii? Nie wiem. Nie potrafiê udzieliæ jednoznacz-
nej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi siê jednak, ¿e stanowisko, które piastu-
je, narzuca mu pewne zachowania, pewn¹ etykietê kontaktów dyplomatycznych,
jednak¿e na podstawie moich obserwacji nie mogê powiedzieæ, by zara¿a³ wiar¹
w dialog ekumeniczny, by to by³a jego pasja”2 . Nieprzypadkowo na pocz¹tku
wywo³ujê zagadnienie, jakie pojawia siê na koñcu rozwa¿añ autorki, poniewa¿
dotyczy ono podstawowej kwestii, jak¹ jest istota ekumenizmu.

Zdaniem Benedykta XVI ekumenizm nie polega na dogadywaniu siê i nie za-
le¿y od zdolnoœci dyplomatycznych poszczególnych cz³onków dialogu. W dialo-
gu ekumenicznym nie wolno iœæ na b³êdnie pojête kompromisy. Analizuj¹c aktu-
aln¹ sytuacjê ruchu ekumenicznego kardyna³ Ratzinger stwierdzi³: „Pomyli³a nam
siê trochê teologia z polityk¹, dialog na temat wiary z dyplomacj¹. Chcieliœmy
sami dokonaæ tego, co mo¿e zrobiæ tylko Bóg”3 . Zatem prawdziwa jednoœæ jest
darem Boga, o który nale¿y siê modliæ, który trzeba umieæ przyj¹æ4 .

Podczas XXIII Œwiatowego Dnia M³odzie¿y Benedykt XVI przestrzega³ przed
pokus¹ sztucznego zbudowania doskona³ej jednoœci i wspólnoty, któr¹ okreœli³
jako „duchow¹ utopiê”: „Jak¹ odpowiedŸ my, œwiadkowie Chrystusa, mo¿emy
daæ podzielonemu i rozbitemu œwiatu? Jak mo¿emy wnosiæ nadziejê pokoju,

2 L. Wawrzyñska-Furman, Ekumenizm Benedykta XVI w krytycznym spojrzeniu katolickim, SiDE
24(2008), nr 2, s. 13.

3 J. Ratzinger, Aktualna sytuacja ruchu ekumenicznego, w: Koœció³. Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary,
red. S. O. Horn, V. Pfnür, Kraków 2005, s. 242.

4 Kwestia dotyczy podstawowej zasady teologii obecnego papie¿a, któr¹ jest prymat tego, co otrzymane
(der Primat des Empfangens), przyjêcia przed dawaniem. Wszystko, co cz³owiek posiada, jest darem Boga.
Sam cz³owiek jest owocem myœli Bo¿ej, jest przez Boga pomyœlany. Mi³oœci, wiary, jednoœci cz³owiek nie
potrafi stworzyæ, lecz tylko przyj¹æ z r¹k Bo¿ych jako bezinteresowny dar Bo¿ej dobroci. St¹d jakiekolwiek
ludzkie dzia³anie ma poprzedzaæ pokorne zgodzenie siê z faktem, ¿e cz³owieczeñstwo realizuje siê w byciu
obdarowanym oraz przyjêciu darów. Z tej racji chrzeœcijañstwo urzeczywistnia siê w dynamice przyjêcia
Boga, niesienia Boga oraz dawania Boga. Szerzej na temat zasady prymatu tego, co otrzymane. Zob. Daria
Chegurova, ABC chrzeœcijanina. Analiza myœli Benedykta XVI, Lublin 2009, s. 27-36.
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uzdrowienia i harmonii w sytuacje konfliktu, cierpienia i napiêæ [...]? Jednoœci i
pojednania nie osi¹gniemy tylko naszym wysi³kiem. Bóg stworzy³ nas dla siebie
nawzajem (por. Rdz 2, 24) i tylko w Bogu i w Jego Koœciele mo¿emy znaleŸæ tê
jednoœæ, której szukamy. A jednak, w obliczu niedoskona³oœci i rozczarowañ [...]
odczuwamy niekiedy pokusê, by sztucznie budowaæ «doskona³¹» wspólnotê. Nie
jest to nowa pokusa. W dziejach Koœcio³a jest wiele przyk³adów prób obejœcia
ludzkich s³aboœci i pora¿ek b¹dŸ przejœcia nad nimi do porz¹dku, by stworzyæ
doskona³¹ jednoœæ, duchow¹ utopiê. [...]. W rzeczywistoœci takie próby budowa-
nia jednoœci j¹ podwa¿aj¹!”5 .

Zdaniem Benedykta XVI jakiekolwiek próby stworzenia jednoœci „po nasze-
mu” w rzeczywistoœci s¹ utopijnymi próbami budowania bez Boga. Nie mo¿na
ukszta³towaæ jednoœci „po swojemu”. Jednoœæ jest darem, który nale¿y przyj¹æ, a
nie „stwarzaæ” wedle w³asnych miar i projektów. „Nie mo¿emy sami «zaprowa-
dziæ» jednoœci w³asnymi si³ami –  powiedzia³ papie¿ podczas spotkania ekume-
nicznego w Kolonii. – Mo¿emy j¹ tylko przyj¹æ jako dar Ducha Œwiêtego. Dlate-
go istot¹ spotkania ekumenicznego i ruchu ekumenicznego jest ekumenizm du-
chowy, czyli modlitwa, nawrócenie i œwiêtoœæ ¿ycia [...]. Mo¿na by te¿
powiedzieæ, ¿e najlepsz¹ form¹ ekumenizmu jest ¿ycie wed³ug Ewangelii”6 . In-
nymi s³owy, u podstaw ekumenizmu le¿y ufnoœæ do Boga, a nie pok³adanie na-
dziei we w³asnych si³ach, oczekiwaniach i dyplomacji7 .

W artykule „Postêpy ekumenizmu” kardyna³ Ratzinger stwierdzi³: „Jednoœæ
wynegocjowana przez ludzi mo¿e byæ [...] tylko spraw¹ iuris humani. Nie mia³a-
by wiêc ona w ogóle zwi¹zku z wymienion¹ w J 17 jednoœci¹ teologiczn¹, a tym
samym nie mog³a by byæ œwiadectwem tajemnicy Jezusa Chrystusa, lecz jedynie
œwiadectwem dyplomatycznej zrêcznoœci prowadz¹cych rokowania i ich umiejêt-
noœci zawierania kompromisów. To ju¿ coœ, ale nie dotyczy w³aœciwej p³aszczy-
zny religijnej, o któr¹ przecie¿ chodzi w ekumenizmie. [...] wydaje mi siê wa¿ne
dla przysz³oœci dostrzeganie granic «ekumenizmu negocjacyjnego» i nieoczeki-
wanie od niego czegoœ wiêcej, ni¿ mo¿e on daæ: zbli¿enie w istotnych dziedzi-
nach spraw ludzkich, ale nie prawdziw¹ jednoœæ”8 .

Ratzinger wyraŸnie rozdziela jednoœæ na p³aszczyŸnie ludzkich spraw od jed-
noœci w sensie teologicznym, jak¹ jest jednoœæ w wierze. Ostatnia jest œwiadec-
twem tajemnicy Jezusa Chrystusa, które powinni sk³adaæ wszyscy chrzeœcijanie.

5 Benedykt XVI, Czuwanie z m³odzie¿¹ na hipodromie w Randwick (19 lipca 2008), w: Benedykt XVI,
XXIII Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y. Sydney 2008, Kraków 2008, s. 93-94.

6 Benedykt XVI, Najlepsz¹ form¹ ekumenizmu jest ¿ycie wed³ug Ewangelii. Spotkanie ekumeniczne (19
sierpnia 2005), OsRomPol 26(2005), nr 10, s. 22.

7 W katechezie œrodowej (21 I 2009) papie¿ pokazuje tê myœl niejako z innej strony: istot¹ ekumenizmu
jest wychodzenie poza siebie i zbli¿anie siê do Chrystusa. Tylko pozostaj¹c w relacji z Nim, w zawierzeniu
Jego woli chrzeœcijanie mog¹ byæ rzeczywiœcie zjednoczeni ze sob¹. Por. Benedykt XVI, Wewnêtrzna prze-
miana doprowadzi nas do jednoœci. Katecheza œrodowa (21 I 2009), OsRomPol 30(2009), nr 3, s. 26.

 8 J. Ratzinger, Postêpy ekumenizmu, w: Koœció³. Ekumenizm. Polityka, Poznañ-Warszawa 1990, s. 190-191.
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W tym momencie dotykamy drugiej, niezmiernie wa¿nej sprawy, dotycz¹cej ro-
zumienia ekumenizmu: prawdziwa jednoœæ jest uwiarygodnieniem chrzeœcijañ-
skiego œwiadectwa wiary i koniecznym warunkiem urzeczywistniania misji Ko-
œcio³a. Z tej racji kwestia jednoœci nie mo¿e byæ spraw¹ drugorzêdn¹, lecz nale¿y
do istoty wyznawanej przez chrzeœcijan wiary. W rozwa¿aniach przed modlitw¹
„Anio³ Pañski” 29 czerwca 2008 roku, papie¿ podkreœli³, ¿e chrzeœcijanie nie
mog¹ dawaæ przekonuj¹cego i wiarygodnego œwiadectwa Chrystusowi, jeœli nie
s¹ zjednoczeni9 .

W Warszawie, nawi¹zuj¹c do Chrystusowej modlitwy: „Ojcze, chcê, aby tak¿e
ci, których Mi da³eœ, byli ze Mn¹ tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwa³ê moj¹,
któr¹ Mi da³eœ, bo umi³owa³eœ Mnie przed za³o¿eniem œwiata» (J 17, 24)”, powie-
dzia³: „Czujemy zwi¹zany z tym ciê¿ar odpowiedzialnoœci, wszak ewangeliczne
orêdzie Chrystusa, stosownie do Jego proœby, powinno dotrzeæ do ka¿dego cz³o-
wieka na ziemi, dziêki zaanga¿owaniu wszystkich, którzy wierz¹ w Niego i s¹
wezwani, by œwiadczyæ, ¿e jest On rzeczywiœcie Pos³anym przez Ojca (por. J 17,
23). Trzeba wiêc, abyœmy g³osz¹c Ewangeliê starali siê utrzymywaæ relacje pe³ne
wzajemnej, szczerej mi³oœci, tak aby w ich œwietle wszyscy poznali, ¿e Ojciec
pos³a³ Syna i tak mi³uje swój Koœció³ i ka¿dego z nas, jak umi³owa³ Jego (por. J
17, 23). Zadaniem uczniów Chrystusa, zadaniem ka¿dego z nas staje siê wiêc d¹-
¿enie do takiej jednoœci, byœmy jako chrzeœcijanie stawali siê czytelnym znakiem
Jego zbawczego orêdzia, które kieruje do ka¿dego cz³owieka”10 .

Z tej racji wyj¹tkowe znaczenie dla ekumenizmu ma s³uchanie: nie tylko s³u-
chanie siebie nawzajem, lecz nade wszystko s³uchanie Pana – odczytywanie Jego
woli w s³owie Bo¿ym. Podczas homilii na zakoñczenie Tygodnia Modlitw o Jed-
noœæ Chrzeœcijan (21 I 2007), nawi¹zuj¹c do ewangelicznego opowiadania o
uzdrowieniu g³uchoniemego (por. Mk 7), Benedykt XVI podkreœli³, ¿e w perspek-
tywie chrzeœcijañskiej s³uchanie ma pierwszorzêdne znaczenie w d¹¿eniach eku-
menicznych:

„W istocie, to nie my tworzymy b¹dŸ przygotowujemy jednoœæ Koœcio³a. Ko-
œció³ sam siebie nie stwarza i nie ¿yje sam z siebie, lecz dziêki stwórczemu s³o-
wu, pochodz¹cemu z ust Bo¿ych. Wspólne s³uchanie s³owa Bo¿ego; praktykowa-
nie lectio divina Biblii, czyli czytania po³¹czonego z modlitw¹; zdumienie nowo-
œci¹ s³owa Bo¿ego, które nigdy siê nie starzeje i nigdy nie wyczerpuje;

9 Por. Benedykt XVI, Œwiêty Pawe³ i œw. Piotr – misja i jednoœæ. Rozwa¿anie przed modlitw¹ „Anio³
Pañski” w Bazylice Watykañskiej (29. VI. 2008), OsRomPol 29 (2008), nr 7-8, s. 28.

10 Benedykt XVI, Przemówienie w koœciele ewangelickim œw. Trójcy w Warszawie, w: Trwajcie mocni w
wierze. Benedykt XVI w Polsce (25-28 maja 2006), Marki 2006, s. 44. W katechezie œrodowej (21 I 2009),
przywo³uj¹c Chrystusow¹ modlitwê w Wieczerniku, papie¿ wskaza³ na cel jednoœci, jakim jest wiara: „[...]
Jezus dwukrotnie wskazuje cel [...] jednoœci: aby œwiat uwierzy³. Tak wiêc pe³na jednoœæ zwi¹zana jest z
¿yciem i pos³annictwem Koœcio³a w œwiecie”. Benedykt XVI, Wewnêtrzna przemiana doprowadzi nas do
jednoœci. Katecheza œrodowa (21 I 2009), OsRomPol 30 (2009), nr 3, s. 26.
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przezwyciê¿enie naszej g³uchoty na te s³owa, które s¹ niezgodne z naszymi prze-
konaniami i opiniami; s³uchanie i badanie w jednoœci z wierz¹cymi wszystkich
czasów – to wszystko stanowi drogê, któr¹ nale¿y przebyæ, by osi¹gn¹æ jednoœæ
w wierze jako odpowiedŸ na s³uchanie s³owa. Kto ws³uchuje siê w s³owo Bo¿e,
mo¿e i powinien te¿ mówiæ i przekazywaæ je innym, tym, którzy go nigdy nie
s³yszeli albo te¿ tym, którzy je zapomnieli i pogrzebali pod cierniami trosk docze-
snych i u³udy tego œwiata (por. Mt 13, 22). Powinniœmy postawiæ sobie pytanie:
czy my, chrzeœcijanie, nie staliœmy siê przypadkiem zbyt niemi? Czy nie brakuje
nam odwagi, by mówiæ i œwiadczyæ, jak uczynili to ci, którzy byli œwiadkami
uzdrowienia g³uchoniemego w Dekapolu? Nasz œwiat potrzebuje tego œwiadec-
twa. Oczekuje przede wszystkim wspólnego œwiadectwa chrzeœcijan”11 . Dopiero
uwa¿ne i pe³ne pokory s³uchanie s³owa Bo¿ego umo¿liwia s³uchanie siebie na-
wzajem w dialogu ekumenicznym12 .

Dr Wawrzyñska-Furman formu³uje nastêpuj¹ce spostrze¿enie: „Gdyby Bene-
dykt XVI by³ poprzednikiem Jana Paw³a II prawdopodobnie nie usta³abym w po-
chwa³ach, jednak¿e jest odwrotnie. Od obecnego papie¿a oczekujê wiêc jeszcze
œmielszych kroków i decyzji ni¿ od jego poprzednika, który «przetar³» ju¿ eku-
meniczny szlak i otworzy³ nowe mo¿liwoœci przed swoim nastêpc¹”13 .

W zwi¹zku z powy¿szym powstaje pytanie: czy ekumenizm jest kwesti¹ na-
szych oczekiwañ? Czy w dialogu musimy zrezygnowaæ z prawdy na rzecz osi¹-
gniêcia sukcesu? Czy pojêcie sukcesu jest prawomocn¹ kategori¹ dialogu ekume-
nicznego, który przecie¿ jest teologi¹? Przyjmuj¹c, ¿e jednoœæ jest darem Boga, o
jakich oczekiwaniach mo¿e byæ mowa?

Kardyna³ Ratzinger wyraŸnie przestrzega przed „nastawieniem siê na sukces”.
Dialog ekumeniczny nie musi koñczyæ siê powstaniem nowych dokumentów i
zgod¹ sformu³owan¹ na papierze. Wystarczy, ¿e w wyniku dialogu umocni¹ siê
œwiadectwa wiary poszczególnych stron14 . Owszem, z jednej strony, roz³am po-
woduje pewn¹ wrogoœæ i dlatego trzeba go przemieniæ w felix culpa, lecz co siê
stanie, jeœli mimo wszelkich usi³owañ nie dojdzie siê do jednoœci? W kontekœcie
myœli œw. Paw³a z 1 Kor 11, 1915  Ratzinger odpowiada: „[...] podzia³y nie s¹
z³em, które tylko od nas pochodzi, i wobec tego my powinniœmy je usun¹æ, ale
kryje siê w nich jakaœ Bo¿a «koniecznoœæ»: podzia³y s¹ niezbêdne dla naszego
oczyszczenia”16 .

 11 Benedykt XVI, Œwiat potrzebuje wspólnego œwiadectwa chrzeœcijan. Homilia Benedykta XVI na za-
koñczenie Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan (25 I 2007), OsRomPol 28(2007), nr 3, s. 17.

12 Por. tam¿e. W wypowiedzi tej „pobrzmiewa” wspomniana ju¿ Ratzingerowa zasada prymatu tego, co otrzy-
mane: zanim cz³owiek potrafi cokolwiek daæ, musi najpierw zaczerpn¹æ z Bo¿ego Ÿród³a. Zanim podejmie siê próbê
wys³uchania i zrozumienia drugiej strony dialogu, trzeba najpierw otworzyæ siê na s³uchanie s³owa Bo¿ego.

13 Wawrzyñska-Furman, Ekumenizm Benedykta XVI..., s. 12.
14 Por. Ratzinger, Aktualna sytuacja..., s. 242.
15 „Zreszt¹ nawet musz¹ byæ wœród was rozdarcia, ¿eby siê okaza³o, którzy s¹ wypróbowani”.
16 Ratzinger, Aktualna sytuacja..., s. 235-236.
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Skoro w rozdarciu istnieje swoisty wymiar zrz¹dzenia Boskiego, to trzeba
przyj¹æ, ¿e Bóg sam zdecyduje o czasie pe³nego zjednoczenia. Dlatego du¿o
bardziej nale¿y „wpatrywaæ siê” w Boga i wspó³pracowaæ z Jego wol¹. Warun-
kiem poprawnego ekumenizmu jest oczekiwanie i pe³nienie woli Bo¿ej – nie
w³asnych oczekiwañ. Chodzi o gotowoœæ nawet nie-dzia³ania, zanim nadejdzie
Bo¿a godzina17 .

Kolejny zarzut, jaki stawia autorka, dotyczy modelu jednoœci, jaki propaguje
Benedykt XVI, a jest nim – jej zdaniem – „ekumenizm powrotu” do Koœcio³a
katolickiego. Formu³uje zarzut na podstawie w³asnej analizy zagadnienia „subsi-
stit in”18 . Jej zdaniem, dodanie s³owa „plene” w Deklaracji Dominus Iesus ca³ko-
wicie wypacza sens soborowego stwierdzenia „subsistit in”, jest b³êdem i cofniê-
ciem teologii do czasów Piusa XII oraz zaprzecza sensowi jakiegokolwiek dialo-
gu ekumenicznego19 .

Z powy¿szego autorka wyprowadza nastêpuj¹c¹ konkluzjê: „Skoro Koœció³
Chrystusowy trwa jedynie w Koœciele rzymskokatolickim i nie trwa w ¿adnym
innym, to nigdy nie dotknê³y go ¿adne podzia³y. W takim wypadku Koœcio³y w
XI i XVI wieku odesz³y od jedynego Koœcio³a Chrystusa i potrzebuj¹ powrotu.
Nigdy nie mo¿na by mówiæ o podziale w Koœciele Chrystusowym, a tym samym
mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e dialog ekumeniczny jest fars¹ – przecie¿ wed³ug
Deklaracji Koœció³ Chrystusowy niepodzielnie trwa w Koœciele rzymskokatolic-
kim – nie musimy wiêc d¹¿yæ do jednoœci chrzeœcijan, powinniœmy zaœ zabiegaæ
o powrót marnotrawnych dzieci na ³ono prawdziwego Koœcio³a”20 . I nieco dalej
pyta: „Mo¿e obecny papie¿ zrozumie i wyt³umaczy innym, ¿e powrót do Koœcio-

17 Aidan Nichols ujmuje rzecz w nastêpuj¹cy sposób: „Zdaniem Ratzingera nieprawdopodobne jest, aby
do «pogodzenia ró¿norodnoœci» istniej¹cych Koœcio³ów dosz³o za ¿ycia obecnego pokolenia. Istotny waru-
nek wstêpny w³aœciwego ekumenizmu to oczekiwanie na Bo¿¹ wolê, to raczej gotowoœæ nie-dzia³ania, za-
nim nie nadejdzie wyznaczona przez Niego godzina, ni¿ wytyczanie tej godziny samemu. W tym czasie wie-
le rzeczy mo¿emy czyniæ wspólnie: katolicy i niekatolicy mog¹ wspó³pracowaæ na rzecz umacniania wspól-
nego œwiadectwa mi³oœci, prowadz¹c dzia³ania charytatywne i nios¹c pomoc spo³eczn¹, sk³adaj¹c wspólne
œwiadectwo moralne (przynajmniej w odniesieniu do wielu kwestii) oraz wspólnie doœwiadczaæ podstawo-
wej chrzeœcijañskiej egzystencji”. A. Nichols, Myœl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myœli teologicznej Jo-
sepha Ratzingera, Kraków 2005, s. 359.

18 Na temat Ratzingerowej interpretacji zagadnienia „subsistit in” zob. J. Ratzinger, Eklezjologia Konsty-
tucji ‘Lumen gentium’, w: Koœció³. Pielgrzymuj¹ca wspólnota wiary, red. S. O. Horn, V. Pfnür, Kraków
2005, s. 111-139.

19 Por. Wawrzyñska-Furman, Ekumenizm Benedykta XVI..., s. 9-10. Autorka zarzuca papie¿owi, ¿e odma-
wia on statusu Koœcio³a wspólnotom, wyros³ym z Reformacji, argumentuj¹c, ¿e jak Dekret o ekumenizmie, tak
i Jan Pawe³ II nazywaj¹ wspólnoty te „Koœcio³ami”. Wydaje siê, ¿e problem polega na tym, ¿e czymœ jednym
jest Koœció³ Chrystusowy, a czymœ innym pojêcie eklezjalnoœci. Otó¿, Koœció³ Chrystusowy jako podmiot trwa
w Koœciele katolickim, natomiast inne Wspólnoty i Koœcio³y maj¹ zró¿nicowany stopieñ eklezjalnoœci, dziêki
„licznym pierwiastkom uœwiêcenia i prawdy” (por. KK 8). Lecz nale¿y pamiêtaæ, ¿e ró¿nicuj¹c stopieñ ekle-
zjalnoœci poszczególnych Wspólnot i Koœcio³ów chrzeœcijañskich nie neguje siê ich zbawczej wartoœci oraz
chrzeœcijañskiego braterstwa ich cz³onków. Jako wyznawcy Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego i Zbawiciela –
wszyscy chrzeœcijanie, niezale¿nie od wyznania, jesteœmy braæmi i siostrami w Chrystusie.

20 Tam¿e.
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³a katolickiego, nawet oczekiwany z wielk¹ radoœci¹ i otwartoœci¹, nie jest eku-
menizmem?”21 .

W zwi¹zku z postawionym zarzutem pojawia siê pytanie: jaki model jednoœci
propaguje obecny papie¿?

Benedykt XVI odpowiada, ¿e jednoœæ „nie oznacza tego, co mo¿na by nazwaæ
«ekumenizmem powrotu», w którym konieczne by³oby zanegowanie i odrzucenie
w³asnej historii wiary. W ¿adnym wypadku! [...] Ta jednoœæ nie jest równoznacz-
na z ujednoliceniem wszystkich form wyrazu teologii i duchowoœci, form litur-
gicznych i dyscypliny. Jest to jednoœæ w ró¿norodnoœci i ró¿norodnoœæ w jedno-
œci. 29 czerwca br. podkreœli³em w homilii w uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a, ¿e pe³na jednoœæ i prawdziwa katolickoœæ – w pierwotnym znacze-
niu tego s³owa – ³¹cz¹ siê œciœle ze sob¹22 .

Koniecznym warunkiem do tego, aby ich wspó³istnienie mog³o siê urzeczy-
wistniæ, jest ci¹g³e oczyszczanie i ponawianie d¹¿enia do jednoœci, umacnianie go
oraz troska o jego dojrza³oœæ. Dialog mo¿e siê do tego przyczyniæ. Jest on czymœ
wiêcej ni¿ tylko wymian¹ pogl¹dów, przedsiêwziêciem akademickim. Jest wy-
mian¹ darów (por. Ut unum sint 28), w której Koœcio³y i Wspólnoty koœcielne
mog¹ dzieliæ siê swymi bogactwami (por. Lumen gentium 8, 15; Unitatis redinte-
gratio 3, 14; Ut unum sint 10-14)”23 . W ten sposób, zdaniem papie¿a, w dialogu
ekumenicznym nie chodzi o powrót „synów marnotrawnych” na ³ono „prawdzi-
wego Koœcio³a”. Ekumenizm nie polega na ujednoliceniu bogactwa innych wy-
znañ chrzeœcijañskich. Ró¿norodnoœæ teologii, duchowoœci i liturgii nie jest „pro-
duktem ubocznym”, powsta³ym w wyniku podzia³u chrzeœcijañstwa. Zdaniem

21 Tam¿e, s. 13.
22 Benedykt XVI ³¹czy jednoœæ z apostolskoœci¹ w nastêpuj¹cy sposób: „Katolickoœæ oznacza powszech-

noœæ – ró¿norodnoœæ, która staje siê jednoœci¹; jednoœæ, która pozostaje wszak ró¿norodna. Ze s³ów Paw³a o
powszechnoœci Koœcio³a wynika, ¿e cech¹ tej jednoœci jest zdolnoœæ narodów do przekraczania w³asnych
ograniczeñ, by zwróciæ siê do jedynego Boga. Ojciec teologii katolickiej, œw. Ireneusz z Lyonu, ¿yj¹cy w II
stuleciu, ten zwi¹zek miêdzy katolickoœci¹ a jednoœci¹ wyrazi³ w bardzo piêknych s³owach: «Koœció³ rozsia-
ny po ca³ym œwiecie pieczo³owicie strze¿e tej doktryny i tej wiary, tworz¹c niejako jedn¹ rodzinê: ta sama
wiara, wyznawana jedn¹ dusz¹ i jednym sercem, to samo przepowiadanie, ta sama nauka i tradycja, wyp³y-
waj¹ce jak gdyby z jednych ust. Ró¿ne s¹ jêzyki w ró¿nych regionach ziemi, ale jedna i ta sama jest si³a
tradycji. Koœcio³y Germanii nie maj¹ innej wiary czy tradycji ni¿ Koœcio³y w Galii, Egipcie, Libii, na
Wschodzie czy w œrodkowej czêœci œwiata. Tak jak s³oñce, które jest dzie³em Boga, jest jedno i takie samo
na ca³ym œwiecie, tak œwiat³o prawdziwej nauki jaœnieje wszêdzie i oœwieca wszystkich ludzi, którzy d¹¿¹ do
poznania prawdy» (Adv. haer., I 10, 2). Jednoœæ wszystkich ludzi mimo ich ró¿norodnoœci sta³a siê mo¿liwa,
poniewa¿ Bóg, jedyny Bóg nieba i ziemi, objawi³ siê nam. Poniewa¿ istotna prawda o naszym ¿yciu, o na-
szym «sk¹d» i «dok¹d», sta³a siê widzialna, gdy Bóg siê nam objawi³ i w Jezusie Chrystusie ukaza³ nam
swoje oblicze, samego siebie. Ta prawda o istocie naszego cz³owieczeñstwa, o naszym ¿yciu i naszej œmier-
ci, prawda, która za spraw¹ Boga sta³a siê widzialna, jednoczy nas i czyni nas braæmi. Katolickoœæ i jednoœæ
id¹ w parze. A treœci¹ tej jednoœci jest wiara, któr¹ w imieniu Chrystusa przekazali nam aposto³owie”. Bene-
dykt XVI, Wyznajemy wiarê w Koœció³ Jezusa Chrystusa. Msza œw. i na³o¿enie paliuszy (29 VI 2005),
OsRomPol 26 (2005), nr 9, s. 16.

23 Benedykt XVI, Najlepsz¹ form¹ ekumenizmu jest ¿ycie wed³ug Ewangelii. Spotkanie ekumeniczne (19
sierpnia 2005), OsRomPol 26(2005), nr 10, s. 22.
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Benedykta XVI, ró¿norodnoœæ owa jest nawet koniecznoœci¹, by mog³a zaistnieæ
„wymiana darów”, o jakiej wspomina24 . W ten sposób dialog ekumeniczny ma
znamionowaæ nie tylko d¹¿enie do jednoœci, lecz tak¿e wzajemne ubogacenie
cz³onków dialogu25 .

Autorka zarzuca papie¿owi równie¿ to, ¿e ekumenizm upatruje na p³aszczyŸ-
nie caritas, zaniedbuj¹c ekumenizm doktrynalny. Pisze: „W niemal ka¿dej eku-
menicznej wypowiedzi papie¿ podkreœla koniecznoœæ dawania wspólnego œwia-
dectwa i pracê w dziedzinie etyki. [...] Ekumenizm widzi w pos³udze charytatyw-
nej Koœcio³a, we wspólnym w³¹czaniu siê w pracê na rzecz potrzebuj¹cych oraz
koniecznoœci opracowania nowego podejœcia do coraz powszechniejszych ma³-
¿eñstw mieszanych”26 .

Twierdzenie, ¿e Benedykt XVI nie dba o dialog na p³aszczyŸnie doktrynalnej,
nie ma podstaw w nauczaniu papieskim i wydaje siê byæ wrêcz absurdalne. Ju¿ w
dobie II Soboru Watykañskiego Joseph Ratzinger dobitnie podkreœla³: „Ekume-
nizm nie powinien zalecaæ milczenia co do poszczególnych prawd, ze strachu, ¿e
nie dotrzyma kroku innym. To, co jest prawd¹, musi byæ g³oszone otwarcie, bez
œladu udawania. Doskona³a prawda jest aspektem doskona³ej mi³oœci”27 . W ten
sposób, zdaniem papie¿a, dialog ekumeniczny nigdy nie powinien zrezygnowaæ z
prawdy, która jest prawdziw¹ ojczyzn¹ cz³owieka.

Stefan von Kempis, omawiaj¹c papiesk¹ koncepcjê prawdy, pisze: „[Ratzin-
ger] przyznaje, ¿e gdy by³ profesorem przez d³uga czas nie mia³ pewnoœci, czy
fakt, ¿e chrzeœcijañstwo tak bardzo podkreœla istotnoœæ prawdy nie jest brakiem
respektu w stosunku do innych religii. PóŸniej jednak zrozumia³: «Kiedy odcho-
dzimy od prawdy, od okreœlenia prawdy, wtedy w³aœnie odchodzimy od naszych
podstaw»”28 . Dialog ekumeniczny jest mo¿liwy tylko w prawdzie i dla prawdy;

24 Aidan Nichols rozwija te myœl w nastêpuj¹cy sposób: „[...] Ratzinger jest zdania, ¿e kiedy rozpoznaje-
my w niekatoliku «innego», a dok³adnie mówi¹c, kiedy poznajemy jego «innoœæ», ubogacamy samych sie-
bie. Chocia¿ podzia³ chrzeœcijan jest sam w sobie z³em, stanowi dopuszczony przez Boga œrodek, prowadz¹-
cy do dobra, ze wzglêdu na to, ¿e ró¿ne wyznania rozwinê³y wyj¹tkowe wgl¹dy w Ewangeliê. Ratzinger ma
prawdopodobnie na myœli to, ¿e chocia¿ ca³oœæ elementów tworz¹cych esse Koœcio³a zachowana jest jedynie
w wyznaniu rzymskokatolickim, elementów niezbêdnych dla plene esse Koœcio³a, dla jego pe³nego rozwoju,
trzeba poszukiwaæ, przynajmniej w pewnych okresach i miejscach, poza jego widzialnymi granicami”. A.
Nichols, Myœl Benedykta XVI..., s. 359.

25 Ks. Andrzej Czaja, omawiaj¹c myœl ekumeniczn¹ Benedykta XVI, podkreœla, ¿e istotn¹ spraw¹ w dia-
logu ekumenicznym jest rozró¿nienie podzia³ów czysto ludzkich od podzia³ów z istoty teologicznych. Pisze:
„Okazuje siê nieraz, ¿e odmiennoœci wcale nie musi siê usuwaæ – pod warunkiem, ¿e nie narusza istoty Ko-
œcio³a. Dlatego trzeba siê uczyæ takiej tolerancji wobec drugiego, która opiera siê nie na obojêtnoœci wobec
prawdy, lecz na odró¿nieniu prawdy od czysto ludzkich tradycji”. A. Czaja, Teologia – Koœció³ – Liturgia –
Dialog. Idee przewodnie wybranych obszarów refleksji Josepha Ratzingera, w: Wybitni teologowie XX wie-
ku. Kr¹g jêzyka niemieckiego, red. J. Jezierski, K. Parzych, Olsztyn 2006, s. 225.

26 Wawrzyñska-Furman, Ekumenizm Benedykta XVI..., s. 11.
27 J. Ratzinger, Die erste Sitzungsperiode des des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ein Rückblick, Kolonia

1963, s. 46.
28 S. von Kempis, Benedykt XVI. Podstawy nauczania, Poznañ 2006, s. 113-114.
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wtedy, gdy jej przemilczenie na rzecz kompromisu prowadzi do dwuznacznoœci
i raczej oddala od jednoœci, ni¿ j¹ buduje29 . W wywiadzie, udzielonym Vittorio
Messori’emu, kardyna³ Ratzinger podkreœli³: „[...] dialog ekumeniczny mo¿e
oczyœciæ i pog³êbiæ wiarê katolick¹, ale nie mo¿e zmieniæ jej prawdziwej
istoty”30 .

Benedykt XVI jest œwiadom, ¿e w dobie szerz¹cego siê relatywizmu mówienie
o prawdzie obiektywnej oraz o niezbywalnej roli doktryny w dialogu ekumenicz-
nym mo¿e spotkaæ siê z niezrozumieniem nawet w krêgu teologów-ekumenistów.
18 kwietnia 2008 podczas spotkania ekumenicznego w Nowym Jorku wyraŸnie
zaznaczy³: „[...] w ³onie ruchu ekumenicznego chrzeœcijanie mog¹ odnosiæ siê
niechêtnie do podkreœlania roli doktryny z obawy, ¿e mog³oby to raczej rozdrapy-
waæ ni¿ leczyæ rany podzia³ów. A jednak jasne i œwiadome œwiadectwo o zbawie-
niu, dokonanym przez Jezusa Chrystusa, winno opieraæ siê na pojêciu normatyw-
nego nauczania apostolskiego – nauczania, które rzeczywiœcie podkreœla s³owo
inspirowane przez Boga i podtrzymuje ¿ycie sakramentalne dzisiejszych chrzeœci-
jan”31 . Poniewa¿ celem jednoœci jest jednoœæ w wierze, a ta z kolei jest wiar¹ apo-
stolsk¹ – wrêcz koniecznoœci¹ jest wiarê tê pog³êbiaæ i dawaæ jej odwa¿ne œwia-
dectwo równie¿ w ramach dialogu ekumenicznego. W ten sposób mo¿na stwier-
dziæ, ¿e dialog doktrynalny stanowi priorytet przed dialogiem na p³aszczyŸnie
caritas Koœcio³ów i Wspólnot chrzeœcijañskich32 .

Autorka podejrzewa Benedykta XVI o „jedynie tolerancjê” islamu33 . Wydaje
siê, ¿e taka interpretacja nie ma podstaw w nauczaniu papieskim. Podczas spotka-

29 Por. Raport o stanie wiary. Z ks. Kardyna³em Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, Kra-
ków-Warszawa-Struga 1986, s. 135.

30 Tam¿e.
31 Benedykt XVI, Przemówienie wyg³oszone w czasie spotkania ekumenicznego w Koœciele œw. Józefa.

Nowy Jork, w: Chrystus nasz¹ nadzieja. Wizyta Apostolska Ojca œw. Benedykta XVI w Stanach Zjednoczo-
nych (15-20 kwietnia 2008), Kraków 2008, s. 113.

32 Warto przypomnieæ nauczanie profesora Ratzingera, który z wielk¹ stanowczoœci¹ podkreœla³, ¿e
przed jak¹kolwiek ortopraksj¹ powinna byæ ortodoksja. „Nie istnieje bowiem dobre dzia³anie bez poznania
tego, co s³uszne [...]. Ortopraksja bez poznania staje siê œlepa i prowadzi do przepaœci”. J. Ratzinger, W dro-
dze do Jezusa Chrystusa, Kraków 2004, s. 118. Podczas przemówienia do uczestników sesji plenarnej Papie-
skiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan (17 XI 2006) Benedykt XVI najpierw omówi³ dialog teologiczny, a do-
piero na drugim miejscu dialog duchowy – „ekumenizm mi³oœci”, co niejako œwiadczy o tym, ¿e dialog dok-
trynalny stanowi priorytet w dialogu miêdzywyznaniowym. Zob. Benedykt XVI, Dialog mi³oœci i dialog
prawdy uczniów Chrystusa. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania
Jednoœci Chrzeœcijan (17 XI 2006), OsRomPol 28 (2007), nr 1, s. 11-13.

33 Pisze: „Benedykt XVI w swej ekumenicznej pracy szczególnie ciep³o odnosi siê do wyznawców juda-
izmu [...]. Trudno jednak ustaliæ, czy islam jest dla niego religi¹ równie istotn¹. Oczywiœcie abstrahujê tu od
samego misterium, które ³¹czy judaizm z chrzeœcijañstwem, czego nie ma w relacji chrzeœcijañstwo-islam.
Chodzi mi przede wszystkim o samo podejœcie papie¿a do obu religii. [...] Dla muzu³manów stosunek obecne-
go papie¿a do islamu jest «krokiem wstecz». Sobór Watykañski II uzna³ muzu³manów za braci w wierze i po-
wiedzia³, ¿e Koœció³ otacza ich szacunkiem. Kierunek ten kontynuowa³ papie¿ Pawe³ VI i Jan Pawe³ II [...].
Aktualnie œwiat islamu obawia siê, ¿e choæ Benedykt XVI nie uwa¿a islamu za religiê miecza, to jednak bêdzie
j¹ i jej wyznawców jedynie tolerowa³. Taka postawa wykluczy ca³kowicie jakikolwiek dialog, bo tolerancja w
œwiecie religii i wiary to stanowczo za ma³o”. L. Wawrzyñska-Furman, Ekumenizm Benedykta XVI..., s. 11-12.
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nia z przedstawicielami wspólnot muzu³mañskich 20 sierpnia 2005 roku papie¿
wyraŸnie podkreœli³, ¿e „dialog miêdzyreligijny i miêdzykulturowy chrzeœcijan i
muzu³manów nie mo¿e byæ traktowany jako tymczasowy wybór. Stanowi on bo-
wiem ¿yciow¹ koniecznoœæ, od niego w znacznej mierze zale¿y nasza przy-
sz³oœæ”34 .

Nie jest równie¿ prawd¹ jakoby Benedykt XVI oskar¿a³ wyznawców islamu o
krzewienie religii „ogniem i mieczem”, obarczaj¹c odpowiedzialnoœci¹ za histo-
ryczne konflikty miêdzy muzu³manami a chrzeœcijanami wy³¹cznie wyznawców
Mahometa. W tym¿e przemówieniu w Kolonii papie¿ wyraŸnie podkreœli³, ¿e od-
powiedzialnoœæ le¿y po obu stronach: „Doœwiadczenie przesz³oœci uczy nas, ¿e
wzajemny szacunek i zrozumienie niestety nie zawsze cechowa³y stosunki miê-
dzy chrzeœcijanami i muzu³manami. Na ilu¿ kartach historii opisywane s¹ bitwy i
wojny, podczas których jedna i druga strona wzywa³a imienia Boga, tak jakby
walka z wrogiem i zabijanie przeciwnika by³y Mu mi³e. Pamiêæ o tych smutnych
wydarzeniach powinna nape³niaæ nas wstydem, wiemy bowiem, jakie okrucieñ-
stwa pope³niono w imiê religii. Lekcje przesz³oœci powinny pomóc nam unikn¹æ
powtarzania tych samych b³êdów. Pragniemy poszukiwaæ dróg pojednania i na-
uczyæ siê ¿yæ szanuj¹c to¿samoœæ drugiego cz³owieka. W tym sensie obrona wol-
noœci religijnej jest sta³ym imperatywem, a szacunek dla mniejszoœci jest niew¹t-
pliwie cech¹ prawdziwej cywilizacji”35 .

Niniejsze odniesienie siê do myœli ekumenicznej Benedykta XVI pokazuje, ¿e
nie mo¿na zgodziæ z zarzutami, jakie postawi³a autorka artyku³u „Ekumenizm
Benedykta XVI w krytycznym spojrzeniu katolickim”. Trzeba wyraziæ ubolewa-
nie nad brakiem naukowej rzetelnoœci w artykule dr Wawrzyñskiej-Furman, a tak-
¿e nad brakiem znajomoœci elementarnych podstaw teologii obecnego papie¿a.
Wiele zastrze¿eñ budzi równie¿ styl, w jakim zosta³ napisany. Zdumiewa fakt, ¿e
teolog Koœcio³a katolickiego nazywa swojego papie¿a „starszym panem”. Dziwi
mnie, ¿e doktor teologii odczuwa przymus szukania „niedoci¹gniêæ” w swoim
Koœciele, a tak¿e tego, co „s³abe, niedoskona³e i krzywdz¹ce” w obecnym ponty-
fikacie. Wydaje mi siê, ¿e powo³aniem teologa nie jest szukanie na si³ê s³aboœci i
niedoci¹gniêæ. Owszem, powinno siê stawaæ w prawdzie, ale zawsze ku zbudo-
waniu.

Pozosta³o tylko mieæ nadziejê, ¿e niniejsze przed³o¿enie rozjaœni niektóre
kwestie, dotycz¹ce myœli ekumenicznej Benedykta XVI.

34 Benedykt XVI, Wzajemny szacunek, solidarnoœæ i pokój. Spotkanie z przedstawicielami wspólnot mu-
zu³mañskich (20 sierpnia 2005), OsROmPol 26(2005), nr 10, s. 24.

35 Tam¿e.
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Grzegorz Ignatowski

WP£YW WIZYTY BENEDYKTA XVI
W PAÑSTWIE IZRAEL

NA DIALOG KATOLICKO-¯YDOWSKI

Benedykt XVI jest trzecim papie¿em, który w minionych dziesiêcioleciach
odwiedzi³ miejsca œwiête znajduj¹ce siê w Pañstwie Izrael. Podobnie jak Pawe³
VI w 1964 r. oraz Jan Pawe³ II w 2000 r. w ramach swojej pielgrzymki najpierw
jednak uda³ siê do Królestwa Jordanii. Dwaj ostatni papie¿e, chc¹c odwiedziæ
Betlejem, musieli przekroczyæ równie¿ granice Autonomii Palestyñskiej. Wszy-
scy, zapowiadaj¹c swoje wizyty, podkreœlali wy³¹cznie religijny charakter piel-
grzymek oraz zaznaczali, ¿e w tym czasie bêd¹ modliæ siê o pokój nie tylko w
Ziemi Œwiêtej, lecz tak¿e na ca³ym œwiecie.

Dodajmy, ¿e przed wizyt¹ Jana Paw³a II i Benedykta XVI w Pañstwie Izrael,
stosunki chrzeœcijañsko-¿ydowskie zosta³y wyraŸnie nadszarpniête. W wypadku
ostatniego z wymienionych papie¿y sprawa dotyczy³a wypowiedzi konserwa-
tywnego biskupa Richarda Williamsona, który w swoich wyst¹pieniach podwa¿a³
istnienie komór gazowych oraz pomniejsza³ rozmiary Holokaustu.

Przemawiaj¹c do przedstawicieli Konferencji Przewodnicz¹cych Najwiêk-
szych Amerykañskich Organizacji ¯ydowskich, 12 lutego 2009 r., Benedykt XVI
stara³ siê za³agodziæ istniej¹ce napiêcia i stwierdza³: „Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
wszelkie negowanie b¹dŸ minimalizowanie tej strasznej zbrodni jest niedopusz-
czalne i ca³kowicie nie do przyjêcia”. Wczeœniej jednak zaznaczy³, ¿e przygoto-
wuje siê „do odwiedzenia Izraela, ziemi, która jest œwiêta zarówno dla chrzeœci-
jan, jak i dla ¯ydów, poniewa¿ tam s¹ korzenie naszej wiary”1 . Zwracaj¹c siê do
cz³onków Wielkiego Rabinatu Izraela, 12 marca 2009 r., przypomnia³ cel swojej

1 Benedykt XVI, Negowanie Szoah jest niedopuszczalne, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie –
dalej ORP) 2009, nr 4, s. 23. Po wypowiedziach Williamsona Stolica Apostolska opublikowa³a tekst potêpia-
j¹cy negowanie Holokaustu: A. Foa, K³amstwo oœwiêcimskie, ORP 2009, nr 3, s. 48.
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pielgrzymki: „Jak wam wiadomo, wybieram siê w pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej.
Zamierzam modliæ siê zw³aszcza o centralny dar jednoœci i pokoju, zarówno w
tym rejonie œwiata, jak i dla ca³ej rodziny ludzkiej”2 .

Niezale¿nie jednak od tego jak mocno i zdecydowanie papie¿e bêd¹ podkre-
œlaæ wy³¹cznie religijny charakter swoich wizyt w Ziemi Œwiêtej, ich pielgrzymki
bêd¹ mia³y równie¿ inne wymiary. Z oczywistych powodów w ramach sk³ada-
nych wizyt i spotkañ zostaj¹ podejmowane kwestie ekumeniczne i dialog miêdzy-
religijny. Ziemia Œwiêta jest miejscem, w którym podzia³y wœród chrzeœcijan s¹
odczuwalne w sposób najboleœniejszy, stanowi¹ prawdziwe „zgorszenie dla œwia-
ta”. Poniewa¿ Bliski Wschód jest nieustannie aren¹ sporów i konfliktów zbroj-
nych, ka¿da pielgrzymka postrzegana jest równie¿ w kategoriach politycznych.

Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e pielgrzymowanie do najwa¿niejszych dla
chrzeœcijan miejsc œwiêtych stanowi wa¿ne spotkanie z ludem izraelskim, a kwe-
stia pojednania z nim stanowi jedno z zasadniczych celów wizyty. Przypomnia³ o
tym Benedykt XVI na górze Nebo w Królestwie Jordanii, jeszcze przed przyby-
ciem do Pañstwa Izrael: „Staro¿ytna tradycja pielgrzymowania do miejsc œwiê-
tych przypomina nam ponadto o nierozerwalnej wiêzi ³¹cz¹cej Koœció³ i naród
¿ydowski. Od samego pocz¹tku Koœció³ na tych ziemiach wspomina³ wielkie po-
stacie Patriarchów i Proroków jako znak swego g³êbokiego uznania dla jednoœci
obu Testamentów. Oby nasze dzisiejsze spotkanie mog³o wzbudziæ w nas odno-
wion¹ mi³oœæ do kanonu Pisma Œwiêtego i pragnienie przezwyciê¿enia wszelkich
przeszkód na drodze do pojednania chrzeœcijan i ¯ydów, we wspólnym szacunku
i wspó³pracy w s³u¿bie tego pokoju, do którego wzywa nas S³owo Bo¿e”3 .

Jak wiadomo, oficjalny dialog katolicko-¿ydowski rozpocz¹³ siê po zakoñcze-
niu Soboru Watykañskiego II4 . Problem w tym, ¿e ponad czterdzieœci lat wspól-
nych spotkañ i oficjalnych obrad nauczy³o jego inicjatorów oraz póŸniejszych
uczestników, ¿e obie strony w odmienny sposób podchodz¹ w dalszym ci¹gu do
zakresu proponowanej tematyki. Wyrazem tych stanowisk mog¹ byæ przemówie-
nia wyg³oszone 12 maja 2009 r. przez papie¿a oraz przywódców duchowych ju-
daizmu w Hechal Szlomo – siedzibie naczelnego Rabinatu Izraela w Jerozolimie.
Yona Metzger – naczelny rabin wspólnoty aszkenazyjskiej – zaznaczy³  wówczas,
¿e wita papie¿a w „naszym mieœcie Jerozolimie, wiecznej stolicy ludu ¿ydow-
skiego”. Przypomnia³ równie¿ o 61. rocznicy ustanowienia Pañstwa Izrael w
„Ziemi Œwiêtej, Ziemi Biblii, na glebie, po której st¹pali nasi przodkowie: Abra-
ham, Izajasz, Jakub, Józef, Dawid i Salomon”. Historia ludu ¿ydowskiego, mówi³

2 Benedykt XVI, Oby chrzeœcijanie, ¯ydzi i muzu³manie mogli ¿yæ w pokoju w Ziemi Œwiêtej, ORP 2009,
nr 5, s. 48.

3 Benedykt XVI, Staro¿ytna tradycja pielgrzymowania do miejsc œwiêtych, „Wiadomoœci Katolickiej
Agencji Informacyjnej” (dalej – KAI) 2009, nr 20, s. 8.

4 Zob. np. M. Czajkowski, Jubileusz „Nostra aetate”, „Jednota” 1995, nr 11, s. 10–11; G. Ignatowski,
Na drogach pojednania. Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci, £ódŸ 2003.
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Metzger, pe³na jest „nieopisanych cierpieñ, pogromów, wypêdzeñ, tortur i mor-
derstw”.

W jego przemówieniu pojawi³ siê temat eksterminacji narodu ¿ydowskiego
podczas drugiej wojny œwiatowej. Metzger zaznaczy³ bowiem, ¿e pochodzi z ro-
dziny, która „niemal ca³kowicie zosta³a unicestwiona w czasie okropnego Holo-
kaustu”. Nawi¹zuj¹c zapewne do wspomnianych powy¿ej wypowiedzi William-
sona (chocia¿ nie znajdujemy w wyst¹pieniu rabina ¿adnych bli¿szych wskazó-
wek na ten temat), z³o¿y³ ogólne podziêkowanie Benedyktowi XVI za
przeciwstawienie siê pogl¹dom biskupa podwa¿aj¹cego Szoah. Metzger sugero-
wa³ papie¿owi, aby wys³a³ tak¿e stosowne przes³anie do prezydenta Islamskiej
Republiki Iranu Mahmuda Ahmadine¿ada, który, zaprzeczaj¹c Holokaustowi, na-
daje „pewien rodzaj prawomocnoœci swojemu otwartemu pragnieniu, aby znisz-
czyæ Pañstwo Izrael”.

Zwierzchnik wspólnoty aszkenazyjskiej nawi¹za³ ponadto do wizyty Jana
Paw³a II w Izraelu. Przypomnia³ mianowicie, ¿e umieœci³ on w szczelinach Œcia-
ny Zachodniej karteczkê, w której prosi³ lud ¿ydowski o wybaczenie zadanych
mu cierpieñ przez chrzeœcijan w przesz³oœci oraz zobowi¹zanie do podtrzymywa-
nia braterstwa z ¯ydami. Maj¹c na uwadze wspó³pracê ze Stolic¹ Apostolsk¹,
Metzger sugerowa³ utworzenie jakieœ miêdzynarodowej i miêdzyreligijnej insty-
tucji, podobnej do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zasiadaj¹cy w niej
przedstawiciele wszystkich œwiatowych religii podejmowaliby wysi³ki maj¹ce na
celu rozwi¹zywanie konfliktów i sporów wyp³ywaj¹cych nie tylko z duchowych
przekonañ. Metzger uzna³, ¿e wraz z papie¿em bêdzie zdolny przynosiæ œwiatu
mi³oœæ, czeœæ i pokój5 .

Zanim podsumujemy wypowiedzi Metzgera, przypomnijmy wczeœniejsz¹ wy-
powiedŸ rabina Szeara Jaszuwy Cohena, uczestnika spotkania z Benedyktem XVI
w Hechal Szlomo, odpowiedzialnego w Naczelnym Rabinacie Izraela za relacje
ze Stolic¹ Apostolsk¹, szczególnie z watykañsk¹ Komisj¹ ds. Kontaktów Religij-
nych z Judaizmem. W liœcie otwartym opublikowanym w Internecie 10 maja
2009 r., a wiêc tu¿ przed wizyt¹ Benedykta XVI w Izraelu, Cohen wyrazi³ swoje
oczekiwania wobec zbli¿aj¹cej siê pielgrzymki papieskiej: uszanowanie ofiar Ho-
lokaustu, potêpienie antysemityzmu i okazanie poparcia dla Pañstwa Izrael.
Wspomniany rabin wyrazi³ tak¿e nadziejê, ¿e papie¿ w relacjach katolicko-
¿ydowskich bêdzie kontynuowa³ inicjatywy podjête przez jego poprzedników,

5 O przeœladowaniach i cierpieniach ¯ydów mówi³ w Hechal Szlomo tak¿e rabin Mosze Amar –
zwierzchnik izraelskiej wspólnoty sefardyjskiej. Stwierdzi³ on, ¿e „nie by³o nigdy okresu, kiedy naród ten
nie by³ przeœladowany; nie by³o ¿adnego ludu, który by nie nêka³ i si³¹ przeœladowa³ tego narodu. Mimo
tego, lud ¿ydowski istnieje nawet po Holokauœcie, powróci³ do swojej Ziemi i pozostaje wraz ze swoj¹ Tor¹
i religi¹ jednym narodem”. Omówione przemówienia rabinów znajduj¹ siê na stronie internetowej: http://
www.mfa.gov.il/PopeinIsrael/Speeches/Chief_Rabbis_receive_Pope_Benedict_XVI_12-May-2009.htm (17
czerwca 2009 r.).
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Jana XXIII oraz Jana Paw³a II, a wiêc wyrazi bratersk¹ ¿yczliwoœæ dla ludu
¿ydowskiego i Pañstwa Izrael.

Mówi¹c o wzajemnych relacjach, Cohen zaznacza, ¿e w przesz³oœci by³y one
zdecydowanie negatywne. Dla narodu ¿ydowskiego s¹ one histori¹ krwi i ³ez. Nie
mo¿na wed³ug niego pomijaæ faktu, ¿e ¯ydzi przez ca³e wieki byli przeœladowani
przez chrzeœcijan. Powo³uj¹c siê na osobist¹ rozmowê z Benedyktem XVI, rabin
przyznaje, i¿ stwierdzi³ on, ¿e nie mo¿na byæ cz³onkiem Koœcio³a, jeœli neguje siê
Holokaust, a osoby, które tak czyni¹ nale¿y potêpiæ.  Benedykt XVI, wed³ug Co-
hena, w trakcie rozmowy wskazywa³ równie¿ na inicjatywy podejmowane przez
Koœció³ katolicki dla przezwyciê¿enia antysemityzmu, który jest zbrodni¹ prze-
ciwko Bogu i ludziom. Rabin chcia³by, aby podczas pielgrzymki papie¿ przyczy-
ni³ siê do zapewnienia bezpieczeñstwa dla Izraela ze strony jego nieprzyjació³,
dla „jednego i jedynego bezpiecznego pañstwa dla Ludu Ksiêgi”6 .

W ramach krótkiego podsumowania wypowiedzi rabinów zaznaczmy, ¿e w
swoich wyst¹pieniach podejmowali oni niezmiernie wa¿ne kwestie historyczne,
socjologiczne, psychologiczne oraz polityczne: uszanowanie dla ofiar Holokau-
stu, potêpienie antysemityzmu oraz poparcie dla Pañstwa Izrael. Maj¹c na uwa-
dze wypowiedŸ Metzgera, nale¿y przypomnieæ równie¿ tekst modlitwy umiesz-
czony w szczelinach Œciany Zachodniej przez Jana Paw³a II: „Bo¿e naszych oj-
ców, który wybra³eœ Abrahama i jego potomstwo, aby Twoje imiê zosta³o
zaniesione narodom: bolejemy g³êboko nad postêpowaniem tych, którzy w ci¹gu
dziejów przysporzyli cierpieñ tym Twoim synom, a prosz¹c Ciê o przebaczenie,
pragniemy tworzyæ trwa³¹ wiêŸ prawdziwego braterstwa z ludem przymierza”7 .
£atwo zauwa¿yæ, ¿e Jan Pawe³ II swoj¹ proœbê kieruje bezpoœrednio do Boga.
W ten sposób chcia³ unikn¹æ jakichkolwiek podobnych wypowiedzi od przedsta-
wicieli narodu ¿ydowskiego.

Mo¿emy tak¿e zapytaæ, dlaczego w wyst¹pieniu Cohena zabrak³o uznania dla
osoby Paw³a VI. Pytanie jest zasadne, jeœli przypomnimy, ¿e to za jego pontyfika-
tu uchwalono Deklaracjê o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich No-
stra aetate, dziêki której rozpoczê³y siê oficjalne kontakty z przedstawicielami
œrodowisk ¿ydowskich. Mo¿emy s¹dziæ, ¿e s¹ dwa zasadnicze powody pominiê-
cia przez rabina Haify osoby Paw³a VI. Po pierwsze, deklaracja Nostra aetate za-
chêca do wzajemnego dialogu wy³¹cznie z perspektywy religijnej. Po drugie,
wielu ¯ydów pamiêta, i¿ Pawe³ VI podczas swojej krótkiej pielgrzymki do Ziemi
Œwiêtej nie odwiedzi³ Instytutu Pamiêci Jad Waszem oraz wyst¹pi³ w obronie
swojego poprzednika Piusa XII.

6 List Cohena znajduje siê na stronach internetowych www.sanfranciscosentinel.com/?p=26237 (5
czerwca 2009).

7 Treœæ modlitwy oraz wizytê Jana Paw³a II przy Œcianie Zachodniej omawia dok³adnie G. Ignatowski,
Zmierzaj¹c ku braterstwu. Wp³yw wizyty Jana Paw³a II w Pañstwie Izrael na prace komitetu ³¹cz¹cego Na-
czelny Rabinat Izraela ze Stolic¹ Apostolsk¹, Katowice 2008, s. 51–54.
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WypowiedŸ Benedykta XVI wyg³oszona w Hechal Szlomo pokazuje, co wska-
zano ju¿ wczeœniej, ¿e papie¿ oczekuje od wspólnego dialogu wspó³pracy w kwe-
stiach spo³ecznych i etycznych. W swoim wyst¹pieniu zwierzchnik Koœcio³a ka-
tolickiego zapewni³ o pragnieniu pog³êbienia wzajemnego zrozumienia i wspó³-
pracy miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a Naczelnym Rabinatem Izraela. Zwróci³ tak¿e
uwagê na obrady prowadzone w ramach wspólnej grupy ³¹cz¹cej watykañsk¹
Komisjê ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem a Zespo³em ds. Dialogu Na-
czelnego Rabinatu Izraela. Wed³ug Benedykta XVI, gotowoœæ cz³onków obu de-
legacji do dyskusji nie tylko nad zagadnieniami zbie¿nymi, lecz tak¿e kwestami,
w których mamy odmienne stanowisko, toruje drogê do lepszej wzajemnej
wspó³pracy w ¿yciu publicznym. ¯ydzi i chrzeœcijanie – uzna³ papie¿, zawiera-
j¹c w tych s³owach oczekiwania wynikaj¹ce ze wspólnych kontaktów – s¹ zo-
bowi¹zani w równym stopniu do „poszanowania œwiêtoœci ¿ycia ludzkiego,
centralnego miejsca rodziny, pog³êbionej edukacji m³odzie¿y, wolnoœci religij-
nej i sumienia dla zdrowego spo³eczeñstwa”. Wskazane zagadnienia stanowi¹
jedynie wstêpny etap w naszym dialogu. W swoim wyst¹pieniu Benedykt XVI
zapewni³, ¿e decyzje podjête na Soborze Watykañskim II, aby iœæ drog¹ prowa-
dz¹c¹ do szczerego i trwa³ego pojednania miêdzy ludem ¿ydowskim a chrzeœci-
janami, s¹ nieodwo³alne8 .

Analizuj¹c kolejne wypowiedzi papie¿a, zapytajmy, czy odpowiadaj¹ one po-
stulatom wysuniêtym przez rabinów z Naczelnego Rabinatu Izraela? W przemó-
wieniu wyg³oszonym na lotnisku Ben Guriona, 11 maja 2009 r. – zaraz po przy-
byciu do Pañstwa Izrael z Królestwa Jordanii – Benedykt XVI prezentuj¹c pro-
gram swojej wizyty, podkreœli³, ¿e przybywa jako pielgrzym: „Zajmujê miejsce w
d³ugim szeregu pielgrzymów chrzeœcijañskich do tych brzegów, szeregu, który
siêga najwczeœniejszych wieków dziejów Koœcio³a i który – jestem tego pewien –
bêdzie siêga³ g³êboko w przysz³oœæ. Przyby³em, aby – jak wielu innych przede
mn¹ – modliæ siê w œwiêtych miejscach, modliæ siê zw³aszcza o pokój, pokój tu
w Ziemi Œwiêtej i o pokój na œwiecie”. Przypomnijmy, ¿e podobne uwagi zawarte
zosta³y w przytoczonych na pocz¹tku s³owach skierowanych przez papie¿a do
przedstawicieli œrodowisk ¿ydowskich ze Stanów Zjednoczonych oraz naczel-
nych rabinów Izraela.

Na lotnisku Ben Guriona Benedykt XVI stwierdzi³ ponadto, ¿e odwiedzi Insty-
tut Pamiêci Jad Waszem (mówi¹c dok³adnie, zaznaczy³, ¿e w czasie swojej wizy-
ty uczci ¿ydowskie ofiary Szoah oraz potêpi antysemityzm). Bêd¹c w Jerozoli-
mie, kontynuowa³, spotka siê z miejscowymi przywódcami religijnymi. Wyra¿a-

8 Benedykt XVI, Dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski pozwala z ufnoœci¹ spogl¹daæ w przysz³oœæ, KAI 2009,
nr 21, s. 14.  Fakt, ¿e postanowienia Soboru Watykañskiego II w kwestii rozwoju stosunków katolicko-
¿ydowskich s¹ nieodwo³alne, by³ wielokrotnie powtarzany przez Jana Paw³a II. Zob. np.: Przemówienie na
spotkaniu z g³ównym rabinem Rzymu, ORP 2003, nr 4, s. 53–54.
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j¹c zatroskanie o losy miasta, zaznaczy³, ¿e ¿ywi nadziejê, i¿ wyznawcy wielkich
religii monoteistycznych bêd¹ cieszyli siê swobodnym dostêpem do w³asnych
miejsc œwiêtych. Na uwagê zas³uguj¹ dwa zagadnienia poruszone w tym przemó-
wieniu: potêpienie wrogich zachowañ wobec ¯ydów oraz kwestia rokowañ miê-
dzy Palestyñczykami a Izraelczykami. Wed³ug papie¿a, oba narody powinny ¿yæ
w bezpiecznych granicach uznanych przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹. Prze-
ciwstawiaj¹c siê wszelkim uprzedzeniom wobec ludu ¿ydowskiego, podkreœli³:
„Niestety, antysemityzm nadal podnosi sw¹ odra¿aj¹c¹ g³owê w wielu czêœciach
œwiata. Jest to ca³kowicie nie do przyjêcia. Nale¿y podj¹æ ka¿dy wysi³ek, aby
walczyæ z antysemityzmem, gdziekolwiek siê pojawia oraz popieraæ poszanowa-
nie i szacunek dla cz³onków ka¿dego narodu, plemienia, jêzyka i ludów na ca³ej
kuli ziemskiej”9 .

Zwróæmy jeszcze uwagê na wyg³oszone wczeœniej przemówienie powitalne
Szymona Peresa, prezydenta Pañstwa Izrael. W jego wyst¹pieniu nie odnajduje-
my ¿adnych bezpoœrednich w¹tków politycznych, jak mia³o to miejsce w przyto-
czonych wypowiedziach rabinów. Peres zaznaczy³ jednak, ¿e wizyta papieska jest
niezmiernie wa¿n¹ misj¹ pokoju. Porówna³ j¹ do pracy tych, którzy sadz¹ nasiona
tolerancji, a wykorzeniaj¹ chwasty nienawiœci. Mieszkañcy Pañstwa Izrael,
¯ydzi, chrzeœcijanie, muzu³manie, Beduini oraz Czerkiesi, ¿yj¹c na tej samej zie-
mi, modl¹ siê do wszechmocnego Boga we w³asnym jêzyku, zgodnie ze swoimi
ksiêgami liturgicznymi. Pañstwo Izrael – podkreœla³ prezydent – gwarantuje pe³n¹
swobodê praktyk religijnych i wszelki dostêp do miejsc œwiêtych, równie¿ dla
pielgrzymów z ca³ego œwiata. Wspomnia³, ¿e Pañstwo Izrael zachowuje pokój z
Arabsk¹ Republik¹ Egiptem oraz Jordañskim Królestwem Haszymidzkim, pro-
wadzi tak¿e negocjacje pokojowe z Palestyñczykami10 .

Zagadnienie bezpieczeñstwa Izraela w kontekœcie pokoju na Bliskim Wscho-
dzie podj¹³ Benedykt XVI podczas przemówienia skierowanego do Peresa w Je-
rozolimie, 11 maja 2009 r.: „Pragnê zapewniæ dziœ Pana, a tak¿e premiera Neta-
niahu i jego nowo sformu³owany rz¹d oraz wszystkich mieszkañców Pañstwa
Izrael, ¿e moja pielgrzymka do miejsc œwiêtych jest modlitw¹ o cenny dar jedno-
œci i pokoju dla Bliskiego Wschodu i ca³ej ludzkoœci. Doprawdy ka¿dego dnia
modlê siê, aby pokój zrodzony ze sprawiedliwoœci powróci³ do Ziemi Œwiêtej i
ca³ego regionu, przynosz¹c bezpieczeñstwo i now¹ nadziejê dla wszystkich”.

Odnotujmy, ¿e Benedykt XVI, podobnie jak w wypowiedzi na lotnisku Ben
Guriona, nawi¹za³ i tym razem do kwestii Jerozolimy. Wiadomo, ¿e jest ona ci¹-
gle przedmiotem sporu miêdzy Palestyñczykami a Izraelczykami. Ci ostatni uwa-

9 Benedykt VI, Potrzeba sprawiedliwego pokoju dla tej œwiêtej ziemi. Przemówienie papie¿a na lotnisku
im. Ben Guriona w Tel Awiwie, KAI 2009, nr 21, s. 9.

10 Przemówienie prezydenta Szymona Peresa znajduje siê na stronach internetowych:  http://
www.mfa.gov.il/PopeinIsrael/Speeches/Pres_Peres_welcomes_Pope_Benedict_XVI_Presidential_Residen-
ce_11-May-2009.htm ( 9 lipca 2009).
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¿aj¹ ca³¹ Jerozolimê za stolicê Pañstwa Izrael. Palestyñczycy natomiast postuluj¹,
aby jej wschodnia czêœæ by³a siedzib¹ przysz³ego niepodleg³ego pañstwa pale-
styñskiego. Stolica Apostolska, niezale¿nie od przesuwania pewnych akcentów,
zasadniczo domaga siê uznania Jerozolimy za miasto znajduj¹ce siê pod miêdzy-
narodowym nadzorem, co by³oby najlepsz¹ gwarancj¹ swobodnego dostêpu do
miejsc œwiêtych nie tylko dla wyznawców judaizmu, lecz tak¿e chrzeœcijan oraz
muzu³manów. Postulaty te nawi¹zuj¹ wprost do 181. rezolucji ONZ z 29 listopa-
da 1948 r. W dokumencie tym, daj¹cym prawo Izraelczykom i Palestyñczykom
do ustanowienia w³asnych niezale¿nych pañstw, okreœlono Jerozolimê jako „cor-
pus separatum pod miêdzynarodowym nadzorem”11 . Benedykt XVI pomija nato-
miast wszelkie kontrowersje zwi¹zane z miastem, stwierdzaj¹c ogólne: „Jerozoli-
ma, która przez d³ugi czas by³a miejscem spotkania ludzi ró¿nego pochodzenia,
jest miastem, które pozwala ¯ydom, chrzeœcijanom i muzu³manom na podjêcie
zarówno obowi¹zku, jak i przywileju dawania wspólnego œwiadectwa pokojowe-
go wspó³istnienia, od dawna upragnionego przez ludzi oddaj¹cych kult jednemu
Bogu”12 .

Kwestie polityczne równie¿ i tym razem by³y starannie marginalizowane przez
Peresa, pomimo tego, ¿e problemowi pokoju poœwiêci³ on znaczn¹ czêœæ swojego
przemówienia. Zaznaczy³, ¿e ¯ydzi utracili to co najszlachetniejsze w czasie to-
czonych wojen. Dzisiaj zaœ, mówi³ prezydent, odnajduj¹ nadziejê przy stole nego-
cjacyjnym. W przesz³oœci doœwiadczyli cierpienia, prze¿yli Holokaust. Przypo-
mnia³, ¿e pañstwo izraelskie wy³oni³o siê z popio³ów niewinnych sióstr i braci,
którzy zostali zamordowani w hitlerowskich obozach œmierci, a dym krematoriów
sta³ siê œwiat³em, które prowadzi³o ocalonych. Wskazuj¹c na znaczenie religii w
procesie pokojowym, uzna³, ¿e zwierzchnicy wspólnot religijnych mog¹ wspieraæ
przywódców politycznych. Pojednanie i wzajemne zrozumienie jest obecnie „mi-
sternie tkane” miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a ¯ydami. „Nasze drzwi”, zaznaczy³
prezydent, „s¹ tak¿e otwarte” dla muzu³manów. Prosi³, aby w sposób jednoznacz-
ny oddzielono religiê od przemocy. Twierdz¹c, ¿e judaizm jest zbudowany na to-
lerancji wobec innych religii, postulowa³, aby wszystkie religie zdecydowanie ze-
rwa³y z przemoc¹.

Odnotujmy, ¿e wskazuj¹c na judaizm jako religiê pokoju, Peres przytoczy³
wypowiedŸ proroka Micheasza: „Choæby wszystkie ludy wystêpowa³y, ka¿dy w
imiê swego boga, my jednak wystêpowaæ bêdziemy w imiê Pana, Boga naszego,
zawsze i na wieki” (Mi 4, 5). Koñcz¹c swoje przemówienie, prezydent podkreœli³,
¿e wita papie¿a z Jerozolimy, z miasta pokoju. Zaznaczy³, ¿e jego wizycie bêdzie

11 B. Celler, Proces pokojowy w konflikcie bliskowschodnim, £ódŸ 1996, s. 96–101. Wiêcej na temat
stosunku chrzeœcijan do Jerozolimy zob.: G. Ignatowski, Zjednoczona Jerozolima w perspektywie chrzeœci-
jan, „Studia z Zarz¹dzania Miêdzykulturowego” 2009, nr 2, s. 305–316 oraz Œwiatowa Rada Koœcio³ów wo-
bec Pañstwa Izrael, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2009, nr 1, s. 88–90.

12 Benedykt XVI, Znajdziemy pokój, wspólnie poszukuj¹c Boga, KAI 2009, nr 21, s. 9–10.
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towarzyszyæ „nasze b³ogos³awieñstwo, ¿yczenia, aby wasza modlitwa dosiêg³a
zarówno nieba, jak i ludzkich uszu”13 .

Maj¹c na uwadze przytoczone wypowiedzi, prezydenta i papie¿a, zaznaczmy,
¿e w jednym i drugim wyst¹pieniu pojawi³a siê kwestia Holokaustu, pamiêæ o
ofiarach oraz troska o pokój na Bliskim Wschodzie. Benedykt XVI stanowczo
potêpi³ antysemityzm zaraz na pocz¹tku swojej wizyty, podczas pierwszego, po-
witalnego przemówienia.

Jest zrozumia³e, ¿e temat eksterminacji narodu ¿ydowskiego musia³ zdomino-
waæ wypowiedŸ Benedykta XVI w Instytucie Jad Waszem. Oddaj¹c ho³d ofiarom
Holokaustu, papie¿ zaznaczy³: „Przyby³em, aby trwaæ w ciszy przy tym pomniku,
wybudowanym dla uczczenia pamiêci milionów osób zamordowanych w straszli-
wej tragedii Szoah. Straci³y one ¿ycie, lecz nigdy nie straci³y swoich imion, bo s¹
one wyryte g³êboko w sercach tych, którzy ich kochaj¹, w sercach swych wiê-
zionych wspó³towarzyszy, którzy prze¿yli, i wszystkich ludzi zdeterminowa-
nych, ¿eby nigdy nie pozwoliæ, aby takie okrucieñstwo na nowo okryto ludzk¹
hañb¹”. Potêpiaj¹c zaœ wszelkie przejawy nienawiœci i wrogoœci, papie¿ podkre-
œli³ tym razem, ¿e Koœció³ katolicki pamiêtaj¹c o nauczaniu Jezusa oraz naœla-
duj¹c Jego mi³oœæ do wszystkich ludzi, g³êboko wspó³czuje wszystkim ofiarom.
Dzisiaj jest on tak¿e bliski wszystkim, „którzy s¹ przedmiotem przeœladowañ ze
wzglêdu na rasê, kolor skóry, swe warunki ¿ycia, czy te¿ wyznawan¹ religiê.
Ich cierpienia s¹ jego cierpieniami, jego równie¿ jest ich nadzieja a sprawiedli-
woœæ. Jako Biskup Rzymu i Nastêpca Aposto³a Piotra potwierdzam zaanga¿o-
wanie Koœcio³a w modlitwê i nieustann¹ pracê, aby nienawiœæ nigdy wiêcej nie
w³ada³a ludzkimi sercami”14 .

Przytaczaj¹c wypowiedz Benedykta XVI z Instytutu Jad Waszem, warto po-
stawiæ dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego w jego wyst¹pieniu zabrak³o zdecy-
dowanego potêpienia antysemityzmu? Instytut Pamiêci jest przecie¿ najodpo-
wiedniejszym miejscem na wyra¿enie swojej dezaprobaty dla wszelkich wro-
gich postaw wobec ¯ydów. Po drugie, zauwa¿my, ¿e napiêtnowanie
nazistowskich przeœladowañ znalaz³o siê w kontekœcie wspó³czesnego zaanga-
¿owania Koœcio³a katolickiego w dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu przezwyciê¿enie
uprzedzeñ rasistowskich. Nie tylko dla ¯ydów, lecz tak¿e dla wielu chrzeœcijan
antysemityzm stanowi szczególn¹ formê nienawiœci, poniewa¿ jego ostrze skie-
rowane jest wobec ludu ¿ydowskiego, œwiadka biblijnego objawienia i historii
zbawienia.

13 Przemówienie prezydenta Pañstwa Izrael relacjonujê za: http://www.mfa.gov.il/PopeinIsrael/Spe-
eches/Pres_Peres_welcomes_Pope_Benedict_XVI_Presidential_Residence_11-May-2009.htm (9 lipca
2009).

14 Benedykt XVI, Niech wszyscy ludzie dobrej woli czuwaj¹, by podobnych tragedii ju¿ nie by³o, KAI
2009, nr 21, s. 11. W jêzyku polskim rzadko podaje siê pe³n¹ nazwê Instytutu, która brzmi: Instytut Pamiêci
Mêczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem.
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Benedykt XVI od pocz¹tku podkreœla³, ¿e jego wizyta w Ziemi Œwiêtej bêdzie
pielgrzymk¹ pokoju. Wezwanie to nale¿y odczytaæ w kategoriach politycznych, w
kontekœcie bliskowschodniego procesu pokojowego miêdzy Palestyñczykami
oraz Izraelczykami. W dalszym ci¹gu nierozwi¹zane pozostaj¹ trzy zasadnicze
problemy: wspomniana ju¿ kwestia Jerozolimy, problem uchodŸców palestyñ-
skich oraz pe³na suwerennoœæ Autonomii Palestyñskiej.

W przemówieniach wyg³oszonych w obozie dla uchodŸców w Aida (13 maja
2009 r.) Benedykt XVI wyrazi³ swoj¹ solidarnoœæ ze wszystkimi pozbawionymi
w³asnego domu Palestyñczykami, którzy oczekuj¹ mo¿liwoœci powrotu do swo-
ich miejsc urodzenia lub sta³ego zamieszkania we w³asnym, niezale¿nym pañ-
stwie15 . Nie mo¿na jednak wyci¹gn¹æ wniosku, ¿e papie¿ popar³ tylko jedn¹ stro-
nê konfliktu. Wczeœniej bowiem, przemawiaj¹c w Betlejem, podczas uroczystoœci
powitania na terytorium Autonomii Palestyñskiej, zwracaj¹c siê do prezydenta
Mahmuda Abassa, zaznaczy³, i¿ popiera prawo Palestyñczyków do suwerennej
ojczyzny, które bêdzie zachowywaæ pokój ze swoimi s¹siadami, a wiêc, nale¿y
podkreœliæ, ¿e równie¿ z Pañstwem Izrael. Mówi¹c wprost na temat obaw o bez-
pieczeñstwo w Izraelu i w Autonomii, zaznaczy³, ¿e „Sprawiedliwe i pokojowe
wspó³istnienie miêdzy narodami Bliskiego Wschodu mo¿na osi¹gn¹æ jedynie w
duchu wspó³pracy i wzajemnego poszanowania, w których prawa i godnoœæ
wszystkich s¹ uznane i wspierane”16 . Trzeba w tym kontekœcie jeszcze przypo-
mnieæ, ¿e prezydent Abbas w swoim powitalnym przemówieniu skierowa³ do
Izraelczyków przes³anie pokoju, a Palestyñczycy pos³ugiwali siê w trakcie wizyty
Benedykta XVI jêzykiem pojednania17 .

Faktycznie, kwestia pokoju na Bliskim Wschodzie w pewien sposób zdomino-
wa³a wizytê Benedykta XVI w Pañstwie Izrael. Kartka z modlitw¹, umieszczona
przez papie¿a w szczelinach Œciany Zachodniej, zawiera nastêpuj¹c¹ modlitwê:
„Zeœlij Twój pokój na tê Ziemiê Œwiêt¹, na Bliski Wschód, na ca³a rodzinê
ludzk¹; porusz serca tych wszystkich, którzy wzywaj¹ Twe imiê, aby pod¹¿ali
pokorn¹ drog¹ sprawiedliwoœci i wspó³istnienia”.

Zaznaczyliœmy wczeœniej, ¿e trzecim nierozwi¹zanym problemem w relacjach
izraelsko-palestyñskich pozostaje kwestia Jerozolimy. Zagadnienie to doœæ nie-
oczekiwanie zosta³o podniesione przez ministra ds. turystyki Pañstwa Izrael, Sta-
sa Misehnikova. Zwracaj¹c siê do papie¿a przy Œcianie Zachodniej, minister za-
znaczy³, ¿e Jerozolima jest nie tylko duchowym centrum wszystkich narodów
ziemi, ale tak¿e doczesn¹ stolic¹ Izraela. Œciana Zachodnia – wed³ug Misehniko-
va – by³a œwiadkiem surowych wojen oraz uporczywych dzia³añ na rzecz pokoju

15 Benedykt XVI, Po obu stronach muru konieczna jest odwaga, by przeciwstawiæ siê pragnieniu zemsty,
KAI 2009, nr 21, s. 19–20.

16 Benedykt XVI, Wiem, jak wiele wycierpieliœcie i nadal cierpicie, KAI 2009, nr 21, s. 16–17.
17 W. Shomali, Wiêcej ni¿ siê zdaje, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 21, s. 18.
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oraz ekspresji wyrazów braterstwa poœród narodów, religii i ludów. Minister wy-
razi³ tak¿e powszechnie akceptowan¹ opiniê, ¿e jeœli osi¹gniêty zostanie pokój w
Jerozolimie, to nastanie on równie¿ na ca³ym œwiecie18 .

Zwróciliœmy powy¿ej uwagê, ¿e Benedykt XVI nie potêpi³ zdecydowanie an-
tysemityzmu w Instytucie Pamiêci Jad Waszem. W sposób bardziej wyraŸny anty-
¿ydowskie uprzedzenia zosta³y napiêtnowane podczas ceremonii po¿egnania, 15
maja 2009 r. Podsumowuj¹c krótko swoj¹ pielgrzymkê, papie¿ przypomnia³, ¿e
odwiedziny w  Instytucie oraz spotkane w nim osoby, które prze¿y³y Holokaust
„przypomnia³y mi moj¹ wizytê sprzed trzech lat w obozie œmierci w Auschwitz,
w którym tak wielu ¯ydów – matek, ojców, mê¿ów, ¿on, braci, sióstr, przyjació³ –
zosta³o brutalnie zg³adzonych przez bezbo¿ny re¿im, który propagowa³ ideologiê
antysemityzmu i nienawiœci. Ten przera¿aj¹cy rozdzia³ historii nie mo¿e byæ za-
pomniany ani podwa¿any. Przeciwnie, te ciemne wspomnienia winny umocniæ
nasze zdecydowanie jeszcze œciœlejszego zbli¿enia do siebie nawzajem, jak ga³¹z-
ki tego samego drzewa oliwnego, wyrastaj¹cego z tych samych korzeni i zjedno-
czonych w braterskiej mi³oœci”19 .

Zacytowane s³owa zosta³y docenione przez prezydenta Pañstwa Izrael. Peres
zaznaczy³, ¿e wizyta Benedykta XVI przyczyni³a siê do utrwalenia nowych sto-
sunków miêdzy Watykanem a Jerozolim¹. Na podkreœlenie zas³uguje, mówi³
prezydent, deklaracja papieska, ¿e Holokaust nie mo¿e zostaæ zapomniany ani
negowany. Zwróci³ równie¿ uwagê na potêpienie przez papie¿a antysemityzmu
i wszelkiego rodzaju przejawów dyskryminacji. Te w³aœnie s³owa – mówi³ Pe-
res – „poruszy³y nasze serca i umys³y”. Zaznaczaj¹c, ¿e mimo tego, i¿ lud
¿ydowski i chrzeœcijanie ró¿ni¹ siê w wyznawanej wierze, to jednak wspólnie
przyznaj¹, ¿e Bóg pragnie ¿ycia i szacunku dla niego. Bóg, stwórca cz³owieka,
ochrania równie¿ Jerozolimê. Dzisiaj przywódcy polityczni i religijni, wed³ug
prezydenta, stoj¹ przed powa¿nym zadaniem odseparowania religii od terroru.
Benedykt XVI, przyzna³ Peres, jako wielki duchowy przywódca, mo¿e dopo-
móc ludziom rozpoznaæ, ¿e Bóg nie jest w sercach terrorystów. Koñcz¹c, z
pewn¹ nut¹ patosu wyzna³: „Jesteœmy do g³êbi wdziêczni za wasz¹ wizytê, zna-
j¹c i doceniaj¹c wasze wysi³ki w budowaniu mostów wzajemnego szacunku
miêdzy ludŸmi i narodami”20 .

Podsumowuj¹c wizytê Benedykta XVI w Pañstwie Izrael, zaznaczmy, ¿e w
dalszych analizach nale¿a³oby uwzglêdniæ równie¿ spotkania papie¿a ze
zwierzchnikami wspólnot niechrzeœcijañskich, przemówienia wyg³oszone pod-

18 Przemówienie ministra Stasa Misehnikova znajduje siê na stronach internetowych: http://
www.mfa.gov.il/PopeinIsrael/Speeches/Address_Tourism_Minister_Misezhnikov_Western_Wall_12-May-
2009.htm (9 lipca 2009)

19 Benedykt XVI, Nigdy wiêcej terroryzmu! Nigdy wiêcej wojny!, KAI 2009, nr 21, s. 26.
20 Przemówienie prezydenta znajduje siê na stronach internetowych:  http://www.mfa.gov.il/PopeinIsrael/

Speeches/President_Peres_farewell_ceremony_Pope_Benedict_XVI_15-May-2009.htm (9 lipoca 2009).



WP£YW WIZYTY BENEDYKTA XVI W PAÑSTWIE IZRAEL NA DIALOG ...

29

czas wizyt ekumenicznych oraz kazania skierowane do katolików. Zwróæmy jed-
nak uwagê na kilka szczegó³ów, które nasuwaj¹ siê przy lekturze przemówieñ
wyg³oszonych przez Benedykta XVI.

Jest niezmiernie interesuj¹ce, ¿e kwestia Jerozolimy jako stolicy Pañstwa Izra-
el pojawi³a siê tylko w wypowiedziach rabinów oraz ministra ds. turystyki. Pre-
zydent wita³ papie¿a „z Jerozolimy, z tej ziemi, po której st¹pali prorocy”, a
¿egnaj¹c, wspomnia³, ¿e „Bóg ochrania Jerozolimê”. Zupe³nie inaczej by³o pod-
czas wizyty Jana Paw³a II. Kwestia Jerozolimy, jako stolicy Izraela, by³a podkre-
œlana wówczas przy ka¿dej niemal okazji, nawet w Instytucie Pamiêci Jad Wa-
szem. Fakt ten by³ zwi¹zany z tym, ¿e tu¿ przed pielgrzymk¹ Jana Paw³a II do
Ziemi Œwiêtej, Stolica Apostolska podpisa³a porozumienie fundamentalne z Or-
ganizacj¹ Wyzwolenia Palestyny, w którym nie tylko regulowano dzia³alnoœæ Ko-
œcio³a katolickiego na terytorium palestyñskim, lecz tak¿e wyra¿ono dezaprobatê
wobec Jerozolimy, jako zjednoczonej stolicy Pañstwa Izrael21 . Strona izraelska
rozwa¿a³a nawet mo¿liwoœæ odwo³ania wizyty Jana Paw³a II w Izraelu.

Zauwa¿my dalej, ¿e w przemówieniu Peresa odnajdujemy cytat z Mi 4, 5. Pre-
zydent, powo³uj¹c siê na wspomniany fragment, zaznaczy³, i¿ judaizm jest religi¹
pokoju. Od razu przypominaj¹ siê s³owa skierowane przez Zalmana Szasara do
Paw³a VI, 5 stycznia 1964 r. ¯egnaj¹c papie¿a, stwierdzi³: „W bramach Jerozoli-
my, mieœcie Dawida, stolicy Pañstwa Izrael, niech bêdzie nam wolno przypo-
mnieæ tych proroków Syjonu, którzy zapowiadali, nam i ca³emu œwiatu, nadziejê
na ustanowienie powszechnego pokoju, wskazuj¹c dok³adnie drogê, bardziej nie-
zbêdn¹ do ¿ycia ni¿ kiedykolwiek. Prorok, który przepowiada³, ¿e swe miecze
przekuj¹ na lemiesze, a swoje w³ócznie na sierpy, czy¿ nie og³osi³ tak¿e, ¿e choæ-
by wszystkie ludy wystêpowa³y, ka¿dy w imiê swojego boga, my jednak wystêpo-
waæ bêdziemy w imiê Pana, Boga naszego, zawsze i na wieki”22 . S³owa Szasara
zosta³y wówczas odczytane jako wyraŸne zapewnienie, ¿e Izrael na zawsze pozo-
stanie wierny swojej tradycji i nie nawróci siê na chrzeœcijañstwo23 .

Mimo tego, ¿e w ¿adnym przemówieniu Paw³a VI, Jana Paw³a II oraz Bene-
dykta XVI nie odnajdujemy nawet najmniejszych sugestii dotycz¹cych nawróce-
nia ¯ydów, to kwestia ta zosta³a podjêta przez cytowanego wczeœniej rabina Co-
hena: „Sobór Watykañski II i Deklaracja Nostra aetate pokaza³y wyraŸnie, ¿e nie
nale¿a³oby podejmowaæ ¿adnych wysi³ków w Koœciele katolickim w celu nawró-
cenia ¯ydów. Raczej, lud ¿ydowski powinien pozostawaæ wierny wierze swoich
przodków, tak jak jest to ukazane w Biblii i literaturze rabinicznej”. Podkreœlaj¹c,

 21 B. Fastyn, Jan Pawe³ II wobec konfliktu izraelsko-palestyñskiego, Warszawa 2004, s. 124–127.
22 Commiato dalle autoritá israeliane, w: Il pellegrinaggio di Paolo VI in Terra Santa, Libreria Editrice

Vaticana 1964, s. 84. Dodajmy, ¿e ten sam fragment z proroka Micheasza cytowa³ rabin Œciany Zachodniej,
Szmuel Rabinowitz w czasie wizyty Benedykta VI przy „Murze P³aczu”.

23 M. Mendes, Le Vatican et Israël, Paris 1990, s. 126–127.
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¿e ¯ydzi pozostaj¹ ludem Bo¿ego przymierza, wybranym przez Boga, aby dawaæ
œwiatu Pismo Œwiête, Cohen stwierdzi³ bardzo wyraŸnie: „Mówi¹c wprost, Ko-
œció³ katolicki przyj¹³ teologiczn¹ zasadê, i¿ ¯ydzi nie potrzebuj¹ ¿adnej zmiany
swojej religii, aby osi¹gn¹æ zbawienie. Mam nadziejê, ¿e Wasza Œwi¹tobliwoœæ
znajdzie okazjê podczas wizyty w Izraelu, aby jeszcze raz podkreœliæ ten fakt”24 .

  W czasie pielgrzymki Benedykta XVI do Pañstwa Izrael okazywano pewne
niezadowolenie z faktu, ¿e papie¿ w Jad Waszem nie potêpi³ zdecydowanie anty-
semityzmu. W tym kontekœcie odwo³ywano siê do s³ów Jana Paw³a II, który w
Instytucie Pamiêci stwierdzi³: „Jako biskup Rzymu i nastêpca aposto³a Piotra za-
pewniam naród ¿ydowski, ¿e Koœció³ katolicki, kieruj¹c siê ewangeliczn¹ zasad¹
prawdy i mi³oœci, a nie ¿adnymi wzglêdami politycznymi, g³êboko ubolewa z po-
wodu nienawiœci, przeœladowañ i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek
i gdziekolwiek spotka³y ¯ydów ze strony chrzeœcijan”25 .

Rzeczywiœcie, mo¿emy odczuwaæ pewien niedosyt, czytaj¹c przemówienie
Benedykta XVI wyg³oszone w Jad Waszem, szczególnie w kontekœcie pochodze-
nia papie¿a. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e antysemityzm zosta³ napiêtnowany
przez zwierzchnika Koœcio³a katolickiego na pocz¹tku i na koñcu wizyty w Izra-
elu. Pewne rozczarowania wynikaj¹ zapewne równie¿ z nienajlepszego sposobu
przekazywania przez Benedykta XVI myœli: czêsto d³ugich, teologicznych rozwa-
¿añ. Porównuj¹c je z wypowiedziami Jana Paw³a II, nale¿y podkreœliæ, ¿e by³y
one zwiêz³e i ekspresywne, wyra¿a³y donios³oœæ kolejnych uroczystoœci oraz nie-
skrywan¹ radoœæ z faktu odwiedzin Ziemi Œwiêtej. Na koniec powiedzmy rzecz
jeszcze inn¹. W kontekœcie przedstawionych na pocz¹tku oczekiwañ wyra¿onych
przez rabinów tu¿ przed pielgrzymk¹ i w czasie jej trwania mo¿emy podkreœliæ,
¿e Benedykt XVI spe³ni³ postulaty Naczelnego Rabinatu Izraela.

24 Na temat kontrowersji wokó³ kwestii nawrócenia ¯ydów na chrzeœcijañstwo zob.: G. Ignatowski, Oj-
cowie Soboru Watykañskiego II wobec „Nostra aetate”, Katowice 2007, s. 156–171; J. Majewski, Spór o
nawrócenie ¯ydów, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 21, s. 19.

25 Jan Pawe³ II, Przemówienie podczas wizyty w Instytucie Pamiêci Yad Vashem, ORP 2000, nr 5, s. 27–28.
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Zbigniew Paszta

LUTERANIE A ¯YDZI OD CZASÓW
ORTODOKSJI PROTESTANCKIEJ

DO EPOKI TEOLOGII RACJONALNEJ

¯arliwe, bezkompromisowe wyst¹pienia m³odego Lutra1  w obronie ¯ydów,
znalaz³y nastêpców wœród luteranów dopiero w wieku XVII, a g³oœny antyjuda-
izm teologa dopiero w XIX stuleciu. Nie sposób w tym miejscu wykazaæ wszyst-
kich, ró¿norodnych czynników, które determinowa³y postawy luteranizmu wobec
¯ydów na przestrzeni wieków. Bez w¹tpienia jednak nowa rzeczywistoœæ poli-
tyczna i konfesyjna, która wy³oni³a siê po fali reformacyjnej, okaza³a siê zdecy-
dowanie korzystna dla spo³ecznoœci ¿ydowskich ¿yj¹cych w krajach protestanc-
kich2 .

W epoce okreœlanej mianem ortodoksji protestanckiej (1580-1675) na tere-
nach, na których dominowa³ luteranizm3 , przeplata³y siê ze sob¹ podejrzliwoœæ
wobec nowych przybyszów ¿ydowskich i swoista odpowiedzialnoœæ za dotych-
czasowych, zasiedzia³ych ¿ydowskich wspó³mieszkañców4 . W³aœciwe dla tej i
poprzednich epok przeœwiadczenie o realnej odpowiedzialnoœci za duchowe ¿ycie

1 Zob. mój artyku³, Specyfika postawy Lutra wobec ¯ydów i judaizmu, w: SiDE 1/2009.
2 A. C. Adcock, Renaissance and Reformation, w: Judaism and Christianity, t. 2, The Contact of Phari-

saism with Other Cultures, red. H. Loewe, London, New York 1991, s. 260.
3 Porównanie relacji ¿ydowsko-chrzeœcijañskich w trzech wielkich protestanckich miastach pó³nocnej

Europy: Amsterdamie, Londynie i Hamburgu, w stosunkowo najmniej korzystnym œwietle ukazuje œrodowi-
sko luterañskie. W. Maurer, Die Zeit der Reformation, w: Kirche und Synagoge, Motive und Formen der
Auseinandersetzung der Kirche mit dem Judentum im Laufe der Geschichte, Stuttgart 1953, t. 1, s. 459 oraz
465. W. Philipp, Spätbarock und frühe Aufklärung des Zeitalters des Philosemitismus, w: Kirche und Syna-
goge, dz. cyt., t. 2, s. 45.

4 Specyficzna sytuacja powsta³a te¿ z chwil¹ ekspansji pañstw, kiedy czêœci ¿ydowskiej ludnoœci na in-
korporowanych terenach odmawiano praw traktuj¹c ich jako obcych. Zjawisko to obejmowa³o w wieku
XVIII obszar Polski wcielony do Prus. W. Philipp, Spätbarock …, dz. cyt., s. 55. N. Davies, Bo¿e igrzysko.
Historia Polski, Kraków 1999, s. 772.
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bliŸnich sporadycznie owocowa³o zmuszaniem ¯ydów do s³uchania chrzeœcijañ-
skich kazañ w czasie g³ównych œwi¹t koœcielnych5 . Przewa¿nie jednak wysi³ki
pozyskania ¯ydów dla Koœcio³a opierano o zasadê dobrowolnoœci, przynajmniej
w tym stopniu, ¿e coraz powszechniej odrzucano mo¿liwoœæ chrztów ¿ydowskich
dzieci wbrew woli ich rodziców6 . Mimo negatywnych precedensów7 , w pañ-
stwach luterañskich wyznawcy judaizmu, o ile ju¿ zezwolono im na osiedlenie,
cieszyli siê znaczn¹ swobod¹8 .

Jakkolwiek na p³aszczyŸnie gospodarczej miêdzy luterañskim mieszczañ-
stwem a ¯ydami toczy³a siê od epoki Reformacji wyraŸna rywalizacja, to nie-
koniecznie przek³ada³a siê ona na formy ksenofobii religijnej. Na uwagê zas³u-
guje fakt, ¿e ju¿ w epoce tak zwanej ortodoksji protestanckiej (1580-1675) w
niektórych lokalnych Koœcio³ach luterañskich do liturgii wprowadzono modli-
twy za ¯ydów i nie nale¿y pod tym sformu³owaniem rozumieæ próœb o „nawró-
cenie siê ¯ydów”. Zdaniem niektórych wspó³czesnych badaczy9 , jak Risto Sa-
arinen, duchowoœæ luterañska a¿ do epoki oœwiecenia przenikniêta by³a sympa-
ti¹ do judaizmu, akcentuj¹c te same, co on pojêcia, miêdzy innymi pojêcie
gniewu Bo¿ego.

Faktyczne zmiany chrzeœcijañskiej recepcji judaizmu zapocz¹tkowane zosta³y
na prze³omie XVI i XVII stulecia wraz z odkryciem dla Europy teologii judaizmu

5 Metodê tê zaleca jeszcze nawet przedstawiciel nowszego nurtu teologicznego – pietyzmu Jakob Spener.
U. Arnoldi, Pro Iudaeis. Die Gutachten der hallischen Theologen im 18. Jahrhundert zu Fragen der Juden-
toleranz, Berlin 1993, s. 52-55. A. H. Baumann, M. Saebo, Luthers Erben und die Juden. Das Verhältnis
lutherischen Kirchen Europas zu den Juden, Hannover 1984, s. 21-22.

6 Krytyka takich dzia³añ wyra¿ona zosta³a ju¿ w dobie Reformacji. Przymusowe chrzty stawa³y siê w
Europie specjalnoœci¹ krêgów pozaewangelickich. Mo¿e dziwiæ, ¿e do ich zwolenników zaliczali siê tak
znani uczeni, jak humanista Ulrich Zasius. Luter, mimo bliskich kontaktów z Zasiusem, przeciwstawi³ siê
próbom wprowadzania przymusowych chrztów dzieci ¿ydowskich. WA 53, 528. Por. G. Kisch, Zasius und
Reuchlin. Ein rechtgeschichtlich-vergleichendes Studium zum Toleranzproblem im 16. Jahrhundert, w:
Pforzheimer Reuchlinschriften, Konstanz-Stuttgart 1961, t. 1, s. 13.

7 W omawianym kontekœcie dziejowym, poœród doœæ spektakularnych wyst¹pieñ anty¿ydowskich wska-
zaæ trzeba zamieszki w Hamburgu, w roku 1665. ¯ydzi o portugalskich korzeniach, w których wymierzono
napaœæ, pojawili siê w Wolnym Mieœcie nad £ab¹ w szczytowym momencie konfliktu pomiêdzy luteranami
o orientacji ortodoksyjnej a pietystami. Ju¿ przed osiedleniem siê Sefardyjczyków dochodzi³o do ulicznych
walk pomiêdzy zwolennikami obu chrzeœcijañskich frakcji. Pastorzy o profilu ortodoksyjnym, zainteresowa-
ni zachowaniem religijnego status quo, niechêtni nowym, nieluterañskim przybyszom, prawdopodobnie
sprowokowali wyst¹pienia miejskiego plebsu przeciw ¯ydom. W obronie pobitych wyznawców judaizmu
wyst¹pili luterañscy pietyœci oraz senat miasta, który przyj¹³ rolê protektora spo³ecznoœci niechrzeœcijañ-
skiej. W. Philipp, Spätbarock … dz. cyt., s. 53-54.

8 W obszarze niemieckim swobodê tê dodatkowo umacnia³y postanowienia Sejmu Rzeszy z Augsburga z
roku 1530, stwierdzaj¹ce, ¿e „Powinno siê os³aniaæ ¯ydów, ich cia³o i ¿ycie, (…) nie wolno obci¹¿aæ ich
¿adnymi dodatkowymi c³ami b¹dŸ zmuszaæ do chrztu”. Natomiast na Pó³wyspie Skandynawskim w omawia-
nym okresie spo³ecznoœci ¿ydowskie jeszcze nie istnia³y. A. H. Baumann, M. Saebo, Luthers Erben …dz.
cyt., s. 20.

9 R. Saarinen, Wandlungen des Lutherbildes zwischen Liberalismus und Antisemitismus, w: Religionsun-
terricht und Dialog zwischen Judentum und Christentum, R. Heinonen (red.), Abo 1988, s. 27-28. Por. E.
Vogelsang, Luthers Kampf gegen Juden, Tübingen 1933, s. 9.
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i kultury ¿ydowskiej, dostrzeganych dotychczas w sposób stereotypowy i ahisto-
ryczny. Do ods³oniêcia nowych horyzontów zdecydowanie  przyczynili siê trzej
teologowie reformowani: Buxtorfowie i Scaliger. Szwajcar Johann Buxtorf10

(1564-1629) w dziele z 1603 roku, pod tytu³em Synagoga Judaica, podj¹³ siê sys-
tematyzacji teologii rabinicznej w celu przeprowadzenia gruntownej polemiki za
wspó³czesnym mu judaizmem. Jego syn (1599-1664), który odziedziczy³ po ojcu
zarówno imiê jak i pasjê, poœwiêci³ siê przek³adom na jêzyki europejskie wielkich
dzie³ ¿ydowskiej literatury religijnej: Przewodnika b³¹dz¹cych Majmonidesa i
ksiêgi Kuzari Jehudy ha-Lewiego11 .  Natomiast dziêki pracom francuskiego
orientalisty, cudem ocala³ego z rzezi hugenotów, Josepha Justusa Scaligera (1540-
1609) dzieje Izraela zosta³y zintegrowane z histori¹ ludów staro¿ytnych, co zapo-
cz¹tkowa³o proces weryfikowania niektórych elementów religijnej interpretacji
judaizmu12 . Gdy wiêc tradycyjne zarzuty wobec judaizmu w swej klasycznej for-
mie pojawi³y siê w anonimowym dziele Entdecktes Judentum z 1700 roku, zosta-
³y przez ówczesne protestanckie œrodowiska teologiczne z miejsca uznane za ana-
chronizm13 . Proces poznawania judaizmu rozwin¹³ siê w czasach ortodoksji w
wystarczaj¹cym stopniu, by w nastêpnej epoce teologicznej, to jest w okresie pie-
tyzmu (1675-1720) nowy obraz rabinizmu okaza³ siê ju¿ wystarczaj¹co ugrunto-
wany w œrodowisku protestanckich uczonych.

Rok 1700, jak zosta³o powy¿ej odnotowane, wyznacza pewn¹ cezurê w pro-
blematyce relacji luterañsko-¿ydowskich. Osiemnaste stulecie przynosi na grun-
cie protestanckim dwa nowe zjawiska: rozkwit filosemityzmu i zinstytucjonalizo-
wan¹ misjê wœród ¯ydów. Zjawisko filosemityzmu narodzi³o siê w rezultacie
konfrontacji umys³owej judaizmu i chrzeœcijañstwa. Miejscem intelektualnego
spotkania chrzeœcijañsko-¿ydowskiego w czasach oœwiecenia by³y g³ównie kal-
wiñskie Niderlandy oraz powi¹zana z nurtem teologii reformowanej Anglia, jed-

10  Theologische Realezyklopädie, red. G. Krause, Berlin/New York 1982. (dalej TRE) t. 9, s. 326.
11 Tam¿e.
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Justus_Scaliger
13 O ile tradycyjne pos¹dzenia o mordy rytualne b¹dŸ o zatruwanie studni poddano w w¹tpliwoœæ ju¿ w

czasach Reformacji, to dawne zarzuty o bezprawne posiadanie chrzeœcijañskiej s³u¿by (formu³owane na Za-
chodzie jeszcze przez Bernarda z Clairvaux czy Tomasza z Akwinu) b¹dŸ te¿ pos¹dzenia o bluŸnienie osobie
Chrystusa zachowywa³y ¿ywotnoœæ na protestanckich obszarach Europy Zachodniej jeszcze w drugiej po³o-
wie XVII stulecia. Jednym z luterañskich orientalistów, który podj¹³ te kwestie, by³ Johann Christoph Wa-
genseil (1633-1705), najwybitniejszy chrzeœcijañski znawca judaizmu prze³omu XVII i XVIII wieku. Wize-
runek ¯yda obecny w publikacjach i w korespondencji Wagenseila wyraziœcie odbiega od stereotypu bluŸ-
niercy i potencjalnego niewolnika. Orientalista przekonuje, ¿e rozmyœlne spotwarzanie Syna Bo¿ego jest
dzie³em tylko nielicznych potomków Izraela. Nie dostrzega te¿ koniecznoœci narzucania kultowi synagogal-
nemu jakiejkolwiek chrzeœcijañskiej kontroli. M. Schmidt, Protestantismus vom Aufkommen des Pietismus
bis zum Mitte des 19. Jahrhunderts, w: Kirche und Synagoge, dz. cyt. t. 2, s. 99-103. U. Arnoldi, Pro Iudaeis
…, dz. cyt., s. 5-58. W. Bienert, Martin Luther und die Juden. Ein Quellenbuch mit zeitgenössischen Illustra-
tionen, mit Einführungen und Erläuterungen, Frankfurt am Main 1982, s. 158.
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nak¿e pewne elementy zetkniêcia siê dwóch abrahamickich religii uda³o siê prze-
nieœæ równie¿ na grunt luterañski14 .

Jednym z wa¿niejszych oœrodków propagandy filosemityzmu w obszarze lute-
rañskim by³ Hamburg. Dziêki kontaktom ¿ydowsko-chrzeœcijañskim mog³o roz-
win¹æ siê tam specyficzne œrodowisko badaczy judaizmu, takich jak teolog orto-
doksji Johann Friedrich Mayer (1650-1712)15 . Obok Mayera w krêgu badaj¹cych
judaizm teologów znajdowa³ siê Christian Wolff (1679-1754), za³o¿yciel bibliote-
ki hamburskiej, a tak¿e s³ynny filozof religii Hermann Reimarus (1694-1768)16 .
Swoboda dyskusji w reprezentowanym przez nich œrodowisku owocowa³a zarów-
no przyk³adami konwersji ¯ydów na chrzeœcijañstwo, jak te¿ porzucaniem Ko-
œcio³a dla judaizmu czy deizmu17 . W zadziwiaj¹cy i charakterystyczny dla epoki
sposób, w krêgu tym cele poznawcze nieraz wspó³istnia³y z misyjnymi18 .

Swoist¹ odmian¹ filosemityzmu by³a równie¿ intelektualna moda dworów pro-
testanckich, karmi¹ca siê elementami legendarnymi b¹dŸ mitycznymi. Wielu
ewangelickich monarchów marzy³o o presti¿owej w³adzy nad nieistniej¹cym
Królestwem Jerozolimskim, skupia³o wokó³ siebie rzekomych znawców jêzyka
hebrajskiego i kaba³y oraz chêtnie powierza³o prowadzenie swoich finansów
¯ydom w przekonaniu o szczególnym b³ogos³awieñstwie spoczywaj¹cym na bi-
blijnym Ludzie Wybranym. Przyjmowanie przez w³adcê roli opiekuna opiera³o
siê oczywiœcie na wyidealizowanym modelu starotestamentowego protektoratu:
Cyrus – Lud Wybrany i s³u¿y³o – rzecz jasna – celom zgo³a propagandowym19 .

14 Wa¿nym elementem stosunku œrodowisk reformowanych i anglikañskich do judaizmu okaza³ siê w
XVII stuleciu biblicyzm, którego epifenomenem sta³ siê nowo¿ytny filosemityzm. Fascynacja kolorytem
œwiata Biblii Hebrajskiej owocowa³a we wspomnianych krêgach nie tylko w sferze zewnêtrznej (na przyk³ad
popularnoœci¹ starotestamentowych  nazw i imion), ale równie¿ faktyczn¹ identyfikacj¹ z losami ludu Izra-
ela. W. Philipp, Spätbarock …, dz. cyt., s.  t. 2., s. 33-37.

15 Teolog ten dzia³aj¹c jako generalny superintendent w Greifswaldzie, przyczyni³ siê do wzniesienia
tam tzw. Pokazowej synagogi (Lehrsynagoge), s³u¿¹cej kszta³towaniu wyobra¿eñ o liturgii judaizmu wœród
studentów teologii ewangelickiej. W. Philipp, Spätbarock …, dz. cyt., s. t. 2., s. 54.

16 Tam¿e.
17 Sztywny dogmatyzm zosta³ w Europie zdyskredytowany wydarzeniami wojen religijnych, zatem rów-

nie¿ w dziedzinie duchowoœci nadchodzi³a moda na indywidualizm i poznawanie tego, co egzotyczne. Zja-
wiska te uwidoczni³y siê szczególnie w po³owie XVIII stulecia. Klimat tamtej epoki najlepiej chyba oddaj¹
dzie³a literackie odzwierciedlaj¹ce swoisty uniwersalizm religijny, dystans do konfesyjnej zaœciankowoœci, a
tak¿e zacz¹tki wewn¹trzchrzeœcijañskiej krytyki religii. Wystarczy wskazaæ na wybór tematów religijnych w
literaturze piêknej; zw³aszcza w pracach Gottholda E. Lessinga, mistycznych wizjach Emmanuela Sweden-
borga czy powieœci fantastycznej pastora Jonatana Swifta. Por. Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszech-
na Wydawnictwa „Guttenberga”, Warszawa 1999, t. 9, s. 56-57. E. Swedenborg, De Nova Hierosolyma et
ejus Doctrina coelesti, London 1938. O Emanuelu Swedenborgu rozmawiaj¹ Czes³aw Mi³osz i Ireneusz Ka-
nia, w: S. Toksvig, Emanuel Swedenborg uczony i mistyk, Kraków 2002.

18  Za przyk³ad tego zjawiska mo¿e pos³u¿yæ Esdras Edzari, nieprzeciêtny znawca judaizmu i jêzyków
semickich. Obok spotkania z judaizmem na p³aszczyŸnie naukowej polemiki, Edzari anga¿owa³ siê w osobi-
ste spotkania z przedstawicielami tej religii. Mimo ¿e skutecznie uprawia³ prozelityzm, cieszy³ siê w œrodo-
wiskach ¿ydowskich znacznym powa¿aniem. A. H. Baumann, J. Mahn, M. Saebo, Luthers Erben …, dz.
cyt., s. 21.

19 W. Philipp, Spätbarock …, s. 53-54.
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Niemniej jednak ho³dowanie filosemickim nowinkom przez monarchów wywar³o
znaczny wp³yw na kszta³t relacji Koœció³ – ¯ydzi zw³aszcza w luterañskich Pru-
sach20  i Szwecji21 .

    Nowym elementem ¿ydowsko-luterañskiej interakcji w XVIII stuleciu sta³o
siê stworzenie zinstytucjonalizowanych form misji chrzeœcijañskiej ukierunkowa-
nej na nawracanie ¯ydów. W Halle, niemieckim centrum pietyzmu, gdzie kolejno
rozwijali dzia³alnoœæ Friedrich Jacob Spener (1635-1703), August Hermann
Francke (1663-1727) i Johann Heinrich Callenberg (1694-1760)22 , za spraw¹
ostatniego z wymienionych zorganizowano w roku 1728 komórkê pod nazw¹ In-
stitutum Judaicum et Mohamedicum, instytucjê stawiaj¹c¹ sobie za wy³¹czny cel
misjê wœród ¯ydów. Placówka prze¿ywa³a swój rozkwit w drugiej po³owie XVIII
stulecia. Co charakterystyczne, halleñski oœrodek w swej dzia³alnoœci prozelickiej
nie liczy³ na wsparcie ze strony pañstwa. Pracownicy IJeM, jako nonkonformiœci,
sprzeciwiali siê samookreœleniu Prus jako „chrzeœcijañskiej instytucji” i wynika-
j¹cym z tego roszczeniom pañstwa do propagowania chrzeœcijañstwa wœród jego
obywateli. Niemieccy pietyœci poddawali ostrej krytyce zarówno integracyjn¹ po-
litykê pañstwa, jak i czysto oportunistyczne zachowania asymilacyjne wœród tych
¯ydów, dla których konwersja na chrzeœcijañstwo stawa³a siê drog¹ kariery zawo-
dowej. Dystans emisariuszy Institutum do programu politycznego Prus móg³
zreszt¹ byæ mile widziany w granicach geopolitycznego s¹siada przyjmuj¹cego
lwi¹ czêœæ tych emisariuszy: Rzeczpospolitej Obojga Narodów23 . Pomimo istnie-
nia wspomnianego dystansu do polityki asymilacyjnej pañstwa pruskiego wobec
¯ydów, niektórzy pietyœci przejmowali jednak jej wybrane elementy. Na przy-

20 W osiemnastowiecznych Prusach luteranizm nie by³ wprawdzie wyznaniem panuj¹cym, lecz posiada³
siln¹ pozycjê, miêdzy innymi jako denominacja najsilniejsza liczebnie. Ustawodawstwo Prus Fryderyka
Wielkiego (1712-1786) chroni³o „pruskich” ¯ydów, oficjalnie uznaj¹c ich prawo do swobodnego sprawowa-
nia kultu religijnego i prawie ca³kowicie rezygnuj¹c z nawracania ich. Protekcja nie dotyczy³a jednak osób
na ziemiach nowowch³anianych przez pañstwo pruskie i czêœæ tych ¯ydów w 1773 roku wygnana zosta³a do
Rzeczypospolitej. N. Davies, Bo¿e igrzysko … dz. cyt., s. 772. Por. W. Philipp, Spätbarock …, s. 51-53.

21 Marzenie o roli Nowego Cyrusa naprowadzi³o wielkiego politycznego „eksperymentatora” króla Gu-
stawa III (1772-1792) na zgo³a fantastyczny program uczynienia Szwecji trwa³ym schronieniem dla ¯ydów.
Program ten, pod wp³ywem duchownych i mieszczan, zosta³ jednak storpedowany przez parlament. W. Phi-
lipp, Spätbarock …, s. 60.

22 A. H. Baumann, J. Mahn, M. Saebo, Luthers Erben …, dz. cyt., s. 22.
23 Trudno nie doceniæ faktu, ¿e luterañskie Halle za spraw¹ swej spo³ecznie reformatorskiej dzia³alnoœci

sta³o siê w przeddzieñ rozbiorów Polski jednym z wa¿niejszych oœrodków, do którego szlachta Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów s³a³a swoich synów na naukê. W Collegium Orientalne uczono jêzyka polskiego
od roku 1702. Zainteresowanie sprawami „wschodnimi” ³¹czy³o dzia³ania moralnego wsparcia dla ewangeli-
ków kilku wyznañ, przeœladowanych w dobie kontrreformacji na ziemiach polskich (zw³aszcza na Œl¹sku) z
badaniami nad obyczajowoœci¹ i religi¹ polskich ¯ydów. Historyczny rozpad pañstwa polskiego os³abi³ od-
dzia³ywanie oœrodka halleñskiego na obszarach s³owiañskich i wp³yw na kszta³t rzetelnego poznania wza-
jemnego ¿yj¹cych tam chrzeœcijan i ¯ydów. Kontakty kulturalne Franckesche Stiftungen z Polsk¹ w XVIII
wieku, dodatek do broszury: The Francke Foundations Halle, Germany. Tak¿e: E. Kneifel, Geschichte der
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, Niedermarschacht 1962, s. 157.
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k³ad, poœród najskuteczniejszych metod misji Spener wymienia³ obowi¹zkowe
s³uchanie chrzeœcijañskich kazañ24  przez ¯ydów, a wœród postulatów spo³ecznych
– wezwanie do uczynienia z ¿ydowskich handlarzy i lichwiarzy  poczciwych rol-
ników25 .

Pietyœci w swoich programach misyjnych nie byli – jak widaæ – ca³kiem
jednomyœlni. Istotna polaryzacja stanowisk zaistnia³a miêdzy innymi w ³onie
pietystycznej Jednoty Braterskiej, której cz³onków nazywano herrnhutami26 .
Jej mo¿ny protektor Miko³aj von Zinzendorf (1700-1760), który pieczo³owi-
cie dba³ o powstawanie m³odych wspólnot judeochrzeœcijañskich, punktem
wyjœcia swej dzia³alnoœci uczyni³ tezê, ¿e Koœció³ i Synagoga wspólnie ocze-
kuj¹ Mesjasza. Uwa¿a³, ¿e nawracanie ¯ydów powinno siê rozpoczynaæ od
wskazania na ¿ydowskiego Mesjasza jako na Boga-Syna. Przeciwny takiej
„strategii” by³ wspó³pracownik Zinzendorfa, Samuel Lieberkühn (1710-
1777), który pragn¹³ nawracaæ ¯ydów stopniowo, aby nie zniechêciæ ich na-
g³ym wezwaniem do akceptacji dogmatu trynitarnego. Zatem zamiast o zmar-
twychwstaniu misjonarz mówi³ ¯ydom pocz¹tkowo o przebudzeniu Chrystu-
sa, œci¹gaj¹c tym na siebie zarzut socynianizmu27  ze strony
wspó³wyznawców. Po raz kolejny w zbli¿eniu chrzeœcijañsko-¿ydowskim wy-
p³ynê³a kwestia relatywizmu religijnego.

Tak¿e uwarunkowanie geograficzne i kulturowe skupisk ¿ydowskich narzuca³o
ró¿nice w metodach stosowanych przez poszczególne frakcje pietystów. Dzia³a-

24 Akceptacja takiej metody mo¿e wydawaæ siê tym dziwniejsza, ¿e Spener ju¿ w czasie swej dzia³alno-
œci w Ministerstwie Wyznañ we Frankfurcie nad Menem da³ siê poznaæ jako przeciwnik restrykcji wobec
przejawów ¿ydowskiego kultu religijnego. Przekonywa³ o tym, ¿e zewnêtrzny kszta³t instytucji koœcielnych
raczej odstrêcza ¯ydów od chrzeœcijañstwa ni¿ przywodzi ich na drogê konwersji. Opowiada³ siê przeciw
zamykaniu synagog, przeciw przymusowym chrztom, i za mo¿liwoœci¹ s³u¿by chrzeœcijan u ¯ydów. Je¿eli
wiêc pietyœci akceptowali pewne relikty misji, to dlatego, ¿e nadal ho³dowali przeœwiadczeniu o samoskaza-
niu siê ¯ydów na historyczn¹ poniewierkê. U. Arnoldi, Pro Iudaeis. Die Gutachten … dz. cyt., s. 52-55. Por.
A. H. Baumann, J. Mahn, M. Saebo, Luthers Erben …, dz. cyt., s. 21-22.

25 M. Schmidt, Protestantismus … dz. cyt., s. 96-97. Wspomniany postulat móg³ byæ refleksem obserwa-
cji œrodkowoeuropejskiego ¿ydostwa skupionego w w¹skim krêgu zawodowym w ma³ych i œrednich mia-
stach. Por. A, Eisenbach, Emancypacja ¯ydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim, Warsza-
wa 1988.

26 Herrnhuci, zwani braæmi morawskimi b¹dŸ Unitas Fratrum, to ewangelicka spo³ecznoœæ religijna, któ-
ra powsta³a pod wp³ywem niemieckiego pietyzmu i nawi¹zywa³a do tradycji braci czeskich. W latach 1722-
1727 uciekinierzy przed przeœladowaniami w pañstwie Habsburgów za³o¿yli na Górnych £u¿ycach osadê
Ochranowo (Herrnhut). W tym siedlisku znaleŸli siê wkrótce równie¿ niemieccy luteranie i reformowani.
Mimo ponadwyznaniowego aspektu funkcjonowania wspólnoty, oficjalnie przyjê³a ona Konfesjê Augs-
bursk¹ i zosta³a uznana za integraln¹ czêœæ luterañskiego Koœcio³a Saksonii. Religia. Encyklopedia PWN
(dalej RE), red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2001, t. 2., s. 254 oraz t. 4., s. 384.

27 Jedna z szesnastowiecznych doktryn odrzucaj¹cych naukê o trójjedynym Bogu. Doktryna ta, sformu-
³owana przez w³oskiego myœliciela Fausta Socyna (1579-1604), zosta³a nastêpnie przyjêta przez reprezenta-
tywn¹ czêœæ braci polskich, w tym S. Przypkowskiego i S. Wiszowatego. Nie by³o tajemnic¹, ¿e w dobie
XVI wieku dystans dziel¹cy poszczególne odmiany chrzeœcijañskiego antytrynitaryzmu oraz tak zwanych
judaizantów by³ czêsto niewielki. RE, t. 1, s. 255. Por. J. Juszczyk, O badaniach nad judaizantyzmem, w:
Kwartalnik Historyczny, 86/1969, s. 143.
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nia podejmowane wobec mniejszej liczebnie spo³ecznoœci ¿ydowskiej na Zacho-
dzie ró¿ni³y siê w sposób zasadniczy od pracy misyjnej w œrodowiskach wschod-
niego, ortodoksyjnego (czy te¿ raczej ortopraktycznego) judaizmu. W kontekœcie
zachodnioeuropejskim, w XVIII wieku wyró¿nia³a siê tendencja do kulturowej
asymilacji ¯ydów przy jednoczesnym zachowaniu przez nich ogólnych wskazañ
religii przodków. Idea emancypacji spo³ecznej, reprezentowana przez Moj¿esza
Mendelssohna (1729-1786)28 , sta³a siê uwertur¹ do wyzbycia siê przez zachod-
nioeuropejskich potomków Izraela rodzimej obyczajowoœci, folkloru, ¿argonu,
s³owem nieomal wszystkiego, co nale¿a³o do fenomenologii ¿ycia religijnego i
kulturowego ¯ydów.

Natomiast aszkenazyjska Europa na wschód od Brandenburgii29 , Œl¹ska, Mo-
raw i Panonii, to obszary ¿ywej duchowoœci judaizmu. Dla mieszkañców Zacho-
du (niezale¿nie od wyznania) coraz mocniej przekonanych, ¿e judaizm jest religi¹
„wypalon¹” i umar³¹, wschodnia Europa pozostawa³a kopalni¹ doœwiadczeñ i
swego rodzaju rezerwuarem duchowej si³y. W przeciwieñstwie do nich, ¯ydzi z
Europy Œrodkowej i Wschodniej w ca³ej pe³ni kultywowali sw¹ to¿samoœæ obra-
caj¹c siê w wyraŸnej izolacji od chrzeœcijan i w zasadniczo niezmiennym teatrze
¿ycia codziennego, zbudowanym przez praktykê poprzednich pokoleñ. Silniej ni¿
tendencje asymilacji obyczajowej oddzia³ywa³y te¿ na nich ruchy mesjaniczne i
mistyczne. Paradoksalnie jednak w³aœnie niektóre z tych swoiœcie ¿ydowskich
zjawisk religijnych, jak chocia¿by frankizm, przysporzy³y chrzeœcijañstwu no-
wych wyznawców30 . Ten niepokój religijny w œrodowiskach ¿ydowskich na
wschodzie Europy udawa³o siê wykorzystaæ Koœcio³om, poœród których nie za-

28 Moj¿esz Mendelssohn wp³yn¹³ równie¿ w zasadniczy sposób na obraz judaizmu wœród teologów pro-
testanckich. W s³ynnej polemice z zurychskim duchownym Johannem Casparem Lavaterem (1741-1801)
dokona³ nowego samookreœlenia siê judaizmu. Zgodnie z oœwieceniowymi oczekiwaniami dotycz¹cymi reli-
gii idealnej, Mendelssohn przedstawi³ judaizm jako religiê rozumu, pozbawion¹ jakiegokolwiek irracjonal-
nego dogmatu. Ten w³aœnie deistyczny obraz religii ¯ydów wzbudza³ szczególne zainteresowanie luterañ-
skich teologów w dobie racjonalizmu. H. Wahle, Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrzeœcijañstwo w kontek-
œcie dziejów zbawienia, Tarnów 1993, s. 116-117. Por. A. Unterman, Encyklopedia legend i podañ
¿ydowskich, Warszawa 1994, s. 7-8.

29 Granica miêdzy œrodowiskami zachodnimi oddanym haskali a ¿ydowskim „Wschodem” dopiero w
wieku XIX uleg³a przesuniêciu obejmuj¹c ostatecznie Wielkie Ksiêstwo Poznañskie. (Zarysowana tu geo-
grafia kultury ma jedynie charakter przybli¿ony). W. Hagen, Germans, Poles and Jews. The nationality con-
flict in the Prussian East, 1772-1914, Chicago 1980, s. 46.

30 Spowodowane to by³o przede wszystkim istniej¹c¹ w wieku XVII i XVIII fal¹ tendencji charyzma-
tycznych w judaizmie, które zagra¿a³y jego jednoœci. Rozmaicie potoczy³y siê losy tych mesjañskich ruchów
przebudzeniowych. I tak, nieomal boski kult, którego przedmiotem sta³a siê osoba Jakuba Lejbowicza Fran-
ka (1726-1791), zawiód³ liczne rzesze ¯ydów wprost w szeregi wyznawców rzymskiego katolicyzmu. Na-
stêpn¹ fal¹ religijn¹ sta³ siê chasydyzm – potê¿ny, pozahierarchiczny nurt w ³onie judaizmu, który zachowa³
sw¹ integralnoœæ z religi¹ ¿ydowsk¹ dziêki temu, ¿e stworzy³ dynastie przywódców wp³ywaj¹cych dyscypli-
nuj¹co na rzesze wspó³wyznawców. Por. J. Doktór, Œladami mesjasza-apostaty: ¿ydowskie ruchy mesjañskie
w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wroc³aw 1997, s. 223. Tak¿e, G. Scholem, Mistycyzm ¿ydowski i
jego g³ówne kierunki, Warszawa 1997, s. 384-391 oraz 395-425.
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brak³o Koœcio³ów luterañskich31 . Dostrze¿enie olbrzymich mo¿liwoœci dla pro-
zelityzmu na Wschodzie zdecydowa³o w koñcu o ostatecznym ukierunkowaniu
misji prowadzonej przez takie oœrodki jak wspomniane Institutum Judaicum et
Mohamedicum. Wœród wys³anników Callenberga, którzy penetrowali tereny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, szczególn¹ rolê odegrali J. A. Manitius i J.
G. Widmann, teologowie, którzy nara¿ali siê, zarówno na dzia³ania odwetowe
ze strony wiernych rabinizmowi ¯ydów, jak i na pos¹dzenia o dzia³alnoœæ
szpiegowsk¹ i wywrotow¹32 . Z nastêpn¹ generacj¹ ¿ydowskiej misji œrodkowo-
europejskiej zwi¹zane jest nazwisko Stefana Schultza, który towarzyszy³ wy-
prawom wspomnianych emisariuszy jako m³ody ch³opak33 . Z czasem akcje kie-
rowane przez IJeM wywo³a³y wzmo¿enie ostro¿noœci po stronie wyznawców
judaizmu i ponawianie przez rabinów ostrze¿eñ przed chrzeœcijañskim prozeli-
tyzmem. Ostatecznie, w dobie oœwiecenia plonem misji pietystycznej na
Wschodzie sta³a siê niewielka liczba zarówno jednostek, jak i pozyskanych dla
nowej religii rodzin34 .

Podsumowuj¹c trzeba uznaæ, ¿e na historycznej œcie¿ce ³¹cz¹cej górn¹ cezurê
epoki Reformacji z wiekiem XIX protestantyzm nie popad³ w niebezpieczeñstwa
czyhaj¹ce w tradycyjnej ambiwalencji postaw Koœcio³a wobec Izraela. Tak jak w
czasach œredniowiecza i ewangelickiej reformy Koœcio³a fascynacja nadal towa-
rzyszy³a ¿arliwej zazdroœci chrzeœcijan wobec ludu „pierwszej mi³oœci” Boga.
Nowoœæ sytuacji przejawia³a siê jednak w tym, ¿e zazdroœæ ta nie wyradza³a siê
ju¿ w takie formy zawiœci jak s¹dy kapturowe nad ¯ydami, czy œredniowieczne
rzezie, a antyjudaistyczne paszkwile stopniowo odchodzi³y w przesz³oœæ. Prze-

31 Jeszcze w wieku XVIII wszelkie Koœcio³y chêtnie przyjmowa³y prozelitów niezale¿nie od zawi³oœci
drogi, która ich przywiod³a. Sytuacja ta zaczê³a ró¿nicowaæ siê dopiero w XIX wieku. Por. K. Lewalski,
Koœcio³y chrzeœcijañskie w Królestwie Polskim wobec ¯ydów w latach 1855-1915, Wroc³aw 2002.

32 Oskar¿eniom takim sprzyja³ kolporta¿ ulotek drukowanych przez IJeM i konspiracyjny styl misji, po-
legaj¹cy na próbach nawi¹zania kontaktów na ulicy, w sklepie, w synagodze itp. Tym przedsiêwziêciom to-
warzyszy³ specyficzny sztafa¿: Widmann i Manitius przybywali do polskich miast w przebraniu utrzymuj¹-
cych siê z ja³mu¿ny studentów, opuszczali je niekiedy œcigani przez policjê.( J. A. Manitius ostatecznie osie-
dli³ siê na ziemiach polskich i ¿eni¹c z dziewczyn¹ z ¿ydowskiej rodziny da³ pocz¹tek dynastii duchownych,
koñcz¹cej siê dopiero na Gustawie zamordowanym przez gestapowców w roku 1940. Do dynastii tej zalicza
siê tak¿e najwy¿szy dostojnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim w latach 1895-
1904 – i historycznie jeden z najlepszych w³odarzy tego Koœcio³a – generalny superintendent Karol Gu-
staw). A. Gerhardt, Die Judenmission in Polen, w: Ecclesia, Eine Sammlung von Selbstdarstellungen der
Christlichen Kirchen, t. 5. Die Osteuropäischen Länder, Leipzig 1938, s. 198-199. E. Kneifel, Geschichte
der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, dz. cyt. W. Gastpary, Protestantyzm w dobie dwóch wojen
œwiatowych, 1939-1945, Warszawa 1981, s. 207.

33 Lata dzia³alnoœci Schulza w Polsce i na Wêgrzech przypadaj¹ na drug¹ po³owê XVIII wieku. Jego suk-
cesom w pracy misyjnej sprzyja³a wyj¹tkowa znajomoœæ jêzyków obcych oraz orientacja w fenomenologii
¿ydowskiego ¿ycia codziennego i religijnego. Na miejsce pokojowej konfrontacji chrzeœcijañstwa z juda-
izmem wybiera³ zazwyczaj synagogê. A. Gerhardt, Die Judenmision ..., s. 199.

34 Sukces misyjny mia³ rzekomo stosunkowo najwiêksz¹ skalê w Wielkopolsce. Tam¿e, s. 199-200. Por. J.
Doktór, Œladami …, dz. cyt., s. 50. Por. tego¿, W poszukiwaniu ¿ydowskich kryptochrzeœcijan, Warszawa 1999.
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moc, w tym przymus religijny, przesta³a byæ nieodzownym narzêdziem pozyski-
wania nowych wiernych spoœród ¯ydów. Protestanci Buxtorf i Scaliger uchylili
drzwi do œwiata ¿ydowskiej literatury i oko³o roku 1700 ignorancjê œwiata akade-
mickiego w tym krêgu mo¿na uznaæ za pokonan¹35 . Najistotniejsze jednak, ¿e re-
lacje ewangelicko-¿ydowskie w epokach baroku i oœwiecenia zdoby³y charakter
wielowymiarowy nie ograniczaj¹c siê jedynie do p³aszczyzny misji czy te¿ ja³o-
wych sylogizmów teologii, a swój wyraz utrwali³y równie¿ w takich formach jak
p³ótna Rembrandta.

Zwróæmy uwagê na kierunek wyznaczony przez migracje ¯ydów i chrzeœcijan
pochodzenia ¿ydowskiego w XVII i XVIII stuleciu. W Europie jest to trasa ucie-
czek wiod¹ca z iberyjskich domen Koœcio³a rzymskokatolickiego do wielkich
miast protestanckich. Natomiast za Atlantykiem prowadzi z  Ameryki Papieskiej
dok¹dkolwiek, gdzie znajdzie siê dla uchodŸców miejsce. Motywacja jest oczy-
wista. Obszar chyba najszerzej zakrojonej inwigilacji rasowej to Ameryka £aciñ-
ska, w której Œwiêta Inkwizycja wyszukuje chrzeœcijan posiadaj¹cych jakiegokol-
wiek ¿ydowskiego lub muzu³mañskiego przodka do czwartego pokolenia wstecz
(!) i pod tym zarzutem36  zbiorowo pali ofiary w zainscenizowanych spektaklach
nienawiœci. Oficjalnie Inkwizycja dzia³a³a tam od chwili odkrycia kontynentu a¿
do roku 1823. Co prawda nie we wszystkich domenach protestanckich uciekinie-
rzy byli przyjmowani i nie wszêdzie pozostawiano ich w spokoju, jednak ewentu-
alne porównanie wypada w omawianym okresie na korzyœæ sfery kultury prote-
stanckiej.

W artykule próbowano uwidoczniæ równie¿ zró¿nicowanie miêdzy krêgiem
luterañskim a ewangelicyzmem reformowanym. Jednak¿e za spraw¹ wzajemnych
oddzia³ywañ œrodowisk akademickich na prze³omie XVII i XVIII wieku oraz po-
przez unifikacyjny wp³yw pietyzmu odmiennoœci te w znacznym stopniu ulegaj¹
zatarciu. Aczkolwiek spo³ecznoœci obu nurtów reaguj¹ na zagadnienia dotycz¹ce
¯ydów i judaizmu z odmienn¹ dynamik¹ a¿ do dziœ, to omawianie tych relacji w
separacji od siebie jest (od wskazanego ju¿ momentu) raczej niemo¿liwe.

35  Oczywiœcie nie by³y to dzia³ania jednostronne. ¯ydzi na d³ugo przed pierwszymi drukami Talmudu
(1520-1523) szturmowali bramê dziel¹c¹ ich od zamkniêtego œwiata chrzeœcijañskiej nauki. P. Johnson, Hi-
storia ¯ydów, Kraków 1993, s. 252.

36 Sprowadzenie siê osoby o takiej charakterystyce do kolonii by³o przestêpstwem. W podzielonym miê-
dzy Hiszpaniê i Portugaliê zamorskim œwiecie, obowi¹zywa³ ponawiany w latach 1502-1802 (równie¿ przez
dokumenty papieskie) zakaz osiedlania siê chrzeœcijan wspomnianych kategorii, nie mówi¹c ju¿ o wyznaw-
cach judaizmu. Za spraw¹ ówczesnej biurokracji dysponujemy dziœ skrupulatnymi rejestrami egzekucji osób,
których „czystoœæ krwi” podwa¿ono. (W samym Meksyku w po³owie XVII wieku corocznie zbiorowa kaŸñ
spotyka³a oko³o pó³ setki istnieñ). Prawie wszystkim zdekonspirowanym „udowodniono” religijn¹ nieprawo-
myœlnoœæ. Ród sta³ siê wyznacznikiem ¿ycia i œmierci, tote¿ traktuje siê dzia³ania Inkwizycji Hiszpañskiej
jako pierwsze historycznie wprowadzenie kryterium rasowego do Koœcio³a chrzeœcijañskiego. Nie nale¿y siê
dziwiæ, ¿e Inkwizycja, mimo ponawianych prób zminimalizowania jej win, przedstawia na przestrzeni trzech
stuleci jedynie czarne t³o dla relacji chrzeœcijañsko-¿ydowskich, tak¿e dla wielu œwiat³ych dzia³añ rzymskie-
go katolicyzmu. EJ t. 8, s. 1392-1393 oraz t. 12 , s. 1475.
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Mo¿na natomiast zapytaæ, co generalnie wyró¿nia³o obszar ewangelicki? Czy
istnia³a jakaœ niekoniecznie uœwiadamiana identyfikacja Koœcio³a równie¿ z t¹
czêœci¹ Izraela, któr¹ uwa¿ano za zbuntowan¹, a nawet krn¹brn¹? Byæ mo¿e
ewangelicka, monergistyczna refleksja sk³ania³a w jakiœ sposób do tego, by s¹d
nad tym „niepos³usznym” ludem oddaæ w rêce Wiekuistego, który wed³ug swej
niepojêtej woli zatwardzi³ serca ludzkie? Niestety, sugerowana przez Saarinena37

sympatia do judaizmu, podyktowana wspólnot¹ korzeni i fundamentalnych pojêæ
religijnych, ju¿ w dziewiêtnastowiecznej w Europie staje siê zjawiskiem coraz
bardziej anachronicznym.

37 R. Saarinen, Wandlungen …dz.cyt.
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Miros³awa R. Weremiejewicz

ALIANS EWANGELICZNY

1. Powstanie Aliansu Ewangelicznego

W po³owie XIX w. (a dok³adnie – w 1846 r.) powsta³a pierwsza w œwiecie
miêdzywyznaniowa i miêdzynarodowa organizacja ekumeniczna. By³ to Alians
Ewangeliczny, AE (ang. Evangelical Alliance) powo³any z inicjatywy szkockiego
prezbiterianina1  Thomasa Chalmersa (1780-1847). By³a to wspólnota wykazuj¹ca
silne wp³ywy pietystyczne (pobo¿noœciowe). Jej przekonania doktrynalne nie
by³y ¿adnym novum, nie d¹¿ono te¿ do jednoœci organizacyjnej cz³onków Alian-
su, ale stawiano na wspó³pracê w zakresie misji, ewangelizacji i diakonii2 .

Podkreœlano autorytet Pisma Œwiêtego, trójjedynoœæ Boga, grzesznoœæ cz³o-
wieka, inkarnacjê Syna Bo¿ego, usprawiedliwienie z wiary, nieœmiertelnoœæ du-
szy, zmartwychwstanie cia³a, zbawienie sprawiedliwych i potêpienie z³ych, bo-
skie ustanowienie urzêdu kaznodziejskiego oraz obowi¹zuj¹cy charakter chrztu i
Wieczerzy Pañskiej. G³ównymi ideami Aliansu by³y i s¹: krzewienie œwiadomo-
œci duchowej jednoœci wszystkich, którzy wierz¹ w Jezusa Chrystusa; wzywanie
do wspólnej modlitwy i realizowania wspólnych zadañ ewangelizacyjnych, dusz-
pasterskich i diakonijnych. Inicjatyw¹ podjêt¹ ju¿ na konferencji za³o¿ycielskiej
by³a idea organizowania styczniowych tygodni modlitw o jednoœæ chrzeœcijan3 .

1 Prezbiterianie s¹ cz³onkami Koœcio³ów zaliczanych do rodziny Koœcio³ów reformowanych, czyli tych,
które wywodz¹ siê z Reformacji szwajcarskiej.

2 K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegre. Sto lat d¹¿eñ ekumenicznych, Warszawa 2007, s. 124;
3 K. Karski, Pocz¹tki ruchu ekumenicznego w Koœcio³ach protestanckich, w: W. Hryniewicz, J. S. Gajek,

S. J. Koza (red.), Ku chrzeœcijañstwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1996, s. 284; K. Karski,
Od Edynburga do Porto Allegre, dz. cyt., s. 124.
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W konferencji za³o¿ycielskiej AE wziê³o udzia³ ponad 800 delegatów z 52 Ko-
œcio³ów i Wspólnot z Wielkiej Brytanii, Europy i Ameryki Pó³nocnej. Uczestnicy
tego spotkania nie wystêpowali jako oficjalni przedstawiciele swoich Koœcio³ów,
ale powo³ali dobrowolne stowarzyszenie pojedynczych osób. Jednak¿e w 1951 r.
utworzono ju¿ Œwiatow¹ Wspólnotê Ewangeliczn¹, ŒWE (ang. World Evangeli-
cal Fellowship), która nastêpnie w 2002 r. zmieni³a nazwê na Œwiatowy Alians
Ewangeliczny, ŒAE (ang. World Evangelical Alliance), który uwa¿a siê za praw-
nego nastêpcê Aliansu Ewangelicznego powsta³ego w Londynie w 1846 r. Obec-
nie ŒAE, zrzeszaj¹cy ju¿ Koœcio³y i organizacje o charakterze ewangelicznym,
ma 7 regionalnych i 121 krajowych pe³noprawnych cz³onków dzia³aj¹cych na te-
renie 123 pañstw œwiata oraz 100 organizacji o drugorzêdnym statusie cz³onkow-
skim i reprezentuje ok. 200 milionów osób4 . ŒAE stanowi uniê Aliansów Ewan-
gelicznych regionalnych (z danego kontynentu), w sk³ad których wchodz¹ Alian-
se poszczególnych krajów. Europejski Alians Ewangeliczny, EAE, (ang. European
Evangelical Alliance) istniej¹cy od 1950 r., liczy 15 milionów cz³onków, ¿yj¹-
cych w 35 krajach5 .

Od pocz¹tku swego istnienia AE mia³ charakter protestancki, dawa³ siê te¿ za-
uwa¿yæ silny wp³yw ruchów pietystycznych i przebudzeniowych6 . Idee Aliansu
wp³ynê³y na powstanie Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych Mê¿czyzn (ang.
Young Men’s Christian Associations, YMCA), Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³o-
dych Kobiet (ang. Young Women’s Christian Association, YWCA) i Œwiatowego
Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich (ang. World Student Christian Federation,
WSCF)7 .

Pocz¹tkowo w jêzyku polskim Alians zwany by³ Aliansem Ewangelickim8 ,
potem – Ewangelicznym9 , a obecnie niektórzy u¿ywaj¹ nazwy – Ewangelikal-
ny10 . Wszystkie te trzy s³owa maj¹ identyczn¹ etymologiê11 , aczkolwiek przypi-
suje siê im inne znaczenia. Angielskie s³owo Evangelical daje Polakom mo¿li-
woœæ nadawania mu ró¿nego znaczenia i jego interpretacji. Polski oddzia³ krajo-
wy AE, powsta³y w 1999 r., zrzesza jedynie Koœcio³y tradycji ewangelicznej12 .

4 K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegre, dz. cyt., s. 124; www.worldevangelicals.org
5 About the EA, brak autora, cyt. za: www.europeanea.org
6 K. Karski, D¹¿enia ekumeniczne we wspó³czesnym œwiecie, Warszawa 1986, s. 22.
7 K. Karski, Pocz¹tki ruchu ekumenicznego w Koœcio³ach protestanckich, dz. cyt., s. 284.
8 K. Karski, D¹¿enia ekumeniczne we wspó³czesnym œwiecie, dz. cyt., s. 22.
9 K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegre, dz. cyt., s. 124.
10 T. J. Zieliñski, Œwiatowy Alians Ewangelikalny, w: T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklope-

dia PWN, Warszawa 2001, wersja elektroniczna.
11 T. J. Zieliñski, Ewangelikalizm, w: T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, dz. cyt.;

E. E. Cairns, Z chrzeœcijañstwem przez wieki. Historia Koœcio³a powszechnego, ryc. Rozwój ruchu ekume-
nicznego, s. 488.

12 Nazwa „Koœcio³y ewangeliczne” odnosi siê do tych Koœcio³ów protestanckich, których wyznaczni-
kiem jest chrzest wiary tzn. przyjmowany w wieku doros³ym. Synonimami s¹ okreœlenia: Koœcio³y typu bap-
tystycznego, Koœcio³y wolne, Koœcio³y ewangelikalne.
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2. Pocz¹tki wspó³pracy Koœcio³ów ewangelicznych
   w Polsce

2. 1. II Wojna Œwiatowa

Wspó³praca Koœcio³ów ewangelicznych w Polsce rozpoczê³a siê w okresie
II wojny œwiatowej, wiosn¹ 1940 r., kiedy to z inicjatywy baptystów spotkali siê
w Warszawie przedstawiciele szeœciu ewangelicznych Spo³ecznoœci: Koœcio³a
Baptystów, Chrystusowego, Ewangelicznych Chrzeœcijan, Wolnych Chrzeœcijan,
Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrzeœcijan, oraz niemieckich baptystów13 .
Drobne ró¿nice wyznaniowe okaza³y siê byæ mniej istotne ni¿ u³atwienia wynika-
j¹ce ze wspólnej pracy duszpasterskiej. Pokrewne sobie wspólnoty zdecydowa³y
siê wtedy na wspó³dzia³anie w ramach Zwi¹zku Nieniemieckich Ewangelicko-
Wolnokoœcielnych Zborów (baptystów)14 .

2.2. Pierwsze lata powojenne

Bezpoœrednio po zakoñczeniu dzia³añ wojennych powo³ano do ¿ycia Zwi¹zek
Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów, w sk³ad którego wesz³y nastêpuj¹ce spo-
³ecznoœci: Koœció³ Baptystów, Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan, Zjednocze-
nie Koœcio³ów Chrystusowych, Zrzeszenie Religijne Zwolenników Nauki Pier-
wotnych Chrzeœcijan i ekskluzywni chrzeœcijanie (darbyœci). Jednak Koœció³ ten
nie przetrwa³ próby czasu i po bardzo krótkim okresie wspó³dzia³ania rozpad³
siê15 .

2.3. Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny

W lutym 1947 r. odby³a siê konferencja, na której powo³ano do ¿ycia Uniê
Koœcio³ów Ewangelicznych w Polsce. Unia pozostawia³a autonomiê dzia³ania,
nazwê itd. swoim cz³onkom, zobowi¹zuj¹c ich jednak do wspó³pracy w dziedzi-
nie religijnej, kulturalno-oœwiatowej i reprezentacji na zewn¹trz. W rezultacie

13 H. R. Tomaszewski, Koœció³ Chrystusowy w Polsce w latach 1921-1953, Warszawa 1992, s. 51-52.
14 H. R. Tomaszewski, Wyznania ewangeliczno-baptystyczne wchodz¹ce w sk³ad Zjednoczonego Koœcio-

³a Ewangelicznego w latach 1945-1956, Warszawa 1991, s. 38.
15 H. R. Tomaszewski, Koœció³ Chrystusowy w Polsce…, dz. cyt., s. 57-58; J. Mironczuk, Polityka pañ-

stwa wobec Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego w Polsce (1947-1989), Warszawa 2006, s. 33-34.
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tego wydarzenia, na Konferencji Braterskiej w maju 1947 r. powsta³ Zjednoczony
Koœció³ Ewangeliczny, ZKE. W jego sk³ad wesz³y: Zwi¹zek Ewangelicznych
Chrzeœcijan, Zjednoczenie Wolnych Chrzeœcijan i Zwi¹zek Stanowczych Chrze-
œcijan16 . Zjednoczenie Koœcio³ów Chrystusowych i Koœció³ Chrzeœcijan Wiary
Ewangelicznej wycofa³y siê wtedy z planowanej wspó³pracy17 . Powstanie ZKE w
1947 r. by³o samodzieln¹ inicjatyw¹ dzia³aczy koœcielnych, którzy chcieli, aby
Koœció³ ten funkcjonowa³ na zasadzie federacji pokrewnych ugrupowañ18 .

Po represjach w latach 1950-1952 (w³adze pañstwowe uwiêzi³y wtedy prawie
wszystkich przywódców koœcielnych19 ) i faktycznym zahamowaniu dzia³alnoœci
Koœcio³a, w 1953 r. dosz³o do „drugiego zjednoczenia”. Dokona³o siê ono ju¿ pod
naciskiem w³adz pañstwowych, które d¹¿y³y wtedy do uczynienia ³atwo podlega-
j¹cego kontroli monolitu ze wszystkich Koœcio³ów ewangelicznych20 . Do istnie-
j¹cego ju¿ ZKE do³¹czy³y: Zjednoczenie Koœcio³ów Chrystusowych i Koœció³
Chrzeœcijan Wiary Ewangelicznej21 . ZKE przetrwa³ do 1987 r., kiedy to zadecy-
dowano o reorganizacji Koœcio³a, co w praktyce oznacza³o jego rozpad i usamo-
dzielnienie siê poszczególnych ugrupowañ22 .

2.4. Inicjatywy wspó³pracy Koœcio³ów ewangelicznych

Jeszcze w okresie istnienia ZKE rodzi³y siê pomys³y utworzenia jakiejœ wspól-
nej p³aszczyzny myœlenia i dzia³ania ró¿nych Koœcio³ów ewangelicznych. Jesie-
ni¹ 1983 r. z inicjatywy pastora W. Andrzeja Bajeñskiego (ZKE – ugrupowanie
Koœcio³a Chrystusowego) powsta³ Miêdzykoœcielny Komitet M³odzie¿owy,
MKM, który zorganizowa³ trzy ogólnopolskie konferencje m³odzie¿owe (1984,
1985 i 1987 r.). W Komitecie tym, poza przedstawicielami poszczególnych kon-
fesji ZKE, byli te¿ reprezentanci Koœcio³ów: Baptystycznego, Ewangelicko-Au-
gsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Metodystycznego23 .

16 H. R. Tomaszewski, Wyznania ewangeliczno-baptystyczne…, dz. cyt., s. 66-67.
17 J. Mironczuk, dz. cyt., s. 27.
18 Tam¿e, s. 130; H. Rother-Sacewicz, Referat na temat dotychczasowych dzia³añ zmierzaj¹cych do po-

wo³ania w Polsce Aliansu Ewangelicznego wyg³oszony na spotkaniu Naczelnych Prezbiterów (Przewodni-
cz¹cych Rad) Koœcio³ów Ewangelicznych oraz Pastorów Warszawskich Zborów Ewangelicznych, które odby-
³o siê dnia 25 lutego 1998 r. w siedzibie Zboru KZCh „Chrzeœcijañska Spo³ecznoœæ w Warszawie przy ul. Pu-
³awskiej 114, Archiwum AE; H. Rother-Sacewicz, Jak dosz³o do powstania Aliansu Ewangelicznego w
Polsce, cyt. za: www.aliansewangeliczny.pl

19 J. Mironczuk, dz. cyt., s. 46-47.
20 Tam¿e, s. 108.
21 Jw., s. 28.
22 Akta Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego, Protokó³ XII Synodu ZKE odbytego 22 V 1987, s. 11, w: J. Mi-

ronczuk, dz. cyt., s. 125.
23 Chrystus i ty, ty i Chrystus, brak autora, „Chrzeœcijanin” nr 5/1985; Krzysztof Go³êbiowski, Z Chry-

stusem inaczej, „Chrzeœcijanin” nr 2/1988, s. 10-14.
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3. Alians Ewangeliczny w Polsce

3.1. Pierwsze inicjatywy

W drugiej po³owie lat 80-tych pastor Jan To³wiñski24  z warszawskiego zboru
Wolnych Chrzeœcijan, próbowa³ zainicjowaæ powstanie Aliansu. Inicjatywa ta nie
powiod³a siê, choæ jej widomym owocem by³o powstanie np. w koñcu 1990 r.
Warszawskiego Forum Wspó³pracy Chrzeœcijan, grupuj¹cego ponad 40 organiza-
cji ewangelicznych25 . Powsta³y te¿: Forum Wspó³pracy Chrzeœcijan Polski Po³u-
dniowej, czy Ostródzkie Forum Pastorów26 . Ostródzkie Forum Pastorów, powo³a-
ne jesieni¹ 1992 r., da³o szansê wspó³pracy pastorom zarówno z denominacji
ewangelicznych, jak i ewangelickich, a mianowicie: Koœcio³a Chrzeœcijan Bapty-
stów, Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Koœcio³a Ewangelicko-Metody-
stycznego i Koœcio³a Zborów Chrystusowych (KZCh)27 . Ww. Fora Wspó³pracy
umo¿liwia³y nieformalne wspó³dzia³ania i wymianê doœwiadczeñ pastorom ró¿-
nych wyznañ. Niektóre z tych gremiów funkcjonuj¹ do dziœ28 .

Pierwsze Ogólnopolskie spotkanie Forum Wspó³pracy Chrzeœcijan odby³o siê
w Warszawie 18 maja 1991 r., uczestniczy³o w nim 41 osób z ró¿nych Koœcio³ów
i organizacji parakoœcielnych. Pastor W. A. Bajeñski z KZCh przedstawi³ ideê
Forum, które jego zdaniem mog³oby rozwi¹zaæ problem braku wspó³pracy chrze-
œcijañstwa ewangelicznego w Polsce. Forum wyra¿a³o gotowoœæ wspó³pracy ze
wszystkimi, którzy uznaj¹ zasady wiary ustalone przez nie, nie wy³¹czaj¹c osób z
Koœcio³a Rzymskokatolickiego29 .

Na konferencji Koœcio³a Chrystusowego, poprzedzaj¹cej „rozzjednoczeniowy”
Synod ZKE, zobowi¹zano przedstawicieli tego ugrupowania do przedstawienia
na Synodzie nastêpuj¹cych kwestii: 1. zg³oszenia na ostatnim Synodzie ZKE
wniosku o powo³anie Aliansu Ewangelicznego i 2. po usamodzielnieniu siê Ko-
œcio³ów podjêcie konkretnych prób zmierzaj¹cych do jego powo³ania. Maj¹c na
uwadze powy¿sze dyrektywy Henryk Rother-Sacewicz (ówczesny zwierzchnik
Koœcio³a Zborów Chrystusowych30 ) na prze³omie lat 80- i 90-tych zainicjowa³

24 H. Rother-Sacewicz, Referat na temat dotychczasowych dzia³añ…, dz. cyt.
25 Ogólnopolskie Spotkanie „Forum Wspó³pracy Chrzeœcijan”, brak autora, „S³owo i ¯ycie” nr 7-8/91,

s. 18.
26 H. Rother-Sacewicz, Jak dosz³o do powstania…, dz. cyt.

 27 M. Wróbel, Koœció³ Zborów Chrystusowych. Ostróda wita, „S³owo i ¯ycie” nr 1-3/97, s. 16-17;
Ostródzkie Forum Wspó³pracy Chrzeœcijan, ulotka informacyjna, brak autora, Archiwum AE; w 2004 r. Ko-
œció³ Zborów Chrystusowych zmieni³ nazwê na: Wspólnota Koœcio³ów Chrystusowych, WKCh.

28 Wywiad z pastorem W. Dwulatem, Warszawa 18 maja 2009 r., Archiwum autorki.
29 Protokó³ Ogólnopolskiego Spotkania Forum Wspó³pracy Chrzeœcijan, maszynopis, archiwum AE.
30 W sierpniu 1996 r. pastor Henryk Sacewicz przyj¹³ dwucz³onowe nazwisko Rother-Sacewicz.
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szereg spotkañ maj¹cych na celu realizacjê ww. projektu31 . H. Rother-Sacewicz
przyznawa³, ¿e wspomniana wczeœniej inicjatywa J. To³wiñskiego, wskazuj¹ca na
mo¿liwoœæ wspó³pracy w dziedzinie misji, ewangelizacji i wydawnictw, by³a
„mobilizacj¹ do zastanowienia siê bli¿ej nad spraw¹ Aliansu i rozpoczêcia prac
zwi¹zanych z jego ewentualnym powo³aniem”32 .

3.2. Powo³anie Aliansu Ewangelicznego w Polsce

3.2.1. Dzia³ania poprzedzaj¹ce powo³anie do ¿ycia AE

Pierwsze oficjalne spotkanie dotycz¹ce powo³ania Aliansu Ewangelicznego w
RP odby³o siê 14 grudnia 1993 r. z inicjatywy H. Sacewicza. Wziêli w nim udzia³
przedstawiciele dziewiêciu Koœcio³ów: Zielonoœwi¹tkowego, Zborów Chrystuso-
wych, Chrzeœcijan Baptystów, Bo¿ego w Chrystusie, Chrzeœcijan Wiary Ewange-
licznej, Wolnych Chrzeœcijan, Ewangelicznych Chrzeœcijan, Ewangelicznej
Wspólnoty Zielonoœwi¹tkowej, Ewangelicznej Spo³ecznoœci Ursynowskiej oraz
kilku organizacji o charakterze ewangelicznym. Punktem wyjœcia do dyskusji by³
referat Oscara Culmanna wizja jednoœci Koœcio³a wyg³oszony przez luteranina,
dra hab. Karola Karskiego. Powo³any zosta³ Komitet Organizacyjny (z H. Rother-
Sacewiczem na czele), który mia³ opracowaæ Statut AE. Jednak z powodu kontro-
wersji dotycz¹cych tego, kogo ma reprezentowaæ Alians – wstrzymano prace na
kilka lat. Problemem by³o zarówno to, które Koœcio³y mog¹ nale¿eæ do AE, jak i
to, czy ma on reprezentowaæ wy³¹cznie Koœcio³y, czy równie¿ organizacje para-
koœcielne33 .

W IV kwartale 1993 r. H. Sacewicz poinformowa³ pisemnie Polsk¹ Radê Eku-
meniczn¹ o zamiarach utworzenia Aliansu Ewangelicznego. Ówczesny zwierzch-
nik PRE, ks. Jan Szarek, nie mia³ ¿adnych obiekcji co do utworzenia nowego fo-
rum wspó³pracy Koœcio³ów, tym bardziej ¿e gremium to nie mia³o zamiaru kon-
kurowaæ z PRE. W owym czasie ¿aden z Koœcio³ów ewangelickich nie by³

31 H. Rother-Sacewicz, Jak dosz³o do powstania …dz. cyt.; H. Sacewicz, Pismo do Rady Koœcio³a Ewan-
gelicznych Chrzeœcijan, Warszawa 20.XI.1989 r., Archiwum AE.

32 H. Sacewicz, Pismo do Rady Koœcio³a Wolnych Chrzeœcijan, Warszawa 20. XI.1999 r., Archiwum AE.
33 Protokó³ ze spotkania przedstawicieli Koœcio³ów, Zborów i organizacji parakoœcielnych, które odby-

³o siê w dniu 14.12.1993 r. w siedzibie Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego w Warszawie przy ul. Siennej 68/70;
Archiwum AE; K. Karski, Oscara Cullmanna wizja jednoœci Koœcio³a, maszynopis, Archiwum AE;
E. Czajko, Alians Ewangeliczny w RP zalegalizowany, „S³owo i ¯ycie” nr wiosna 2000, s. 18-19; K. Wia-
zowski, Pismo do Naczelnej Rady Koœcio³a Zborów Chrystusowych, Warszawa 14.06.1995 r., Archiwum
AE, H. Rother-Sacewicz, Pismo do przedstawicieli Koœcio³ów Chrzeœcijan Baptystów, Bo¿ego w Chrystu-
sie, Ewangelicznych Chrzeœcijan, Chrzeœcijan Wiary Ewangelicznej, Zielonoœwi¹tkowego, Ewangelicznej
Wspólnoty Zielonoœwi¹tkowej, Warszawa listopad 1993 r., Archiwum AE; Wywiad z pastorem W. Dwula-
tem, dz. cyt.
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zainteresowany wspó³prac¹ z tworzonym w³aœnie AE34 . Podobna informacja nie
zosta³a wys³ana w 1998 r., co wzbudzi³o obawy o os³abienie ca³ego polskiego
protestantyzmu35 .

26 stycznia 1998 r. w Warszawie mia³o miejsce spotkanie przedstawiciela ŒWE
z pastorami wiêkszoœci warszawskich zborów ewangelicznych, dyrektorami organi-
zacji misyjnych i szkó³ biblijnych oraz przedstawicielami zarz¹dów niektórych Ko-
œcio³ów. Pastor Johan Candelin, dyrektor Komisji ds. Wolnoœci Religijnej, zapozna³
siê z sytuacj¹ i potrzebami Koœcio³ów ewangelicznych w Polsce oraz przedstawi³
zasady dzia³ania i struktury organizacyjne ŒWE. Na spotkaniu tym powo³ano trzy-
osobow¹ grupê robocz¹ w celu przygotowania materia³ów niezbêdnych do powo³a-
nia polskiego oddzia³u AE36 . 25 lutego 1998 r., na spotkaniu 20 reprezentantów
9 Koœcio³ów, jednego seminarium i jednej fundacji, powo³ana zosta³a Grupa Robo-
cza, której zadaniem by³o przygotowanie stosownych dokumentów do dalszej pra-
cy. Grupie Roboczej przewodniczy³ pastor H. Rother-Sacewicz 37 .

21 czerwca 1999 r. odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Aliansu Ewangelicznego
w Polsce. Przyjêto projekt statutu, podpisano deklaracjê o powo³aniu Aliansu
Ewangelicznego w RP oraz powo³ano Tymczasow¹ Radê Krajow¹ Aliansu, której
przewodniczy³ pastor Henryk Rother-Sacewicz. Deklaracje za³o¿ycielskie podpi-
sali przedstawiciele 8 Koœcio³ów: Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoœwi¹tkowej,
Koœcio³a Bo¿ego w Chrystusie, Koœcio³a Chrzeœcijan Wiary Ewangelicznej, Ko-
œcio³a Dobrego Pasterza, Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan, Koœcio³a Zbo-
rów Chrystusowych, Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego, Ursynowskiej Spo³ecznoœci
Ewangelicznej; oraz 9 organizacji ewangelicznych: Biblijnego Stowarzyszenia
Misyjnego, Chrzeœcijañskiej Fundacji „¯ycie i Misja”, Chrzeœcijañskiego Stowa-
rzyszenia Akademickiego, Fundacji „M³odzie¿ dla Chrystusa”, Fundacji „S³owo
¯ycia”, G³osu Ewangelii, Misji Pokoleñ, Ruchu Nowego ¯ycia, Towarzystwa
Ewangeliczno-Spo³ecznego w Lublinie. G³ównym zadaniem tej Rady Krajowej
mia³o byæ doprowadzenie do legalizacji Aliansu. 19 paŸdziernika 1999 r. z³o¿ono
w MSWiA – Departamencie Wyznañ wniosek o legalizacjê i wpis AE do rejestru
Koœcio³ów i innych zwi¹zków wyznaniowych 38 . Przyjêto te¿ Statut i zasady wia-

34 H. Sacewicz, Pismo do ks. bpa Jana Szarka prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, Sosnowiec
1993.10.14, Archiwum AE; J. Szarek, Pismo do Prezbitera Henryka Sacewicza, Warszawa 2 listopada 1993 r.,
Archiwum AE; H. Rother-Sacewicz, Pismo do Zwierzchników Koœcio³ów: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewan-
gelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Sosnowiec 1998-04-27, Archiwum AE.

35 E. Puœlecki, Pismo do Prezbitera Henryka Rother-Sacewicza, Warszawa 21 kwietnia 1988, Archiwum AE.
36 Alians Ewangeliczny, brak autora,  „S³owo i ¯ycie” nr wiosna 1998, s. 22.
37 H. Rother-Sacewicz, Jak dosz³o do powstania…, dz. cyt.; Alians Ewangeliczny w Polsce Komitet Or-

ganizacyjny – Grupa Robocza, Do Braci powo³anych w swoich Koœcio³ach do odpowiedzialnoœci za s³u¿bê
ca³ego Koœcio³a, Sosnowiec 27 paŸdziernika 1998 r., Archiwum KChB.

38 Protokó³ powo³ania Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 21 czerwca
1999 r., Archiwum AE; E. Czajko, Alians Ewangeliczny w Polsce,  „S³owo i ¯ycie” nr jesieñ 1999, s. 21;
H. Rother-Sacewicz, Jak dosz³o do powstania…, dz. cyt.
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ry to¿same z zasadami EAE i ŒAE39 . W póŸniejszym okresie dwóch cz³onków
za³o¿ycieli AE (Ewangeliczna Wspólnota Zielonoœwi¹tkowa i Towarzystwo
Ewangeliczno-Spo³eczne w Lublinie) wycofa³o siê z dzia³alnoœci w jego struk-
turach40 .

Sw¹ oficjaln¹ dzia³alnoœæ w Polsce AE rozpocz¹³ 21 stycznia 2000 r., kiedy
to MSWiA zatwierdzi³o Statut oraz wpisa³o AE do rejestru Koœcio³ów i innych
zwi¹zków wyznaniowych (dzia³ B, pozycja 5, znak W.R./6725/3/99/HG) jako
organizacjê miêdzykoœcieln¹41. Jak stwierdza Statut AE w RP „Celem Aliansu
jest dawanie œwiadectwa duchowej jednoœci i wspó³dzia³anie ewangelicznie
wierz¹cych chrzeœcijan przy poszanowaniu odrêbnoœci wyznaniowej swoich
cz³onków”42.

I Zgromadzenie Ogólne Aliansu odby³o siê 6 czerwca 2000 r. w Warszawie.
Wtedy to pastor Edward Czajko zapewni³ zebranych, ¿e „Alians nie bêdzie nigdy
organizacj¹ przypominaj¹c¹ Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny. Bêdzie jednak
inspirowaæ wspólne przedsiêwziêcia”. Tego dnia dokonano wyboru Prezydium
Rady Krajowej Aliansu, a na jej czele stan¹³ H. Rother-Sacewicz. Przyjêto te¿
Prawo wewnêtrzne AE43 .

W czasie posiedzenia II Zgromadzenia Ogólnego 18 listopada 2003 r. wybrano
now¹ Radê Krajow¹ z pastorem Zdzis³awem Józefowiczem z Koœcio³a Zielono-
œwi¹tkowego na czele. Powo³ano te¿ sekretarza generalnego Aliansu, którym zo-
sta³ pastor W³adys³aw Dwulat ze WKCh. Do zadañ sekretarza generalnego nale¿y
reprezentacja Aliansu na zewn¹trz i organizowanie pracy bie¿¹cej44. 18 paŸdzier-
nika 2000 r. Alians Ewangeliczny w RP zosta³ jednog³oœnie i oficjalnie przyjêty
w poczet cz³onków Europejskiego Aliansu Ewangelicznego45. Podczas Zgroma-
dzenia Ogólnego ŒAE w Kuala Lumpur 21 kwietnia 2001 r. polski oddzia³ Alian-
su sta³ siê oficjalnie cz³onkiem Œwiatowego Aliansu Ewangelicznego46.

39 B. Hury, Zespoleni jednoœci¹ myœli i zdania – rozmowa z pastorem W³adys³awem Dwulatem,  „S³owo
i ¯ycie” nr 2/2004, s. 14-15; Statut Aliansu Ewangelicznego w RP, w: Alians Ewangeliczny w RP, praca zbio-
rowa, Warszawa 2009, s. 20-32; www.europeanea.org; www.worldevangelicals.org.

40 T. Krzok, Rezygnacja z cz³onkostwa w Aliansie Ewangelicznym RP, Sanok 2.06.2008 r., Archiwum
AE; Wywiad z pastorem W. Dwulatem, dz. cyt.

41 Decyzja MSWiA nr W.R./6725/3/99/HG z dnia 21 stycznia 2000 r., archiwum AE; Alians Ewangeliczny w
RP zalegalizowany, brak autora, dz. cyt., s. 18-19; H. Rother-Sacewicz, Jak dosz³o do powstania…, dz. cyt.

42 Statut Aliansu Ewangelicznego w RP, dz. cyt., s. 21.
43 Protokó³ Zgromadzenia Ogólnego Aliansu Ewangelicznego w RP odbytego w dniu 6 czerwca 2000 r. w

Warszawie, s. 6, Archiwum KChB.
44 Prawo wewnêtrzne Aliansu Ewangelicznego Rzeczypospolitej Polskiej, tekst przyjêty przez Zgroma-

dzenie Ogólne w dniu 2000-06-06, Archiwum AE; B. Hury, Zespoleni jednoœci¹ myœli i zdania…, dz. cyt.,
s. 14-15; Zgromadzenie Ogólne Aliansu Ewangelicznego, brak autora,  „S³owo i ¯ycie” nr jesieñ 2000, s. 20.

45 Protokó³ z Konferencji Programowej Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja
odby³a siê dn. 16. maja 2001 r. w Warszawie, w siedzibie Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego przy ul. Siennej, s. 3, Ar-
chiwum AE; Alians Ewangeliczny w RP przyjêty do EEA, brak autora,  „S³owo i ¯ycie” nr zima 2000, s. 22-23.

46 World Evangelical Fellowship, This is the certify that the Polish Evangelical Alliance is a full mem-
ber…, 24th day of April 2001; archiwum AE.
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3.3. Aktualni cz³onkowie Aliansu Ewangelicznego w RP47

Obecnie Alians Ewangeliczny w RP tworzy 12  Koœcio³ów: Centrum
Chrzeœcijañskie Nowa Fala, Chrzeœcijañski Koœció³ Reformacyjny, Koœció³
Armia Zbawienia, Koœció³ Bo¿y w Chrystusie, Koœció³ Bo¿y w Polsce, Ko-
œció³ Chrzeœcijan Baptystów, Koœció³ Chrzeœcijan Wiary Ewangelicznej, Ko-
œció³ Dobrego Pasterza, Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan, Koœció³ Zielo-
noœwi¹tkowy, Ursynowska Spo³ecznoœæ Ewangeliczna, Wspólnota Koœcio³ów
Chrystusowych48 . Wymienione powy¿ej Koœcio³y mo¿na zaliczyæ do nurtu
Koœcio³ów ewangelicznych. Jedynym wyj¹tkiem jest Koœció³ Dobrego Paste-
rza, który oficjalnie nawi¹zuje do tradycji kalwiñskiej i okreœla siebie jako
Koœció³ prezbiteriañski49 . Od niedawna do Aliansu mog¹ przystêpowaæ nie
tylko ca³e Koœcio³y, ale te¿ poszczególne zbory, o ile Zarz¹d danego Koœcio³a
nie wniesie zastrze¿eñ50 .

Ponadto do AE nale¿y 20 organizacji: Chrzeœcijañska Fundacja De’Ignis –
Polska, Chrzeœcijañska Fundacja ¯ycie i Misja, Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie
Akademickie, Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie CCI Polska, Chrzeœcijañskie Sto-
warzyszenie Medyczne, Chrzeœcijañskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Fun-
dacja G³os Ewangelii, Fundacja PROeM, Fundacja PROCA, Fundacja Radio
Chrzeœcijanin, Fundacja Realna Nadzieja, Fundacja Scripture Union, Fundacja
Spo³ecznoœci Ewangelizacji Dzieci, Fundacja Wspó³pracy Chrzeœcijañskiej Pol-
ska, Misja Nadziei, Miêdzynarodowa Fundacja Chrzeœcijañska OWRze, Misja
Pokoleñ,  M³odzie¿ dla Chrystusa – Polska, Ruch Nowego ¯ycia, Stowarzyszenie
Fala, Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych Peres51 . Powy¿sze organizacje zwi¹-
zane s¹ z ró¿nymi Koœcio³ami ewangelicznymi.

3.4. Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego w Polsce
w latach 2005-2008

3.4.1. Million Leaders Mandate, MLM, John Maxwell – Equip

Pod t¹ nazw¹ kryje siê trzyletni cykl konferencji szkoleniowych dla przywód-
ców Koœcio³ów ewangelicznych. W Polsce by³ on realizowany w okresie wrze-

47 Stan na kwiecieñ 2009 r.
48 Alians Ewangeliczny w RP, praca zbiorowa, dz. cyt., s. 34-57.
49 Koœció³ Dobrego Pasterza, brak autora,  Alians Ewangeliczny w RP, praca zbiorowa, dz. cyt., s. 48.
50 W. Tasak, ChodŸmy razem! – Rozmowa „S³owa Prawdy”,  „S³owo Prawdy” nr 1/2007, s. 15; Protokó³

z III Zgromadzenia Ogólnego Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej, s. 3-4, Archiwum AE;
Prawo wewnêtrzne Aliansu Ewangelicznego…, dz. cyt., s. 2, $ 7.

 51 Alians Ewangeliczny w RP, praca zbiorowa, dz. cyt., s. 60-97.
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sieñ 2004 r. – marzec 2008 r. Celem tej miêdzynarodowej akcji jest szkolenie mi-
lionów ludzi, którzy bêd¹ mogli staæ siê koœcielnymi przywódcami52 .

3.4.2. Forum Poradnictwa

Forum to istnieje od paŸdziernika 2005 r. i daje chrzeœcijañskim doradcom
szansê nawi¹zania wspó³pracy, wymiany doœwiadczeñ oraz uczestnictwa w
szkoleniach dostarczaj¹cych nowej wiedzy i umiejêtnoœci. Zwykle raz w roku
odbywaj¹ siê konferencje, na których spotykaj¹ siê ludzie zajmuj¹cy siê t¹ pro-
blematyk¹53 .

3.4.3. Ewangeliczni Razem

Inicjatywa ta pojawi³a siê w paŸdzierniku 2006 r. Jej celem jest pokazanie Po-
lakom, czym siê charakteryzuj¹ i co robi¹ Koœcio³y ewangeliczne. Inicjatywa ta
ma na celu pobudzenie wspó³pracy, a te¿ stworzenie wspólnego, rozpoznawalne-
go w ca³ym kraju, logo dla ró¿nych dzia³añ cz³onków Aliansu54 .

3.4.4. Wspólne Nabo¿eñstwa Koœcio³ów Ewangelicznych

Jest to czêœæ projektu Ewangeliczni Razem. Ma na celu organizowanie wspól-
nych nabo¿eñstw dla ró¿nych Koœcio³ów ewangelicznych. Pierwsze takie nabo-
¿eñstwo odby³o siê w Warszawie w paŸdzierniku 2006 r. Kolejne mia³y miejsca w
Olsztynie, Lublinie, Bydgoszczy, Szczecinie i Wroc³awiu55 .

Od 2006 r. w niedzielê Zielonych Œwi¹t w Polsce obchodzony jest Œwiatowy
Dzieñ Modlitwy Koœcio³ów ewangelicznych, ŒDM (ang. Global Day of Prayer).
W 2008 r. nabo¿eñstwa z tej okazji odby³y siê w co najmniej 25 miastach naszego
kraju. Wziê³o w nich udzia³ ponad 120 lokalnych spo³ecznoœci. Na œwiecie ten
ŒDM obchodzony jest od 2005 r. i gromadzi ponad 200 milionów osób56 .

52 www.iequip.org/site/c.gqLTI0OBKpF/b.849599/k.5B6D/Million_Leaders_Mandate_.htm; A. Kryszy-
³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego w Polsce w latach 2005-2008, w: Alians Ewangeliczny w RP,
praca zbiorowa, dz. cyt., s. 18-19.

53 Jw., s. 18-19; Wywiad z A. Kryszy³owicz, asystentk¹ Sekretarza Generalnego AE, Warszawa 26 maja
2009 r., Archiwum autorki; Poradnictwo chrzeœcijañskie w XXI wieku 2006-11-17, brak autora, w:
www.aliansewangeliczny.pl/artykul.php?l=268&r=razem

54 A. Kryszy³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego…, dz. cyt., s. 18-19; A. Kryszy³owicz, Ewange-
LICZNI razem,  „S³owo i ¯ycie” nr 3/2006, s. 31; Wywiad z A. Kryszy³owicz, dz. cyt.

55 Jw.; Wspólne nabo¿eñstwo w Warszawie, brak autora,  „S³owo i ¯ycie” nr 4/2006, s. 8-9;
56 www.globaldayofprayer.com; www.dzieñmodlitwy.jezus.pl; Œwiatowy Dzieñ Modlitwy 31 maja

2009 r., p³yta CD; Œwiatowy Dzieñ Modlitwy 31 maja 2009 r. i poprzedzaj¹ca go dziesiêciodniowa modlitwa
21-30 maja 2009 r., brak autora, daty i miejsca wydania.
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3.4.5. European Evangelical Alliance

W dniach 17-21 paŸdziernika 2006 r. w Warszawie odby³o siê, po raz pierwszy
w Polsce, Zgromadzenie EAE, z jego sekretarzem generalnym – Gordonem Sho-
wellem Rogersem. Przyby³o na nie ok. 150 pastorów i przywódców Koœcio³ów
ewangelicznych z 35 krajów (tak¿e pozaeuropejskich). Goœciem specjalnym wie-
czoru inauguracyjnego by³a prof. Danuta Hübner. Na zakoñczenie zgromadzeni
wziêli udzia³ w Wieczerzy Pañskiej prowadzonej przez pastorów z ró¿nych kra-
jów57 .

3.4.6. Next Generation Alliance, NGA, Luis Palau

Pod t¹ nazw¹ kryj¹ siê ewangelizacje odbywaj¹ce siê w ró¿nych miastach Pol-
ski, we wspó³pracy z organizacj¹ misyjn¹ Luisa Palau. Organizowane s¹ bankiety
dla ró¿nych grup spo³ecznych, zawodowych, wiekowych, na których zwiastowa-
na jest Ewangelia58 . Luis Palau jest jedn¹ z wybitnych postaci amerykañskiego
ewangelikalizmu59 .

3.4.7. Europejski Tydzieñ Modlitwy

Tydzieñ wspólnych modlitw chrzeœcijan wywodz¹cych siê z ró¿nych denomi-
nacji zosta³ zainicjowany ju¿ na konferencji za³o¿ycielskiej Aliansu Ewangelicz-
nego w Londynie w 1846 r., zaœ jego obchody rozpoczêto w 1861 r. Do Polski
idea ta dotar³a w okresie miêdzywojennym i by³a realizowana jedynie przez Ko-
œcio³y protestanckie60 .

Tydzieñ Modlitwy organizowany przez AE nie pokrywa siê z Tygodniem Mo-
dlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, któremu w Polsce patronuje PRE. W Tygodniu
„aliansowym” temat jednoœci chrzeœcijan jest drugorzêdny, raczej dominuj¹ poja-
wiaj¹ce siê w danym roku problemy globalne61 .

57 A. Kryszy³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego…, dz. cyt., s. 18-19; Europejski Alians Ewange-
liczny w Warszawie, brak autora,  „S³owo i ¯ycie” nr 4/2006, s. 14-15.

58 A. Kryszy³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego…, dz. cyt., s. 18-19; P. Jarosz, Ewangelia na
bankiecie,  „S³owo i ¯ycie” nr 4/2006, s. 12-13.

59 T. J. Zieliñski, Ewangelikalizm, dz. cyt.
60 K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegre, dz. cyt., s. 62; www.worldevangelicals.org/aboutwea/hi-

story.htm; Wydruk pliku C:\Documents and Setting\Administrator\Local Setting\Temp\IncrediMail\Weeko-
fPrayer2005 Final.doc, Archiwum KChB.

61 Wywiad z A. Kryszy³owicz, dz. cyt.; Alians Ewangeliczny w Polsce Komitet Organizacyjny, Pismo do
dra Grzegorza Bednarczyka Naczelnego Prezbitera Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, grudzieñ 1998 r., Ar-
chiwum KChB; A. Kryszy³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego…, dz. cyt., s. 18-19; Ewangeliczni ra-
zem. Niedziela Zielonych Œwi¹t 11 maja 2008 Œwiatowy Dzieñ Modlitwy, brak autora,  „S³owo i ¯ycie” nr 2/
2008, s. 8-9; Orêdzie p³yn¹ce z krzy¿a. Program Aliansowego Tygodnia Modlitw 7-14 stycznia 2001 r., brak
autora, Archiwum AE.
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3.4.8. RealnaNadzieja.pl

RealnaNadzieja.pl  ma na celu inicjowanie dzia³añ wskazuj¹cych na Jezusa
Chrystusa jako jedyn¹ nadziejê dla œwiata, a tak¿e kreowanie atmosfery szacunku
dla ró¿norodnoœci chrzeœcijan. Akcjê tê zapocz¹tkowano w styczniu 2007 r. Ma
ona byæ kontynuowana przez 7 lat. Powsta³ te¿ portal internetowy oferuj¹cy chêt-
nym ró¿ne formy zaanga¿owania. W 2008 r. akcja RealnaNadzieja.pl przekszta³-
ci³a siê w samodzieln¹ fundacjê62 .

3.4.9. Global Leadership Summit, GLS, Willow Creak

Jest to konferencja organizowana dla tych, którzy chc¹ rozwijaæ swoje umie-
jêtnoœci przywódcze, wspólna dla przywódców koœcielnych i biznesmenów. W
polskiej konferencji w Krakowie w grudniu 2007 r. wyk³adowcami byli uznani
pastorzy, a tak¿e autorytety ekonomiczne63 .

3.4.10. ProChrist

ProChrist to znana i prowadzona od wielu lat kampania ewangelizacyjna organi-
zowana w Polsce przez Centrum Misji i Ewangelizacji, CME, Koœcio³a Ewangelic-
ko-Augsburskiego. W 2005 r. Alians Ewangeliczny zosta³ zaproszony do wspó³pra-
cy przy organizacji i prowadzeniu tej akcji. Koordynatorem dzia³añ pomiêdzy CME
i AE zosta³ pastor H. Rother-Sacewicz. Wspó³praca jest kontynuowana64 .

3.4.11. Akademia Homiletyczna

Akademia Homiletyczna, AH, to program maj¹cy na celu wspieranie kazno-
dziejów w Polsce poprzez systematyczny trening w dziedzinie homiletyki. „Aka-
demia Homiletyczna istnieje po to, by wspieraæ misjê Koœcio³a oferuj¹c kazno-

62 A. Kryszy³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego…, dz. cyt., s. 18-19; N. Hury, Realna Nadzieja
zainaugurowana,  „S³owo i ¯ycie” nr 1/2007, s. 17; W. A. Bajeñski, RealnaNadzieja.pl,  „S³owo i ¯ycie”
nr 1/2009, s. 12-13; Konferencja Programowa, brak autora,  „S³owo i ¯ycie” nr 2/2008, s. 9; £. Bajeñski,
R. Piekarski, S. Paw³owski, Pismo Rady Fundacji „Realna Nadzieja” do Prezydium Rady Krajowej Aliansu
Ewangelicznego, Warszawa 8 paŸdziernika 2007 r., Archiwum AE; www.realnanadzieja.pl

63 A. Kryszy³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego…, dz. cyt., s. 18-19; J. Rudolf, Global Leader-
ship Summit – gor¹co polecam,  „S³owo i ¯ycie” nr 1/2008, s. 12-13; Ulotka informacyjna Global Leader-
ship Summit, brak autora, Kraków 28-29.XI.2008 r.; www.aliansewangeliczny.pl

64 www.prochrist.pl; G. Giemza, Pismo dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji do W. Dwulata, Sekre-
tarza Generalnego Aliansu Ewangelicznego w RP, Dziêgielów 3 sierpnia 2005 r., Archiwum AE; J. Szur-
man, Pismo biskupa Diecezji Katowickiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego do W. Dwulata Sekretarza
Generalnego Aliansu Ewangelicznego w RP, Katowice 8 marca 2007 r., Archiwum AE; U. Parzany,
G. Giemza, Pismo Przewodnicz¹cego ProChrist do W³adys³awa Dwulata Sekretarza Generalnego Aliansu
Ewangelicznego, Dziêgielów 11 listopada 2008 r., Archiwum AE; W. Dwulat, Pismo do ks. G. Giemzy, dy-
rektora CME, Warszawa 4.12.2008 r., Archiwum AE; Wywiad z A. Kryszy³owicz, dz. cyt.
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dziejom mo¿liwoœci poszerzania swojej wiedzy homiletycznej oraz doskonalenia
umiejêtnoœci g³oszenia Bo¿ego S³owa w sposób wierny, twórczy i wra¿liwy na
potrzeby wspó³czesnych s³uchaczy”. AH œciœle wspó³pracuje z Ewangelikaln¹
Wy¿sz¹ Szko³¹ Teologiczn¹ we Wroc³awiu, The Biblical Preaching Society w
Kanadzie, Chrzeœcijañskim Stowarzyszeniem Akademickim i Langham Partner-
ship International 65 .

3.4.12. Egzaminy maturalne z religii

Ju¿ we wrzeœniu 2000 r. AE delegowa³ swoich przedstawicieli do prac zwi¹za-
nych z nauczaniem religii w szko³ach, a obecnie jest zaanga¿owany w dzia³ania
dotycz¹ce sprawy egzaminów maturalnych z religii66 .

3.4.13. Prace nad ustaw¹ reguluj¹c¹ stosunek Pañstwa
do Koœcio³ów cz³onkowskich AE

i zmianami w Kodeksie opiekuñczo-wychowawczym.

Wiêkszoœæ Koœcio³ów nale¿¹cych do AE nie ma uregulowanej sytuacji praw-
nej. Czêœæ Wspólnot jest zbyt ma³a, ¿eby samodzielnie prowadziæ negocjacje w
tej sprawie. Dlatego AE uzna³, ¿e dzia³aniem w³aœciwym bêdzie wyst¹pienie do
w³adz pañstwowych jednoczeœnie w imieniu wszystkich swoich cz³onków67 .

3.5. Konferencje zorganizowane pod patronatem Aliansu
Ewangelicznego

3.5.1. Konferencja „Miêdzy nami Pastorami”

Konferencja ta odby³a siê w paŸdzierniku 2004 r. Spotka³o siê na niej ponad
220 pastorów z ca³ej Polski. Mia³a na celu zarówno naukê, wymianê doœwiadczeñ
jak i wypoczynek68 .

65 A. Kryszy³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego…, dz. cyt., s. 18-19; D. Pacyniak, Pismo Akade-
mii Homiletycznej do Aliansu Ewangelicznego w RP, Warszawa 07.10.2007, archiwum AE; www.akademia-
homiletyczna.pl

66 H. Rother-Sacewicz, Pismo Przewodnicz¹cego Rady krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP do prof. Edmun-
da Wittbrodta, Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa 7 wrzeœnia 2000 r., Archiwum KChB; U. Przybylska-Zio³o,
Pismo Dyrektora Departamentu Kszta³cenia Ogólnego i Specjalnego do Prezbitera A. Nêdzusiaka Przewodnicz¹ce-
go Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP, 05.09.2007, archiwum AE; A. Nêdzusiak, Pismo do Dyrektora
Departamentu Kszta³cenia Ogólnego i Specjalnego, 29.08.2007, archiwum AE; Wywiad z A. Kryszy³owicz, dz. cyt.

67 Wywiad z pastorem W. Dwulatem, dz. cyt.; Wywiad z A. Kryszy³owicz, dz. cyt.
68 A. Kryszy³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego…, dz. cyt., s. 18-19;B. Hury, Miêdzy nami pa-

storami. ZnaleŸæ to co zginê³o. 17-19 kwietnia 2008 w Zakoœcielu, „S³owo i ¯ycie” nr 2/2008, s. 18-19.
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3.5.2. Konferencje Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego

Pierwsza Konferencja zosta³a zorganizowana w 2005 r. przez Chrzeœcijañskie
Stowarzyszenie Akademickie i Langham Partnership International. Za cel stawia-
no sobie praktyczn¹ pomoc w doskonaleniu warsztatu kaznodziejskiego: przygo-
towywanie kazañ ekspozycyjnych, d³ugoterminowego planowanie kazañ, rozu-
mienie wspó³czesnej kultury, a tak¿e rozwijanie osobistego ¿ycia duchowego. W
póŸniejszym okresie Konferencje zosta³y przekszta³cone w Akademiê Homile-
tyczn¹ 69 .

3.5.3. Konferencje Euroepafras

Konferencje te odby³y siê w sierpniu 2006 r. i 2007 r. Zosta³y one zorganizo-
wane z myœl¹ o osobach pracuj¹cych z m³odzie¿¹. Uczestnicy mieli mo¿liwoœæ
uzyskania certyfikatu do woluntarystycznej pracy z m³odzie¿¹ w pañstwach Unii
Europejskiej70 .

3.5.4. Spotkanie Gremiów Przywódczych
Koœcio³ów Ewangelicznych

W marcu 2007 r. odby³o siê spotkanie przywódców Koœcio³ów ewangelicz-
nych. Konsultacje te dotyczy³y relacji, strategii dzia³ania i wspó³pracy Koœcio³ów
ewangelicznych w Polsce71 .

3.5.5. Chrzeœcijañskie Forum Pracowników Nauki

Chrzeœcijañskie Forum Pracowników Nauki Nauka, etyka, wiara odby³o siê w
Gdañsku w dniach 11-14 czerwca 2009 r. Jego celem by³o stworzenie sposobno-
œci do wymiany myœli na temat relacji zachodz¹cych pomiêdzy nauk¹, etyk¹ i
wiar¹72 .

69 A. Kryszy³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego..., dz. cyt., s. 18-19; www.akademiahomiletycz-
na.pl

70 A. Kryszy³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego…, dz. cyt., s. 18-19; Certyfikat ukoñczenia kur-
su Euroapafras: This is to Certify that Anna Kryszy³owicz successfully completed „Foundation Christian
Youth Work” in August 2006.

71 A. Kryszy³owicz, Inicjatywy Aliansu Ewangelicznego…, dz. cyt., s. 18-19; W. Dwulat, Ewangeliczni
razem w Zakoœcielu, www.aliansewangeliczny.pl.

72 A. Ryñski, Pismo Przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Chrzeœcijañskiego Forum Pracowni-
ków Nauki do Sekretarza Generalnego Aliansu Ewangelicznego, Gdañsk 22.12.2008 r., Archiwum AE.
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4. Kontakty Alians Ewangeliczny –
Polska Rada Ekumeniczna

W maju 2001 r.  ks. bp. Edward Puœlecki, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelic-
ko-Metodystycznego i wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, by³ goœciem na
Konferencji Programowej AE73 . Na posiedzeniu Rady Krajowej AE pastor
H. Rother-Sacewicz zaproponowa³ zacieœnienie wspó³pracy z PRE, ale projekt
ten nie zyska³ wówczas akceptacji zebranych74 . W 2008  i 2009 r. przedstawi-
ciele AE zostali zaproszeni na Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne organizo-
wane przez PRE, jednak¿e mo¿na uznaæ, ¿e by³y to spotkania jedynie kurtu-
azyjne75 .

Inicjatyw¹ AE by³o dwukrotne zaproszenie ks. bpa Edwarda Puœleckiego na
spotkanie Naczelnych Prezbiterów Koœcio³ów Ewangelicznych. Wystosowano
równie¿ zaproszenie do ks. Janusza Jaguckiego, biskupa Koœcio³a Ewangelicko-
Augsburskiego, który delegowa³ na spotkanie swoj¹ asystentkê. Gdy w paŸdzier-
niku 2006 r. w Warszawie odby³o siê Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Alian-
su Ewangelicznego, to zaproszeni na nie zostali zwierzchnicy polskich Koœcio³ów
ewangelickich. W Zgromadzeniu EAE wzi¹³ udzia³ ks. Marek Izdebski, biskup
Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, a tak¿e prezb. Andrzej Seweryn,
zwierzchnik Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, który w tamtym czasie nie nale¿a³
jeszcze do AE76 .

W maju 2009 r. odby³o siê spotkanie Sekretarza Generalnego AE z dyrektorem
Biura PRE, ks. Ireneuszem Lukasem. By³o ono wstêpem do ewentualnych przy-
sz³ych rozmów pomiêdzy AE i PRE 77 .

Ks. Edward Puœlecki uwa¿a, ¿e dobrze siê sta³o, i¿ Alians zaistnia³, bo integru-
je rozbite œrodowisko. Wyra¿a jednak ¿al, ¿e Koœció³ Ewangelicko-Metodystycz-
ny, czuj¹cy siê spadkobierc¹ zarówno tradycji ewangelickiej, jak i ewangelicznej,

73 Protokó³ z Konferencji Programowej Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Konferen-
cja odby³a siê dn. 16. maja 2001 r. w Warszawie, w siedzibie Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego przy ul. Siennej,
s. 1, Archiwum AE.

74 Protokó³ posiedzenia Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP z dnia 12-12-2001 r., s. 2, Archi-
wum KChB.

75 Abp Jeremiasz, Prezes PRE, Zaproszenie na Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne 15 stycznia 2009 r.,
pismo nie datowane, Archiwum AE.

76 W. Dwulat, A. Nêdzusiak, Pismo zapraszaj¹ce biskupa Edwarda Puœleckiego na spotkanie Naczel-
nych Prezbiterów Koœcio³ów Ewangelicznych, Warszawa 04.04.2008, Archiwum AE; Wywiad z ks. E. Pu-
œleckim, biskupem Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego, Warszawa 1.06.2009 r., Archiwum autorki;
Wywiad z ks. M. Izdebskim, biskupem Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, Warszawa 9.VI.2009 r., Ar-
chiwum autorki.

77 Wywiad z pastorem W. Dwulatem, dz. cyt.; Wywiad z ks. M. Izdebskim, dz. cyt.; Wywiad z ks. I. Lu-
kasem, Dyrektorem Biura PRE, Warszawa 28 maja 2009 r, Archiwum autorki.
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nie zosta³ zaproszony przez AE do wspó³pracy. Alians chcia³by mieæ przed-
stawiciela w PRE. Poniewa¿ Rada grupuje tylko Koœcio³y, nie dostrzega wiêc
takiej mo¿liwoœci, ze wzglêdu na przynale¿noœæ do AE fundacji. Koœció³
Chrzeœcijan Baptystów jest zarówno cz³onkiem AE jak i PRE, wiêc mo¿e re-
prezentowaæ ten nurt chrzeœcijañstwa w Radzie78 .

Niestety daj¹ siê te¿ zauwa¿yæ wypowiedzi ze strony Aliansu, co najmniej
zastanawiaj¹ce, jak poni¿sza: „Myœlê jednak, ¿e w odró¿nieniu od PRE, po-
wstanie Aliansu by³o efektem wolnego wyboru jego za³o¿ycieli”79 . S³owa te
sugeruj¹, jakoby dopiero Koœcio³y AE potrafi³y podj¹æ samodzielne dzia³ania
wspólnotowe. Jest to zadziwiaj¹ca deprecjacja PRE, która wszak oficjalnie
rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1946 r. bez niczyjego nacisku (zaœ rozmowy
w tej sprawie trwa³y jeszcze przed zakoñczeniem dzia³añ wojennych)80 , wy-
przedzaj¹c nawet o dwa lata utworzenie Œwiatowej Rady Koœcio³ów81 .

Dziœ sekretarz generalny AE twierdzi, ¿e chodzi³o mu nie  tyle o powstanie
PRE, a o to, i¿ Rada w tym czasie by³a jedynym mo¿liwym wyborem dla
dzia³añ Koœcio³ów nierzymskokatolickich, tak jak ZKE by³ jedynym mo¿li-
wym wyborem dla Koœcio³ów ewangelicznych bez wzglêdu na to, czy wst¹-
pienie do tych gremiów by³o dobrowolne, czy nie. W. Dwulat nadal uwa¿a, ¿e
tendencje zjednoczeniowe by³y wtedy inspirowane przez w³adze pañstwowe,
mimo ¿e brak jest dokumentów potwierdzaj¹cych tê tezê, zaœ Alians stworzy³
alternatywê i przyst¹pienie do niego by³o i jest ca³kowicie dobrowolne82 .

Termin Tygodnia Modlitwy AE nie pokrywa siê z Tygodniem Modlitw o
Jednoœæ Chrzeœcijan organizowanym w Polsce przez Polsk¹ Radê Ekume-
niczn¹ we wspó³pracy z Koœcio³em Rzymskokatolickim. Organizatorzy obu
Tygodni nie wspó³pracuj¹ ze sob¹, a owe modlitwy odbywaj¹ siê w innych
terminach. Jednak¿e nie jest to jedynie problem polski, podobnie jest w in-
nych krajach83 .

78 Wywiad z ks. E. Puœleckim, dz. cyt.
79 W. Tasak, ChodŸmy razem…, dz. cyt., s. 14.
80 Ukonstytuowanie siê Polskiej Rady Ekumenicznej nast¹pi³o 15 listopada 1946 r.; patrz: K. Karski,

D¹¿enia ekumeniczne we wspó³czesnym œwiecie, dz. cyt., s. 352.
81 Oficjalne powo³anie do ¿ycia Œwiatowej Rady Koœcio³ów nast¹pi³o 23 sierpnia 1948 r. na pierwszym

Zgromadzeniu ogólnym ŒRK w Amsterdamie; patrz: K. Karski, D¹¿enia ekumeniczne we wspó³czesnym
œwiecie, dz. cyt., s. 112.

82 Wywiad z pastorem W. Dwulatem, dz. cyt.
83 Tydzieñ Modlitwy AE obchodzony jest po pierwszej niedzieli stycznia, zaœ Tydzieñ Modlitw o Jed-

noœæ Chrzeœcijan PRE trwa w okresie 18-25 stycznia, patrz: K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegre, dz.
cyt., s. 146.
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5. Refleksje koñcowe

Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, Alians Ewangeliczny to miêdzynarodowa i
miêdzywyznaniowa organizacja, bêd¹ca forum wspó³pracy Koœcio³ów prote-
stanckich ró¿nych tradycji. W Polsce AE grupuje wy³¹cznie denominacje i orga-
nizacje powi¹zane z Koœcio³ami typu baptystycznego. Czy nale¿y uznaæ to za
objaw pozytywny czy negatywny?

Na pewno zalet¹ polskiego Aliansu jest fakt, ¿e zdo³a³ on zgromadziæ tak wiele
Wyznañ ewangelicznych. Z licz¹cych siê na naszym „rynku koœcielnym” poza
struktur¹ AE pozostaje jedynie Koœció³ Wolnych Chrzeœcijan. Po raz pierwszy w
historii Polski spotykaj¹ siê te denominacje, miêdzy którymi ró¿nice dogmatyczne
s¹ niewielkie, a dla postronnych obserwatorów – wrêcz niezauwa¿alne lub ma³o
istotne. Chocia¿ w praktyce „od zawsze” istnia³a wymiana kaznodziejów, to jednak
dawa³o siê te¿ zauwa¿yæ silne podkreœlanie spraw drugorzêdnych, pozostaj¹cych
raczej w sferze zwyczajów, a nie tego, co najistotniejsze dla wiary w Boga.

Po raz pierwszy, dziêki inspiracji AE, wspólnoty ewangeliczne zaczê³y w tak
licznym gronie spotykaæ siê na wspólnych nabo¿eñstwach, przygotowywanych i
prowadzonych jednoczeœnie przez pastorów z ró¿nych Koœcio³ów. Równie¿ po
raz pierwszy na tak du¿¹ skalê realizowane s¹ inicjatywy, w których uczestnicz¹
cz³onkowie wielu Koœcio³ów wolnych.

Mo¿na jednak ubolewaæ, ¿e Alians Ewangeliczny nie sta³ siê reprezentantem
ca³ego polskiego protestantyzmu. ¯e nie rozlega siê np. w mediach jeden wspól-
ny g³os tych wszystkich, którzy w ¿yciu koœcielnym i prywatnym kieruj¹ siê re-
formacyjnymi zasadami sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli
Deo gloria. Jednak od pocz¹tku organizacja ta chcia³a grupowaæ w³aœnie Koœcio-
³y nurtu baptystycznego, o czym œwiadczy m.in. u¿ywana w pierwszym okresie
nazwa: Alians Koœcio³ów Ewangelicznych w Rzeczypospolitej Polskiej84 .

Jakie by³y przyczyny takiego w³aœnie ukszta³towania siê polskiego Aliansu?
Pastor W. Dwulat uwa¿a, i¿ jedn¹ z przyczyn s¹ doœwiadczenia lat minionych.
W³adze pañstwowe, chc¹ce zgrupowaæ wszystkie denominacje mniejszoœciowe w
jednej Polskiej Radzie Ekumenicznej, sprowokowa³y myœlenie, ¿e nie ma potrze-
by tworzenia innych struktur miêdzykoœcielnych, a w konsekwencji – nieufnoœæ
tzw. Koœcio³ów historycznych wobec Aliansu. Ponadto, „grup¹ inicjatywn¹” byli
pastorzy wywodz¹cy siê z dawnego ZKE, a to te¿ wywo³a³o pewn¹ ostro¿noœæ
denominacji do niego nigdy nie nale¿¹cych85 .

84 Protokó³ zawi¹zania Aliansu Koœcio³ów Ewangelicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
30.X.1990 r., Archiwum AE; Statut Aliansu Koœcio³ów Ewangelicznych, projekt wstêpny, wersja 4, Archi-
wum AE.

85 Wywiad z pastorem W. Dwulatem, dz. cyt.
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To, kto jest cz³onkiem Aliansu Ewangelicznego zale¿y od decyzji danego od-
dzia³u krajowego AE. S¹ pañstwa, w których Alians grupuje tylko Koœcio³y, a
s¹ i takie, w których do tej organizacji nale¿¹ Koœcio³y, organizacje parako-
œcielne, a nawet firmy prowadzone przez chrzeœcijan. Marzeniem W. Dwulata,
sekretarza generalnego AE w RP, jest to, aby nadszed³ czas, gdy cz³onkami
Aliansu bêd¹ mog³y stawaæ siê nawet pojedyncze osoby, bez wzglêdu na ich
formaln¹ przynale¿noœæ koœcieln¹, a jedynym kryterium przyjêcia bêdzie ich
przynale¿noœæ do Chrystusa, wiara zgodna z Ewangeli¹86 . Jednak takie rozsze-
rzenie kryteriów przyjêcia do AE mog³oby staæ siê kolejn¹ przeszkod¹ w roz-
mowach z PRE, która za partnera wola³aby mieæ organizacjê ekumeniczn¹ zrze-
szaj¹c¹ jedynie Koœcio³y87 .

 Wbrew pozorom cz³onkowie Aliansu nie stanowi¹ monolitu. „To prawda, ¿e
charakteryzuje nas ró¿norodnoœæ, która jest ogromn¹ wartoœci¹ i wyró¿nikiem
ewangelicznego chrzeœcijañstwa. (…) Ró¿nice te jednak, w stosunku do podo-
bieñstw, nie s¹ a¿ tak znacz¹ce. Odnosimy siê do tych ró¿nic z ogromnym sza-
cunkiem i po prostu o nich nie dyskutujemy” 88 . Jeœli wiêc cz³onkowie AE mog¹
odnosiæ siê z takim szacunkiem do siebie nawzajem, to mo¿na by oczekiwaæ po-
dobnej postawy wobec Koœcio³ów innych tradycji. Chocia¿ tutaj dyskusja nad
ró¿nicami by³aby wskazana, bo pozwoli³aby zrozumieæ, ile wspólnego maj¹
wszyscy naœladowcy Chrystusa.

Jak ju¿ wspomniano wczeœniej, Koœcio³y zrzeszone w AE w dzieñ Zielonych
Œwi¹t obchodz¹ Œwiatowy Dzieñ Modlitwy (ang. Global Day of Prayer). Jednak-
¿e w Polsce ju¿ od 1927 r. w pierwszy pi¹tek marca obchodzony jest Œwiatowy
Dzieñ Modlitwy (ang. World Day of Prayer), zwany kiedyœ Œwiatowym Dniem
Modlitwy Kobiet, organizowany przez kobiety z Koœcio³ów cz³onkowskich PRE,
przy wspó³pracy Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Koœcio³a Greckokatolickiego89 .
O ile w jêzyku angielskim widaæ ró¿nicê w nazwie, to dziwi takie zdublowanie w
jêzyku polskim.

Powy¿ej wymieniono zarówno pozytywy, jak i pewne mankamenty zwi¹zane z
funkcjonowaniem Aliansu Ewangelicznego w RP. Jednak, jak wspomniano wcze-
œniej, bezsprzecznie nale¿y doceniæ bezprecedensowy w Polsce fakt integracji
Koœcio³ów i organizacji ewangelicznych, co jest czo³owym osi¹gniêciem tej orga-
nizacji i… pozwala mieæ te¿ nadziejê, ¿e z czasem otworzy siê ona bardziej na
Koœcio³y wywodz¹ce siê z innego nurtu chrzeœcijañstwa.

 86 Jw.
87 Wywiad z ks. E. Puœleckim, dz. cyt.
88 W. Tasak, ChodŸmy razem…, dz. cyt., s. 15.
89 M. Platajs, E. Walter, Œwiadoma modlitwa – modlitewne dzia³anie, w: Œwiatowy Dzieñ Modlitwy 2005.

Niech nasza œwiat³oœæ œwieci, Warszawa 2005, s. 3-5.
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RAPORT PI¥TEJ FAZY
MIÊDZYNARODOWEGO DIALOGU

MIÊDZY NIEKTÓRYMI KLASYCZNYMI
KOŒCIO£AMI ZIELONOŒWI¥TKOWYMI

I ICH PRZYWÓDCAMI
A KOŒCIO£EM RZYMSKOKATOLICKIM

(1998 – 2006)

O stawaniu siê chrzeœcijaninem.
Rozwa¿ania w oparciu o Pismo Œwiête

i pisma patrystyczne
oraz refleksje wspó³czesne

Status poni¿szego Raportu

Opublikowany poni¿ej Raport jest dzie³em miêdzynarodowego dialogu
katolicko-zielonoœwi¹tkowego miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a
niektórymi klasycznymi Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi i ich przywódca-
mi. Jest to praca badawcza stworzona przez cz³onków dialogu. Nie jest to
autorytatywna deklaracja ani Koœcio³a rzymskokatolickiego ani ¿adnego z
Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych zaanga¿owanych w dialog. Niniejszym
przedstawia siê j¹ im i wszystkim zainteresowanym, jako materia³ do reflek-
sji. Cz³onkowie dialogu maj¹ nadziejê, ¿e bêdzie ona poddana szerokiej
dyskusji.
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Wprowadzenie

1. Jest to raport pi¹tej fazy miêdzynarodowego dialogu prowadzonego w la-
tach 1998-2006 miêdzy klasycznymi Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi i ich przy-
wódcami a Koœcio³em rzymskokatolickim.

2. Dialog ten rozpocz¹³ siê w 1972 a trzydzieœci piêæ lat rozmów pokaza³o, ¿e
zielonoœwi¹tkowcy i katolicy podzielaj¹ wiele aspektów wiary i ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego. Chocia¿ maj¹ wiele wspólnego i obie strony zabiegaj¹ o jednoœæ Koœcio³a,
jest jeszcze wiele wa¿nych obszarów, na których zielonoœwi¹tkowcy i katolicy po-
zostaj¹ podzieleni. St¹d te¿ nasz¹ intencj¹ w tym dialogu pozostaje nadal praca nad
pog³êbieniem klimatu wzajemnego szacunku i zrozumienia w kwestiach wiary i
¿ycia, znalezienie punktów autentycznego porozumienia i wskazanie obszarów, w
których potrzebny jest, naszym zdaniem, dalszy dialog.

3. Celem tego dialogu jest rozwijanie wzajemnego szacunku i zrozumienia
miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a klasycznymi Koœcio³ami zielonoœwi¹t-
kowymi, a nie szukanie jednoœci strukturalnej. Mamy nadziejê nadal szukaæ roz-
wi¹zania tych ró¿nic, które sprawiaj¹, ¿e pozostajemy oddzieleni do siebie na-
wzajem, zw³aszcza ¿e modlitw¹ Jezusa o uczniów by³o, „aby wszyscy byli jedno
[...] aby œwiat uwierzy³” (J 17,21)1 .

4. Dwie pierwsze fazy dialogu zakoñczy³y siê opublikowaniem raportów, od-
powiednio w 1977 i w 1984 r. Raport z trzeciej fazy zatytu³owany by³ Perspekty-
wy koinonii (1990). Czwarta faza dotyczy³a Ewangelizacji, prozelityzmu i wspól-
nego œwiadectwa (1997)2 . W latach, kiedy pracowano nad tymi czterema doku-
mentami (1972-1997), zielonoœwi¹tkowcy i katolicy czêsto odwo³ywali siê w
swoich dyskusjach nie tylko do Pisma Œwiêtego, ale tak¿e do niektórych teolo-
gów wczesnego Koœcio³a – œwiadków patrystycznych – w celu wyjaœnienia swo-
jego zrozumienia wiary chrzeœcijañskiej. W obecnej rundzie dialogu zdecydowa-

1 Wszystkie pojawiaj¹ce siê w Raporcie cytaty biblijne z Nowego Testamentu i Psalmów pochodz¹ z
Przek³adu Ekumenicznego wydanego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce w 2001 r. Cytaty z pozosta³ych
ksi¹g Starego Testamentu pochodz¹ z tzw. Biblii Warszawskiej. (przyp. t³um.)

2 Oficjalne wersje czterech raportów z poprzednich faz dialogu mo¿na znaleŸæ w: Final Report 1972-
1976, w: Pontifical Council for Promoting Christian Unity, “Information Service” [IS] 32 (1976/III) 32-37 i
w: “One in Christ” 12:4 (1976) 309-318; Final Report 1977-1982, w: IS 55 (1984/II-III) 72-80 i w: “Pneu-
ma” 12:2 (1990) 97-115; Perspectives on Koinonia, w: IS 75 (1990/IV) 97-115 i w: „Pneuma” 12:2 (1990)
117-142; Evangelization, Proselytism and Common Witness, w: IS 97 (1998/I-II) 38-56 I w: “Pneuma” 21:1
(1999) 11-51. Wszystkie raporty zosta³y zebrane w: J. Gros, FSC, H. Meyer i W. G. Rusch (red.), Growth in
Agreement II. Reports and Agreed Statements on a World Level, 1982-1998 (Genewa, Szwajcaria: WCC Pu-
blications / Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2000), s. 713-779.
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no odwo³ywaæ siê w sposób zamierzony nie tylko do Ÿróde³ biblijnych, ale tak¿e
do Ÿróde³ patrystycznych. Dlatego te¿ czytelnik tego raportu zobaczy wiele od-
wo³añ do wk³adu, poprzez który Ÿród³a te wzbogaci³y nasz¹ wspóln¹ pracê.

A. O stawaniu siê chrzeœcijaninem

5. Temat tej fazy dialogu brzmia³: „O stawaniu siê chrzeœcijaninem”. Katolicy
i zielonoœwi¹tkowcy s¹ przekonani, ¿e dla chrzeœcijanina wa¿ne jest ca³kowite
w³¹czenie siê w ¿ycie Koœcio³a. W tym dialogu staraliœmy siê zrozumieæ, w jaki
sposób jednostka przechodzi od momentu wtajemniczenia w ¿ycie chrzeœcijañ-
skie do bycia w pe³ni aktywnym cz³onkiem Koœcio³a.

6. Skupiliœmy siê na tym temacie przynajmniej z dwóch wa¿nych powodów.
Po pierwsze, podczas pracy nad Ewangelizacj¹, prozelityzmem i wspólnym œwia-
dectwem uczestnicy dialogu doszli do wniosku, ¿e niektórzy cz³onkowie naszych
Koœcio³ów nie zawsze uznaj¹ siebie nawzajem za chrzeœcijan. W rezultacie ³atwo
sobie wyobraziæ, ¿e od czasu do czasu miêdzy zielonoœwi¹tkowcami a katolikami
pojawiaj¹ siê napiêcia. Ufamy, ¿e dziêki wspólnemu badaniu tego, w jaki sposób
cz³owiek staje siê chrzeœcijaninem, w jaki sposób wprowadza siê go do wspólno-
ty chrzeœcijañskiej, w jaki sposób uczy siê go naœladowaæ Jezusa i jak jest formo-
wany przez wspólnotê, oraz dziêki omówieniu znaczenia doœwiadczenia religijne-
go w jego ¿yciu, uznanie przez nasze wspólnoty tego, ¿e jesteœmy siostrami i
braæmi w Chrystusie mog³oby byæ ³atwiejsze. Tematy, które wybraliœmy, aby zro-
zumieæ, jak cz³owiek staje siê chrzeœcijaninem, to: wiara, nawrócenie, doœwiad-
czenie, formacja i uczniostwo oraz Chrzest w Duchu Œwiêtym. Obie strony przy-
gotowa³y prezentacje na te tematy, z których ka¿da by³a przedmiotem dyskusji
podczas jednej dorocznej sesji.

7. Po drugie, bezpoœrednio w rezultacie rozmów na temat Chrztu w Duchu
Œwiêtym, które mia³y miejsce we wczeœniejszych sesjach dialogu, ojciec Kilian
McDonnell OSB, przewodnicz¹cy dialogu ze strony katolickiej w latach 1972-
2000, zosta³ wspó³autorem ksi¹¿ki zatytu³owanej Chrzeœcijañska inicjacja a
chrzest w Duchu Œwiêtym3 . W oparciu o studia nad wczesnymi pismami chrzeœci-
jañskimi ojciec McDonnell dowodzi³ w swojej pracy, ¿e Chrzest w Duchu Œwiê-
tym ma bezpoœredni zwi¹zek z najwczeœniejszym rozumieniem Inicjacji Chrze-
œcijañskiej. Sugerowa³, ¿e w pismach Ojców Koœcio³a istniej¹ dowody doœwiad-
czania Chrztu w Duchu Œwiêtym w procesie Inicjacji Chrzeœcijañskiej, co daje

3 K. McDonnell, G. T. Montague, Inicjacja chrzeœcijañska a chrzest w Duchu Œwiêtym. Œwiadectwo z
pierwszych oœmiu wieków, t³um. M. Górnicki, W. Kustra, Kraków 1997.
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podstawê do twierdzenia, ¿e Chrzest w Duchu Œwiêtym nale¿y do tego, co jest
„konstytutywne dla Koœcio³a”. Podejmuj¹c w³asne badania na ten temat, uczest-
nicy dialogu zg³êbiali te i inne wczesne teksty, aby stwierdziæ czy mog¹ one sta-
nowiæ pomost pomiêdzy naszymi dwiema wspólnotami.

B. •••••ród³a biblijne i patrystyczne

8. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy, wraz z innymi chrzeœcijanami, uznaj¹ wyj¹t-
kowoœæ Biblii jako natchnionego i autorytatywnego S³owa Bo¿ego, normatywne-
go dla wiary i ¿ycia Koœcio³a. Pismo jest zatem najbardziej fundamentalnym Ÿró-
d³em dla chrzeœcijañskiej refleksji. Dlaczego jednak zdecydowaliœmy siê na
umieszczenie w tym studium obszernych odniesieñ do ró¿nych pism z okresu pa-
trystycznego?

9. Pisma Ojców Koœcio³a odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w katolickim rozumieniu S³o-
wa Bo¿ego. St¹d te¿ strona katolicka chcia³a podzieliæ siê ze swoimi zielono-
œwi¹tkowymi partnerami jak¹œ czêœci¹ bogactwa tradycji patrystycznej. Autorzy
ci s¹ przecie¿ czêœci¹ szerzej rozumianej wspólnoty chrzeœcijañskiej, rozci¹gaj¹-
cej siê na przestrzeni wieków. W swoich pismach dziel¹ siê swoim ¿yciem i m¹-
droœci¹, zdobyt¹ w czasach, gdy Koœció³ by³ jeszcze m³ody i czêsto przechodzi³
trudne chwile. Pisma te sk³adaj¹ œwiadectwo ich wierze i temu, jak ¿ycie chrze-
œcijañskie i s³u¿ba ich autorów by³a wzmacniana wiernoœci¹ oraz mi³oœci¹ i po-
œwiêceniem dla Pana Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Œwiêtego.

10. Cz³onkowie grupy zielonoœwi¹tkowej s¹dzili, ¿e takie podejœcie mo¿e
wzbogaciæ tak¿e ich badania. Zastanawiali siê, jak bardzo ró¿ni¹ siê od katoli-
ków w kwestii natury autorytetu, jaki ci przypisuj¹ Ojcom Koœcio³a. Podobnie
jak katolicy, zielonoœwi¹tkowcy postrzegaj¹ Ojców jako autentyczne i wa¿ne
Ÿród³o œwiadectwa o wiernoœci Boga. Chrzeœcijañskie œwiadectwo Ojców o
tym, co dla nich znaczy³o mi³owaæ Pana, Boga, ca³ym sercem, umys³em, dusz¹
i z ca³ych si³ oraz mi³owaæ bliŸniego jak siebie samego, jest rzeczywiœcie prze-
konuj¹ce. Strona zielonoœwi¹tkowa wierzy³a, i¿ to, ¿e ci przywódcy chrzeœci-
jañscy dzia³ali w bliskiej odleg³oœci od czasów, w których ¿yli Jezus i Jego
uczniowie, mog³o byæ pouczaj¹ce, gdy wspólnie staraliœmy siê zrozumieæ, jak
pierwsi chrzeœcijanie wzrastali od momentu nawrócenia do pe³nego uczestnic-
twa w ¿yciu Koœcio³a.

11. Podczas gdy ró¿ni¹ siê tym, jak¹ wartoœæ przypisuj¹ pismom patrystycz-
nym, zarówno zielonoœwi¹tkowcy jak i katolicy uznaj¹ istotne znaczenie Ojców –
spoœród których wielu by³o przywódcami, pasterzami i biskupami, a wielu z nich
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by³o mêczennikami – dla póŸniejszego ¿ycia Koœcio³a. Oni w³aœnie wnieœli swój
wk³ad w proces rozeznawania, który ostatecznie da³ nam kanon Pisma Œwiêtego,
który s³u¿y³ Koœcio³owi w nastêpnych wiekach. Teksty patrystyczne pokazuj¹, w
jaki sposób nauczanie biblijne znajdowa³o zastosowanie w ka¿dej nowej sytuacji
¿ycia codziennego, jak¹ napotykano w tamtych czasach. Daj¹ one wgl¹d w to, jak
Ojcowie rozumieli Pismo, a katolicy wierz¹, ¿e pomagaj¹ Koœcio³owi je interpre-
towaæ.

12. Autorzy okresu patrystycznego pomogli Koœcio³owi prze³o¿yæ wiarê bi-
blijn¹ na struktury pojêciowe dominuj¹ce w kulturach ró¿nych od tych, jakie
obowi¹zywa³y w miejscach i czasach, w których pisana by³a Biblia. Mog¹ oni
pomóc Koœcio³owi w wype³nieniu polecenia Jezusa, aby iœæ i czyniæ uczniami
wszystkie narody (Mt 28,19). Wiêkszoœæ tych autorów, ze wzglêdu na œwiête
¿ycie, cieszy³a siê szczególnym uznaniem. Niektórzy zostali uczczeni i upa-
miêtnieni w ¿yciu i kalendarzu liturgicznym wielu Koœcio³ów. Ich wysi³ki na
rzecz zwalczania b³êdnych interpretacji Pisma i ruchów heretyckich, definiowa-
nia stosownych granic dogmatycznych i pomocy wiernym w zrozumieniu ¿ycia
i nauczania Jezusa oraz wiary „raz na zawsze przekazanej œwiêtym” (Jud 3),
doprowadzi³y Koœció³ do dok³adniejszych sformu³owañ g³ównych doktryn
chrzeœcijañskich, takich jak dogmat o Trójcy, o Chrystusie, o Duchu Œwiêtym i
zbawieniu, doktryn przyjêtych przez pierwsze sobory i odzwierciedlonych w
staro¿ytnych symbolach wiary.

13. Pierwsi Ojcowie Koœcio³a w swoich pismach ukazuj¹ tak¿e œcis³y zwi¹zek
miêdzy teologi¹ a zagadnieniami duszpasterskimi i dlatego ich celem jest zawsze
doksologia i nabo¿ne oddanie dla Boga. To oni interpretowali etyczne wymagania
wynikaj¹ce z uczniostwa. Pomagali Koœcio³owi w rozwoju liturgicznych form
uwielbienia Boga. W ten ró¿norodny sposób ich dzie³o wspiera³o wiernych, stara-
j¹cych siê prowadziæ chrzeœcijañskie ¿ycie. Ich refleksje, do których odwo³ywali-
œmy siê przy ró¿nych tematach tego studium, okaza³y siê rzeczywiœcie cenne.
Zatem chocia¿ Biblia stanowi najwy¿szy autorytet (por. Jan Pawe³ II, Encyklika
Ut Unum Sint, 79) dla poznania Bo¿ego objawienia w Jezusie Chrystusie, pisma
patrystyczne mo¿na postrzegaæ jako posiadaj¹ce uprzywilejowan¹ pozycjê w Ko-
œciele czasów pobiblijnych.

C. Dialog

14. Podczas pierwszego spotkania w 1998 r. w Bolton (Ontario, Kanada)
uczestnicy dialogu zg³êbiali kwestiê, czy Chrzest w Duchu Œwiêtym, bêd¹cy jed-
nym z przejawów wspó³czesnej religijnoœci, by³ przedmiotem refleksji w pismach
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biblijnych i patrystycznych, zw³aszcza w odniesieniu do Inicjacji Chrzeœcijañ-
skiej. W kolejnych latach uczestnicy dialogu zajmowali siê nastêpuj¹cymi kwe-
stiami: „Wiara” (1999, Wenecja, W³ochy), „Nawrócenie” (2000, Wiedeñ, Au-
stria), „Doœwiadczenie” (2001, Celje, S³owenia) oraz „Uczniostwo i formacja”
(2002, Sierra Madre, Kalifornia, USA). Sesje plenarne poœwiêcone redakcji
pierwszych szkiców raportu mia³y miejsce w 2003  (Rottenburg, Niemcy), 2004
(Torhout, Belgia), 2005 (Praga, Czechy) i 2006 r. (Bose, W³ochy). Dodatkowo
odby³y siê trzy mniejsze spotkania redakcyjne (Amsterdam, Holandia, luty 2003;
Springfield, Missouri, USA, luty 2004 i Rzym, W³ochy, listopad 2004). Po ostat-
niej sesji plenarnej konieczne okaza³y siê dalsze prace redakcyjne w celu dokoñ-
czenia raportu. Uczestnicy dialogu oddaj¹ niniejszy raport czytelnikom do oceny
i dyskusji.

15. Niektóre terminy u¿ywane w tym studium s¹ bardziej znane jednemu z
partnerów dialogu ni¿ drugiemu. Przyk³adowo terminu „Inicjacja Chrzeœcijañ-
ska” nie znajdujemy w Nowym Testamencie, ani nie jest on zazwyczaj u¿ywa-
ny przez zielonoœwi¹tkowców. Jest on jednak powszechnie u¿ywany przez ka-
tolików w odniesieniu do procesu, w wyniku którego osoba staje siê chrzeœcija-
ninem. Terminu „Chrzest w Duchu Œwiêtym” nie znajdujemy dok³adnie w tym
brzmieniu w Nowym Testamencie (Mk 1,8 u¿ywa formy „bêdzie chrzciæ was
Duchem Œwiêtym”), ani nie jest on zazwyczaj u¿ywany w Koœciele rzymskoka-
tolickim, choæ jest powszechnie u¿ywany przez klasycznych zielonoœwi¹tkow-
ców i wiêkszoœæ charyzmatyków katolickich. St¹d te¿ jedn¹ z korzyœci tej fazy
dialogu by³o osi¹gniêcie lepszego zrozumienia tego, w jaki sposób u¿ywamy
takie terminy.

16. Staraliœmy siê wiernie oddaæ stanowiska zajmowane przez nasze Koœcio-
³y, choæ za prezentowane tutaj pogl¹dy i wnioski, do których doszli cz³onkowie
obu stron, odpowiedzialne s¹ osoby bior¹ce udzia³ w dialogu. Nie podjêliœmy
¿adnych decyzji w imieniu naszych Koœcio³ów, poniewa¿ nie mamy autorytetu,
aby je podejmowaæ. Ró¿norodnoœæ ruchu zielonoœwi¹tkowego dodatkowo unie-
mo¿liwia przyjêcie jednego stanowiska w pewnych kwestiach. Kiedy zielono-
œwi¹tkowi uczestnicy dialogu przemawiaj¹ jednym g³osem, czyni¹ to przedsta-
wiaj¹c, jak wierz¹, konsens akceptowany przez wiêkszoœæ zielonoœwi¹tkowców
na œwiecie.

17. W tym kontekœcie, jako odpowiedzialne osoby reprezentuj¹ce obie trady-
cje, spotykaliœmy siê przez kilka lat, aby badaæ zagadnienia ewangelizacji, proze-
lityzmu i wspólnego œwiadectwa, a teraz, kwestie dotycz¹ce tego, w jaki sposób
cz³owiek staje siê chrzeœcijaninem. Niniejszym oddajemy rezultaty naszej pracy
do recenzji, oceny, korekty i akceptacji ka¿dego z naszych Koœcio³ów. Mamy na-
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dziejê, ¿e raport ten zostanie przestudiowany i bêdzie szeroko omawiany zarówno
przez katolików, jak i zielonoœwi¹tkowców w ramach poszczególnych wspólnot,
a zw³aszcza razem.

18. Podczas naszych wspólnych spotkañ uczestnicy wielokrotnie dostrzegali,
jak wa¿ne dla powodzenia naszej pracy jest czytanie Pisma i wspólna modlitwa.
Podczas corocznych spotkañ uczestniczyliœmy w nabo¿eñstwach jednej lub dru-
giej tradycji.

D. Nowe czasy

19. Jesteœmy œwiadomi, ¿e ta faza dialogu przypada na wyj¹tkowy okres hi-
storyczny. Œwiat przeszed³ z XX. w XXI w. i z drugiego w trzecie tysi¹clecie od
narodzin Chrystusa. To daje nam mo¿liwoœæ pog³êbienia naszych relacji w inny
sposób. Przewodnicz¹cy tego dialogu ze strony zielonoœwi¹tkowej przyj¹³ wiele
zaproszeñ z Koœcio³a rzymskokatolickiego do udzia³u w ró¿nych uroczysto-
œciach ekumenicznych w Rzymie podczas Roku Jubileuszowego 2000. Ponadto,
bra³ udzia³ w uroczystoœci inauguracyjnej pos³ugi papie¿a Benedykta XVI.
Nowy wiek i nowe tysi¹clecie otwieraj¹ przed nami nowe mo¿liwoœci i dodaj¹
si³ do kontynuowania dzie³a pojednania i wspólnego sk³adania œwiadectwa o
Ewangelii.

20. Jest te¿ inna wa¿na okolicznoœæ, która mniej wiêcej zbieg³a siê w czasie
z pi¹t¹ faz¹ dialogu. Miêdzynarodowy dialog zielonoœwi¹tkowo-katolicki od
jego pocz¹tku w 1972 a¿ do mniej wiêcej po³owy lat 90. XX w. by³ jedynym
miêdzynarodowym dialogiem, w którym uczestniczyli klasyczni zielonoœwi¹t-
kowcy. Ale w ostatniej dekadzie zosta³y zainicjowane tak¿e dialogi miêdzyna-
rodowe i dyskusje miêdzy klasycznymi zielonoœwi¹tkowcami a Œwiatowym
Aliansem Koœcio³ów Reformowanych (World Alliance of Reformed Churches),
Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów i Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ (Lutheran World
Federation). Ponadto niedawno zainicjowane w Stanach Zjednoczonych przed-
siêwziêcie o nazwie Christian Churches Together obejmuje Koœció³ rzymskoka-
tolicki oraz kilka denominacji pentekostalnych wraz z prawos³awnymi, prote-
stantami i anglikanami. Inna œwie¿a inicjatywa o nazwie Œwiatowe Forum
Chrzeœcijañskie (Global Christian Forum), w ramach której odby³y siê ju¿ miê-
dzynarodowe konferencje w USA, Azji, Afryce, Europie i Ameryce £aciñskiej,
s³u¿y jako nowa platforma, dziêki której zielonoœwi¹tkowcy i chrzeœcijanie
ewangelikalni w tych regionach mog¹ mieæ, czêsto po raz pierwszy, kontakt z
przywódcami z Koœcio³a prawos³awnego, katolickiego, anglikañskiego i histo-
rycznych Koœcio³ów protestanckich. W ró¿nych czêœciach œwiata wspólnoty
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zielonoœwi¹tkowe sta³y siê cz³onkami krajowych rad ekumenicznych (National
Councils of Churches).

21. Wspomniane spotkania obrazuj¹ wzrost zainteresowania ekumenizmem
wœród zielonoœwi¹tkowców oraz zainteresowanie ró¿nych wspólnot chrzeœci-
jañskich podjêciem z nimi dialogu. Taki rozwój sytuacji s³u¿y dialogowi zie-
lonoœwi¹tkowo-katolickiemu, poniewa¿ pomaga nam ujrzeæ go w szerszym
kontekœcie ca³ego ruchu ekumenicznego. Patrz¹c wstecz na zachodz¹ce w
ostatnich latach zmiany, w tym przynosz¹cy owoc dialog zielonoœwi¹tkowo-
katolicki, nie mo¿emy postrzegaæ tego inaczej, jak tylko jako dowód ³aski
udzielonej nam przez Ducha Œwiêtego w celu dalszego pog³êbiania pojedna-
nia pomiêdzy podzielonymi uczniami Chrystusa, „aby œwiat uwierzy³” (J
17,21).

22. W tym okresie dialog by³ sponsorowany przez Koœció³ rzymskokatolicki
(za poœrednictwem Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan) i przez klasycznych
zielonoœwi¹tkowców, którzy mogli braæ w nim udzia³ dziêki wsparciu ich wspól-
not, a niektórzy z nich byli oficjalnie delegowani przez swoje denominacje jako
ich przedstawiciele. Do denominacji zielonoœwi¹tkowych, które mia³y oficjal-
nych uczestników nale¿¹: Apostolic Faith Mission z Po³udniowej Afryki, Church
of God of Prophecy, International Church of Foursquare Gospel, Verenigde Pink-
ster-en Evangeliegemeenten z Holandii i Open Bible Churches.

23. Funkcjê przewodnicz¹cego ze strony zielonoœwi¹tkowej pe³ni³ ksi¹dz Ce-
cil M. Robeck, Jr. (Assemblies of God). Jako przewodnicz¹cy ze strony katolic-
kiej przez pierwsze trzy lata tej fazy s³u¿y³ ojciec Kilian McDonnell OSB, a po
jego przejœciu na emeryturê, zast¹pi³ go Jego Ekscelencja John A. Radano. Sekre-
tarzami byli: ze strony zielonoœwi¹tkowej – ksi¹dz Ronald A. N. Kydd (1998) i
ksi¹dz Steve Overman (1999-2006), a ze strony katolickiej – Jego Ekscelencja
Juan Usma Gomez.

24. Na zakoñczenie tej pi¹tej fazy dialogu chcemy podkreœliæ bardzo wa¿ny
wk³ad w nasz dialog ojca Kiliana McDonnella. Z pomoc¹ Davida du Plessisa po-
móg³ on zainicjowaæ te rozmowy w 1972 r. Pe³ni³ on rolê katolickiego przewod-
nicz¹cego od tamtego czasu a¿ po pocz¹tki pi¹tej fazy, zanim przeszed³ na emery-
turê w roku 2000. Przyznajemy z g³êbok¹ wdziêcznoœci¹, ¿e obie wspólnoty s¹
mu wielce d³u¿ne za wk³ad we wszelki sukces, jaki dialog ten osi¹gn¹³ na prze-
strzeni lat.
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I. Nawrócenie i inicjacja chrzeœcijañska

A. Wprowadzenie

25. Zarówno katolicy jak i zielonoœwi¹tkowcy zgadzaj¹ siê, ¿e nawrócenie jest
nieodzown¹ czêœci¹ zbawienia w Chrystusie i ¿e ostatecznym celem wierz¹cego
jest ¿ycie w oddanym uczniostwie. Jednoczeœnie zarówno w ramach ka¿dej z tra-
dycji jak i pomiêdzy nimi istnieje ró¿norodnoœæ w rozumieniu i podejœciu do na-
wrócenia. Dla przyk³adu ró¿nice te dotycz¹ kwestii, czy nawrócenie jest wydarze-
niem, cyklem wydarzeñ czy procesem. Po czêœci powodem tej ró¿norodnoœci jest
opisana w tekstach biblijnych rozmaitoœæ doœwiadczeñ duchowych zwi¹zanych z
nawróceniem i nasze odmienne interpretacje tych tekstów.

26. Katolicy widz¹ nawrócenie w szerszym kontekœcie procesu Inicjacji
Chrzeœcijañskiej, którego istotnymi elementami s¹: „g³oszenie s³owa, przyjêcie
Ewangelii, które poci¹ga za sob¹ nawrócenie, wyznanie wiary, chrzest, wylanie
Ducha Œwiêtego i dostêp do Komunii eucharystycznej” (Katechizm Koœcio³a Ka-
tolickiego [KKK], 1229)4 . Katolicy wi¹¿¹ „pe³ne wylanie Ducha Œwiêtego” z sa-
kramentem bierzmowania (KKK, 1302). Uwa¿aj¹, ¿e celem tej Inicjacji jest na-
wrócenie, stanowi¹ce g³êbok¹ egzystencjaln¹ zmianê ¿ycia, której naturaln¹ kon-
sekwencj¹ jest pragnienie rozpowszechniania Dobrej Nowiny. Katolicy
postrzegaj¹ chrzest jako w³¹czenie w Chrystusa i w Koœció³ oraz uznaj¹ wa¿noœæ
poszczególnych etapów katechumenatu.

27. W rozumieniu zielonoœwi¹tkowców nawrócenie zawiera reorientacjê
osobistego wzorca postaw, wierzeñ i praktyk. Zielonoœwi¹tkowcy równie¿
wi¹¿¹ nawrócenie z procesem, na który sk³adaj¹ siê g³oszenie S³owa, przyjêcie
Ewangelii, wyznanie wiary, skrucha, odwrócenie siê od grzechu i zwrócenie do
Boga, obdarowanie Duchem Œwiêtym (Rz 8,9) a tak¿e w³¹czenie jednostki w
chrzeœcijañsk¹ wspólnotê. Poniewa¿ wyra¿enie „Inicjacja Chrzeœcijañska” nie
jest powszechnie u¿ywane przez zielonoœwi¹tkowców w dyskusjach na temat
nawrócenia, takich koncepcji jak nawrócenie, jego uznanie przez Koœció³,
uœwiêcenie i Chrzest w Duchu Œwiêtym (patrz czêœæ V), nie oddaj¹ w katego-
riach Inicjacji Chrzeœcijañskiej. Wiêkszoœæ zielonoœwi¹tkowców uwa¿a, ¿e na-
wrócenie jest wydarzeniem odmiennym od Chrztu w Duchu Œwiêtym, dla wiêk-
szoœci zielonoœwi¹tkowców kwestia pocz¹tków ¿ycia chrzeœcijañskiego nie
wi¹¿e siê z chrztem wodnym jako podstawowym warunkiem udzia³u w ¿yciu

4 Katechizm Koœcio³a Katolickiego, Poznañ 1994. Dalej KKK.
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chrzeœcijañskim, chocia¿ podobnie jak dla katolików, obrz¹dek chrztu ma dla
nich bardzo du¿e znaczenie.

B. Nawrócenie z perspektywy biblijnej

28. W sensie biblijnym nawrócenie obejmuje wszystkie aspekty w³adz po-
znawczych cz³owieka: racjonalne, wolicjonalne i afektywne – „Bo¿e, stwórz we
mnie czyste serce i odnów we mnie si³ê ducha. […] Przywróæ mi radoœæ Twojego
zbawienia, niech wst¹pi we mnie duch ochoczy!” (Ps 51, 12.14; por. Jr 24,7; Ez
18,30-31; Ga 2,20). Ma ono wp³yw na ca³¹ osobê – „Dlatego jeœli ktoœ pozostaje
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, przeminê³o, a nasta³o
nowe” (2 Kor 5,17).

29. Charakterystyczne dla Nowego Testamentu jest to, ¿e nawrócenie jest w
nim œciœle zwi¹zane z osob¹ Jezusa Chrystusa, w którym wype³nia siê Królestwo
Bo¿e – „aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne” (J
3,16). Nawrócenie ma zwi¹zek z ró¿nymi biblijnymi tematami (grzechem, prze-
baczeniem, skruch¹, zbawieniem, usprawiedliwieniem, chrztem, wiar¹). Podsta-
wowym znaczeniem nawrócenia w Biblii jest przemiana, tzn. odwrócenie siê od
grzechu, œmierci i ciemnoœci ku ³asce, nowemu ¿yciu i œwiat³u.

30. Nawrócenie jest czêsto wi¹zane z czynami odzwierciedlaj¹cymi oczysz-
czenie umys³u i serca – „Nawróæcie siê do mnie ca³ym swym sercem, w poœcie,
p³aczu i narzekaniu!” (Jl 2,12; por. Jl 1,13-14; Ps 51, 4.9). Biblia generalnie
wskazuje na to, ¿e nawrócenie jest zarówno wydarzeniem jak i procesem (Dz 9,1-
19; zob. tak¿e Jr 3,22; 8,4-5). Na przyk³ad w opisie nawrócenia Paw³a, najpierw
wspomniane jest jego spotkanie ze zmartwychwsta³ym Chrystusem: „nagle oto-
czy³a go œwiat³oœæ z nieba. A kiedy upad³ na ziemiê, us³ysza³ g³os…” (Dz 9,3-4).
Po tym dramatycznym wydarzeniu nast¹pi³ na przestrzeni czasu proces formacji,
podczas którego Ananiasz modli³ siê o Paw³a (w. 12), a ten zosta³ wype³niony
Duchem Œwiêtym (w. 17) i ochrzczony (w. 18). Nastêpnie Pawe³ opisuje dalsz¹
czêœæ tego procesu, wspominaj¹c podró¿ do Arabii, powrót i trzyletni pobyt w
Damaszku oraz czas spêdzony wspólnie z Piotrem w Jerozolimie (Ga 1,13-24).

31. Jednym ze znacz¹cych efektów nawrócenia jest pragnienie sk³adania œwia-
dectwa innym i w konsekwencji ewangelizowania, w odpowiedzi na polecenie
Pana zawarte w Wielkim Nakazie Misyjnym: „Id¹c wiêc, czyñcie uczniami
wszystkie narody, chrzcz¹c je w imiê Ojca, i Syna, i Ducha Œwiêtego, nauczaj¹c
je zachowywaæ wszystko, co wam nakaza³em” (Mt 28,19-20). W okresie po
zmartwychwstaniu, kiedy Piotra i Jana przyprowadzono przed Sanhedryn, aposto-
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³owie oœwiadczyli: „Nie mo¿emy przecie¿ nie mówiæ tego, co widzieliœmy i s³y-
szeliœmy” (Dz 4,20; por. £k 24,33-35).

32. W Nowym Testamencie, kiedy siê patrzy na ewangelie synoptyczne oraz
na pisma Janowe i Paw³owe, mo¿na odnaleŸæ kilka perspektyw odnoœnie na-
wrócenia. Temat ten pojawia siê w ró¿norodnych kontekstach i z ró¿nym natê-
¿eniem. Niemniej jednak s¹ te¿ elementy wspólne dla nich wszystkich, choæ nie
w ka¿dym kontekœcie podkreœlane. Ogólnie rzecz bior¹c, nawrócenie wi¹¿e siê
z byciem w objêciach Bo¿ej dobroci, odwróceniem siê od grzechu i zwróce-
niem siê do Boga. W historiach opowiadanych przez autorów nowotestamento-
wych nawrócenie zachodzi momentalnie albo jest trwaj¹cym jakiœ czas proce-
sem. Mo¿e byæ wydarzeniem bardzo dramatycznym, oczywistym dla wszyst-
kich jego œwiadków, b¹dŸ procesem przemiany wewnêtrznej, w du¿ej mierze
zakrytym dla innych ludzi. Na przyk³ad, wymiana zdañ miêdzy Jezusem a na-
uczycielem prawa by³a z pozoru spokojnym wydarzeniem, w wyniku którego
Jezus dostrzega zmianê w tym cz³owieku i og³asza: „Niedaleko jesteœ od Króle-
stwa Boga” (Mk 12,34).

33. W ewangeliach synoptycznych Mateusza i Marka nawrócenie jest powi¹-
zane ze skruch¹. W tych fragmentach zakorzeniona jest definicja nawrócenia ro-
zumianego jako odwrócenie siê od grzechu – „Wyst¹pi³ Jan Chrzciciel na pustyni
i g³osi³ chrzest opamiêtania na odpuszczenie grzechów” (Mk 1,4; patrz tak¿e Mt
3,2.8.11); Jezus tak¿e rozpocz¹³ swoj¹ s³u¿bê od zwiastowania: „Nadszed³ czas,
Królestwo Boga jest ju¿ blisko, nawróæcie siê i wierzcie w Ewangeliê” (Mk
1,15). PóŸniej w Ewangelii Mateusza skrucha jest opisana jako przemiana umys³u
prowadz¹ca do pos³uszeñstwa (Mt 21,29). Byæ mo¿e chodzi tutaj o potrzebê nie-
ustannej skruchy rozumianej jako zwracanie siê w stronê pos³uszeñstwa Bogu, co
wi¹¿e siê raczej z ogóln¹ ide¹ uczniostwa a nie z nawróceniem/inicjacj¹.

34. Przypowieœci w £k 15 (o zgubionej owcy, zgubionej drachmie i synu mar-
notrawnym) ilustruj¹, na czym polega bycie w objêciach Bo¿ej dobroci. Koncep-
cja ta zawarta jest w dwóch motywach, które s¹ równie¿ uwypuklone przez £uka-
sza w innym miejscu: pierwszy to motyw bycia na nowo przyjêtym przez Boga –
„Wsta³ wiêc i wróci³ do swojego ojca. Gdy by³ jeszcze w oddali, jego ojciec uj-
rza³ go, wzruszy³ siê do g³êbi, pobieg³, rzuci³ siê mu na szyjê i uca³owa³” (w. 20);
drugi to motyw nawrócenia – „Mówiê wam, ¿e w niebie bêdzie wiêksza radoœæ z
powodu jednego grzesznika, który siê nawraca, ni¿ z dziewiêædziesiêciu dziewiê-
ciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj¹ nawrócenia” (w. 7). Nawrócenie opisa-
ne w przypowieœciach o zgubionej owcy i zgubionej drachmie podkreœla Bo¿¹
inicjatywê w tym procesie, natomiast nawrócenie syna marnotrawnego ukazuje
bardziej aktywne zaanga¿owanie po stronie cz³owieka. We wszystkich trzech
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przypowieœciach powtarza siê motyw przywrócenia do wspólnoty: odnalezienia,
sprowadzenia do domu, ponownego w³¹czenia do reszty stada, ponownego przy-
jêcia do rodziny.

35. Inne fragmenty pism £ukasza równie¿ odzwierciedlaj¹ napiêcie miêdzy
Bo¿¹ inicjatyw¹ a odpowiedzi¹ grzesznika w odniesieniu do nawrócenia (Dz
5,31; 11,18; £k 19,10). £k 8,18 („Uwa¿ajcie wiêc jak s³uchacie”) zak³ada aktyw-
ne s³uchanie, aktywne zaanga¿owanie w to, co siê dzieje wewn¹trz nas lub wobec
nas. W £k 19 Zacheusz doœwiadcza nawrócenia. Jest ponownie przyjêty do
wspólnoty; ten, który by³ odrzucony jest teraz przygarniêty przez Jezusa. To opo-
wiadanie jest niemal¿e paradygmatem wielu nawróceñ opisywanych w Ewangelii
£ukasza i w Dziejach Apostolskich: nawrócenie to uwierzenie w dobr¹ nowinê i
pozwolenie na to, by ogarnê³a nas Bo¿a mi³oœæ i byœmy zostali przywróceni do
wspólnoty Bo¿ego ludu.

36. £ukasz wskazuje na aktywny aspekt nawrócenia polegaj¹cy na zwróceniu
siê do Boga. Kiedy Jan Chrzciciel i inni g³osz¹ nawrócenie, typowe dla £ukasza
jest pytanie „Co wiêc powinniœmy czyniæ?” (£k 3,10.12.14; Dz 2,37; 16,30;
22,10). OdpowiedŸ Jana na to pytanie pomaga zdefiniowaæ, co oznacza nawróce-
nie: dzielenie siê z tymi, którzy s¹ w potrzebie (£k 3,11), nie oszukiwanie nikogo
dla zysku (w. 13), nie sk³adanie fa³szywego œwiadectwa (w. 14), nie dorabianie
siê przy u¿yciu przemocy (w. 14). Zatem, nawrócenie nie jest tylko osobistym/
duchowym prze¿yciem, ale tak¿e wp³ywa na ca³e ¿ycie cz³owieka, w tym tak¿e
jego wymiar spo³eczny, ekonomiczny, polityczny i kulturowy.

37. Perspektywa Janowa skupia siê bardziej ogólnie na zbawieniu, a nie w
szczególnoœci na nawróceniu. Dwie metafory podkreœlane przez Jana to przyj-
mowanie ¿ycia i przyjmowanie œwiat³a. J 3,1-21 podkreœla, ¿e nowe narodzenie
jest dzie³em Boga, chocia¿ nie zachodzi ono w oderwaniu od wiary wyra¿anej
przez osobê, która rodzi siê na nowo. W tym i innych fragmentach Jan k³adzie
nacisk na przyjœcie Jezusa, w wyniku którego ten œwiat i ci, którzy uwierz¹
bêd¹ mieæ ¿ycie – „Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e da³ swego Jednorodzo-
nego Syna, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne”
(J 3,16; por. 3,36; 5,24; 6,35-40). Mieæ ¿ycie znaczy przyj¹æ to, co zosta³o za-
oferowane, jak to jest opisane w rozmowie Jezusa z Samarytank¹ (4,10-15).
Ró¿norodnoœæ metafor wskazuj¹cych na „¿ycie” (narodzenie, woda ¿ywa,
chleb) pokazuje, ¿e Jana interesuje Jezus jako dawca i sprawca ¿ycia. Tak samo
jest w przypadku u¿ycia przez Jana metafory œwiat³a: Jezus przychodzi na ten
œwiat, daje œwiat³o, a ludzie maj¹ je przyj¹æ i w nim ¿yæ – „Ja jestem œwiat³o-
œci¹ œwiata. Kto idzie za Mn¹, nie bêdzie chodzi³ w ciemnoœci, lecz bêdzie mia³
œwiat³oœæ ¿ycia” (J 8,12; por. 3,19; 12,46; 1J 1,7; 2,9). Jednak¿e Jan mówi tak¿e
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o zaproszeniu Jezusa skierowanym do spragnionych, aby podjêli dzia³anie:
„niech przyjdzie do Mnie i niech pije!” (J 7,37).

38. Pawe³ daje nam wyj¹tkowy wgl¹d w temat nawrócenia, dziêki teologicznej
interpretacji swego w³asnego doœwiadczenia nawrócenia. Podczas gdy Dz 9 opi-
suj¹ nawrócenie Paw³a, on sam dostarcza nam osobistego zrozumienia tego do-
œwiadczenia, rzucaj¹c trochê œwiat³a na tajemnicze wzajemne oddzia³ywanie w
nim czynnika ludzkiego i boskiego (Ga 1,13-17; Flp 3,4-11).

39. Pisma Paw³owe ukazuj¹ nawrócenie jako radykalne, decyduj¹ce wydarze-
nie, opisywane w ró¿norodny sposób. Do elementów nawrócenia nale¿y us³yszenie
Bo¿ego wezwania i odpowiedŸ na nie – „Nie ma bowiem ró¿nicy miêdzy ¯ydem a
Grekiem, gdy¿ ten sam jest Pan dla wszystkich, bogaty wzglêdem wszystkich, któ-
rzy Go wzywaj¹. Ka¿dy bowiem, kto wzywa imiê Pana, bêdzie zbawiony” (Rz
10,12-13). Pawe³ opisuje równie¿ pocz¹tek chrzeœcijañskiego ¿ycia jako wo³anie o
pomoc (Rz 7,24), doœwiadczenie powo³ania albo u¿ywa innych okreœleñ, ilustruj¹-
cych nowy rodzaj egzystencji. Wiêkszoœæ tych opisów podkreœla Bo¿¹ inicjatywê,
prowadz¹c¹ dan¹ osobê do takich prze¿yæ jak skrucha, œmieræ starej natury czy sta-
nie siê nowym stworzeniem. Jeden z fragmentów odnosz¹cych siê do nawrócenia
(Rz 2,4) opisuje je jako spotkanie z Bogiem mi³oœci i mi³osierdzia. Inne terminy w
pismach Paw³owych, odnosz¹ce siê do nawrócenia, s¹ u¿ywane podobnie: wyku-
pienie (1Kor 6,20); uwolnienie (Rz 6,17-18); u³askawienie (Rz 3,21-26); usprawie-
dliwienie (Rz 6,7). Podobnie jak w ewangeliach, ten nowy rodzaj ¿ycia, choæ do-
œwiadczany osobiœcie, nie jest jedynie indywidualistycznym doœwiadczeniem, ale
prze¿yciem pojednania z Bogiem i przywrócenia do wspólnoty. Zawiera przywró-
cenie do spo³ecznoœci – „On bowiem jest naszym pokojem. On, który w jedno po³¹-
czy³ jednych i drugich, i zburzy³ w swoim ciele dziel¹cy ich mur wrogoœci – […],
aby z obu [rodzajów ludzi] stworzyæ w sobie jednego nowego cz³owieka, wprowa-
dzaj¹c pokój, i [w ten sposób] ponownie jednych i drugich pojednaæ z Bogiem w
jednym ciele przez krzy¿, w sobie samym zadaj¹c œmieræ wrogoœci” (Ef 2,14-16).
Ta nowa wspólnota jest tak radykalnie inna od tej doœwiadczanej dotychczas, jak
inny jest cz³owiek, który dozna³ wewnêtrznej transformacji – „Wszyscy bowiem
dziêki wierze w Chrystusa Jezusa jesteœcie synami Boga. Wy przecie¿, którzy zo-
staliœcie zanurzeni w Chrystusa, przyoblekliœcie siê w Chrystusa. Nie ma ju¿ ¯yda
ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mê¿czyzny ani kobiety. Wszy-
scy bowiem stanowicie jednoœæ w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,26-28).

40. Biblia nie podaje jednej definicji nawrócenia, ale przedstawia je z ró¿nych
perspektyw. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy odkrywaj¹, ¿e podobnie patrz¹ na wie-
le cech nawrócenia opisywanych w Piœmie. Po pierwsze, nawrócenie zwi¹zane
jest z ustanowieniem lub odnowieniem osobistej relacji z Bogiem, dziêki czemu
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grzesznik mo¿e z ufnoœci¹ wo³aæ: „Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹, w swojej ³askawo-
œci, odpuœæ moje winy w swoim wielkim mi³osierdziu!” (Ps 51,3). Prze¿ycie to
zak³ada tajemnicze wzajemne oddzia³ywanie czynnika ludzkiego i boskiego,
g³ównie ludzk¹ odpowiedŸ na Bo¿¹ inicjatywê. Chocia¿ nawrócenie jest prze¿y-
ciem osobistym, w biblijnym rozumieniu jest ono zawsze relacyjne (zarówno
wertykalnie jak i horyzontalnie). Stosownie zatem biblijne wezwanie do nawróce-
nia jest skierowane zarówno do ca³ych wspólnot jak i do jednostek.

C. Nawrócenie z perspektywy patrystycznej

41. Do tych, poœród pism patrystycznych, które przemawiaj¹ zarówno do zie-
lonoœwi¹tkowców jak i katolików, nale¿¹ przepe³nione radoœci¹ opisy nawrócenia
pojedynczych osób. W jednym z takich osobistych œwiadectw, Justyn Mêczennik
(zm. ok. 165) mówi o tym, jak œwiadectwo innego wierz¹cego sta³o siê zapalni-
kiem wspania³ej przemiany w jego w³asnym ¿yciu: „Wiele jeszcze podobnych
opowiada³ mi rzeczy, których w tej chwili nie sposób powtarzaæ; potem, we-
zwawszy miê, bym siê do nich zastosowa³, odszed³ i ju¿ go wiêcej nie widzia³em.
Natomiast dusza moja poczê³a odt¹d pa³aæ coraz wiêksz¹ mi³oœci¹ ku owym pro-
rokom i przyjacio³om Chrystusa” (Dialog z ¯ydem Tryfonem, 8)5 . Prawie sto lat
póŸniej, Cyprian (zm. ok. 250), biskup Kartaginy w Afryce Pó³nocnej, dzieli³ siê
zmian¹, jaka pojawi³a siê w jego ¿yciu tymi s³owami: „By³em wiêŸniem licznych
b³êdów z mojej przesz³oœci i nie wierzy³em, ¿e bêdê móg³ siê z nich uwolniæ, tak
by³em przywi¹zany do moich na³ogów i zaspokaja³em swoje z³e pragnienia. […]
Ale potem, z pomoc¹ odradzaj¹cej wody, zosta³em obmyty z nêdzy mojego po-
przedniego ¿ycia. W moim sercu zapanowa³o przemo¿ne œwiat³o; drugie narodzi-
ny sprawi³y, ¿e sta³em siê ca³kowicie nowym cz³owiekiem. […] Pojmowa³em ja-
sno, ¿e to, co wczeœniej ¿y³o we mnie, w niewoli na³ogów cielesnych, by³o ziem-
skie, natomiast Bo¿e i niebiañskie by³o to, co teraz Duch Œwiêty we mnie
zrodzi³” (Do Donata, 4)6 . Wspó³czesny Cyprianowi, pochodz¹cy ze wschodniej
czêœci basenu Morza Œródziemnego, Grzegorz Cudotwórca (zm. ok. 255), w ten
sposób opisa³ stawanie siê chrzeœcijaninem: „Tak wiêc jakby jakaœ iskra wpad³a
do mojej duszy i rozpali³a we mnie mi³oœæ do umi³owanego, œwiêtego S³owa, któ-
re swym niewypowiedzianym piêknem przyci¹ga ku sobie wszystkich ludzi”
(Mowa pochwalna na czeœæ Orygenesa, VI, 83)7 .

5 Justyn Mêczennik, Dialog z ¯ydem Tryfonem, w: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej,
Warszawa 1975, t. I, s. 102-103.

6 Wszystkie cytaty pochodz¹ce z innych dzie³, o ile w przypisie nie zaznaczono inaczej, s¹ t³umaczone z
angielskiego tekstu Raportu (przyp. t³um.).

7 Grzegorz Cudotwórca, Mowa pochwalna na czeœæ Orygenesa, prze³. S. Kalinkowski, Kraków 1998, s. 59.
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42. Jeden z najbardziej zapadaj¹cych w pamiêæ patrystycznych opisów nawró-
cenia znajduje siê w autobiografii Augustyna, któr¹, aby daæ wyraz swojej
grzesznoœci, ale tak¿e wielkiemu mi³osierdziu i mi³oœci Bo¿ej wzglêdem siebie,
zatytu³owa³ Wyznania (397-400). „PóŸno Ciê umi³owa³em” napisa³, „Piêknoœci
tak dawna a tak nowa”. Przyzna³, ¿e poszukiwa³ szczêœcia w stworzonych rze-
czach wokó³ niego, zapominaj¹c o tym, ¿e w ogóle by nie istnia³y, gdyby nie
Bóg, który je uczyni³. „Zawo³a³aœ, rzuci³aœ wezwanie, rozdar³aœ g³uchotê moj¹.
Zab³ysnê³aœ, zajaœnia³aœ jak b³yskawica, rozœwietli³aœ œlepotê moj¹. Rozla³aœ
woñ, odetchn¹³em ni¹ – i oto dyszê pragnieniem Ciebie. Skosztowa³em – i oto
g³odny jestem, i ³aknê. Dotknê³aœ mnie – i zap³on¹³em têsknot¹ za pokojem Two-
im” (Wyznania X, 27)8 . Takie œwiadectwa patrystyczne maj¹ moc inspirowaæ i
zachêcaæ zarówno zielonoœwi¹tkowców jak i katolików, poniewa¿ obie nasze
wspólnoty ceni¹ sobie i na nowo opowiadaj¹ historie cudownych nawróceñ i
przemiany, której Bóg dokona³ w ¿yciu swoich œwiêtych.

43. Historia Augustyna zawiera pewne elementy, które zarówno katolicy jak i
zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹ za czêœæ z³o¿onego fenomenu nawrócenia. W momen-
tach kryzysu potencjalny konwertyta szuka porz¹dku, sensu i celu ¿ycia, co wzbu-
dza w nim pragnienie spotkania z Bogiem. Augustyn mia³ momenty doœwiadczenia
Boga, które by³y tak realne, ¿e czu³ siê jak Pawe³, który pisa³, ¿e „zosta³ porwany
a¿ do trzeciego nieba” (por. 2 Kor 12,2). Ale poniewa¿ to doœwiadczenie powinno
byæ czymœ wiêcej ni¿ tylko przemijaj¹cym zdarzeniem, Augustyn postanowi³ na
nowo wst¹piæ do katechumenatu i przyj¹æ chrzest (Wyznania VII, 11.17; IX, 4-6).
Wierzy³, ¿e mo¿na spotkaæ Chrystusa tylko bêd¹c czêœci¹ wspólnoty wierz¹cych,
któr¹ za³o¿y³ Chrystus. Dla Augustyna sposobem na do³¹czenie do tej wspólnoty
by³y obrzêdy Inicjacji Chrzeœcijañskiej, które by³y drog¹ do autentycznego spotka-
nia z Bogiem. Interakcja miêdzy potencjalnymi konwertytami a wspólnot¹ i wzrost
ich oddania tworzy³y wyraŸny model, w którym nauczanie i obrzêdy by³y ze sob¹
œciœle powi¹zane. Augustyn by³ pod wp³ywem zarówno kaznodziejstwa Ambro¿e-
go (Wyznania V, 13.23), jak i ³ez swojej matki (Wyznania VI, 2.1). Nawrócenie, jak
widaæ na jego przyk³adzie, by³o rezultatem ci¹g³ej interakcji miêdzy konwertytami
a tymi, którzy przeszli ju¿ proces wtajemniczenia i dzielili siê œwie¿o odkrytym
¿yciem religijnym z nowicjuszami. Zmiana le¿¹ca u podstaw nawrócenia to nic in-
nego jak przemiana osoby poprzez wspó³dzia³anie Bo¿ej ³aski i ludzkiej wolnoœci.
Autorzy patrystyczni u¿ywali ró¿norodnych obrazów, aby opisaæ tê ca³oœciow¹
zmianê lub transformacjê, takich jak uœwiêcenie, oœwiecenie a nawet przebóstwie-
nie9 ; ale dominuj¹c¹ metafor¹, jak w Rz 6, by³a œmieræ i ponowne narodzenie.

8 Œw. Augustyn, Wyznania, prze³. Z. Kubiak, Warszawa 1987, wyd. 3 poprawione, s. 246.
9 „Przebóstwienie” to s³owo u¿ywane przez chrzeœcijan tradycji wschodniej na opisanie tego, co Duch

Œwiêty czyni w ¿yciu tych, którzy zostali ochrzczeni. Odnosi siê do przemiany osoby za spraw¹ Bo¿ej ³aski.
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44. Ojcowie w ró¿norodny sposób opisywali zmianê postêpowania wynikaj¹c¹
z nawrócenia. Orygenes zauwa¿y³, ¿e „liczni ludzie, którzy w przesz³oœci prowa-
dzili ¿ycie nieumiarkowane i niepowœci¹gliwe, zachêceni ku lepszemu s³owem
nauki i wiedzy [...] wielk¹ przeszli przemianê” (Orygenes, O zasadach, III, 1, 5
[ok. 220-230 r.]). W innym miejscu dodaje, ¿e „imiê Jezus [...] wywo³uje nie-
zwyk³¹ ³agodnoœæ i umiarkowanie charakteru” (Orygenes, Przeciw Celsusowi, I,
67 [ok. 248])10 . Tak dramatyczna by³a ta zmiana, ¿e czêsto zaskakiwa³a niechrze-
œcijañskich znajomych nowonawróconych: „Niektórzy dziwi¹ siê, ¿e ci, których
znali jako chwiejnych, bezwartoœciowych czy z³ych zanim stali siê chrzeœcijana-
mi, nagle nawrócili siê na drogê cnoty” (Tertulian, Do narodów, 4 [ok. 191]).

45. Ojcowie generalnie mówili o nawróceniu w kontekœcie chrztu, który stano-
wi³ pocz¹tek ¿ycia chrzeœcijañskiego. Zwracali uwagê na rolê ³aski i woln¹ wolê
osoby podejmuj¹cej decyzjê o nawróceniu. Orygenes zauwa¿y³, ¿e „nic, co jest
dobre dla cz³owieka, nie dzieje siê bez pomocy Boga” (Orygenes, Przeciw Celsu-
sowi I, 26 [ok. 248])11 . PóŸniej Synod w Orange (529 r.) naucza³: „musimy, z b³o-
gos³awieñstwem Bo¿ym, zwiastowaæ i wierzyæ jak nastêpuje: Grzech pierwszego
cz³owieka tak zniszczy³ i os³abi³ woln¹ wolê, ¿e nikt potem nie mo¿e ani mi³owaæ
Boga tak jak powinien, ani wierzyæ w Boga, ani czyniæ dobra dla Boga o ile go
nie pobudzi³a uprzednia ³aska Bo¿ego mi³osierdzia.”12  Jednoczeœnie autorzy pa-
trystyczni tak¿e podkreœlali odpowiedzialnoœæ osoby, jak to zosta³o wyra¿one np.
przez Augustyna w twierdzeniu: „Bóg stworzy³ ciê bez ciebie, ale nie zbawia ciê
bez ciebie” (Kazanie 169, 11.13)13 .

46. Niektórzy z Ojców wi¹zali nawrócenie z nowym narodzeniem a nowe na-
rodzenie, o którym mówi Jezus w J 3,1-8, interpretowali jako odnosz¹ce siê do
chrztu. To nowe narodzenie by³o opisywane za pomoc¹ metafor takich jak „ujrze-
nie œwiat³a” i „ma³¿eñstwo z Duchem Œwiêtym”: „Kiedy dusza przyjmuje wiarê,
bêd¹c odnowiona w swym drugim narodzeniu przez wodê i moc z wysokoœci,
wówczas zas³ona jej wczeœniejszego zepsucia zostaje zdjêta. I widzi ona œwiat³o
w ca³ej jasnoœci. Jest tak¿e zaw³adniêta (w swym drugim narodzeniu) przez Du-
cha Œwiêtego, tak jak w swym pierwszym narodzeniu jest ogarniêta przez ducha
nieœwiêtego. Cia³o idzie za dusz¹ teraz poœlubion¹ Duchowi, bêd¹c niejako czê-
œci¹ posagu – ju¿ nie s³ug¹ duszy, ale Ducha” (Tertulian, O duszy, 41 [ok. 210 r.]).
Nowe ¿ycie w Jezusie by³o podobne do stania siê ponownie dzieckiem, po to, by
zostaæ stworzonym wed³ug nowego wzorca: „Odnowiwszy nas przez odpuszcze-

10 Orygenes, Przeciw Celsusowi, prze³. S. Kalinkowski, Warszawa 1986, wyd. II, s. 84.
11 Tam¿e, s. 54.
12 Breviarium Fidei, S. G³owa, SJ, I. Bieda, SJ, Poznañ 1989, s. 303.
13 Œw. Augustyn, Sermones, 169, 11, 13: PL 38, 923; cyt. za: KKK, par. 1847.
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nie grzechów, da³ nam postaæ now¹, abyœmy mieli duszê dziecka. W ten sposób
niejako stworzy³ nas po raz drugi” (List Barnaby VI, 11 [70-130 r.])14 . Klemens
Aleksandryjski opisuje przemianê chrzeœcijanina w kategoriach zaczerpniêtych ze
stworzenia istot ludzkich na pocz¹tku dziejów. „On sam ukszta³towa³ cz³owieka z
prochu, odrodzi³ go przez wodê, da³ mu wzrost przez swego Ducha i wyæwiczy³
przez swoje s³owo ku usynowieniu i zbawieniu, kieruj¹c nim przez œwiête nauki;
po to, by dokonuj¹c przez swoje Przyjœcie przemiany narodzonego z ziemi cz³o-
wieka w œwiêt¹ i niebiañsk¹ istotê, móg³ ca³kowicie wype³niæ Bo¿e polecenie
«Stwórzmy cz³owieka na nasz obraz i nasze podobieñstwo»” (Paidagogos, I, 12
[przed 215 r.]).

47. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy czasami ró¿ni¹ siê interpretacj¹ tekstów bi-
blijnych objaœnianych przez Ojców. Na przyk³ad, zielonoœwi¹tkowcy odczytuj¹
fragment J 3,1-8, jako odnosz¹cy siê ogólnie do nawrócenia, a nie wprost do
chrztu, jak woleliby odczytywaæ ten tekst katolicy. Niemniej jednak sposób, w
jaki autorzy patrystyczni wi¹¿¹ nowe narodzenie z nawróceniem i chrztem prze-
mawia do obu naszych wspólnot, przypominaj¹c nam o niezmiennych cechach
chrzeœcijañskiego nawrócenia, które uznajemy i w którym siê radujemy, i obrazu-
j¹c ró¿norodne œrodki, za pomoc¹ których pierwsi autorzy starali siê opisaæ to, co
nale¿y do jego istoty.

D. Wspó³czesna refleksja na temat nawrócenia

48. W jaki sposób materia³ biblijny i patrystyczny mo¿e pog³êbiæ zgodnoœæ
miêdzy partnerami dialogu, co do kwestii nawrócenia i stawania siê chrzeœcijani-
nem? Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy u¿yli rozmów na temat tego materia³u jako
podstawy, w oparciu o któr¹ mogliby rozwa¿yæ praktyki obecne w obu wspólno-
tach. Obrzêdy chrzeœcijañskiego wtajemniczenia doros³ych (dalej OCWD), doku-
ment stworzony na podstawie Ÿróde³ biblijnych i patrystycznych i przyjêty do
u¿ytku w Koœciele rzymskokatolickim w 1972 r., ukazuje mo¿liwoœæ wspólnego
wyra¿ania naszych przekonañ teologicznych i praktyki. OCWD zosta³y wprowa-
dzone do Koœcio³a rzymskokatolickiego jako czêœæ odnowy liturgicznej nakaza-
nej przez Sobór Watykañski II. By³y one wynikiem rewizji obrz¹dku chrztu w
œwietle studiów nad histori¹ liturgiczn¹, opartych o teksty biblijne i patrystyczne,
zw³aszcza te pochodz¹ce z pierwszych wieków. Jak wskazuje nazwa dokumentu,
obrzêd ten s³u¿y pe³nej inicjacji osoby w ¿ycie Koœcio³a. Istniej¹cy wczeœniej
dokument Obrzêd chrztu, który obowi¹zywa³ od 1614 r. i dotyczy³ samego rytu-

14 List Barnaby, w: Pierwsi œwiadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, prze³. A. Œwiderkówna, wyd. II uzu-
pe³nione i poprawione, Kraków 1998, s. 185.
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a³u chrztu, by³ skrócon¹ wersj¹ staro¿ytnego obrzêdu inicjacji doros³ych i by³
u¿ywany w wiêkszoœci przypadków w zmodyfikowanej formie, odpowiedniej dla
chrztu niemowl¹t. Obrzêd chrztu niemowl¹t wprowadzony w 1969 r. w odpowie-
dzi na potrzebê obrz¹dku pasuj¹cego do niemowl¹t, pod¹¿a za praktyk¹ poprzed-
niego dokumentu w tym, ¿e dotyczy jedynie chrztu, a nie pe³nej inicjacji. Ograni-
czony zakres Obrzêdu chrztu uwydatnia, na zasadzie kontrastu, donios³oœæ ca³o-
œciowego charakteru OCWD.

49. W tekstach i rytua³ach opisanych w OCWD mo¿na ³atwo odnaleŸæ wie-
le ró¿nych elementów nawrócenia chrzeœcijañskiego, co do których zielono-
œwi¹tkowcy i katolicy siê zgadzaj¹. Mo¿na zauwa¿yæ tak¿e, ¿e chocia¿ obrzêd
oparty jest na praktyce rozwiniêtej w okresie patrystycznym, jest zgodny z
perspektyw¹ przedstawion¹ ju¿ wczeœniej w tej czêœci w przegl¹dzie tekstów
biblijnych. Tekst pos³uguje siê jêzykiem s³uchania, naœladowania i odpowia-
dania, aby wyraziæ przekonanie, ¿e nawrócenie nastêpuje w odpowiedzi na
Bo¿¹ inicjatywê. To odzwierciedla zgodnoœæ miêdzy zielonoœwi¹tkowcami a
katolikami co do tego, ¿e nawrócenie jest rozumiane jako wejœcie w przymie-
rze wi¹¿¹ce siê z tajemniczym wzajemnym oddzia³ywaniem tego co boskie i
tego co ludzkie. Samo wydarzenie chrztu, kulminacyjny punkt podró¿y kate-
chumenów, przedstawione jest w obrzêdzie jako zanurzenie w i uto¿samienie
siê z tajemnic¹ umieraj¹cego i powstaj¹cego Chrystusa (por. Rz 6,3-4). Ob-
rzêd jest zatem radykalnie chrystocentryczny. Umieszcza on akt osobistego
oddania Chrystusowi w kontekœcie liturgicznego zgromadzenia i przez s³u¿bê
ró¿nych cz³onków wspólnoty. Celebrowane w tym obrzêdzie nawrócenie, wi-
dziane z tej drugiej perspektywy, poci¹ga za sob¹ wzbogacenie rzeczywistoœci
eklezjalnej.

50. Jako obrzêdy inicjacji OCWD w konsekwencji wi¹¿¹ siê zarówno z dzia³a-
niami liturgicznymi jak i z wydarzeniem duchowym. Chocia¿ zielonoœwi¹tkowcy
i katolicy zgadzaj¹ siê z tym, ¿e ¿ycie chrzeœcijañskie wyra¿a siê we wspólnocie i
jest przez ni¹ wzbogacane, ró¿ni¹ siê w kwestii relacji miêdzy widzialnymi i nie-
widzialnymi aspektami obrzêdu wejœcia do wspólnoty. Katolicy wierz¹, ¿e obrzêd
ten jest widzialnym znakiem niewidzialnej ³aski, sakramentem. Wœród zielono-
œwi¹tkowców pogl¹dy na temat chrztu s¹ ró¿ne, dla jednych jest to publiczne
wyznanie wiary w Chrystusa, inni mówi¹ o jakimœ konkretnym efekcie, wzmoc-
nieniu wiary. W rozumieniu katolickim skutki OCWD maj¹ szerszy zakres: aby
dope³ni³ siê akt inicjacji, niezbêdne s¹ zarówno chrzest, bierzmowanie jak i eu-
charystia. Inicjacjê uznaje siê za pocz¹tek i wzmocnienie procesu nawrócenia, na
który sk³adaj¹ siê odpuszczenie grzechów, odrodzenie, przyjêcie Ducha i w³¹cze-
nie w Chrystusa i jego Koœció³, czego kulminacj¹ jest z³¹czenie siê z ukrzy¿owa-
nym i zmartwychwsta³ym Chrystusem przez przyjêcie jego Cia³a i Krwi. Katolicy
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wierz¹, ¿e w obrzêdzie inicjacji, w najg³êbszym stopniu dokonuje siê i wyra¿a
rzeczywistoœæ przyobleczenia w Chrystusa.

51. OCWD mo¿e trwaæ przez ca³y rok albo d³u¿ej zgodnie z za³o¿eniem, ¿e
nawrócenie mo¿e rozwijaæ siê stopniowo. Na to wskazuj¹ okreœlone kroki rytual-
ne, które pokazuj¹, ¿e s¹ pewne momenty w tym procesie, kiedy doœwiadczenie
nawrócenia jest pog³êbiane i wymaga odpowiadaj¹cego mu wyrazu rytualnego.
To oznacza, ¿e proces nawrócenia mo¿e byæ pod wzglêdem doœwiadczeñ doœæ
zró¿nicowany. Poszczególne etapy wzrastania maj¹ na celu przemianê ca³ej oso-
by w dziedzinie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i zmiany zachowañ. Zie-
lonoœwi¹tkowcy zgadzaj¹ siê z katolikami, co do koniecznoœci tej przemiany, ale
widz¹ j¹ jako wyraz naœladowania Chrystusa, które nastêpuje po nawróceniu.

52. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy zgadzaj¹ siê, ¿e nawrócenie jest kluczowym
komponentem chrzeœcijañskiej inicjacji, ale wci¹¿ dyskutuj¹ nad znaczeniem i
wzglêdn¹ normatywnoœci¹ zarówno sakramentalnych jak i niesakramentalnych
podejœæ do inicjacji, w tym nawrócenia. Grupa zielonoœwi¹tkowa tak dobrze od-
biera OCWD, ¿e zachêca³aby katolików do przyjêcia tego dokumentu na szersz¹
skalê. Zielonoœwi¹tkowcy chêtniej identyfikuj¹ siê z takim podejœciem w przeci-
wieñstwie do stanowiska, które zaczyna inicjacjê od chrztu niemowl¹t i katechi-
zacji dzieci. Zielonoœwi¹tkowcy uwa¿aj¹, ¿e to drugie podejœcie zostawia doro-
s³ych katolików bez korzyœci p³yn¹cych z mocnego nauczania zawartego w
OCWD i s¹dz¹, ¿e OCWD móg³by byæ doskona³ym Ÿród³em pomocnym w roz-
wi¹zywaniu problemów wynikaj¹cych z nominalnego praktykowania wiary i po-
mocnym w wychodzeniu naprzeciw ci¹g³ej potrzebie ewangelizacji.

53. Koœció³ rzymskokatolicki proponuje jednak¿e model inicjacji, który uznaje
zwi¹zek miêdzy chrztem, wiar¹ i nawróceniem, ale rozumie ten zwi¹zek inaczej
w przypadku chrztu doros³ych, a inaczej w przypadku niemowl¹t. W obu sytu-
acjach musi nast¹piæ wzrost w wierze i nawrócenie, ale sam chrzest stawia osobê
w relacji usynowienia jako dziecka Bo¿ego. Sakramenty, w tym chrzest, czy to
doros³ego czy niemowlêcia, s¹ nie tylko subiektywnym z³o¿eniem wyznania wia-
ry, ale równie¿ obiektywn¹ rzeczywistoœci¹, poniewa¿ w³¹czaj¹ ich uczestnika w
Chrystusa i w lud Bo¿y. W chrzcie dziecko zaczyna mieæ udzia³ w Bo¿ym ¿yciu i
staje siê czêœci¹ wspólnoty œwiêtych a to ma znaczenie dla duchowego rozwoju
dziecka. Zatem katolikom niezrozumia³e wydaje siê odmawianie tej ³aski nie-
mowlêciu, a ze wzglêdu na pierwszeñstwo ³aski, widz¹ fundamentaln¹ to¿samoœæ
miêdzy chrztem niemowlêcia i doros³ego. W obu przypadkach Chrystus jest
drzwiami, chocia¿ ¿ycie poszczególnych chrzeœcijan toczy siê innymi œcie¿kami i
realizuje siê w ró¿nych momentach. Dokument Obrzêd chrztu niemowl¹t radzi
tak¿e kap³anom, aby odk³adali chrzest na póŸniej w tych przypadkach, gdy istnie-
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je potrzeba ewangelizacji rodziców i nie ma ¿adnej rozs¹dnej nadziei na to, ¿e
niemowlê bêdzie wychowane w praktyce wiary bez tej ewangelizacji. Zatem cho-
cia¿ katolicy postrzegaj¹ OCWD jako najpe³niejszy wyraz procesu inicjacji, nie
pozwoliliby, aby to przekonanie obni¿a³o donios³oœæ chrztu niemowl¹t.

54. W przekonaniu zarówno zielonoœwi¹tkowców jak i katolików chrzest po-
winien byæ wydarzeniem koœcielnym, doœwiadczeniem wiary dla modl¹cej siê
wspólnoty. W tym wzajemnie wzbogacaj¹cym doœwiadczeniu, nauczyciele i kate-
checi, jak równie¿ rodzice musz¹ wzi¹æ na siebie misjê pomagania dzieciom w
wyra¿aniu ich osobistej wiary w ¿yciu codziennym i na póŸniejszych etapach
wzrostu duchowego. Dla katolików okazj¹ do tego s¹ wydarzenia bierzmowania,
pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii. Zielonoœwi¹tkowcy bez wzglêdu na to,
czy praktykuj¹ b³ogos³awieñstwo (poœwiêcenie) czy te¿ chrzest niemowl¹t i ma-
³ych dzieci, tak¿e w³¹czaj¹ dzieci i rodziny w proces duchowego wzrostu poprzez
zajêcia szko³y niedzielnej i programy katechetyczne oraz stopniowe w³¹czanie
dzieci w liturgiczne ¿ycie wspólnoty.

55. Zarówno katolicy jak i zielonoœwi¹tkowcy odrzucaj¹ jako niestosown¹,
czysto nominaln¹ przynale¿noœæ do Koœcio³a. Dlatego dyskusja w zwi¹zku z po-
jawieniem siê OCWD toczy³a siê równie¿ wokó³ pytania, czy Obrzêdy te stano-
wi¹ korektê wzglêdem nominalnego praktykowania ¿ycia chrzeœcijañskiego czy
zwyk³ego kulturowego chrzeœcijañstwa. Z jednej strony katolicy uznaj¹ pozytyw-
ny wp³yw kultury katolickiej, bêd¹cej pod wyraŸnym wp³ywem Ewangelii, na
praktykowanie przez katolików autentycznie chrzeœcijañskiego ¿ycia. Z drugiej
strony odró¿niaj¹ tê sytuacjê od tego, co mo¿na by okreœliæ jako zwyk³y „katoli-
cyzm kulturowy”, reprezentowany przez tych, którzy wyznaj¹ wiarê katolick¹ tyl-
ko powierzchownie. Przyk³adem tego zjawiska mog¹ byæ sytuacje duszpasterskie,
kiedy osoby bez rozpoznawalnych oznak wiary, w³aœciwie bez zwi¹zków z Ko-
œcio³em i nie maj¹ce intencji aktywnego praktykowania wiary, przychodz¹ do ko-
œcio³a, aby otrzymaæ sakramenty z przyczyn czysto drugorzêdnych. Chocia¿ kato-
licy potwierdzaj¹ istnienie takiego nominalnego praktykowania wiary zarówno w
przesz³oœci jak i w dniu dzisiejszym, chc¹ te¿ podkreœliæ wystêpowanie w tym
samym czasie przypadków autentycznych nawróceñ i przejawów ¿ywej wiary
katolickiej. W obecnej praktyce wtajemniczenia chrzeœcijañskiego katolicy sta-
raj¹ siê unikaæ rozdŸwiêku miêdzy wiar¹ a sakramentem, oddanym ¿yciem a ka-
tolick¹ to¿samoœci¹. Podobnie zielonoœwi¹tkowcy dostrzegaj¹ problemy zwi¹za-
ne z niewielkimi, ale coraz czêstszymi przejawami nominalnego czy kulturowego
pentekostalizmu i obie strony widz¹ w takiej sytuacji potrzebê ewangelizacji,
duszpasterskiego rozeznania i wezwania do oddanego naœladowania Chrystusa.
W odniesieniu do kultury chrzeœcijañskiej, katolicy i zielonoœwi¹tkowcy tak samo
uznaj¹ wp³yw Ewangelii na przemianê pogañskiego i œwieckiego spo³eczeñstwa
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na przestrzeni dziejów, co czasami prowadzi³o do sytuacji, ¿e samo spo³eczeñ-
stwo ucieleœnia³o g³êboko chrzeœcijañski œwiatopogl¹d. W obecnym spo³eczeñ-
stwie pluralistycznym, obie strony staraj¹ siê ustanowiæ chrzeœcijañsk¹ kulturê w
szeroko rozumianym spo³eczeñstwie i w ten sposób byæ narzêdziami w Bo¿ych
rêkach na rzecz Bo¿ego Królestwa.

56. Wspó³czesne doœwiadczenia nawrócenia czêsto id¹ za nowotestamento-
wym modelem, który podkreœla nawrócenie, przyjêcie dobrej nowiny i doœwiad-
czenie Bo¿ej dobroci w uzdrowieniu, uwolnieniu i innych formach pomocy. Hi-
storie czy œwiadectwa o nawróceniu do Chrystusa czêsto zawieraj¹ elementy po-
wrotu do aktywnego udzia³u w ¿yciu chrzeœcijañskiej wspólnoty, do g³êbszego
doœwiadczenia przynale¿noœci do rodziny, bez wzglêdu na ró¿nice spo³eczne, ró¿-
nice p³ci czy odmiennoœæ etniczn¹ (por. Gal 3,28). Ci, którzy byli marginalizowa-
ni uto¿samiaj¹ siê z doœwiadczeniem powo³ania, z czego wnioskuj¹, ¿e Bóg ich
zna (por. Ef 1,3-14). To przejœcie od alienacji do przynale¿noœci wi¹¿e siê ze
œwiadomoœci¹ odzyskania godnoœci osobistej. St¹d katolicy i zielonoœwi¹tkowcy
maj¹ tendencjê, by nawrócenie i inicjacjê rozumieæ raczej za pomoc¹ terminów
obecnych w ró¿nych œwiadectwach odzwierciedlonych w Nowym Testamencie, a
nie za pomoc¹ jakichœ abstrakcyjnych koncepcji. Obie grupy uwa¿aj¹, ¿e prze¿y-
cia nawrócenia maj¹ ró¿norodny charakter i s¹ czymœ, o czym nale¿y opowiadaæ i
co trzeba wspólnie œwiêtowaæ.

57. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy generalnie zgadzaj¹ siê, ¿e nawrócenie obej-
muje zarówno wydarzenie jak i proces, i widz¹ potrzebê ci¹g³ej formacji. Jedni i
drudzy mówi¹ o ró¿nych drogach, którymi dochodzi siê do nawrócenia. Nawró-
cenia mog¹ wykazywaæ ró¿ne cechy: jedne s¹ bardziej afektywne, inne bardziej
kognitywne, jedne wrêcz dramatyczne a inne znowu wynikaj¹ z silnego postano-
wienia woli. Obie strony dostrzegaj¹ ró¿ne poziomy nawrócenia oraz nawrócenie
przebiegaj¹ce etapami (np. drugie i trzecie nawrócenie w duchowym ¿yciu katoli-
ków czy osobiste ponowne poœwiêcenie ¿ycia u zielonoœwi¹tkowców), jako przy-
k³ady takiego ci¹g³ego procesu. Nawrócenia znajduj¹ te¿ ró¿norodny wyraz. Do-
wodem nawrócenia mo¿e byæ s³owo lub w s³u¿ba, w zale¿noœci od darów i powo-
³ania. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy tak¿e uznaj¹ ró¿norodnoœæ form
ewangelizacji.

58. Aby doznali zmieniaj¹cych ¿ycie nawróceñ, katolicy s¹ ewangelizowani
przez misje parafialne, rekolekcje i æwiczenia duchowe a tak¿e przez obrzêdy li-
turgiczne, takie jak odnowa œlubów chrzcielnych. Jednoczeœnie katolicy postrze-
gaj¹ powrót do OCWD jako przyk³ad dojrzewania Koœcio³a w rozumieniu inicja-
cji, ewangelizacji i misji. Widz¹, ¿e odzwierciedlaj¹ one wzorzec z Dz 2,37-39
poprzez w³¹czenie w jeden obrzêd procesu nawrócenia (katechumenatu), chrztu
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(odrodzenia), bierzmowania (daru Ducha Œwiêtego) i wspólnoty eucharystycznej
(Dz 2,42). Podobnie zielonoœwi¹tkowcy powa¿nie traktuj¹ Wielki Nakaz Misyjny
(Mt 28,19-20), wzywaj¹c ludzi do osobistej odpowiedzi na Ewangeliê i w³¹czaj¹c
ich w ¿ycie wspólnoty przez to, ¿e daj¹ im okazje do ci¹g³ego wzrostu i ucznio-
stwa. Zatem zielonoœwi¹tkowcy i katolicy podzielaj¹ silne oddanie g³oszeniu
Ewangelii przez ró¿ne formy sk³adania œwiadectwa i ewangelizacji, w tym misje i
relacje osobiste.

59. Zarówno zielonoœwi¹tkowcy jak i katolicy uznaj¹ nawrócenie za dar Boga,
chocia¿ nie zawsze bêd¹ siê zgadzaæ, co do tego, jak powinno wygl¹daæ prawdzi-
we doœwiadczenie nawrócenia. Jednocz¹ siê jednak, wzywaj¹c ludzi do auten-
tycznego nawrócenia do Jezusa Chrystusa.

II. Wiara i inicjacja chrzeœcijañska

A. Wprowadzenie

60. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy zgadzaj¹ siê w pe³ni, ¿e bycie chrzeœcijani-
nem nie jest zrozumia³e w oderwaniu od wiary. List do Hebrajczyków uczy, ¿e:
„Wiara jest gwarancj¹ tego, czego siê spodziewamy, dowodem istnienia rzeczy,
których nie widzimy” (Hbr 11,1). W ewangeliach wiara jest przedstawiona jako
pe³ne ufnoœci przyjêcie Bo¿ego objawienia (np. Maria w £k 1,38.45), przyjêcie
Ewangelii g³oszonej przez Jezusa (Mk 1,15), wiara w osobê Jezusa jako Ÿród³o
¿ycia (J 3,16; 6,35; 7,38; 20,30-31); oraz zaufanie do Jezusa i wychodzenie na-
przeciw Jego uzdrowieñczej mocy (Mk 2,5; 10,52). Wiara to darowana odpo-
wiedŸ na Bo¿e objawienie, obejmuj¹ca otwarcie serca, uznanie umys³em i dzia³a-
nia wyra¿aj¹ce nasze zaufanie.

B. Nowotestamentowe spojrzenie na wiarê
i inicjacjê chrzeœcijañsk¹

61. Chocia¿ wezwanie Jezusa do zbawczej wiary mo¿na odnaleŸæ w ewange-
liach synoptycznych (np. Mk 1,15; 10,52 i teksty paralelne), to w szczególnoœci
Ewangelia Jana przedstawia Jezusa jako tego, który wci¹¿ na nowo wzywa ludzi
do wiary w siebie w celu otrzymania „¿ycia wiecznego” (J 3,16-17; 5,24; 6,35 i
in.; por. J 1,12; 20,31). List do Efezjan jasno stwierdza, ¿e jesteœmy zbawieni
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dziêki wierze, która w sposób dobrowolny udzielana nam jest przez Boga: „£ask¹
przecie¿ jesteœcie zbawieni przez wiarê. Nie od was wiêc to pochodzi, lecz jest
darem Boga. Nie z powodu uczynków, aby siê nikt nie chlubi³” (Ef 2,8-9). Po-
nownie Pawe³ wyraŸnie wi¹¿e zbawienie z koniecznoœci¹ wiary: „I co jeszcze
mówi? Blisko ciebie jest S³owo, w twoich ustach i w twoim sercu, a jest to S³owo
wiary, które g³osimy. Jeœli wiêc swoimi ustami wyznasz, ¿e Panem jest Jezus, i
uwierzysz w swoim sercu, ¿e Bóg wskrzesi³ Go z martwych, bêdziesz zbawiony.
Sercem bowiem wierzy siê dla usprawiedliwienia, ustami zaœ wyznaje siê dla
zbawienia” (Rz 10,8-10).

62. Chrzeœcijañskiej Inicjacji nie da siê w pe³ni doceniæ bez odwo³ania siê do
praktyki chrztu w spo³ecznoœci ¿ydowskiej w czasach Jezusa. Rytualna k¹piel
udzielana by³a nie tylko pogañskim prozelitom, którzy chcieli zostaæ ¯ydami, ale
tak¿e ci, którzy byli ¯ydami mogli otrzymaæ „chrzest opamiêtania”, taki jak ten,
którego udziela³ Jan Chrzciciel w rzecze Jordan i który z r¹k Jana przyj¹³ Jezus.
Pismo przeciwstawia chrzest Jana, który chrzci³ „wod¹” chrztowi Jezusa, który
„bêdzie chrzci³ Duchem Œwiêtym i ogniem” (Mt 3,11; por. Mk 1,8; £k 3,16; J
1,26; Dz 1,5; 11,16; 19,3-6). Nawi¹zanie do chrztu Jana w kazaniach Piotra i
Paw³a (Dz 10,37 i 13,24-25) i w innych fragmentach Dziejów Apostolskich
(18,25 i 19,3) sugeruje, jak by³ on wa¿ny w pamiêci pierwszego Koœcio³a. Opisy
chrztu Jezusa dokonanego przez Jana (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; £k 3,21-22; J
1,31-34) zawieraj¹ bogate wejrzenie w to¿samoœæ Jezusa jako Mesjasza, s³ugi i
Syna Ojca a tak¿e daj¹ wskazówki odnoœnie znaczenia uczniostwa tym, którzy
zostan¹ póŸniej ochrzczeni jako chrzeœcijanie.

63. Podczas gdy cztery ewangelie wyra¿aj¹ charakter wezwania Jezusa do
wszystkich, którzy mieli staæ siê jego uczniami, pierwsze opisy tego, jak ludzie
stawali siê chrzeœcijanami zawarte s¹ w Dziejach Apostolskich, pocz¹wszy od
opisu w Dz 2 o tych, którzy pierwsi odpowiedzieli na zwiastowanie aposto³ów w
dzieñ Piêædziesi¹tnicy. Po zst¹pieniu lub wylaniu Ducha Œwiêtego, Piotr wyszed³
i zwiastowa³ o Jezusie, ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym (Dz 2,22-23), który
by³ zapowiedziany przez proroków (Dz 2,24-28) i który teraz pos³a³ Ducha Œwiê-
tego, aby wype³niæ moc¹ jego i innych uczniów w celu odwa¿nego œwiadczenia o
Bo¿ym zbawczym dzia³aniu w Chrystusie. Ci, którzy us³yszeli to zwiastowanie
„przejêli siê do g³êbi serca” i pytali Piotra i innych aposto³ów: „Co mamy czyniæ,
bracia?”, na co Piotr odpowiedzia³: „Nawróæcie siê i niech ka¿dy z was przyjmie
chrzest w imiê Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a weŸmie-
cie dar Ducha Œwiêtego” (Dz 2,37-38). Kolejnoœæ wydarzeñ wygl¹da nastêpuj¹-
co: zst¹pienie Ducha Œwiêtego w Dniu Piêædziesi¹tnicy, orêdzie o Jezusie Chry-
stusie, odpowiedŸ wiary, nawrócenie, chrzest na odpuszczenie grzechów i przyjê-
cie Ducha Œwiêtego.
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64. Po zaznaczeniu, ¿e trzy tysi¹ce osób przyjê³o tego dnia przes³anie, Dz
2,42 stwierdzaj¹, ¿e „trwali oni w nauce aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu
chleba i na modlitwach”. Ich wspólnotê wyró¿nia³y znaki i cuda, wspólnota
dóbr, regularne zgromadzanie siê w œwi¹tyni na modlitwê oraz spotkania w do-
mach na ³amaniu chleba (por. Dz 2,43-47). St¹d opis nawrócenia tych trzech
tysiêcy osób koñczy siê ich w³¹czeniem w koinoniê, wspólnotê wiary (osobiste-
go oddania Chrystusowi i prawdom zawartym w orêdziu o Chrystusie a nastêp-
nie w nauczaniu apostolskim) i celebrowania (chrzest i ³amanie chleba). Twier-
dzenie, ¿e nowa wspólnota by³a oddana nauce apostolskiej (por. Dz 2,42) wska-
zuje na to, ¿e po zwiastowaniu w dniu Piêædziesi¹tnicy mia³a miejsce ci¹g³a
formacja, która dawa³a wierz¹cym pe³niejsze zrozumienie wiary i praktycznego
uczniostwa.

65. Dz 8,12-17 relacjonuj¹ nawrócenie Samarytan, które dokona³o siê w
dwóch ró¿nych momentach i w oparciu o pos³ugê ró¿nych osób: „Gdy jednak
uwierzyli Filipowi, który g³osi³ Dobr¹ Nowinê o Królestwie Boga oraz o imieniu
Jezusa Chrystusa, dali siê ochrzciæ zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety. [...] Kiedy
Aposto³owie w Jerozolimie dowiedzieli siê, ¿e Samaria przyjê³a S³owo Boga,
wys³ali do nich Piotra i Jana. Oni przyszli i pomodlili siê za nich, aby otrzymali
Ducha Œwiêtego. Na ¿adnego z nich bowiem jeszcze nie zst¹pi³. Byli jedynie
ochrzczeni w imiê Pana Jezusa. Wtedy wiêc wk³adali (Aposto³owie) na nich rêce,
a oni otrzymywali Ducha Œwiêtego”. Tutaj model inicjacji zdaje siê byæ nastêpu-
j¹cy: g³oszenie Dobrej Nowiny, wiara, chrzest, modlitwa o przyjêcie Ducha Œwiê-
tego, w³o¿enie r¹k przez aposto³ów z Jerozolimy i przyjêcie Ducha. Katolicy po-
strzegaj¹ modlitwê o Ducha Œwiêtego i wk³adanie r¹k przez aposto³ów, jako pod-
stawê dla sakramentu bierzmowania. Zielonoœwi¹tkowcy widz¹ w dwóch
momentach zacytowanego opisu dowód na to, ¿e po dojœciu do osobistej wiary i
chrzcie, cz³owiek potrzebuje tak¿e nawiedzenia Ducha Œwiêtego (8,17), któremu
czêsto towarzyszy w³o¿enie r¹k. Mamy tutaj przyk³ad tego, jak katolicy i zielono-
œwi¹tkowcy widz¹ ten sam tekst z ró¿nych perspektyw. Ponadto we fragmencie z
Dz 8,26-40, gdzie czytamy o etiopskim eunuchu, który zosta³ chrzeœcijaninem,
ponownie spotykamy siê z czêœciowo podobnym modelem: zwiastowanie, osobi-
ste wyznanie wiary i chrzest.

66. Spotkanie Paw³a z Jezusem, jego nawrócenie i powo³anie, chrzest i przyjê-
cie Ducha s¹ opisane w Dz 9. Po doœwiadczeniu w drodze do Damaszku i trzy-
dniowym pobycie w tym mieœcie, do Paw³a przybywa Ananiasz, aby w³o¿yæ na
niego rêce, by móg³ odzyskaæ wzrok i by³ wype³niony Duchem Œwiêtym. Pawe³
odzyskuje wzrok i zostaje ochrzczony (Dz 9,17-18). W opisie tym nie s¹ wyró¿-
nione elementy zwiastowania i osobistej wiary (ani w miejscach gdzie Pawe³ po-
nownie opowiada o tym wydarzeniu w Dz 22,1-21 i 26,2-23), chocia¿ spotkanie z
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¿ywym Jezusem mo¿e byæ postrzegane jako wyj¹tkowo wyraŸne zwiastowanie o
tym, ¿e Jezus, który by³ ukrzy¿owany teraz ¿yje, i mo¿na te¿ przypuszczaæ, ¿e
Pawe³ uwierzy³, poniewa¿ bez wiary nie przyj¹³by chrztu. Aspekt Bo¿ej inicjaty-
wy tak wyraŸny w procesie, w wyniku którego Pawe³ sta³ siê chrzeœcijaninem,
dominuje tak¿e w kolejnym opisie Inicjacji Chrzeœcijañskiej Korneliusza i
wszystkich innych pogan, którzy s³uchali orêdzia Piotra (Dz 10,34-43). Kiedy
Piotr g³osi kazanie, Duch Œwiêty zstêpuje na s³uchaj¹cych i ci zaczynaj¹ mówiæ
jêzykami i wielbiæ Boga (Dz 10,46). Piotr nakaza³, by zostali ochrzczeni, póŸniej
w ten sposób wyjaœniaj¹c swoj¹ decyzjê: „Je¿eli wiêc Bóg udzieli³ im tego same-
go daru co nam, którzy uwierzyliœmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jak ja mog³em
sprzeciwiæ siê Bogu?” (Dz 11,17). Nacisk na Bo¿¹ inicjatywê widoczny jest te¿ w
fakcie, ¿e Korneliusz i jego domownicy nie mieli okazji wyznaæ swojej wiary w
odpowiedzi na kazanie Piotra; zanim ten skoñczy³, oni ju¿ zaczêli mówiæ jêzyka-
mi i wielbiæ Boga. Nie poprosili tak¿e o chrzest; Piotr „rozkaza³ ich ochrzciæ w
imiê Jezusa Chrystusa” po tym jak stwierdzi³: „Czy mo¿e ktoœ odmówiæ chrztu
tym, którzy otrzymali Ducha Œwiêtego tak, jak my?” (Dz 10,47-48). W opisie
tym widaæ wyraŸnie element g³oszenia i odpowiedŸ w postaci wiary; jednocze-
œnie ze wzglêdu na znaczenie jako Bo¿ego wzorca przyjmowania pogan do chrze-
œcijañskiej wspólnoty, opis ten k³adzie bardzo du¿y nacisk na potê¿n¹ inicjatywê
ze strony Boga.

67. Dz 16 zawieraj¹ opis nawrócenia Lidii, której serce zosta³o otworzone
przez Pana na to, co mówi³ Pawe³ i która zosta³a ochrzczona wraz z jej ca³ym
domem (Dz 16,14-15) oraz opis nawrócenia dozorcy wiêzienia, który nawróci³
siê po trzêsieniu ziemi, które mia³o miejsce, gdy Pawe³ i Sylas modlili siê i
œpiewali w wiêzieniu. „Za¿¹da³ wiêc [stra¿nik] œwiat³a, wskoczy³ do lochu i [...]
powiedzia³: Panowie, co mam czyniæ, abym zosta³ zbawiony? Odpowiedzieli
mu: Uwierz w Pana Jezusa, a bêdziesz zbawiony ty i twój dom. Nastêpnie jemu
i wszystkim jego domownikom opowiedzieli naukê Pana. Przyj¹³ ich wiêc tej
godziny w nocy, obmy³ rany i natychmiast zosta³ ochrzczony wraz z ca³ym
swoim domem” (Dz 16,29-33). Kolejny opis pojawia siê w Dz 18,8: „Prze³o¿o-
ny synagogi, Kryspus, uwierzy³ jednak w Pana z ca³ym swym domem. Wielu
te¿ Koryntian, którzy s³uchali, przyjmowa³o wiarê i zosta³o ochrzczonych.” We
wszystkich tych trzech opisach obecne s¹ takie elementy, jak g³oszenie s³owa,
wiara i chrzest, podczas gdy nie jest wprost wspomniany Duch Œwiêty. Pewn¹
cech¹ szczególn¹ jest chrzest domu lub ca³ej rodziny. Bior¹c pod uwagê to, jak
bardzo rodzina spaja³a jej cz³onków w tamtych czasach, mo¿liwe jest, ¿e wyda-
rzenia opisywane tu obejmowa³y tak¿e chrzest niemowl¹t, które by³y czêœci¹
rodziny. Z drugiej strony wzmianka o wierze mo¿e sugerowaæ tak¿e, ¿e tylko
ci, którzy potrafili zrozumieæ i osobiœcie wyznaæ wiarê po wys³uchaniu kazania
Paw³a, mogli byæ ochrzczeni.
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68. Ostatni opis w Dz, mówi¹cy o tym, jak ludzie stawali siê chrzeœcijanami,
pojawia siê w 19,1-7, kiedy Pawe³ odnajduje kilku ochrzczonych uczniów w Efe-
zie, którzy nigdy nie s³yszeli o Duchu Œwiêtym, poniewa¿ byli ochrzczeni tylko
chrztem Janowym. Us³yszawszy od Paw³a o tym, ¿e Jan przygotowywa³ drogê
dla Jezusa, „zostali ochrzczeni w imiê Pana Jezusa. Nastêpnie Pawe³ w³o¿y³ na
nich rêce i Duch Œwiêty zst¹pi³ na nich. Mówili te¿ jêzykami i prorokowali.
Wszystkich ich by³o oko³o dwunastu mê¿czyzn” (Dz 19,5-7). Tutaj wzorzec zdaje
siê przypominaæ ten u nawróconych Samarytan w Dz 8: g³oszenie, wiara, chrzest,
w³o¿enie r¹k i przyjêcie Ducha Œwiêtego.

69. W kilku listach Paw³a znajdujemy odwo³ania do czasu, kiedy ich odbiorcy
stali siê chrzeœcijanami (np. Ga 1; Kol 1,1-9; 1 Tes 1,3-10; 2,13-14). Pawe³ wspo-
mina tak¿e niektóre z dzia³añ, które towarzyszy³y jego pierwszej ewangelizacji w
tych wspólnotach (np. 1 Kor 2,1-5; 1 Tes 2,1-12). W tych zapisach zazwyczaj
widzimy g³oszenie Ewangelii, odpowiedŸ wiary na Bo¿e „wezwanie”, które do-
ciera do ludzi przez Paw³a, czasami ze wzmiank¹ o ich chrzcie (1 Kor 1,15-17;
Ga 3,26-27) i przyjêciu Ducha (1 Kor 2,12; Ga 3,2). W innych listach nowotesta-
mentowych, takich jak List do Hebrajczyków (Hbr 4,2; 10,32-35 i in.) czy 1 List
Piotra (1 P 1,1-3.22-23, i in.) znajdujemy podobne elementy Inicjacji Chrzeœcijañ-
skiej.

70. Zatem poza podstawowymi œwiadectwami czterech ewangelii i odnoœnika-
mi w ró¿nych listach nowotestamentowych, te dziewiêæ opisów z Dziejów Apo-
stolskich – trzech tysiêcy w dniu Piêædziesi¹tnicy, Samarytan, eunucha Etiopczy-
ka, Paw³a, Korneliusza i jego domowników, Lidii i jej domu, stra¿nika i jego ro-
dziny, Kryspusa z jego domownikami i wieloma Koryntianami oraz dwunastu
Efezjan – daj¹ nam wgl¹d w to, w jaki sposób cz³owiek stawa³ siê chrzeœcijani-
nem w czasach nowotestamentowych. Wzorzec wœród tych opisów jest raczej
podobny, ale wyraŸnie nie zawsze taki sam, a szczegó³y s¹ raczej rzadkie. Zazwy-
czaj pojawiaj¹ siê takie elementy: g³oszenie przes³ania o Jezusie Chrystusie, przy-
jêcie go w wierze, chrzest, w³o¿enie r¹k, dar Ducha Œwiêtego i do³¹czenie do
wspólnoty. Wspólnota razem uwielbia Boga, uczestnicz¹c tak¿e w szczególnej
praktyce ³amania chleba (Dz 2,42.46; 20,7). Katolicy postrzegaj¹ j¹ tradycyjnie w
kategoriach eucharystycznych wskazuj¹c na to, ¿e udzia³ w eucharystii jest zna-
kiem pe³nej integracji ze wspólnot¹. Podczas gdy Dzieje Apostolskie nie wi¹¿¹
tak silnie ³amania chleba z procesem inicjacji, póŸniejszy rozwój pe³niejszej teo-
logii eucharystycznej mo¿na zobaczyæ w Pierwszej Apologii Justyna (61, ok. 156
r.), w dziele Tertuliana O zmartwychwstaniu cia³ (8, ok. 208 r.) i w Tradycji apo-
stolskiej Hipolita (21, ok. 215 r.). Zielonoœwi¹tkowcy widz¹ w Ostatniej Wiecze-
rzy i w „³amaniu chleba” (Dz 2,42) ustanowienie przez Jezusa powtarzalnego ry-
tua³u i wspólnotowej celebracji, która w pe³nym znaczeniu greckiego s³owa
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anamnesis, „wspomina” Jego i Jego œmieræ na Krzy¿u, a nawet nakazany przez
Boga œrodek przekazywania odkupionego ¿ycia, jak to odzwierciedla modlitwa o
chorych w³aœnie podczas Wieczerzy Pañskiej, praktykowana w wielu Koœcio³ach
zielonoœwi¹tkowych. Nie widz¹ jednak, aby te opisy koniecznie poci¹ga³y za
sob¹ bardziej rozwiniêt¹ sakramentaln¹, eucharystyczn¹ teologiê uznawan¹ przez
katolików15 .

71. W Dziejach Apostolskich stawanie siê chrzeœcijaninem opisane jest w kon-
tekœcie ¿arliwego zaanga¿owania Koœcio³a w misjê apostolsk¹ g³oszenia Ewange-
lii tym, którzy jeszcze nie znaj¹ Chrystusa. Taka misja z oczywistych wzglêdów
mog³a byæ zaadresowana do tych, którzy byli wystarczaj¹co dojrzali, by zrozu-
mieæ to zwiastowanie. Ponadto, jak siê wydaje, na pierwszym etapie misji nie
wymagano d³ugiego i szczegó³owego procesu inicjacji przed chrztem. W³aœciwie
jest kilka ró¿nych podejœæ do tej kwestii w Dziejach Apostolskich. Wydaje siê, ¿e
jednostki i grupy stawa³y siê chrzeœcijanami nagle, a pe³niejsze wyjaœnienia co do
wymagañ wiary i uczniostwa nastêpowa³y dopiero póŸniej. Ale czasami naucza-
nie poprzedza nawrócenie, tak jak w Dz 4, 2, gdzie Piotr i Jan „nauczaj¹ lud i
g³osz¹ zmartwychwstanie w Jezusie” albo w 5,21, gdzie czytamy, ¿e aposto³owie
„weszli o œwicie do œwi¹tyni i nauczali”. Czêsto nauczanie wydaje siê nastêpo-
waæ po inicjacji, tak jak w Dz 2,42. W nowotestamentowych fragmentach, które
tutaj rozwa¿amy, wiara wyraŸnie stanowi istotn¹ czêœæ chrzeœcijañskiej inicjacji.
Misjonarz, zw³aszcza Piotr i Pawe³ w Dziejach Apostolskich, jest cz³onkiem Ko-
œcio³a najbardziej zaanga¿owanym we wprowadzanie neofitów w wiarê wspólno-
ty. Niemniej jednak ró¿ne teksty sugeruj¹, ¿e ca³y Koœció³ by³ zaanga¿owany we
wspieranie ich misji przez zachêcanie (Dz 18,27; Flp 1,5) lub przez modlitwê (Dz
4,24-31; 13,1-3) lub przez ofiarowanie wsparcia finansowego (Dz 4,34-37; Flp
4,14-20). Ca³y Koœció³ by³ te¿ zaanga¿owany w znalezienie rozwi¹zania najtrud-
niejszego wyzwania wynikaj¹cego z inicjacji nowych wierz¹cych – kwestiê prze-
strzegania Prawa (Dz 15,1-35), tak istotn¹ zarówno ze wzglêdu na znaczenie
Ewangelii (por. Ga 1,6-9) jak i rozprzestrzenianie siê wiary poœród pogan. Dz
18,26 donosz¹, ¿e Pryscylla i Akwila zabrali z sob¹ utalentowanego kaznodziejê
Apollosa i „wy³o¿yli mu dok³adniej Drogê Boga”. Wszystko to sugeruje, ¿e zada-
nie inicjacji nie by³o wy³¹cznie odpowiedzialnoœci¹ misjonarza aposto³a, ale by³a
zaanga¿owana w nie ca³a wspólnota.

72. Inicjacjê chrzeœcijañsk¹ mo¿na zobaczyæ w wielu przypadkach nauczania
w Dziejach Apostolskich, a tak¿e w opisach wczeœniejszego nauczania Jezusa w
ewangeliach. Wed³ug Pisma Œwiêtego stawanie siê dojrza³ym chrzeœcijaninem
wi¹¿e siê z procesem wzrastania w wierze. Ten wymaga nauczania. Dz 13,1

15 Patrz, Perspectives on Koinonia 1985-1989, C) “Koinonia”, Sacraments and Church Order, 81-89.
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wspominaj¹ o obecnoœci „proroków i nauczycieli” w Koœciele w Antiochii, co
przypomina Paw³ow¹ listê pos³ug, na której byli te¿ „nauczyciele” (1 Kor 12,28;
Rz 12,7; Ef 4,11). Dzieje Apostolskie okreœlaj¹ ró¿ne osoby jako zaanga¿owane
w nauczanie: Piotr i Jan (4,2), aposto³owie (5,21.42), Saul i Barnaba (11,26;
15,35), Pawe³ (18,11; 20,20; 21,21; 28,31), Akwila, Pryscylla i Apollos (18,24-
26). Niektóre z tych fragmentów wskazuj¹ na s³u¿bê nauczania, która rozci¹ga³a
siê w d³u¿szym okresie: „ca³y rok” w Antiochii (11,26), „rok i szeœæ miesiêcy” w
Koryncie (18,11), „ca³e dwa lata” w Rzymie (Dz 28,30-31). Dzieje Apostolskie
wiedz¹ te¿ o niebezpieczeñstwie zwiedzenia przez fa³szywe nauczanie. W poru-
szaj¹cej mowie po¿egnalnej do przywódców Koœcio³a w Efezie, nazwanych pres-
byteroi („prezbiterami” lub „starszymi”) w 20,17 i episkopoi („nadzorcami”) w
20,28, Pawe³ przestrzega przed „drapie¿nymi wilkami”, które przyjd¹ po jego
odejœciu, aby odwieœæ uczniów od pouczeñ, które Pawe³ dawa³ ze ³zami „przez
trzy lata we dnie i w nocy” (Dz 20,28-31). Dzieje Apostolskie ukazuj¹ Koœció³
nauczaj¹cy, w którym formacja w wierze, nastêpuj¹ca po inicjacji, mo¿e byæ w
rzeczywistoœci g³êbsza i wa¿niejsza ni¿ z pozoru krótkie pouczenia poprzedzaj¹ce
chrzest.

73. Wszystkie ksiêgi Nowego Testamentu wskazuj¹ na to, ¿e Koœció³ by³
czynny nie tylko w pocz¹tkowym g³oszeniu Ewangelii, ale tak¿e ci¹g³ej formacji
wiary. Chocia¿ poszczególne ksiêgi, z wyj¹tkiem Dziejów Apostolskich, nie prze-
kazuj¹ historii pocz¹tkowej misji Koœcio³a, s¹ one wszystkie pouczeniami w wie-
rze. Naturalnie ró¿ne grupy pism k³ad¹ nacisk na ró¿ne sprawy. Listy pastoralne
(1 i 2 do Tymoteusza oraz List do Tytusa) podkreœlaj¹ potrzebê zachowania czy-
stej doktryny w obliczu fa³szywego nauczania (1Tm 1,10; 2Tm 4,3; Tt 2,1) oraz
szczególn¹ czujnoœæ ordynowanych duchownych (1Tm 3,2; 6,20-21; 2Tm 1,5-6;
Tt 1,9). List do Hebrajczyków, napisany do grupy wierz¹cych, kuszonych, by od-
wróciæ siê od Chrystusa, mocno podkreœla, jak wa¿ne jest, by chrzeœcijanie otrzy-
mali dalsze nauczanie po ich pocz¹tkowej odpowiedzi na Ewangeliê (Hbr 5,11-
6,3). Literatura Janowa podkreœla rolê Ducha Œwiêtego wprowadzaj¹cego Koœció³
we wszelk¹ prawdê (J 14,26; 16,13) i fakt, ¿e bycie uczniem zak³ada blisk¹ wiêŸ
z Jezusem i mi³oœæ do Niego (J 15,4-11; 17,20-26). Du¿a czêœæ materia³u nowote-
stamentowego na temat nauczania pokazuje, ¿e formacja w wierze nie by³a ogra-
niczona wy³¹cznie do kandydatów do chrztu. Pawe³ sugeruje, ¿e dojrzewanie w
wierze jest d³ugim procesem (1 Kor 2,6-13; 3,1-2), który nigdy ca³kowicie nie
uwalnia nas od tego, ¿e widzimy „jakby w zwierciadle, niejasno”, co stanowi
czêœæ naszej ziemskiej kondycji (1 Kor 13,9-12).

74. Dzia³ania wspólnoty chrzeœcijañskiej polegaj¹ce na przyjmowaniu nowych
cz³onków i pomaganiu im w dojrzewaniu do bycia dojrza³ymi uczniami, pokazuj¹
jasno, ¿e wiara i Inicjacja Chrzeœcijañska s¹ œciœle ze sob¹ zwi¹zane. Dodatkowe
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zrozumienie mo¿na zyskaæ dziêki szybkiemu spojrzeniu na miejsce wiary w no-
wotestamentowej refleksji na temat chrztu16 .

75. Opisy w Dziejach Apostolskich, pocz¹wszy od dnia Piêædziesi¹tnicy (por.
Dz 2,37-38) pokazuj¹ jasno, ¿e ¿eby staæ siê chrzeœcijaninem, trzeba byæ
ochrzczonym. Ponadto, w ca³ym Nowym Testamencie chrzest wi¹¿e siê z potê¿n¹
i dynamiczn¹ przemian¹ wierz¹cego. Chrzest jest powi¹zany z przebaczeniem
grzechów (Dz 2,38). Jest zwi¹zany ze zbawieniem: „Kto uwierzy i zostanie
ochrzczony, bêdzie zbawiony; a kto nie uwierzy, zostanie potêpiony” (Mk 16,16).
Jest nawet powiedziane, ¿e nas „zbawia” („Ona [woda] i was zgodnie z tym wzo-
rem zbawia teraz w chrzcie, nie przez usuniêcie brudu, ale jako odpowiedŸ dobre-
go sumienia skierowana do Boga, dziêki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa” 1P
3,21). W d³ugich fragmentach swojego Listu do Rzymian Pawe³ rozwija temat, ¿e
jesteœmy wyratowani od „kary” za grzechy przez wiarê w krew Jezusa (Rz 1,18-
5,9), ale potem jesteœmy uwalniani od „mocy” grzechu przez w³¹czenie nas w
œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa oraz przez przebywaj¹cego w nas Ducha
Œwiêtego (Rz 5,10-8,13). To w³¹czenie w œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa
uwalnia nas od „cia³a grzechu”. Wed³ug Paw³a, kiedy ludzie s¹ chrzczeni, nie tyl-
ko sk³adaj¹ publiczne œwiadectwo wiary i oddania Chrystusowi, przypieczêtowu-
j¹c pogrzebanie starego ¿ycia i rozpoczêcie nowego; oni uczestnicz¹ tak¿e lub
wkraczaj¹ w œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa (por. Rz 6,4; Kol 2,11-12).
Chrzest oznacza te¿ otrzymanie statusu dziecka Bo¿ego: „Wszyscy bowiem dziê-
ki wierze w Chrystusa Jezusa jesteœcie synami Boga. Wy przecie¿, którzy zostali-
œcie zanurzeni w Chrystusa, przyoblekliœcie siê w Chrystusa” (Ga 3,26-27). Z
tych, którzy uwierzyli i zostali ochrzczeni, zosta³ uformowany mesjañski lud:
„Nie ma ju¿ ¯yda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mê¿czyzny
ani kobiety. Wszyscy bowiem stanowicie jednoœæ w Chrystusie Jezusie. Je¿eli zaœ
nale¿ycie do Chrystusa, to jesteœcie te¿ potomstwem Abrahama i zgodnie z obiet-
nic¹ – dziedzicami” (Ga 3,28-29). Z powodu g³êbokiego zwi¹zku, jaki Nowy Te-
stament widzi miêdzy wiar¹ a chrztem, nie jest zaskakuj¹ce, ¿e w niektórych wer-
setach te dwie rzeczywistoœci pojawiaj¹ siê obok siebie (por. Mk 16,16; Ga 3,27).

76. W Nowym Testamencie stawanie siê chrzeœcijaninem wi¹¿e siê z wymia-
rem wspólnotowym. Ochrzczeni w Chrystusa, jesteœmy równie¿ ochrzczeni w
Cia³o Chrystusowe, Koœció³. Inicjacja Chrzeœcijañska ustanawia wspólnotê po-
miêdzy wszystkimi, którzy s¹ przemienieni w Chrystusie: „Wszyscy przecie¿ w
jednym Duchu zostaliœmy ochrzczeni, aby stanowiæ jedno Cia³o” (1 Kor 12,13).

16 Pe³niejsze rozwa¿anie na temat zielonoœwi¹tkowych i katolickich pogl¹dów odnoœnie chrztu mo¿na
znaleŸæ we wspomnianym ju¿ dokumencie Perspectives on Koinonia 1985-1989, III. Koinonia and Baptism,
9-69.



88

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ zielonoœwi¹tkowców uwa¿a, ¿e Ga 3,26-28 i 1
Kor 12,13 odnosz¹ siê do „duchowego” chrztu w Cia³o Chrystusa, któremu daje
siê publiczny wyraz w chrzcie wodnym. Niemniej jednak jak inni chrzeœcijanie
wierz¹, ¿e chrzest w wodzie niesie ze sob¹ te¿ wymiar wspólnotowy. Zwi¹zek
miêdzy œmierci¹ Chrystusa, chrztem i jednoœci¹ Koœcio³a pomaga wyjaœniæ tak
wielk¹ gorliwoœæ Paw³a, z jak¹ prosi koryncki Koœció³, by dostrzeg³ i uszanowa³
sw¹ jednoœæ w Panu: „Czy Chrystus jest podzielony? Czy¿ Pawe³ zosta³ za was
ukrzy¿owany? Czy te¿ w imiê Paw³a zostaliœcie ochrzczeni?” (1 Kor 1,10-17, w
szczególnoœci w. 13). NajwyraŸniej zdaniem Paw³a ochrzczona osoba jest teraz
cz³onkiem Nowej Wspólnoty i jako taka ma obowi¹zek aktywnie wspieraæ jej
jednoœæ (por. Ef 4,1-3).

77. W sumie nauczanie w Nowym Testamencie oraz opisy w Dziejach Apo-
stolskich, jak poszczególne osoby i grupy stawa³y siê chrzeœcijanami, wyraŸnie
pokazuj¹, ¿e wiara odgrywa krytyczn¹ i konieczn¹ rolê w Chrzeœcijañskiej Inicja-
cji. Wiara jest darem Boga, bez którego nikt nie mo¿e staæ siê chrzeœcijaninem.
St¹d te¿ wiara i chrzest s¹ powi¹zane. Wszyscy, którzy chc¹ staæ siê chrzeœcijana-
mi, s¹ wezwani do chrztu opamiêtania na odpuszczenie grzechów i przyjêcia Du-
cha Œwiêtego (Dz 2,38). Jednoczeœnie zielonoœwi¹tkowcy i katolicy powinni zba-
daæ ró¿ne perspektywy, w ramach których opisuj¹ naturê Chrzeœcijañskiej Inicja-
cji. Katolicy generalnie rozumiej¹ na sposób sakramentalny teksty takie jak J
3,3-6 o nowym narodzeniu z wody i z Ducha, Tt 3,5 o k¹pieli odrodzenia i J 6 o
spo¿ywaniu cia³a i krwi Chrystusa. W tekstach takich jak Rz 6,1-7, który mówi o
zjednoczeniu z Chrystusem w Jego œmierci przez chrzest albo w Kol 2,11-12 o
pogrzebaniu z Chrystusem w chrzcie i wskrzeszeniu przez wiarê w moc Boga,
który Go wskrzesi³, katolicy widz¹ realne uczestnictwo w œmierci i zmartwych-
wstaniu Jezusa. Zielonoœwi¹tkowcy z kolei twierdz¹, ¿e Nowym Testament
przede wszystkim k³adzie nacisk na wiarê zrodzon¹ przez przyjête S³owo w mocy
Ducha i wyznanie, które obejmuje tak¿e chrzest. Temu publicznemu wyznaniu
wiary i pos³uszeñstwu w potê¿ny sposób towarzyszy Bo¿y Duch, który udziela
tych rzeczy, na które wskazuje chrzest.

78. Co do czasu, w którym chrzest powinien byæ przyjêty, wiele opisów nowo-
testamentowych sugeruje, ¿e osobiste, wyraŸne wyznanie wiary by³o warunkiem,
którego niemowlê nie by³o w stanie wype³niæ. Jednoczeœnie chrzty domostw opi-
sane w Dz 16 i 18 wskazuj¹ na prawdopodobieñstwo tego, ¿e niemowlêta by³y
chrzczone. Z dziewiêciu opisów chrztu w Dziejach Apostolskich tylko chrzest
eunucha Etiopczyka i chrzest Paw³a opisane s¹ jako chrzty pojedynczych osób;
wszystkie pozosta³e by³y udzielane grupom ludzi. Ponadto niezale¿nie od kwestii
chrztu niemowl¹t, nie ³atwo dostrzec w Nowym Testamencie jeden model inicja-
cji. Ogólnie rzecz bior¹c wydaje siê, ¿e norm¹ jest model sk³adaj¹cy siê z g³osze-
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nia orêdzia o Chrystusie, wiary i wyznania, chrztu, w³o¿enia r¹k i daru Ducha
Œwiêtego, potwierdzonego znakami, przy za³o¿eniu, ¿e nowi chrzeœcijanie mieli
w konsekwencji udzia³ w „³amaniu chleba”. Ale s¹ te¿ przyk³ady, które wydaj¹
siê nie pasowaæ do tego wzorca, takie jak opóŸnienie w zst¹pieniu Ducha do
chwili a¿ aposto³owie w³o¿yli rêce na Samarytan w Dz 8 albo Duch zstêpuj¹cy na
Korneliusza i jego domowników przed chrztem w Dz 10-11. Jasne jest te¿, ¿e
ca³y Koœció³ by³ zaanga¿owany w pocz¹tkow¹ i póŸniejsz¹ formacjê jego cz³on-
ków. Jednak chocia¿ ca³a wspólnota jest zaanga¿owana w formacjê uczniów,
ostatecznie nie mo¿e uczyniæ za pojedyncze osoby tego, co ka¿da z nich musi
zrobiæ samodzielnie: ka¿da z nich jest wzywana do wiary. Jednoczeœnie opisy
chrztu w Dziejach Apostolskich pokazuj¹, ¿e ludzie s¹ chrzczeni zaraz po tym,
jak us³yszeli po raz pierwszy orêdzie o Jezusie Chrystusie. Z pewnoœci¹ powinni
byli us³yszeæ o Nim wiele wiêcej i dlatego ich wiara musia³a wzrastaæ w czasie
przez ³askê Ducha Œwiêtego i z pomoc¹ pouczeñ i zachêty ze strony cz³onków
wspólnoty. W tym sensie ich wiara nie by³a i nie musia³a byæ w pe³ni dojrza³a w
momencie inicjacji. Istniej¹ te¿ w Nowym Testamencie opisy zawieraj¹ce uzdro-
wienie fizyczne, gdzie wiara wspólnoty przejawia siê w ten sposób, ¿e przynosi
korzyœæ temu, kto jest w potrzebie (np. Mk 2,5 – gdzie Jezus odpowiada na wiarê
czterech mê¿czyzn, którzy przynieœli do niego swojego sparali¿owanego przyja-
ciela, Dz 3,16 – gdzie wiara Piotra i Jana w imiê Jezusa uzdrowi³a sparali¿owane-
go albo Dz 9,36-43 – gdzie zostaje wskrzeszona Tabita). Na podstawie takich
w³aœnie fragmentów katolicy s¹ w stanie wyobraziæ sobie, ¿e wiara wspólnoty
zastêpuje wiarê niemowlêcia podczas jego chrztu, a¿ do momentu, kiedy dziecko
mo¿e samodzielnie wyznaæ wiarê w póŸniejszym czasie, w postaci wyznania wia-
ry, które zostaje zapieczêtowane sakramentalnie w obrzêdzie bierzmowania.

C. Wiara i inicjacja chrzeœcijañska
z perspektywy patrystycznej

79. Niewiele przetrwa³o tekstów patrystycznych z drugiego wieku, które by
wprost porusza³y temat stawania siê chrzeœcijaninem. Najstarszym tekstem, w
którym jest o tym wzmianka, jest Didache (sprzed 120 r.), które opisuje dostêpne
ludziom „dwie drogi”– drogê œwiat³oœci i drogê ciemnoœci. Autor napomina swo-
ich czytelników, aby szli drog¹ chrzeœcijañsk¹ (drog¹ œwiat³oœci), która wi¹¿e siê
z ¿yciem wed³ug podwójnego przykazania mi³oœci Jezusa, przestrzeganiem z³otej
regu³y i unikaniem powa¿nych grzechów, które naruszaj¹ prawo Boga. Nastêpnie
w paragrafie 7 Didache mówi o obrz¹dku inicjacji dla tych, którzy maj¹ staæ siê
chrzeœcijanami: „A co do chrztu, w ten chrzcijcie sposób: Wszystko to wyma-
wiajcie i chrzcijcie: W imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego; w wodzie bie¿¹cej.
[...] Przed chrztem zaœ niech poszcz¹ chrzciciel i chrzeœniak, i inni którzy mog¹;
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ka¿ przecie chrzeœniakowi poœciæ dzieñ lub dwa dni przedtem.” Chocia¿ ten krót-
ki fragment nie wspomina wprost wyznania wiary ani nie rozwija jego doktrynal-
nej treœci, rozpoczêcie chrzeœcijañskiego ¿ycia zazwyczaj wi¹za³o siê ze z³o¿e-
niem takiego wyznania wiary, jak to sugeruje formu³a trynitarna zawarta w tek-
œcie. Nied³ugo potem Apologia Justyna Mêczennika (czêœæ I, 61 i 65; ok. 150 r.)
zawiera trochê bardziej rozwiniêty opis inicjacji chrzeœcijañskiej, w którym poja-
wiaj¹ siê idea, ¿e chrzest poci¹ga za sob¹ odrodzenie, nowe narodzenie i „oœwie-
cenie” oraz dodaje, ¿e wtajemniczana osoba bierze udzia³ w obrzêdzie euchary-
stii. Inna wzmianka o obrzêdzie inicjacji z okresu ponowotestamentowego pocho-
dzi z Wyk³adu nauki apostolskiej (190 r.) Ireneusza z Lyonu, który powtarza
szczegó³y zawarte w Didache i u Justyna Mêczennika, ale dodaje, ¿e: „chrzest ten
jest pieczêci¹ ¿ycia wiecznego i odrodzenia Bogu tak, ¿e stajemy siê dzieæmi nie
ludzi zmar³ych, lecz wiecznego i zawsze istniej¹cego Boga”17 . W porównaniu z
tekstem Didache czy tekstem Justyna, ten wyró¿nia siê s³owem „pieczêæ”; Pismo
wi¹¿e to s³owo dok³adnie z Duchem Œwiêtym (2 Kor 1,22; Ef 1,13; 4,30). Fakt,
¿e wspomniana ksiêga podobnie jak inne pisma Ireneusza, skierowana jest prze-
ciwko herezjom, jest œwiadectwem faktu, ¿e ju¿ w tym czasie dzieli³y chrzeœcijan
nieuzgadnialne ze sob¹ doktryny. Bycie chrzeœcijaninem natomiast wi¹za³o siê z
podzielaniem tej samej wiary. Jeœli ktoœ nie akceptowa³by „regu³y wiary” wspól-
noty, jak powiedzia³by Ireneusz, lub jej „symbolu” czy „credo”, jak powiedzieli-
by inni autorzy, nie mia³oby sensu przyjmowanie chrztu, który w³¹cza³ ochrzczo-
nego do tej wspólnoty; ani nie by³oby te¿ rozs¹dne ze strony wspólnoty, aby
przyjmowa³a na nowych cz³onków tych, którzy nie podzielali jej wiary.

80. Trzeci wiek rozpoczyna siê od dwóch pism, które dostarczaj¹ wiêcej infor-
macji o procesie stawania siê chrzeœcijaninem ni¿ Ÿród³a wspomniane wczeœniej.
Krótka rozprawa Tertuliana O chrzcie (ok. 198-200 r.) wyjaœnia stwórcze i uzdra-
wiaj¹ce efekty chrztu przez odwo³anie siê do Ducha unosz¹cego siê nad wodami
przed stworzeniem œwiata (Rdz 1,2) i do anio³a poruszaj¹cego wodê w sadzawce
Betezda (J 5,1-9; O chrzcie 3-5). Nastêpnie wspomina namaszczenie krzy¿mem,
poœwiêconym olejem, którego nazwa wywodzi siê z greckiego czasownika „na-
maszczaæ” i jest zwi¹zana ze s³owami „Chrystus” (namaszczony) i „chrzeœcija-
nin”. To namaszczenie nastêpuje po tym jak w³aœnie ochrzczony powstaje z k¹-
pieli chrzestnej i, wed³ug Tertuliana, upamiêtnia namaszczenie Aarona na arcyka-
p³ana (Wj 29,7; O chrzcie, 7). Nastêpn¹ czynnoœci¹ w obrz¹dku jest w³o¿enie r¹k
i modlitwa o obecnoœæ Ducha Œwiêtego (O chrzcie, 8). Starotestamentowe typy
chrztu dostrzega siê w potopie i przejœciu przez Morze Czerwone (O chrzcie 8-9).
Jego koniecznoœæ zakorzeniona jest w s³owach Jezusa z Mt 28,19 i J 3,5 (O
chrzcie, 13), chocia¿ jest te¿ „drugi chrzest”, chrzest mêczeñstwa, o którym

17 Ireneusz z Lyonu, Wyk³ad nauki apostolskiej, prze³. W. Myszor, Kraków 1997, par. 4, s. 25.
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mówi³ Jezus w £k 12,50 („Chrztem mam byæ ochrzczony i jakiej doznajê udrêki,
a¿ siê to stanie” O chrzcie, 16). W³aœciwym s³ug¹ dokonuj¹cym inicjacji jest bi-
skup b¹dŸ prezbiter lub diakon z jego polecenia (O chrzcie, 17). Nie nale¿y œpie-
szyæ siê ze chrztem, szczególnie ma³ych dzieci (O chrzcie, 18). Dzieci powinny
staæ siê chrzeœcijanami dopiero „wówczas, gdy poznaj¹ Chrystusa” (O chrzcie,
18). Wszystko to sugeruje, ¿e jawna, osobista wiara jest warunkiem chrztu.

81. Tradycja apostolska, przypisywana Hipolitowi i napisana w Rzymie ok.
215 r. nie tylko zawiera poszczególne kroki sk³adaj¹ce siê na proces stawania siê
chrzeœcijaninem, ale tak¿e ze wzglêdu na jej szerokie upowszechnienie, pomog³a
ukszta³towaæ praktykê inicjacji w wielu czêœciach ówczesnego Koœcio³a. Roz-
dzia³y 15-22 przedstawiaj¹ 5 kroków na drodze do bycia chrzeœcijaninem: 1)
przedstawienie kandydatów (15-16), 2) katechumenat, od greckiego s³owa ozna-
czaj¹cego „tego, który jest nauczany”, a zatem chodzi o czas nauczania przed ini-
cjacj¹ (17-19); 3) ostatnie tygodnie przygotowania przed chrztem (20); 4) same
obrzêdy inicjacji (21). Katechezy „mistatogiczne” wyjaœnia³y obrz¹dki chrztu,
bierzmowania i eucharystii, które nazywano i wci¹¿ nazywa siê „tajemnicami” w
greckiej czêœci Koœcio³a (st¹d pochodzi przymiotnik „mistagogiczny”). W proce-
sie tym szczególn¹ wagê przyk³ada siê do badania motywacji i charakteru moral-
nego kandydatów. Okres nauczania trwa³ zazwyczaj trzy lata. Dopiero pod koniec
tego okresu mo¿na by³o wejœæ w fazê ostatecznych przygotowañ podczas tygodni
poprzedzaj¹cych Wielkanoc. Trzy obrzêdy: chrztu, bierzmowania (lub namasz-
czenia olejem lub modlitwy o udzielenie darów Ducha Œwiêtego) i eucharystii
mia³y miejsce rankiem w niedzielê Wielkanocn¹. Podczas obrzêdu chrztu, kate-
chumen odpowiada³ trzy razy „Wierzê” na pytania dotycz¹ce jego lub jej wiary w
Trójjedynego Boga; po ka¿dej odpowiedzi osoba by³a zanurzana w wodzie. W
imieniu dzieci zbyt ma³ych, by odpowiadaæ samodzielnie, odpowiadali rodzice
lub cz³onkowie rodziny. Nastêpnie ochrzczeni byli pomazywani olejem w imieniu
Chrystusa a biskup wk³ada³ na nich rêce. W koñcu, po przekazaniu sobie znaku
pokoju, nowo ochrzczeni i bierzmowani brali udzia³ po raz pierwszy wraz z ca³¹
wspólnot¹ w eucharystii.

82. Generalnie model d³ugiego katechumenatu, po którym nastêpowa³y inten-
sywniejsze przygotowania w tygodniach poprzedzaj¹cych uroczystoœæ chrztu,
bierzmowania i eucharystii na Wielkanoc, wydaje siê odzwierciedlaæ praktykê
wczesnego Koœcio³a w trzecim wieku. Jaki by³ zwi¹zek miêdzy wiar¹ a stawa-
niem siê chrzeœcijaninem? W Tradycji Apostolskiej obowi¹zek nauczania przed-
chrzcielnego i pytania zadawane podczas obrzêdu chrztu wymaga³y zrozumienia i
wyznania wiary. A jednak ten sam tekst jest pierwszym, niedwuznacznym po-
twierdzeniem chrztu niemowl¹t. Fakt, ¿e piêtnaœcie lat wczeœniej Tertulian sprze-
ciwia³ siê praktyce chrztu niemowl¹t sugeruje, ¿e niemowlêta by³y chrzczone ju¿
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wówczas. W odró¿nieniu od jego stanowiska, druga czêœæ Listu 64 Cypriana z
Kartaginy (ok. 253 r.) mówi o synodzie 67 biskupów, zorganizowanym krótko po
250 r., który potêpi³ przekonanie, ¿e chrzest powinien byæ udzielany w ósmym
dniu po narodzeniu, w nawi¹zaniu do biblijnego wzorca obrzezania. Zdaniem sy-
nodu chrzest nie powinien byæ odk³adany d³u¿ej ni¿ dwa lub trzy dni, poniewa¿
niemowlêta równie¿ powinny byæ wolne od grzechu pierworodnego. W omawia-
nym okresie osobiste wyznanie wiary by³o w oczywisty sposób zwi¹zane z proce-
sem stawania siê chrzeœcijaninem, o czym œwiadczy zarówno sposób, w jaki do-
konywano obrzêdów przygotowania i inicjacji (Tradycja Apostolska), jak i teolo-
gia chrztu (Tertulian). Jednak w tym samym czasie po raz pierwszy pojawia siê
wyraŸny dowód udzielania chrztu niemowlêtom, jak i zachêta do jego praktyko-
wania, co od tego czasu bêdzie coraz bardziej powszechne.

83. Podczas gdy Tertulian widzia³ w tym sprzecznoœæ miêdzy teologi¹ a prak-
tyk¹, jego pogl¹d nie by³ przekonuj¹cy dla Koœcio³a jako ca³oœci. Byæ mo¿e by³o
tak po czêœci dlatego, ¿e nawet ci, którzy bardzo go podziwiali, jak np. Cyprian,
wierzyli, ¿e chrzest uwalnia³ od stanu grzechu pierworodnego, stanowi³ narodze-
nie siê do nowego ¿ycia w Chrystusie i otwiera³ drogê do Bo¿ego Królestwa, któ-
rego nie powinno siê odmawiaæ niemowlêtom. To przekonanie zdaje siê wi¹zaæ z
tym, jak wielu pierwszych chrzeœcijan rozumia³o s³owa Jezusa do Nikodema
(„Zapewniam, zapewniam ciê, jeœli siê ktoœ nie narodzi z wody i Ducha, nie mo¿e
wejœæ do Królestwa Boga” [J 3,5]), i Jego mandat misyjny pozostawiony uczniom
(„IdŸcie wiêc i czyñcie uczniów wœród wszystkich narodów, chrzcz¹c ich w imiê
Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego” [Mt 28,19]). „Jako, ¿e nic innego nie dzieje siê,
kiedy niemowlêta s¹ ochrzczone z wyj¹tkiem tego, ¿e s¹ w³¹czone do Koœcio³a,
innymi s³owy, ¿e s¹ zjednoczone z cia³em i cz³onkami Chrystusa”, Augustyn wi-
dzia³ ich chrzest jako odzwierciedlenie wiary chrzeœcijañskiej w to, ¿e one tak¿e
powinny byæ w taki sposób wcielone i dziêki temu uwolnione od grzechu pierwo-
rodnego i chronione przed jego skutkami (patrz, Augustyn, On Merits and Forgi-
veness of Sinners and on the Baptism of Infants, III, 4, 7 [ok. 412 r.]). Ten sam
autor przyzna³ tak¿e, ¿e praktyka chrzczenia niemowl¹t wywodzi siê od samych
aposto³ów (On Merits and Forgiveness of Sinners and on the Baptism of Infants,
I, 26, 39).

84. W czwartym wieku istnieje pokaŸna literatura o tym, jak cz³owiek staje siê
chrzeœcijaninem i o tym, jak wierz¹cy rozumieli znaczenie zachodz¹cej w nim
zmiany. Etapy prowadz¹ce do pe³nego uznania we wspólnocie generalnie odpo-
wiada³y wzorcowi przedstawionemu wczeœniej w Tradycji apostolskiej. Szczegól-
nie inspiruj¹ce i oœwiecaj¹ce dla nas dzisiaj s¹ ró¿ne cykle nauczañ przygotowy-
wane przez biskupów i innych pasterzy w celu zapoznania z wiar¹ i ¿yciem Ko-
œcio³a tych, którzy chc¹ staæ siê chrzeœcijanami. Ten materia³ przypomnimy w
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raporcie póŸniej, kiedy bêdziemy omawiaæ kwestie uczniostwa i formacji ducho-
wej (czêœæ 4). Wystarczy tutaj zaznaczyæ, ¿e te pouczenia mia³y zasiêg globalny.
W sposób pog³êbiony zajmowa³y siê kwestiami wiary, szczególnie przez przypo-
minanie naczelnych doktryn biblijnych i wyjaœnianie ró¿nych artyku³ów Wyzna-
nia wiary. Odnosi³y siê tak¿e do moralnego i duchowego ¿ycia, jakiego oczeki-
wano od chrzeœcijanina, komentuj¹c przykazania i inne zasady dobrego zachowa-
nia, wyjaœniaj¹c cnoty wiary, nadziei i mi³oœci, oraz podstawy modlitwy
chrzeœcijañskiej.

85. Wszystko to pokazuje, ¿e Koœció³ w okresie patrystycznym w pe³ni przyj-
mowa³ i stara³ siê wcielaæ w ¿ycie nauczanie biblijne o znaczeniu wiary w proce-
sie stawania siê chrzeœcijaninem. Nie jest zatem zaskoczeniem, ¿e wielu autorów,
od Tertuliana po Augustyna, nazywa chrzest sakramentem wiary: sacramentum
fidei. Jest tak¿e jasne, ¿e rozwój katechumenatu uwydatni³ wspólnotowy charak-
ter procesu, przez który ludzie stawali siê chrzeœcijanami. W przygotowanie kan-
dydatów do inicjacji podczas Wielkanocy zaanga¿owany by³ biskup i wielu in-
nych cz³onków wspólnoty. Istnia³ tak g³êboki zwi¹zek miêdzy celebrowaniem ini-
cjacji a ¿yciem wspólnoty, ¿e wyznania wiary, w formie w jakiej je znamy, mo¿na
powiedzieæ, rozwinê³y siê, aby zaspokoiæ potrzebê krótkiego, uniwersalnego wy-
znania wiary wypowiadanego podczas chrztu. Sposób, w jaki u³o¿ono kolejnoœæ
poszczególnych uroczystoœci liturgicznych w ci¹gu roku by³ w du¿ym stopniu
zale¿ny od rozwoju obrzêdów inicjacji.

D. Wspó³czesne refleksje na temat wiary
i inicjacji chrzeœcijañskiej

86. Zarówno Biblia, jak i literatura patrystyczna, potwierdzaj¹ g³êbok¹ relacjê
miêdzy wiar¹ a seri¹ wydarzeñ, w wyniku których osoba staje siê chrzeœcijani-
nem. Zbadaliœmy, co te Ÿród³a mówi¹ na ten temat w nadziei poszerzenia obszaru
zgodnoœci miêdzy nami i wyjaœnienia tego, co mo¿e jeszcze nas dzieli.

87. W odniesieniu do Pisma mo¿emy radowaæ siê, ¿e Nowy Testament dostar-
cza wielu danych wzmacniaj¹cych to, czego siê wspólnie trzymamy odnoœnie
wchodzenia w ¿ycie chrzeœcijañskie. Jednoczeœnie nasze wspólne badania ujaw-
ni³y ró¿nice w sposobie interpretowania niektórych tekstów biblijnych. Katolicy
dostrzegaj¹ poœrednie wzmianki o chrzcie w tekstach, w których zielonoœwi¹t-
kowcy ich nie widz¹. Jeden z przyk³adów wspomnianych ju¿ w punkcie 47 i 77
jest fragment z J 3,5-6: Jezus odpowiedzia³: „Zapewniam, zapewniam ciê, jeœli
siê ktoœ nie narodzi z wody i Ducha, nie mo¿e wejœæ do Królestwa Boga. To, co
siê z cia³a narodzi³o, jest cia³em, a to, co siê narodzi³o z Ducha, jest duchem.”
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Katolicy uwa¿aj¹, ¿e tekst ten wi¹¿e nowe narodzenie z chrztem, podczas gdy
zielonoœwi¹tkowcy widz¹ odwo³anie do narodzenia „z wody” jako odwo³anie do
naturalnych narodzin, aby podkreœliæ potrzebê drugich, duchowych narodzin. Z
powodu takich interpretacji katolicy uwa¿aj¹, ¿e chrzest jest ca³kowicie kluczowy
w Chrzeœcijañskiej Inicjacji, poniewa¿ s¹ przekonani, ¿e jest o nim mowa w wie-
lu nowotestamentowych wzmiankach na temat ca³ego kompleksu wydarzeñ zwi¹-
zanych z nawróceniem, i st¹d widz¹ ca³y dynamiczny proces odkupienia jako œci-
œle zwi¹zany z samym chrztem. Ich zdaniem chrzest sugeruj¹ szczególnie takie
fragmenty jak: 1Kor 6,11 („Lecz zostaliœcie obmyci, uœwiêceni i usprawiedliwie-
ni w imiê Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego”) lub Tt
3,5 („z mi³osierdzia swego zbawi³ nas przez obmycie odradzaj¹ce i odnawiaj¹ce
w Duchu Œwiêtym”). Zielonoœwi¹tkowcy uwa¿aj¹, ¿e fragmenty te z pewnoœci¹
odnosz¹ siê do nawrócenia, a obmycie stanowi nawi¹zanie do krwi Chrystusa, a
niekoniecznie do samego chrztu.

88. Nasze wspólnoty ró¿ni¹ siê tak¿e wnioskami, jakie wyci¹gamy z naszych
interpretacji nowotestamentowego jêzyka odnoœnie chrztu. Wed³ug katolików
chrzest urzeczywistnia te rzeczy, na jakie wskazuje. Zielonoœwi¹tkowcy przyj-
muj¹ koniecznoœæ chrztu jako wyraz pos³uszeñstwa nakazowi Jezusa (Mk 16,16;
Mt 28,19). Dla niektórych zielonoœwi¹tkowców chrzest jest tylko zewnêtrznym,
niemniej jednak koniecznym znakiem, wykonywanym w pos³uszeñstwie Jezuso-
wi na publiczne œwiadectwo transformacji, która dokona³a siê ju¿ z ³aski przez
wiarê. Inni zielonoœwi¹tkowcy przypisuj¹ wiêksz¹ skutecznoœæ samemu chrztowi,
postrzegaj¹c go nie tylko jako znak czy œwiadectwo, ale tak¿e jako ustanowiony
œrodek przekazywania przebaczaj¹cej ³aski, daj¹cy moc i ratuj¹cy ¿ycie, skutecz-
ny przez moc Ducha. Jednak wiêkszoœæ zielonoœwi¹tkowców nie widzi chrztu
jako œrodka odrodzenia. Odrodzenie dokonuje siê, kiedy S³owo i Duch, przez
wiarê, daj¹ pocz¹tek nowemu ¿yciu w wierz¹cym. Bez tej dynamiki chrzest nie
mo¿e wywo³aæ nowego narodzenia. Poniewa¿ niektórzy zielonoœwi¹tkowcy za-
niedbuj¹ chrzest, uczestnicy dialogu ze strony zielonoœwi¹tkowej chc¹ zachêciæ
wszystkich zielonoœwi¹tkowców do rozwa¿enia jasnego wezwania Pisma do
tego, by wszyscy byli ochrzczeni (por. Dz 2,38). Ponadto, chocia¿ przyjêcie
chrztu w wodzie bez wiary nie mo¿e zbawiæ, w Nowym Testamencie jest on œci-
œle zwi¹zany z przebaczeniem grzechów (Dz 2,38), ze skutecznym uwolnieniem
od mocy grzechu (Rz 6,1-7) i samym zbawieniem (Mk 16,16; 1 Pt 3,21).

89. Widaæ wyraŸnie, ¿e wspólne studium tekstów biblijnych nie rozwi¹za³o
wszystkich ró¿nic miêdzy nami, które ci¹gle dziel¹ nas w kwestii charakteru, cza-
su, etapów i wspólnotowych wymiarów stawania siê chrzeœcijaninem. Niektóre
teksty o chrzcie sugeruj¹ zdaniem wielu, ¿e obrzêd ten jest skuteczny a jego moc
przemiany rzeczywiœcie zmienia ochrzczon¹ osobê. „Bóg wyczekiwa³ cierpliwie
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za dni Noego, kiedy by³a budowana arka. W niej tylko niewielu, to jest osiem
dusz, zosta³o uratowanych przez wodê. Ona i was zgodnie z tym wzorem zbawia
teraz w chrzcie nie przez usuniêcie brudu, ale jako odpowiedŸ dobrego sumienia
skierowana do Boga, dziêki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa” (1 P 3,20-21).
„[...] gdy zostaliœcie pogrzebani razem z Nim w chrzcie, w którym równie¿ razem
zostaliœcie wskrzeszeni dziêki wierze w dzia³anie Boga, który wskrzesi³ Go z
martwych” (Kol 2,12). Albo znowu „Wszyscy bowiem dziêki wierze w Chrystusa
Jezusa jesteœcie synami Boga” (Ga 3,26). To mog³oby stanowiæ wsparcie dla sa-
kramentalnej interpretacji chrztu, która zarówno uznaje jego skutecznoœæ jak i
koniecznoœæ do zbawienia, jak wierz¹ katolicy. Z drugiej strony, inne wersety
mówi¹ o zbawieniu w Chrystusie, nie nadmieniaj¹c chrztu: „I co jeszcze mówi?
Blisko ciebie jest S³owo, w twoich ustach i w twoim sercu, a jest to S³owo wiary,
które g³osimy. Jeœli wiêc swoimi ustami wyznasz, ¿e Panem jest Jezus, i uwie-
rzysz w swoim sercu, ¿e Bóg wskrzesi³ Go z martwych, bêdziesz zbawiony. Ser-
cem bowiem wierzy siê dla usprawiedliwienia, ustami zaœ wyznaje siê dla zba-
wienia” (Rz 10,8-10). To mog³oby wspieraæ pogl¹d, zgodnie z którym chrzest jest
nie tyle skutecznym „sakramentem” co raczej ustanowieniem Pañskim, którego
nale¿y przestrzegaæ i które potwierdza bardziej fundamentalne zdarzenie zbaw-
cze, jakim jest wiara i wyznanie wiary, jak twierdzi wiêkszoœæ zielonoœwi¹tkow-
ców. W œwietle powy¿szych przyk³adów mo¿liwe jest, ¿e czêœæ naszych ró¿nic w
patrzeniu i akcentach odzwierciedla po prostu ró¿norodnoœæ spojrzeñ i akcentów
obecn¹ w samym Nowym Testamencie, i stanowi zdrowe napiêcie, które nie po-
winno byæ sztucznie lub w niew³aœciwy sposób rozwi¹zane.

90. Byæ mo¿e jednak w grê wchodzi tutaj coœ wiêcej ni¿ tylko wynikaj¹ca z
Biblii ró¿norodnoœæ. Zarówno katolicy jak i zielonoœwi¹tkowcy czytaj¹ Pismo w
œwietle wiary i polegaj¹c na oœwieceniu Ducha Œwiêtego. Wnosz¹ jednak równie¿
do interpretacji poszczególnych fragmentów w³asne za³o¿enia. Na przyk³ad, nie-
które fragmenty, takie jak 1 Kor 12,13 („Wszyscy przecie¿ w jednym Duchu zo-
staliœmy ochrzczeni, aby stanowiæ jedno Cia³o: czy to ¯ydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscy te¿ zostaliœmy napojeni jednym Duchem”; patrz
tak¿e Ga 3,26-28 czy Tt 3,5-7) mog¹ byæ interpretowane w ró¿norodny sposób.
Czy nie jest mo¿liwe, ¿e chêæ unikniêcia rzekomo formalnego czy mechaniczne-
go podejœcia do zbawienia mo¿e powodowaæ, ¿e ktoœ bêdzie mniej otwarty na
dostrze¿enie w takich tekstach wzmianki o chrzcie wodnym? Albo, z drugiej stro-
ny, czy zabieganie o uznanie sakramentalnego rozumienia chrztu nie czyni innych
mniej otwartymi na rozwa¿enie mo¿liwoœci, ¿e takie teksty mog¹ nie odnosiæ siê
do chrztu wodnego? Poniewa¿ jeszcze nie okreœliliœmy wyraŸnie charakteru, licz-
by i funkcji naszych za³o¿eñ, wartoœciowym rezultatem obecnej fazy dialogu jest
uznanie hermeneutyki za temat do powa¿nego rozwa¿enia w kolejnych fazach
rozmów zielonoœwi¹tkowo-katolickich. Nawet na tym wstêpnym etapie uznaje-
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my, ¿e katolicy interpretuj¹ Pismo w zgodzie z ogólnym wzorcem wyznaczonym
przez Konstytucjê II Soboru Watykañskiego O Bo¿ym Objawieniu Dei Verbum,
która umieszcza interpretacjê ka¿dego indywidualnego tekstu w kontekœcie jego
Ÿród³a i póŸniejszego zrozumienia w ramach tradycji chrzeœcijañskiej na prze-
strzeni wieków. Oficjalne nauczanie biskupów bêd¹cych w sukcesji apostolskiej
lub „magisterium” wype³nia decyduj¹c¹ rolê w rozpoznawaniu s³usznoœci inter-
pretacji Pisma, które pojawiaj¹ siê w wyniku refleksji egzegetów, teologów i ca-
³ego ludu Bo¿ego. Wed³ug zielonoœwi¹tkowców Biblia, jako natchniona przez
Ducha Œwiêtego, jest uwa¿ana za autorytatywny przewodnik wiary i ¿ycia chrze-
œcijañskiego. Jednoczeœnie istnieje zarówno rodzaj zielonoœwi¹tkowej tradycji jak
i w³adza rozró¿niania u¿ywana przez kompetentnych s³ug Bo¿ych oraz cia³a za-
rz¹dzaj¹ce, które s³u¿¹ odró¿nieniu s³usznych od nies³usznych interpretacji Biblii.
Nasze wspólne rozwa¿anie tekstów Pisma zwi¹zanych ze stawaniem siê chrzeœci-
janinem ukaza³o nam potrzebê wspólnego badania podobieñstw i ró¿nic w zakre-
sie naszych za³o¿eñ hermeneutycznych.

91. Co mog³yby wnieœæ dane p³yn¹ce z pism patrystycznych w nasz projekt
s³u¿¹cy pog³êbieniu zgody i wyjaœnieniu ró¿nic miêdzy zielonoœwi¹tkowcami i
katolikami w odniesieniu do zwi¹zku miêdzy wiar¹ a procesem stawania siê
chrzeœcijaninem? Po pierwsze, jeœli chodzi o rolê i charakter chrztu, œwiadko-
wie patrystyczni zdaj¹ siê polegaæ na tych fragmentach Pisma, które zaczêto in-
terpretowaæ jako podkreœlaj¹ce skutecznoœæ chrztu. Pouczenia katechetyczne
mówi¹ o nowym narodzeniu, które nastêpuje po chrzcie. Niemniej jednak nie-
którzy rodzice decydowali, ¿e ich dziecko nie bêdzie chrzczone, w tym rodzice
tych dzieci, które póŸniej sta³y siê wa¿nymi przywódcami koœcielnymi. To wy-
nika nie tyle z faktu, ¿e chrzeœcijanie mieli w¹tpliwoœci co do korzyœci p³yn¹-
cych z przyjêcia obrzêdów inicjacji, ale raczej dlatego, ¿e chcieli, aby ich dzieci
by³y gotowe do trwania w skutkach wywo³anych przez te obrzêdy. Skutecznoœæ
sakramentów by³a postrzegana, jako rezultat dzia³ania Ducha Œwiêtego, który
przez te obrzêdy dotyka³ siê ¿ycia osób przyjmuj¹cych sakramenty. W patry-
stycznym rozumieniu dzia³ania Ducha Œwiêtego jako podstawy zbawiaj¹cej
mocy chrztu i eucharystii, zielonoœwi¹tkowcy i katolicy mog¹ znaleŸæ wspólne
Ÿród³o do pog³êbionej refleksji nad tym, jak Chrystus móg³ u¿yæ tych obrzêdów,
które nazwano póŸniej „sakramentami”, jako œrodków swego potê¿nego zbaw-
czego dzia³ania w ¿yciu ludzi. W szczególnoœci, powi¹zanie miêdzy sakramen-
tami i Duchem mog³oby pozwoliæ zarówno zielonoœwi¹tkowcom jak i katoli-
kom na wspólne wyznanie, ¿e przez przyjêcie chrztu w ¿yciu cz³owieka
ochrzczonego dokonuje siê wa¿ne Bo¿e dzia³anie. Aby staæ siê chrzeœcijaninem
nale¿a³o zmieniæ swoje ¿ycie, co oznacza³o tak¿e powa¿ne staranie o to, by
wspó³pracowaæ z Bo¿¹ ³ask¹ w taki sposób, ¿e prowadzi siê prawdziwie dobre i
œwiête ¿ycie.
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92. Co do czasu przyjêcia chrztu, rozwój katechumenatu zdaje siê faworyzo-
waæ chrzest osób zdolnych do z³o¿enia osobistego wyznania wiary i przejœcia
przez proces wymagaj¹cy ascetycznego i intelektualnego zaanga¿owania. Ponad-
to rozwój obrzêdów inicjacji chrzeœcijañskiej w czwartym wieku nie mo¿e byæ
rozpatrywany w izolacji od pal¹cej potrzeby wyjœcia naprzeciw wielu by³ym po-
ganom, którzy chcieli staæ siê chrzeœcijanami i oczekiwali przyjêcia do Koœcio³a.
W takiej sytuacji konieczne by³o zaprojektowanie tych obrzêdów w taki sposób,
by mo¿liwa by³a inicjacja doros³ych. Powiedziawszy to, trzeba niemniej jednak
pamiêtaæ, ¿e istnieje wyraŸny dowód funkcjonowania chrztu niemowl¹t w tym
samym okresie.

93. Etapy sk³adaj¹ce siê na proces stawania siê chrzeœcijaninem s¹ nakreœlone
wyraŸniej w okresie patrystycznym ni¿ w Nowym Testamencie. Wzorzec, na któ-
ry sk³adaj¹ siê wyznanie trynitarnej wiary i potrójne zanurzenie podczas chrztu,
po których nastêpuje w³o¿enie r¹k w celu udzielenia Ducha Œwiêtego i kulmina-
cja w postaci celebrowania eucharystii, wydaje siê mocno ugruntowany ju¿ w na-
uczaniu katechetycznym czwartego wieku. Biblia nie dostarcza szczegó³owych
informacji o tym procesie ani o miejscu, jakie zajmowa³a w nim eucharystia. Po-
niewa¿ Nowy Testament przedstawia chrzeœcijañsk¹ wspólnotê jako tê, która ce-
lebruje „³amanie chleba”, mo¿na by wnioskowaæ, ¿e gdyby chrzeœcijanin nie
uczestniczy³ w Wieczerzy Pañskiej (por. Dz 2,42.46; 20,7; 1Kor 10,14 –
11:17,34), któr¹ katolicy rozumiej¹ jako eucharystiê, nie by³by w pe³ni w³¹czony
w ¿ycie Koœcio³a. Chocia¿ obie nasze wspólnoty dochodz¹ do takiego wniosku,
katolicy œciœle wi¹¿¹ uczestnictwo w Stole Pañskim z Chrzeœcijañsk¹ Inicjacj¹
jako istotnym kulminacyjnym momentem procesu stawania siê chrzeœcijaninem,
podczas gdy zielonoœwi¹tkowcy tego nie czyni¹.

94. Odnoœnie roli Koœcio³a, gdy nowi cz³onkowie stawali siê chrzeœcijanami,
dane patrystyczne sugeruj¹, ¿e poapostolska wspólnota budowa³a na fundamencie
pierwotnego œwiadectwa o wspólnotowym charakterze procesu stawania siê chrze-
œcijaninem, który widaæ ju¿ w Nowym Testamencie i dalej to œwiadectwo rozwija³a.
Zamiast misjonarzy/aposto³ów takich jak Piotr i Pawe³, którzy wspierani przez in-
nych chrzeœcijan, przewodzili w zapraszaniu s³uchaczy do wiary i chrztu, teraz ka¿-
dy Koœció³ lokalny jest zorganizowany tak, ¿e wszyscy, pocz¹wszy od pastora –
biskupa po zwyk³ych cz³onków wspólnoty, bior¹ udzia³ w przygotowaniu i inicjacji
m³odych wierz¹cych. Zwi¹zek miêdzy wspólnot¹ a inicjacj¹ jest tak silny, ¿e nawet
wyznanie wiary Koœcio³a i uporz¹dkowanie liturgii w ci¹gu roku s¹ do pewnego
stopnia zdeterminowane przez inicjacjê nowych wiernych.

95. Te obserwacje sugeruj¹, ¿e materia³ patrystyczny sam z siebie nie rozwi¹-
zuje ró¿nic miêdzy zielonoœwi¹tkowcami a katolikami co do miejsca wiary w
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szeregu wydarzeñ, w wyniku których osoba staje siê chrzeœcijaninem. Z jednej
strony wydaje siê, ¿e wiêkszoœæ Ojców rozumia³a ten proces w sposób sakra-
mentalny. Bycie chrzeœcijaninem wi¹za³o siê z chrztem, udzieleniem Ducha i
przyjêciem eucharystii jako kluczowymi czêœciami procesu. Jednoczeœnie w
Chrzeœcijañskiej Inicjacji istotna by³a wiara. Fakt, ¿e wiara ca³ej wspólnoty
by³a zaanga¿owana w przygotowanie, przyjêcie i ci¹g³¹ formacjê nowych
cz³onków, wraz z przekonaniem, ¿e zbawczych efektów chrztu nie nale¿y od-
mawiaæ dzieciom wierz¹cych, by³y powodami wspieraj¹cymi praktykê chrztu
niemowl¹t. Wszystkie te uwagi mog¹ s³u¿yæ za uzasadnienie dla katolickiego
rozumienia procesu stawania siê chrzeœcijaninem i sposobu, w jaki wiara jest
powi¹zana z tym wydarzeniem i procesem. Jednoczeœnie fundamentalne nasta-
wienie katechumenatu na wyznanie wiary przed chrztem oraz fakt, ¿e wiele
osób odk³ada³o chrzest, a dzieci rodziców chrzeœcijan nie zawsze by³y chrzczo-
ne, mo¿e potwierdzaæ zielonoœwi¹tkowe spojrzenie na kwestiê stawania siê
chrzeœcijaninem i tego, jak wiara wi¹¿e siê z tym wydarzeniem czy seri¹ wyda-
rzeñ, a zw³aszcza ich przekonanie, ¿e jakaœ przemiana powinna nast¹piæ w cz³o-
wieku przed chrztem. Wed³ug zielonoœwi¹tkowców chrzest jest symbolicznym
odtworzeniem boskiego dramatu, w którym uobecnia siê zbawcze czyny Chry-
stusa; jest to uto¿samienie siê z umieraj¹cym i powstaj¹cym z martwych Chry-
stusem. Zatem uznaj¹ oni moc tego aktu, nie opisuj¹c go za pomoc¹ jêzyka su-
geruj¹cego skutecznoœæ. Katolicy przyznaj¹, ¿e taki jêzyk rozwin¹³ siê z cza-
sem, ale twierdz¹, ¿e jest on zakorzeniony ju¿ w biblijnym nauczaniu o
stawaniu siê chrzeœcijaninem. Dzisiaj u¿ywa siê tak¿e bardziej ekspresyjnego
jêzyka symbolu i tajemnicy, aby opisaæ skutecznoœæ sakramentów.

96. W jaki sposób biblijny i patrystyczny materia³, który rozwa¿aliœmy, mo¿e
pog³êbiæ nasz¹ jednoœæ odnoœnie roli wiary w stawaniu siê chrzeœcijaninem? Na
pewno potwierdza przekonanie, ¿e te dwa elementy nie mog¹ byæ oddzielone od
siebie. Istnieje biblijny i patrystyczny materia³, który mo¿na interpretowaæ na
rzecz pogl¹du, ¿e cz³owiek staje siê chrzeœcijaninem w wyniku wydarzenia albo
na rzecz pogl¹du, ¿e dzieje siê to w wyniku serii wydarzeñ tworz¹cych d³ugi pro-
ces. W ka¿dym z przypadków cz³owiek jest zbawiony i uœwiêcony tylko przez
Bo¿¹ ³askê. Wiara, która jest samym sednem uczniostwa, jest darem Boga. Cz³o-
wiek musi przyj¹æ ten dar i uwierzyæ, aby staæ siê chrzeœcijaninem. Jednoczeœnie
wiara jednostki jest w ró¿norodny sposób powi¹zana ze wspólnot¹ wierz¹cych.
Du¿a czêœæ materia³u biblijnego i patrystycznego mo¿e sugerowaæ, ¿e Bóg u¿ywa
Koœcio³a jako narzêdzia do g³oszenia Chrystusa i zapraszania ludzi do wiary. Za-
równo Nowy Testament jak i pisma patrystyczne pokazuj¹, ¿e wierz¹ca wspólno-
ta pomaga tym, którzy przyjmuj¹ to orêdzie otwartym sercem, pragn¹ zrozumieæ
lepiej jego przes³anie, wspó³pracowaæ z Bo¿¹ ³ask¹ nawrócenia i zacz¹æ ¿yæ no-
wym ¿yciem ewangelicznego uczniostwa. Zarówno w Nowym Testamencie jak i
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u Ojców Koœcio³a wierz¹ca wspólnota nie tylko dzieli siê wiar¹ z tymi, którzy
staj¹ siê chrzeœcijanami, ale tak¿e œwiêtuje z nimi obrzêdy chrztu, wk³adania r¹k i
³amania chleba. Nikt sam siebie nie wtajemnicza. Wiara w Chrystusa i przynale¿-
noœæ do wspólnoty, któr¹ On za³o¿y³ i ustanowi³ jako swoje Cia³o, id¹ ze sob¹ w
parze. W tym sensie, chocia¿ stawanie siê chrzeœcijaninem posiada wyraŸnie wy-
miar osobisty, nie jest mo¿liwe radykalnie zindywidualizowane chrzeœcijañstwo
sk³adaj¹ce siê z wierz¹cych, którzy izoluj¹ siê od siebie nawzajem. Ponadto, sta-
wanie siê chrzeœcijaninem wymaga zarówno ci¹g³ego odzewu pojedynczego wie-
rz¹cego na Bo¿¹ ³askê, jak równie¿ jego deklaracji, ¿e wraz z ca³¹ wspólnot¹ bê-
dzie dzieliæ siê wiar¹ z innymi osobami przez anga¿owanie siê w dzia³ania
ewangelizacyjne i misyjne. Rozmyœlanie nad biblijn¹ i patrystyczn¹ perspektyw¹
na relacjê miêdzy wiar¹ a stawaniem siê chrzeœcijaninem pozwoli³oby zielono-
œwi¹tkowcom i katolikom wspólnie wyznaæ, ¿e Koœció³ jest wspólnot¹ wiary o
charakterze misyjnym, pobudzaj¹c¹ ka¿dego wierz¹cego do sk³adania wyznania
wiary i zapraszania do wspólnoty innych, którzy jeszcze nie znaj¹ radoœci wyni-
kaj¹cej z wiary w Jezusa Chrystusa. Nasz dialog o zwi¹zku wiary ze stawaniem
siê chrzeœcijaninem pozwala nam zobaczyæ na nowo, ¿e do istoty Koœcio³a nale¿¹
wspólnota (por. Perspectives on Koinonia) i misja (por. Ewangelizacja, Prozeli-
tyzm i Wspólne Œwiadectwo)18 .

III. Chrzeœcijañska formacja i uczniostwo

A. Wprowadzenie

97. Uczniostwo i chrzeœcijañska formacja s¹ terminami pokrewnymi i u¿y-
wane s¹ w obu naszych tradycjach. S¹ blisko zwi¹zane z wiar¹, nawróceniem i
doœwiadczeniem. Razem stanowi¹ fundament ¿ycia chrzeœcijañskiego; naœlado-
wanie Jezusa stanowi sedno wszelkiego chrzeœcijañskiego uczniostwa i forma-
cji. Uczniostwo, jako okreœlenie relacji, wyra¿a wprost i bezpoœrednio osobist¹
wiêŸ z Chrystusem. Termin chrzeœcijañska formacja ma wskazywaæ na dyna-
miczny proces, zachodz¹cy w mocy Ducha Œwiêtego, który obejmuje ca³¹ nasz¹
egzystencjê w Chrystusie, a zatem przemianê wszystkich wymiarów ludzkiego
¿ycia. Oba procesy zachodz¹ w kontekœcie wspólnoty: w Koœciele, w ¿yciu
zboru i parafii, w ruchach eklezjalnych i parakoœcielnych oraz w chrzeœcijañ-
skim ¿yciu rodzinnym.

18 Ewangelizacja, Prozelityzm i Wspólne Œwiadectwo, SiDE  2003, nr 2, s. 119-160.
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98. Jako katolicy i zielonoœwi¹tkowcy odnaleŸliœmy znaczny obszar wspól-
nych zapatrywañ na uczniostwo. W obecnym kontekœcie obie tradycje aktywnie
anga¿uj¹ siê w praktyki uczniostwa. S¹ one czêœci¹ ró¿nych programów ci¹g³ej
formacji chrzeœcijañskiej i wi¹¿¹ siê z nawróceniem i wiar¹, jak to zosta³o opisa-
ne w poprzednich paragrafach. Formacja to ci¹g³y proces, który ogarnia ca³e
¿ycie wierz¹cego. Zaczyna siê od pierwszego kontaktu z wiar¹ chrzeœcijañsk¹,
pog³êbia siê wraz z kolejnymi doœwiadczeniami nawrócenia i odrodzenia, i trwa,
gdy wierz¹cy s¹ wzywani do ¿ycia dojrza³ym ¿yciem chrzeœcijañskim we wspól-
nocie wiary, wype³nionej moc¹ Ducha Œwiêtego.

99. W naszym dialogu odkryliœmy, ¿e wspólne spojrzenie na Ÿród³a biblijne i
patrystyczne odnoœnie tych kwestii pomaga uchwyciæ na nowo sens chrzeœcijañ-
skiego uczniostwa, gdy dzielimy siê naszymi historycznymi i wspó³czesnymi
praktykami. Mamy nadziejê, ¿e chêtniej bêdziemy odpowiadaæ na zaproszenia
Ducha Œwiêtego do pod¹¿ania za Chrystusem, wywo³ane naszymi rozmowami o
¿yciu chrzeœcijañskim.

B. Chrzeœcijañska formacja
i uczniostwo z perspektywy biblijnej

100. Szkolenie uczniów by³o charakterystyczne dla s³u¿by Jezusa jak i dla ju-
daizmu jego czasów. I chocia¿ relacja miêdzy Jezusem a Jego uczniami by³a po-
dobna do relacji miêdzy rabinami i ich uczniami, to jednak podczas Jego s³u¿by
pojawia siê coœ nowego i wyj¹tkowego. Wœród rabinów powszechna by³a prakty-
ka, ¿e uczniowie przychodzili do nauczyciela i uczyli siê od niego poprzez studia
i modlitwê. Jezus natomiast sam przejmowa³ inicjatywê i wzywa³ do pójœcia za
sob¹ tych, którzy stawali siê Jego uczniami. Jezus prowadzi³ uczniów, a oni szli
za Nim w odpowiedzi na Jego wezwanie (Mk 1,17-29; Mt 4,19), pomimo swoich
s³aboœci i upadków. Mieli „byæ z Nim” i mieli byæ „pos³ani” przez Niego na mi-
sjê. Uczeñ Jezusa to ten, kto przebywa z Nim. Relacjê miêdzy Jezusem a Jego
uczniami mo¿na opisaæ, jako relacjê spo³ecznoœci lub wspólnoty. Nie wszyscy
uczniowie w ewangeliach zostawiaj¹ wszystko i dos³ownie pod¹¿aj¹ za Nim w
czasie Jego wêdrownej s³u¿by zwiastowania, nauczania i uzdrawiania. Niemniej
jednak model ucznia, który pod¹¿a za Jezusem gdziekolwiek ten idzie, pozostaje
idealnym modelem dla chrzeœcijan, którzy próbuj¹ naœladowaæ zmartwychwsta³e-
go Pana w ró¿nych okolicznoœciach, kontekstach i powo³aniach ich obecnego
¿ycia. Wspólnota („byæ z Nim”) jest fundamentem misji uczniów („byæ pos³a-
nym”) i wêz³em ich wspólnoty miêdzy sob¹. Uczniostwo polega zatem nie tylko
na rozpoznaniu prawdziwej to¿samoœci Jezusa („A wy za kogo Mnie uwa¿acie?”
Mk 8,29), ale tak¿e to¿samoœci wspólnoty uczniów formowanych przez Jezusa.
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Tych, którzy odpowiadali na Jego wezwanie, Jezus przyjmowa³ jak rodzinê, po-
niewa¿ wykonywali Bo¿¹ wolê („Kto bowiem czyni wolê Mojego Ojca, który jest
w niebie, ten jest Moim bratem i siostr¹, i matk¹” Mt 12,49-50). W miarê ich piel-
grzymki z Nim, ich pocz¹tkowe powo³anie i ca³kowite poœwiêcenie naœladowaniu
Jezusa pog³êbia³o siê i stawa³o siê bardziej kosztowne, gdy¿ Jezus k³ad³ przed
nimi wyzwanie krzy¿a („Jeœli ktoœ chce pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego
siebie, niech weŸmie swój krzy¿ i niech Mnie naœladuje” Mk 8,34) i wzywa³ do
postawy s³u¿by („Jeœli ktoœ chce byæ pierwszy, niech bêdzie ze wszystkich ostatni
i s³ug¹ wszystkich” Mk 9,35), gdy On sam zbli¿a³ siê do wype³nienia woli Ojca
na Golgocie.

101. Ewangelie synoptyczne wyraŸnie mówi¹, ¿e uczniostwo jest istotnym ele-
mentem odpowiedzi wiary na orêdzie Jezusa o Ewangelii Królestwa. Obrazy mó-
wi¹ce o „chodzeniu z Jezusem”, „naœladowaniu Jezusa”, „byciu z Jezusem” (por.
Mk 1,17.20; Mt 4,19) przynosi³y owoc w ¿yciu Koœcio³a; inspirowa³y ró¿ne for-
my pobo¿noœci i dawa³y impuls ruchom odnowy, i zawsze w nieodparty sposób
poci¹ga³y chrzeœcijan. Uczniostwo jest czymœ ¿ywym i dynamicznym; ci¹gle
trwa i wyra¿a siê na wiele sposobów w ¿yciu wierz¹cych przez wszystkie pokole-
nia. Uczniowie id¹ za Mistrzem, który nape³nia ich nabo¿n¹ czci¹ (por. Mk
10,32-34) i zawsze kroczy przed nimi. „Pójœcie za Nim” lub „naœladowanie Go”
przez uczniów wynika z tego, ¿e Mistrz „poprzedza ich”. Pod koniec pielgrzymki
„ruszy³ na przedzie, zd¹¿aj¹c do Jerozolimy” (£k 19,28; Mk 10,32), gdzie doko-
na³o siê kulminacyjne wydarzenie Jego misji. Ale krzy¿ i œmieræ nie s¹ koñcem
pielgrzymki, poniewa¿ w wigiliê swojej œmierci sk³ada obietnicê: „Ale po moim
wskrzeszeniu pójdê przed wami do Galilei” (Mk 14,28; por. 16,7). Zatem „pój-
œcie za” Jezusem wykracza poza Jego historyczn¹ egzystencjê.

102. W ewangeliach synoptycznych wezwanie do uczniostwa przybiera formê
wezwania do œwiêtoœci. To wymaga porzucenia wszystkiego i natychmiastowego
pójœcia za Jezusem, jak to widaæ w powo³aniu pierwszych uczniów (Mt 4,18-22).
Nie jest tak¿e przypadkowe, ¿e w Ewangelii Mateusza, zawieraj¹cej wiele mów,
wezwanie do œwiêtoœci przekazane jest w nauczaniu Jezusa. Kiedy uczniowie zo-
stali ju¿ powo³ani i zaczynaj¹ pod¹¿aæ za Jezusem w ramach Jego misji zwiasto-
wania i uzdrawiania w ca³ej Galilei, Jezus zbiera ich na górze i poucza co do spo-
sobu ¿ycia, jakiego domaga siê Królestwo Bo¿e. „Kazanie na górze” ³¹czy w so-
bie b³ogos³awieñstwo – bycie szczêœliwym w obecnoœci Boga – z moraln¹
przemian¹ i dojrza³oœci¹ – „B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Ojciec
wasz niebieski” (Mt 5,48).

103. Równie¿ Ewangelia Jana przedstawia chrzeœcijañskie uczniostwo, jako
wspólnotê lub spo³ecznoœæ z Jezusem. Pierwsi uczniowie s¹ zaproszeni, by
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„przyjœæ i zobaczyæ” i zostaæ ju¿ z Jezusem (J 1,35-51). Bêd¹ obecni tam, gdzie
jest ich Mistrz („Jeœli ktoœ chcia³by Mi s³u¿yæ, niech idzie za Mn¹, a gdzie Ja
jestem, tam bêdzie i Mój s³uga”, J 12,26), co prowadzi do pe³nego g³êbi na-
uczania, ¿e trwanie w Chrystusie jest Ÿród³em uczniostwa (J 15,1-8). Trwanie w
Chrystusie oznacza tak¿e wzrastanie i przynoszenie owocu. W ten sposób Oj-
ciec jest uwielbiony w ¿yciu ucznia (J 15,8). Z t¹ g³êbok¹ duchow¹ rzeczywi-
stoœci¹ „trwania” w Chrystusie zgodne jest objawienie na temat naszego udzia³u
w ¿yciu trójjedynego Boga (poniewa¿ Syn i Ojciec trwaj¹ w sobie nawzajem –
J 17,21). To jest tak¿e ukazanie chrzeœcijañskiej wspólnoty jako wspólnoty mi-
³oœci („Nowe przykazanie dajê wam, abyœcie siê wzajemnie mi³owali. Jak Ja
was umi³owa³em, tak i wy mi³ujcie jedni drugich. Po tym wszyscy poznaj¹, ¿e
jesteœcie Moimi uczniami, jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali” J 13,34-35;
por. J 15,12).

104. Objawienie i obietnica Pocieszyciela, jak Jezus okreœla Go w tej Ewange-
lii (J 14-16), daje gwarancjê, ¿e ten model uczniostwa nadal bêdzie normatywny
dla wszystkich chrzeœcijan. Duch nie tylko uczy i wprowadza we wszelk¹ praw-
dê, ale œwiadczy o Jezusie (J 15,26) i przekonuje o grzechu, sprawiedliwoœci i
s¹dzie (J 16,8-12). „Orêdownik zaœ, Duch Œwiêty, którego Ojciec poœle w Moim
imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co Ja wam po-
wiedzia³em” (J 14,26). Duch bêdzie przebywa³ z uczniami i bêdzie w nich, tak
jak oni trwali w Jezusie (J 14,17). Jezus, który posiada³ Ducha bez miary (J 3,34),
zaprasza wszystkich, by pili z Ducha (J 7,37-39), gdy On przejdzie do chwa³y
przez œmieræ i zmartwychwstanie (J 17,1). Zarówno katolicy jak i zielonoœwi¹t-
kowcy bardzo ceni¹ obecnoœæ Ducha Œwiêtego jako klucz do ich nieustannego
naœladowania Jezusa.

105. Uczniostwo w Dziejach Apostolskich polega na aktywnej odpowiedzi
wiary na orêdzie chrzeœcijañskie. Do opisania pocz¹tków uczniostwa u¿ywa siê
wielu wyra¿eñ, w tym: (1) s³uchanie i przyjmowanie S³owa Pana w zwiastowaniu
i nauczaniu (Dz 11,26; 13,14; 15,17; 17,11-12; 18,11; 28,28), (2) uwierzenie w
osobê Jezusa, Pana, Chrystusa (por. Dz 10,43; 11,17; 19,4; 20,21), (3) nawrócenie
i skrucha (por. Dz 3,19; 26,20). OdpowiedŸ wiary na g³oszenie o Jezusie Chrystu-
sie zmienia ¿ycie i postêpowanie cz³owieka. £ukaszowy obraz pierwszej wspól-
noty ukazuje powi¹zane ze sob¹ wymiary chrzeœcijañskiego uczniostwa i forma-
cji. Wed³ug £ukasza wspólnota uczniów trwa³a „w nauce aposto³ów i we wspól-
nocie, w ³amaniu chleba i na modlitwach [...] aposto³owie czynili wiele znaków i
cudów. Wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne”
(Dz 2,42-44). Koœció³ w mocy Ducha Œwiêtego zwraca³ uwagê wielu ludzi, kiedy
byli oni przyci¹gani do Chrystusa, „cieszyli siê przychylnoœci¹ ca³ego ludu” (Dz
2,47), wychwalano ich (Dz 5,13), „wszyscy oni mieli wielk¹ ³askê” (Dz 4,33).
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Dlatego te¿ ¿ycie koœcielne uczniów by³o widzialnym i potê¿nym znakiem zba-
wiaj¹cej mocy zmartwychwsta³ego Pana.

106. Dzieje Apostolskie bardzo wyraŸnie pokazuj¹ œcis³y zwi¹zek Ducha
Œwiêtego z chrzeœcijañskim uczniostwem, temat, o którym mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest charakterystyczny dla ca³ego Nowego Testamentu. Duch, który wype³ni³ i
namaœci³ Jezusa, jest tym samym Duchem, którego zmartwychwsta³y Pan posy³a
od Ojca na zgromadzonych w modlitwie uczniów w dniu Piêædziesi¹tnicy. Wyla-
nie Ducha Œwiêtego wype³nia uczniów moc¹, aby ukonstytuowali siê jako Ko-
œció³ w misyjnym œwiadectwie: „otrzymacie Jego moc i bêdziecie moimi œwiad-
kami w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w Samarii, i a¿ po krañce ziemi” (Dz 1,8).
Dzieñ Piêædziesi¹tnicy jest wydarzeniem, które inicjuje i pokazuje œcis³y zwi¹zek
miêdzy Koœcio³em i ewangelizacj¹. Zst¹pienie Ducha Œwiêtego jest konieczne,
aby uczniowie stali siê Koœcio³em, Koœcio³em zaanga¿owanym w misjê. Wylanie
Ducha Œwiêtego w mocy przyci¹ga ¯ydów z wszystkich narodów (pierwszy krok
do zgromadzenia wszystkich narodów) do tej nowej wspólnoty. Trzy tysi¹ce osób
odpowiada na kazanie Piotra i zostaje w³¹czonych do tej wspólnoty przez pokutê,
chrzest i dar Ducha Œwiêtego (Dz 2,38-41). Duch Œwiêty nadal prowadzi i
wzmacnia zadanie misyjne, jak œwiadczy o tym dalsze opowiadanie. Decyduj¹ce
zwroty w ekspansji misyjnej s¹ czêsto naznaczone dodatkowymi doœwiadczenia-
mi wylania Ducha (Dz 8 – Samarytanie, Dz 10 – poganin Korneliusz i jego dom).
Rozprzestrzenianie siê Ewangelii z Jerozolimy a¿ po Paw³owe „zwiastowanie bez
przeszkód” w Rzymie (Dz 28,31) jest dzie³em Ducha. Duch Œwiêty umo¿liwia
rozpowszechnianie siê Ewangelii za pomoc¹ ró¿nych metod. Wœród dzie³ Ducha
jest otwieranie drzwi dla ewangelizacji, prowadzenie aposto³ów, powo³anie po-
gan, wzmocnienie œwiadectwa podczas przeœladowañ i ustanawianie nowych zbo-
rów. Maj¹ miejsce proroctwa, znaki i cuda, uzdrowienia i mówienie innymi jêzy-
kami. Uczniowie s¹ „wype³niani”, „chrzczeni” Duchem Œwiêtym (ca³kowicie w
Nim zanurzani).

107. W listach nowotestamentowych chrzeœcijanie nigdy nie s¹ okreœlani jako
„uczniowie” Jezusa, ale jako „bracia” (Rz 8,29), „œwiêci” (1Kor 1,2) i „wybrani”
(2J 1). To nie oznacza zerwania z tradycj¹ ewangeliczn¹, ale raczej konieczn¹
ewolucjê, wynikaj¹c¹ z nowej sytuacji. Ale nawet bez u¿ycia tego terminu, kon-
cepcja albo idea³ chrzeœcijañskiego uczniostwa w ¿aden sposób nie zosta³ zatra-
cony.

108. Pawe³, to co okreœliliœmy jako chrzeœcijañskie uczniostwo i formacjê,
przedstawia w postaci dynamicznego procesu, w którym bior¹ udzia³ Chrystus,
Duch Œwiêty i Koœció³. Chrzeœcijañska formacja ma miejsce w obecnym dniu
zbawienia, podczas gdy jednoczeœnie wygl¹da w nadziei spe³nienia w przysz³o-
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œci; miêdzy pierwszym przyjœciem Jezusa, który odnowi³ ludzkoœæ i stworzenie
moc¹ Ducha a Jego ponownym przyjœciem, kiedy wszystkie rzeczy zostan¹ prze-
mienione na obraz Jego chwa³y. Jest ona teraŸniejszoœci¹ i przysz³oœci¹ nie tylko
w historii zbawienia, która rozci¹ga siê na ca³y kosmos, ale tak¿e w ¿yciu ka¿dej
jednostki, ka¿dego chrzeœcijanina, którego dosiêg³a dobra nowina o zbawieniu,
który j¹ przyj¹³ i zdecydowa³ siê iœæ za Chrystusem. Chrzeœcijañsk¹ egzystencjê
charakteryzuje napiêcie miêdzy pierwszym spotkaniem z Chrystusem a pe³nym
upodobnieniem siê do Niego (por. Flp 3,21; Rz 8,29); aby opisaæ relacjê chrzeœci-
jan z Chrystusem Pawe³ u¿ywa g³êbokich okreœleñ, takich jak: „by siê stali na
wzór obrazu Jego Syna” (Rz 8,29; Flp 3,10), „nosiæ bêdziemy obraz cz³owieka
niebieskiego” (1 Kor 15,49); „przyobleczcie siê w Pana Jezusa Chrystusa” (Rz
13,14; Ga 3,27; por. Kol 3,10; Ef 4,24). Chrzeœcijanie ¿yj¹ miêdzy indykatywem
(to, kim s¹) a imperatywem (to, kim powinni siê staæ).

109. Pawe³ rozumie ¿ycie chrzeœcijañskie, jako nowe ¿ycie w Chrystusie.
Przeciwstawia „starego cz³owieka” (Rz 6,6; Ef 4,22; Kol 3,9) i „stare rzeczy”
(2Kor 5,17), temu co nowe. Ta g³êboka przemiana, która ju¿ siê dokona³a i jedno-
czeœnie zmierza do pe³nej dojrza³oœci, czêsto opisywana jest przez Paw³a za po-
moc¹ wyra¿eñ, które podkreœlaj¹ to, co nowe: „nowe ¿ycie” (Rz 6,4), „nowe
stworzenie” (Ga 6,15), „nowy cz³owiek” (Kol 3,9-10). „Je¿eli wiêc ktoœ pozostaje
w Chrystusie, jest nowym stworzeniem” (2 Kor 5,17), „a przyoblekli nowego,
który wci¹¿ siê odnawia ku g³êbszemu poznaniu (Boga), wed³ug obrazu Tego,
który go stworzy³” (Kol 3,10), „¿e – co siê tyczy poprzedniego sposobu ¿ycia –
trzeba porzuciæ dawnego cz³owieka, [...] odnawiaæ siê Duchem w waszym myœle-
niu i przyoblec cz³owieka nowego, stworzonego wed³ug Boga, w sprawiedliwoœci
i prawdziwej œwiêtoœci” (Ef 4,22-24). „Wszyscy bowiem dziêki tej wierze jeste-
œcie synami Bo¿ymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliœcie
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliœcie siê w Chrystusa” (Gal 3,26-27). Sam
Pawe³ doœwiadczy³ tej przemiany. To co sta³o siê z nim w drodze do Damaszku i
po wejœciu do tego miasta (por. Dz 9,3-18), w pewnym sensie ma miejsce w ¿yciu
ka¿dego wierz¹cego, który spotyka siê ze zmartwychwsta³ym Chrystusem przez
wiarê i chrzest.

110. Wed³ug Paw³a przemiana dokonuje siê za spraw¹ Ducha Œwiêtego. „My
wszyscy z ods³oniêt¹ twarz¹ wpatrujemy siê w jasnoœæ Pañsk¹ jakby w zwier-
ciadle; za spraw¹ Ducha Pañskiego, coraz bardziej jaœniej¹c, upodabniamy siê
do Jego obrazu” (2Kor 3,18). Zamieszkiwanie Ducha w wierz¹cym (Rz 8,9.11;
2 Kor 3,15; 2Tm 1,14) umo¿liwia radykalne naœladowanie Chrystusa, do tego
stopnia, ¿e Pawe³ mo¿e zaœwiadczyæ, i¿ bêd¹c ogarniêty przez Chrystusa, uzna-
je wszystko za œmieci w œwietle przewy¿szaj¹cego wszystko poznania Chrystu-
sa (Flp 3,7-11). Takie przemieniaj¹ce ¿ycie uto¿samienie siê z Chrystusem jest
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nie tylko postaw¹ wiary – „nie daj Bo¿e, bym siê mia³ chlubiæ z czego innego,
jak tylko z krzy¿a Pana naszego Jezusa Chrystusa” – ale wyra¿a siê te¿ w co-
dziennym ¿yciu oraz w apostolskiej pracy i s³u¿bie, jako kontekst d¹¿enia do
œwiêtoœci (1 Tes 5,22-23; 2 Tes 2,13; 2 Kor 7,1) – „Nosimy nieustannie w ciele
naszym konanie Jezusa, aby ¿ycie Jezusa objawi³o siê w naszym ciele” (2 Kor
4,10).

111. Paw³owe postrzeganie uczniostwa nie tylko dotyczy poszczególnych
chrzeœcijan w ich dorastaniu do nowego ¿ycia, ale tak¿e koncentruje siê na
wzroœcie ca³ej koœcielnej wspólnoty, „budowaniu Cia³a Chrystusowego” (Ef
4,12). Koœció³, Cia³o Chrystusa, jest w procesie ci¹g³ego dojrzewania: zmierza
do pe³ni, kiedy wszystkie rzeczy bêd¹ „po³¹czone w Nim” (Ef 1,10) i kiedy Bóg
bêdzie „wszystkim we wszystkim” (1Kor 15,28). Tak jak uczniowie byli wybra-
ni przez Jezusa z ró¿nych œrodowisk, tak Koœció³ wszystkich czasów charakte-
ryzuje siê ró¿norodnoœci¹ swoich cz³onków. Koœció³ istnieje i wzrasta z pomoc¹
wielu ró¿norodnych darów. Nauczanie Paw³a na temat darów obejmuje zarów-
no koncepcjê daru jak i s³u¿by (1Kor 12-14; Rz 12; Ef 4). W ¿yciu Koœcio³a,
Duch rozdaje dary ka¿demu wierz¹cemu. „A w ka¿dym ró¿nie przejawia siê
Duch ku wspólnemu po¿ytkowi” (1Kor 12,7). „Wszystko to zaœ sprawia jeden i
ten sam Duch, rozdzielaj¹c ka¿demu poszczególnie, jak chce” (1Kor 12,11).
Wzrost duchowy, do którego przyczyniaj¹ siê dary, nie jest powi¹zany z nad-
zwyczajnym charakterem charyzmatów, które otrzyma³a lub które u¿ywa dana
osoba, ale z mi³oœci¹ (agape), która jest motywacj¹ ich u¿ywania, mi³oœci¹,
któr¹ Duch Œwiêty wla³ do serca ka¿dego chrzeœcijanina (por. Rz 5,5; 1 Kor
13). Dary i s³u¿by maj¹ s³u¿yæ zbudowaniu Koœcio³a i zachêcaniu jego cz³on-
ków do wiêkszej dojrza³oœci w upodabnianiu siê do obrazu Chrystusa. Chrze-
œcijañska formacja w tym kontekœcie przedstawiona jest za pomoc¹ modelu jed-
noœci w ró¿norodnoœci, jako ¿e ró¿norodnoœæ darów, s³u¿b i dzie³ jest zgodna z
tym samym Duchem i Panem, poniewa¿ „ten sam Bóg, [...] sprawia wszystko
we wszystkich” (1 Kor 12,4-6).

C. Chrzeœcijañska formacja
i uczniostwo z perspektywy patrystycznej

112. Na przestrzeni wieków kontekst zmienia³ siê, a Koœció³ rós³ i rozwija³ siê.
W okresie nastêpuj¹cym po erze aposto³ów postêpowa³a refleksja i œwiadectwo
na temat chrystologicznych i pneumatologicznych wymiarów chrzeœcijañskiego
uczniostwa. „Niezg³êbione bogactwo Chrystusowe” (Ef 3,8) jest Ÿród³em ¿ycia w
uczniostwie. Wszyscy ludzie, wszystkie drogi ¿ycia znajduj¹ model i doskona³oœæ
w Chrystusie. Opisy uczniostwa w okresie patrystycznym by³y ró¿norodne.
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1. Ró¿ne sposoby naœladowania Chrystusa

113. Pierwsze wieki Koœcio³a by³y okresem przeœladowañ, dlatego naœladowa-
nie Chrystusa w mêczeñstwie nie by³o niczym niezwyk³ym dla pierwszej wspól-
noty chrzeœcijañskiej. Wielu chrzeœcijan sk³ada³o œwiadectwo wiary i mi³oœci
kosztem w³asnego ¿ycia. Chrystus by³ bliski mêczennikom w ich œwiadectwie a¿
do œmierci zarówno jako przyk³ad, jak i si³a do wytrwania. Przez swe mêczeñ-
stwo wype³nili wezwanie Chrystusa, aby naœladowaæ Go przez niesienie krzy¿a.
Pierwsza wzmianka na ten temat w okresie poapostolskim znajduje siê u Ignace-
go Antiocheñskiego. Wed³ug niego doskona³y uczeñ Chrystusa to ten, który idzie
za Nim do samego koñca, nawet jeœli to oznacza œmieræ. W drodze do Rzymu
rozmyœla³ o rych³ym mêczeñstwie: „W³aœciwie teraz dopiero zaczynam byæ na-
prawdê uczniem Chrystusowym” (Ignacy z Antiochii, List do Rzymian 5 [napisa-
ny przed 108 r.]); „gdy zaœ œwiat nawet cia³a mego ogl¹daæ nie bêdzie, wtedy do-
piero stanê siê naprawdê uczniem Chrystusowym” (List do Rzymian 4)19 . Widaæ
to tak¿e w pierwszych Aktach mêczenników. Orygenes, który oko³o 235 r. dedy-
kowa³ Zachêtê do mêczeñstwa jednemu ze swoich uczniów, Ambro¿emu z Ceza-
rei i który bardzo cierpia³ w czasie przeœladowañ, opisa³ przysz³ego mêczennika
jako kogoœ, kto idzie za Chrystusem, arcymêczennikiem, który poprzedza mê-
czennika i cierpi razem z nim (Orygenes, Zachêta do mêczeñstwa, 42). Cyprian,
poza tekstami Ewangelii, cytuje 1 P 2,21: „Na to bowiem powo³ani jesteœcie,
gdy¿ i Chrystus cierpia³ za was, zostawiaj¹c wam przyk³ad, abyœcie wstêpowali w
Jego œlady” przez co przedstawia mêczeñstwo jako najdoskonalsz¹ formê naœla-
dowania Chrystusa. W liœcie napisanym przed 249 r. do pewnych wyznawców,
którzy byli w wiêzieniu, Cyprian pisze: „Wszystkich, którym Pan w sobie samym
wyznaczy³ przyk³ad, nauczaj¹, ¿e nikt nie osi¹gnie Jego Królestwa, oprócz tych,
którzy poszli za Nim, Jego w³asn¹ drog¹, mówi¹c: «Ten, kto umi³owa³ swoje
¿ycie w tym œwiecie, straci je; a ten, kto znienawidzi³ swoje ¿ycie w tym œwiecie,
zachowa je do ¿ycia wiecznego». I ponownie: «Nie bójcie siê tych, którzy zabi-
jaj¹ cia³o, ale nie s¹ w stanie zabiæ duszy; ale raczej bójcie siê Tego, który jest w
stanie zniszczyæ i duszê i cia³o w piekle».” (List 80).

114. Mi³oœæ Chrystusa podtrzymuje g³êbokie pragnienie misyjne i zobowi¹za-
nie, by o Nim mówiæ, zatem naœladowaæ Chrystusa w misyjnym poœwiêceniu zna-
czy zabiegaæ o znalezienie nowych naœladowców Chrystusa; uczniowie czyni¹
innych uczniami. Taki sens misji dobrze znany jest z tekstów Apologetów. Oko³o
roku 150 Justyn Mêczennik pisze: „Teraz przez Jezusa Chrystusa nauczyliœmy siê
pogardzaæ tymi, których zwie siê bogami. [...] ¯al nam tych, którzy wierz¹ w te
rzeczy...” (Justyn, Apologia, I, 25, 1). “Staramy siê przekonaæ tych, którzy nas

19 Ignacy Antiocheñski, List do Rzymian, w: M. Michalski, dz. cyt., s. 25.
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niesprawiedliwie nienawidz¹, aby ¿yli wed³ug dobrych nauk Chrystusa, aby mo-
gli mieæ udzia³ z nami w tej samej radosnej nadziei nagrody od Boga, w³adcy
wszystkich” (Apologia, I,14,7). Oko³o roku 248 Orygenes pisze: „Chrzeœcijanie
usilnie siê staraj¹, ¿eby ich nauka rozprzestrzeni³a siê po ca³ej ziemi. Niektórzy
podejmuj¹ wêdrówkê po miastach, osiedlach i wsiach, aby doprowadziæ innych
ludzi do œwiêtego kultu Boga” (Orygenes, Przeciw Celsusowi, ks. III, rozdz. 9)20 .
Niejeden Ojciec Koœcio³a opowiada o swoim nawróceniu, aby zachêciæ innych do
tego samego. Poœwiêcenie misyjne nie jest tylko ograniczone do dzia³añ ewange-
lizacyjnych, ale obejmuje tak¿e modlitwê i œwiadectwo œwiêtego ¿ycia. Przed ro-
kiem 108 Ignacy Antiocheñski zachêca chrzeœcijan z Efezu: „I módlcie siê bez
ustanku za innych ludzi. Poniewa¿ jest w nich nadzieja pokuty, aby mogli osi¹-
gn¹æ Boga. Dopatrzcie wiêc, aby byli pouczeni przez wasze uczynki, jeœli nie w
inny sposób” (Ignacy Antiocheñski, List do Efezjan, 10,1).

115. Ojcowie aleksandryjscy pod wp³ywem filozofii i etyki swoich czasów,
zw³aszcza stoickiej idei apathei, widzieli prawdziwych uczniów Jezusa w tych,
którzy staraj¹ siê opieraæ grzechowi i sk³onnoœci do grzechu oraz pragn¹ dosko-
na³oœci mi³oœci. Pojawi³o siê te¿ naœladowanie Chrystusa w ¿yciu ascetycznym i
monastycznym jako radykalna forma uczniostwa. Ascetyzm by³ silnym idea³em w
kontekœcie ¿ycia monastycznego, chocia¿ móg³ mieæ wp³yw równie¿ na ¿ycie
wszystkich chrzeœcijan. Ludzka doskona³oœæ, z perspektywy chrzeœcijañskiej, po-
lega na upodobnianiu siê do Chrystusa, który jest paradeioma (typem) i prototy-
pos (modelem) dla ka¿dej ludzkiej istoty. Ta idea rozwinie siê póŸniej u Ojców
kappadockich, zw³aszcza Grzegorza z Nyssy. Motywacja do naœladowania Chry-
stusa i ¿ycia bardziej intensywnym ¿yciem uczniostwa by³a przyczyn¹ powstania
monastycyzmu, który kwit³ w ca³ym Koœciele staro¿ytnym, najpierw na Wscho-
dzie a potem na Zachodzie. Na przyk³ad, przed 379 r. Bazyli, jeden z twórców
monastycyzmu na Wschodzie, pisze: „Dlatego musimy zapieraæ siê samych sie-
bie i braæ krzy¿ Chrystusa i tak go naœladowaæ. Samozaparcie polega na ca³kowi-
tym zapomnieniu przesz³oœci i podporz¹dkowaniu swojej woli [...]. Gotowoœæ do
oddania ¿ycia dla Chrystusa, umartwianie swoich cz³onków na tej ziemi, goto-
woœæ na stawienie czo³a ka¿demu niebezpieczeñstwu, które mog³oby na nas spaœæ
ze wzglêdu na imiê Chrystusa, oderwanie siê od tego ¿ycia – to znaczy wzi¹æ na
siebie krzy¿” (Regu³y d³u¿sze, 6). Na Zachodzie oko³o 530 r. Benedykt w podob-
ny sposób napomina swoich mnichów: „Niech nic nigdy nie bêdzie dla nich wa¿-
niejsze od Chrystusa” (Regu³a Benedykta, 72,11).

116. Naœladowanie Chrystusa w codziennym ¿yciu oznacza³o dla Jego ucznia
poœwiêcenie ca³ego ¿ycia na upodabnianie siê do Jezusa przez uœwiêcenie ¿ycia

20 Orygenes, Przeciw Celsusowi, dz. cyt., s. 145.
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codziennego. Pragnienie chodzenia ka¿dego dnia œladami Jezusa mia³o te¿ per-
spektywê eschatologiczn¹; idzie siê za Nim teraz po to, aby pójœæ za Nim przez
œmieræ do niebiañskiej chwa³y. Cytuje siê ró¿ne tematy z tradycji Janowej, aby
podkreœliæ ten eschatologiczny aspekt: „Jeœli kto chce mi s³u¿yæ, niech idzie za
mn¹, a gdzie Ja jestem, tam i s³uga mój bêdzie; jeœli kto mnie s³u¿y, uczci go Oj-
ciec mój” (J 12,26). „Pod¹¿aj¹ oni za Barankiem, dok¹dkolwiek idzie” (Ap 14,4).
Wiele tekstów patrystycznych na ten temat znajduje siê u Ojców greckich, takich
jak Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Jan Chryzostom, a tak¿e u Ojców ³aciñ-
skich, takich jak Hieronim, Ambro¿y i Augustyn.

2. Duch Œwiêty i uczniostwo

117. Podobnie jak w Nowym Testamencie wczesne pisma chrzeœcijañskie do-
strzegaj¹ tak¿e silny pneumatologiczny wymiar uczniostwa. U¿ywaj¹ ró¿nych
koncepcji i obrazów, aby opisaæ dzie³o przemiany, dokonywane w ludziach przez
Ducha Œwiêtego, z których najwa¿niejsze to (1) odrodzenie; (2) uœwiêcenie; (3)
wype³nienie moc¹.

118. Jednym z ogólnych obrazów, zwi¹zanych z Duchem Œwiêtym i chrze-
œcijañsk¹ transformacj¹, by³ obraz nowego ¿ycia i odrodzenia. By³o to dla wie-
rz¹cych okreœlone wydarzenie w liturgicznym ¿yciu Koœcio³a i mo¿e byæ rozu-
miane tylko jako czêœæ tajemnicy zbawienia. Generalnie wi¹zano je z chrztem
wodnym i przebaczeniem grzechów. Oko³o 215 r. Hipolit mówi³ o chrzcie jako
„k¹pieli odrodzenia przez Ducha Œwiêtego”, przez któr¹ odpuszczane s¹ grze-
chy (Hipolit, Tradycja Apostolska, 21). Wed³ug Nowacjana, pisz¹cego przed
250 r., to Duch „z wody sprawia drugie narodzenie, jakieœ nasienie Bo¿ego ro-
dzaju” (Nowacjan, Traktat o Trójcy, XXIX, 169)21 . Podobnie Cyprian odrzuca³
chrzest schizmatyków, poniewa¿ powinni oni „rozwa¿yæ to i zrozumieæ, ¿e du-
chowe narodzenie nie mo¿e siê dokonaæ bez Ducha...” (Cyprian, List 74, 8;
[przed 249 r.]). Podobnie Ireneusz pisz¹cy ok. 180 r. twierdzi, ¿e osoba, która
„otrzymuje o¿ywiaj¹cego Ducha, znajdzie ¿ycie” (Ireneusz, Adversus Haereses,
5,12,2). Nowe ¿ycie zwi¹zane z Duchem przenika³o wewnêtrzne i zewnêtrzne
sfery osoby, wp³ywaj¹c zarówno na duszê jak i cia³o. St¹d oko³o 166 r. Pseudo-
Klemens mówi³ o ¿yciu danym cia³u: „Tak wielkiego daru ¿ycia i nieœmiertel-
noœci mo¿e dost¹piæ to cia³o w zjednoczeniu z Duchem Œwiêtym” (Drugi List
do Koryntian, XIV, 5)22 .

21 Nowacjan, O Trójcy Œwiêtej, prze³. G. Jaœkiewicz, Kraków 2005, s. 93.
22 Homilia z II wieku zwana dawniej “Drugim Listem do Koryntian œw. Klemensa”, w: Pierwsi œwiad-

kowie. Pisma Ojców Apostolskich, prze³. A. Œwiderkówna, wyd. II uzupe³nione i poprawione, Kraków
1998, s. 98.
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119. Drugim obrazem transformacji, blisko zwi¹zanym z Duchem Œwiêtym w
Koœciele pierwszych wieków, by³o uœwiêcenie. We wczesnej myœli chrzeœcijañ-
skiej Duch Œwiêty by³ sprawc¹ uœwiêcenia cz³owieka (Ireneusz, Adversus Haere-
ses 5,11; Orygenes, O zasadach, 1,3,5 i 1,1,3 [ok. 220-230 r.]; i Tertulian, O
chrzcie 4 [ok. 198-200]). To Duch da³ wierz¹cym „nienasycone pragnienie czy-
nienia dobrze” (Klemens Rzymski, List do Koœcio³a w Koryncie, 2 [ok. 96 r.])23 ,
odpuœciwszy ich grzechy (Tertulian, O chrzcie 4) i przywraca³ ich do stanu nie-
skazitelnej natury, dla której zostali stworzeni, przekszta³caj¹c ich na podobieñ-
stwo samego Boga (Ireneusz, Adversus Haereses 5.10; Ireneusz, Wyk³ad nauki
apostolskiej [16, 73-74]; Tertulian, O chrzcie 5). S³owami Ireneusza mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e ci, którzy ¿yj¹ Duchem Bo¿ym „bêd¹ s³usznie nazywani «czystymi»
i «duchowymi» i «tymi ¿yj¹cymi dla Boga», poniewa¿ posiadaj¹ Ducha Ojca,
który oczyszcza cz³owieka i podnosi go do ¿ycia z Boga” (Adversus Haereses,
5,9,2). Rozumiano, ¿e przez Ducha Œwiêtego cz³owiek mia³ udzia³ w œwiêtoœci
Boga (por. Klemens Aleksandryjski, Kobierce 7,14 [przed 215 r.]). Orygenes
pisa³: „Dlatego równie¿ ³aska Ducha Œwiêtego stanowi stosown¹ pomoc, a¿eby
to, co nie jest œwiête w swej istocie, poprzez uczestnictwo w Nim œwiête siê sta-
³o” (O zasadach, Ks. I, rozdz. III, 8 [ok. 220-230 r.])24 . Wed³ug Klemensa Alek-
sandryjskiego, pisz¹cego przed 215 r., dokonywa³o siê to w eucharystii, poniewa¿
„ci, którzy przez wiarê bior¹ udzia³ w niej s¹ uœwiêceni zarówno w ciele jaki i w
duszy” (Paidagogos, 2,2). Ale najczêœciej dyskusja na temat uœwiêcenia zwi¹zana
by³a z chrztem, „symbolem oczyszczenia” (Orygenes, Przeciw Celsusowi 3,51
[ok. 248 r.]).

120. Pisarze patrystyczni okresu przednicejskiego odzwierciedlali zarówno
Paw³owe jak i £ukaszowe w¹tki w opisie wype³niaj¹cego moc¹ dzie³a Ducha
Œwiêtego, dokonuj¹cego siê w uczniostwie i formacji. Na przyk³ad w Pasterzu
Hermasa, napisanym przed 160 r., wype³nienie moc¹ dokonywane przez Ducha
wi¹za³o siê zarówno z wewnêtrznym oddzia³ywaniem Ducha w odnowieniu i
uœwiêceniu oraz z zewnêtrznie obserwowalnym aspektem dzia³ania Ducha, który
wype³nia wierz¹cego moc¹.

3. Chrzeœcijañska formacja w katechezie i katechumenacie

121. W pierwszych wiekach chrzeœcijañska formacja dokonywa³a siê g³ównie
przez katechezê w szerokim tego s³owa znaczeniu. Od III w. rozwijaj¹cy siê kate-
chumenat staje siê uprzywilejowanym miejscem formacji.

23 Klemens Rzymski, List do Koœcio³a w Koryncie, w: Pierwsi œwiadkowie, dz. cyt., s. 51.
24 Orygenes, O zasadach, prze³. S. Kalinkowski, Kraków 1996, s. 90.
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a. Katecheza: Wychowywanie w wierze

122. Czasownik katecheo, podobnie jak rzeczownik katechesis, jest u¿ywany w
Nowym Testamencie na okreœlenie zarówno czynnoœci nauczania jak i jego treœci.
Kiedy pierwsze pokolenia przeminê³y, w okresie rozpoznawania i przyjmowania
kanonu Nowego Testamentu, katecheza by³a przede wszystkim komentarzem do
Biblii z ¿yciowym zastosowaniem w po³¹czeniu z pouczaj¹cymi homiliami podczas
zgromadzeñ liturgicznych. Katecheza by³a zatem dzia³aniem w pe³ni duszpaster-
skim, opartym o komunikacjê werbaln¹ i dotykaj¹cym g³êboko ró¿nych aspektów
egzystencji chrzeœcijañskiej: refleksj¹ nad treœci¹ wiary, jej realizacj¹ w ¿yciu, uro-
czystoœciami liturgicznymi, œwiadectwem i wspólnot¹ koœcieln¹.

123. W ramach literatury patrystycznej istnieje wiele prac katechetycznych.
Krótki przegl¹d tej literatury ukazuje ró¿norodnoœæ akcentów w zale¿noœci od
kontekstu historycznego, kulturowego i pastoralnego. Kiedy Koœcio³owi zaczê³y
zagra¿aæ pierwsze herezje, formacja chrzeœcijañska k³ad³a nacisk na doktrynalny
aspekt wiary. Na przyk³ad w Wyk³adzie nauki apostolskiej napisanym ok. 190 r.
Ireneusz stara³ siê zachowaæ nienaruszalnoœæ wiary wyp³ywaj¹cej z jej Ÿróde³ i
og³aszanej i nauczanej, jako historia zbawienia. W trzecim wieku kiedy rozwija³y
siê studia biblijne i szko³y teologiczne, katecheza zaczê³a skupiaæ siê bardziej na
Biblii. Wed³ug Orygenesa, który jako pierwszy udziela³ katechezy przez systema-
tyczn¹ interpretacjê ca³ych ksi¹g Pisma Œwiêtego, chrzeœcijañska formacja polega
na coraz g³êbszej znajomoœci Pisma, poznaniu, które nie jest czysto intelektualne,
ale które prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. W swojej pracy O zasadach (por.
220-230) Orygenes przedstawia nie tylko podstawowe tematy wiary chrzeœcijañ-
skiej, ale równie¿ metodê duchowej egzegezy, która s³u¿y jako podstawa dla po-
znania wiary i doskona³oœci ¿ycia. To podejœcie do formacji jest kontynuowane w
szkole aleksandryjskiej i u tych wszystkich Ojców, którzy byli pod wp³ywem
Orygenesa. Zwracanie szczególnej uwagi na praktykê stanowi sta³y akcent w
chrzeœcijañskiej formacji pierwszego Koœcio³a. Ten umoralniaj¹cy akcent mo¿na
dostrzec ju¿ w katechezie o dwóch drogach przedstawionej w Didache (przed 120
r.), w Paidagogosie Klemensa Aleksandryjskiego (przed 215 r.) i póŸniej w IV w.
w pismach Jana Chryzostoma na Wschodzie i Ambro¿ego na Zachodzie. Pomimo
wielu ró¿nic stylu i t³a kulturowego te pouczenia katechetyczne mia³y na celu kie-
rowanie i motywowanie wierz¹cych przy podejmowaniu wyborów i praktycznym
postêpowania w codziennym ¿yciu. Stara³y siê poruszaæ serce, nie tylko umys³, i
prowadziæ do liturgii, do sakramentów i do s³u¿by we wspólnocie koœcielnej oraz
w œwiecie.

124. Szczególny obszar katechezy jest zwi¹zany z nauczaniem i przygotowa-
niem do przyjmowania sakramentów. Typowe dla tego podejœcia s¹ Wyk³ady kate-
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chetyczne Cyryla Jerozolimskiego (ok. 350 r.), maj¹ce na celu towarzyszenie
wiernemu w okresie przed i po otrzymaniu sakramentów inicjacji – chrztu, bierz-
mowania i eucharystii. Wyk³ady wyjaœniaj¹ symbol wiary, obrzêdy i g³êbokie
znaczenie inicjacji. Na podobnych kwestiach koncentruj¹ siê dzie³a Tertuliana O
chrzcie (por. 198-200), Ambro¿ego O sakramentach (387 r.) i O tajemnicach (387
r.) i Teodora z Mopsuestii Homilie katechetyczne (ok. 347-348 r.). Obok systema-
tycznego nauczania przedchrzcielnego, Cyryl Jerozolimski proponuje wyj¹tkowy
model „katechezy mystagogicznej”. Ta katecheza, przekazywana zaraz po
chrzcie, mia³a prowadziæ neofitów do g³êbszego zrozumienia znaczenia œwiêto-
wanej tajemnicy. Pomaga³a wierz¹cym wejœæ g³êbiej we wspólnotê z Bogiem,
przenikn¹æ duchowe i mistyczne g³êbiny wiary, zrobiæ postêp w tym, co wielu
Wschodnich Ojców nazywa³o „przebóstwieniem” w Chrystusie przez Ducha.

125. Wyj¹tkiem w literaturze patrystycznej jest dzie³o Augustyna De catechi-
zandis rudibus (ok. 399 r.), ma³y podrêcznik do katechezy prostych ludzi, który
nie tylko koncentruje siê na treœci wiary, ale tak¿e wskazuje metodê, przy pomocy
której udzielaæ nauki. Augustyn poleca narratywny sposób przedstawiania historii
zbawienia, aby by³ dziêki temu atrakcyjny i dostêpny dla wszystkich. Przekaz
wiary musi rodziæ nadziejê. Katecheta to ten, który przynosi radoœæ w³aœnie dlate-
go, ¿e og³asza dobr¹ nowinê. Kiedy przemawia, nie chce „byæ nudny, ale chce siê
wyra¿aæ w przyjemny sposób” (2,3). Ponadto Augustyn zauwa¿a, ¿e katecheta i
ci, którym udziela on katechezy, wzajemnie dziel¹ siê wiar¹ i mi³oœci¹: „ci, któ-
rzy bior¹ udzia³ w katechezie za pomoc¹ naszych ust mówi¹ rzeczy, których s³u-
chaj¹, a my uczymy siê od nich tego, czego ich uczymy” (12,17).

b. Katechumenat: wprowadzanie kandydatów
do pe³nej wspólnoty w Koœciele

126. Id¹c za nakazem „czyñcie uczniami wszystkie narody” (Mt 28,19)
uczniowie Jezusa od samego pocz¹tku zwiastowali i pouczali w wierze nowych
wierz¹cych. Œwiadomi tego, ¿e uczniostwo jest stopniowym procesem, który
przemienia ca³¹ osobê, starali siê rozwin¹æ bardziej uporz¹dkowan¹ œcie¿kê for-
macji chrzeœcijañskiej. Zagro¿enie przeœladowaniami i pojawienie siê herezji w II
w. sprawi³y, ¿e zadanie to sta³o siê to tym bardziej konieczne. PóŸniej z powodu
nap³ywu nowych wyznawców i potrzeby rozpoznawania na przestrzeni czasu au-
tentycznej wiary i wytrwa³oœci kandydatów, Koœció³ nada³ modelowi formacji
bardziej stabiln¹ strukturê, któr¹ zaczêto okreœlaæ jako katechumenat.

127. Wœród œwiadków podkreœlaj¹cych potrzebê okresu formacji dla tych, któ-
rzy chcieli staæ siê chrzeœcijanami, znajdujemy Tertuliana i Orygenesa. Wed³ug
Tertuliana, pisz¹cego oko³o 192 r., chrzest jest „pieczêci¹ wiary”; tzn. jest kulmi-
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nacj¹ procesu poprzedzonego „dochodzeniem do wiary” i „wkraczaniem w wia-
rê” (por. O pokucie, 6). Orygenes podkreœla wewnêtrzne przygotowanie.
Chrzest jest z pewnoœci¹ darem Boga, ale jest on skuteczny tylko wówczas, gdy
w ¿yciu osoby nast¹pi³a prawdziwa zmiana: „Chrzest na odpuszczenie grze-
chów otrzymuje ten, kto przestaje grzeszyæ. Jeœli bowiem do obmycia przystê-
puje ktoœ, kto grzeszy, to nie dostêpuje on odpuszczenia grzechów. Dlatego za-
klinam was: nie przystêpujcie do chrztu beztrosko i bez pilnej rozwagi, lecz
wydajcie najpierw «owoce godne pokuty»” (Homilie o Ewangelii £ukasza, 21,4
[233-234 r.])25 .

128. Czwarty wiek nazwany zosta³ „z³otym wiekiem” katechumenatu. Mo¿na
to przypisaæ w czêœci tolerancji i stopniowemu przyjêciu chrzeœcijañstwa przez
Imperium Rzymskie po 313 r. Tak wielka liczba by³ych wyznawców starej rzym-
skiej religii stara³a siê o przyst¹pienie do Koœcio³a chrzeœcijañskiego, ¿e podczas
wigilii Wielkanocy w niektórych du¿ych miastach, ka¿dego roku chrzczono tysi¹-
ce ludzi. Nadal postêpowano wed³ug podstawowych etapów nakreœlonych w Tra-
dycji apostolskiej Hipolita (ok. 215 r.): wpisanie na listê kandydatów po spraw-
dzeniu motywacji i prawoœci ¿ycia; dwu lub trzyletni katechumenat, podczas któ-
rego kandydaci okreœlani byli mianem auditores (s³uchacze) i stopniowo uczeni
wiary chrzeœcijañskiej; wpisanie na listê do chrztu na pocz¹tku Wielkiego Postu,
odk¹d katechumeni okreœlani byli mianem competentes (posiadaj¹cych kwalifika-
cje) albo electi (wybranych) i zaczynali intensywny okres przygotowañ; uczestni-
czenie w obrzêdach inicjacji podczas Wielkanocy i wyjaœnianie sakramentów w
tygodniu po Wielkanocy.

129. Cech¹ szczególn¹ tego wieku by³a tendencja do przed³u¿ania okresu kate-
chumenatu. Odzwierciedla to zarówno, jak wielkim szacunkiem Koœció³ darzy³
chrzest, jak i g³êboki respekt, jaki odczuwa³ katechumen przed powo³aniem do
uczniostwa. W IV w. doœæ du¿a liczba wybitnych Ojców Koœcio³a, urodzonych w
domach chrzeœcijañskich, by³a chrzczona dopiero, gdy osi¹gnêli wiek doros³y,
poœród nich: Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Ambro¿y, Hieronim, Rufin,
Paulin z Noli i Augustyn. Jedno wyraŸne wyjaœnienie, dlaczego chrzest by³ od-
k³adany w przypadku tych znanych przywódców Koœcio³a, podaje Augustyn w
rozdziale 11 Ksiêgi I Wyznañ, gdzie stwierdza, i¿ jego matka, Monika, czu³a, ¿e
lepiej bêdzie, gdy przyjmie on chrzest dopiero, kiedy przemin¹ „nawa³nice poku-
sy”, które, jak przewidywa³a, bêd¹ w m³odoœci atakowaæ jej syna.

130. Poniewa¿ w ostatnich tygodniach przed Wielkanoc¹ mia³ miejsce bardziej
intensywny okres przygotowañ do obrzêdów inicjacji, niektórzy z najwiêkszych

25 Orygenes, Homilie o Ewangelii £ukasza, prze³. S. Kalinkowski, Warszawa 1996, s. 92.
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autorów patrystycznych pisali na tê okazjê wyk³ady katechetyczne: Wyk³ady kate-
chetyczne Cyryla Jerozolimskiego (ok. 350 r.); Homilie katechetyczne Teodora z
Mopsuestii (ok. 347-348); Katechezy chrzcielne Jana Chryzostoma (ok. 390 r.), O
sakramentach (387 r.) i O tajemnicach (387 r.) Ambro¿ego, Wielka katecheza
Grzegorza z Nyssy (385 r.) i De catechizandis rudibus (399 r.) Augustyna. G³osy
te reprezentuj¹ szeroki obszar geograficzny zamieszkiwany przez chrzeœcijan, co
sugeruje doœæ powszechne u¿ycie tego podejœcia do inicjacji chrzeœcijañskiej w
pierwszych wiekach. Dziennik Egerii, bogatej kobiety, która odwiedzi³a Ziemiê
Œwiêt¹ na pocz. V w., przedstawia scenariusz Chrzeœcijañskiej Inicjacji w pierw-
szych wiekach. Nauczanie katechetyczne dla kandydatów do chrztu prowadzone
by³o przez trzy godziny dziennie, w okresie siedmiu tygodni poprzedzaj¹cych
Wielkanoc! Nauczanie to rozpoczyna³o siê od przegl¹du wydarzeñ historii zba-
wienia opisanych w Piœmie Œwiêtym. Ostatnie dwa tygodnie przed chrztem w
okresie Wielkanocy poœwiêcone by³y wyjaœnianiu credo, które przekazywano
kandydatom (na okreœlenie prezentacji i wyjaœniania wyznania tym, którzy mieli
byæ wkrótce przyjêci do Koœcio³a, u¿ywano wyra¿enia traditio symboli), a ci z
kolei „oddawali” je biskupowi, zanim dokona³y siê obrzêdy inicjacji (redditio
symboli to wyra¿enie wskazuj¹ce na to, ¿e ci, którzy stawali siê chrzeœcijanami,
musieli umieæ recytowaæ i wyjaœniaæ fundamentalne znaczenie credo). W koñcu
w tygodniu po Wielkanocy biskup wyjaœnia³ znaczenie w³aœnie przyjêtych sakra-
mentów. G³ównymi tematami poruszanymi w pouczeniach chrzcielnych by³y Pi-
smo Œwiête, credo i sakrament. Pouczenia te nie mia³y jednak wy³¹cznie charak-
teru „doktrynalnego”; obecny by³ w nich mocny wymiar duchowy z takimi ele-
mentami jak rozwa¿anie na temat modlitwy, zw³aszcza „Ojcze Nasz”, znanej te¿
jako „Modlitwa Pañska”, a tak¿e pouczenia o moralnych powinnoœciach w ¿yciu
chrzeœcijañskim.

131. Konkretna struktura katechumenatu jest zdeterminowana przez teolo-
giczn¹ refleksjê o chrzcie. Trzy pr¹dy teologiczne zbiegaj¹ siê, aby stworzyæ
platformê, na której rozwinie siê póŸniej konkretna struktura katechumenatu.
Pierwszy pr¹d widoczny jest w Didache: przez chrzest osoba deklaruje siê po-
d¹¿aæ okreœlon¹ drog¹ ¿ycia. Drugi pr¹d wyra¿ony jest przez Pseudo-Klemensa
(Drugi List do Koœcio³a w Koryncie, 6,9; 7,6; 8,6); chrzest jest tu ukazany jako
„oœwiecenie” i „pieczêæ”. Trzeci pr¹d tworz¹ Apologeci: chrzest jest uwa¿any
za moment nawrócenia. Te pr¹dy teologiczne obecne by³y w tradycji biblijnej.
Mo¿na je odnieœæ do Janowych obrazów „nowego narodzenia” (por. J 3,5) i
„odzyskania wzroku” (J 9), do synoptycznego materia³u na temat nawrócenia
(£k 3,10-14; Mk 1,15; Mt 21,29), jak równie¿ do Paw³owych koncepcji „pie-
czêci” (Ef 1,13; 4,30) i uto¿samiania siê ze œmierci¹ i zmartwychwstaniem Je-
zusa (por. Rz 6,4 nn.). Biblijny i teologiczny fundament katechumenatu jest
mocny. Instytucjonalny model formacji chrzeœcijañskiej jest zbudowany na plu-
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ralistycznym bogactwie zwi¹zanym z teologi¹ chrztu i na duszpasterskiej rów-
nowadze odpowiadaj¹cej na potrzeby sytuacji w danym momencie. Nale¿y za-
uwa¿yæ, ¿e teologia chrztu nie ogranicza siê do refleksji na temat tego tylko sa-
kramentu, ale zawiera w sobie g³êbokie zrozumienie Boga, cz³owieka, zbawie-
nia w Chrystusie przez Ducha Œwiêtego, oraz obcowania ze sob¹ przez
symbole, liturgiê i wspólnotê Koœcio³a.

132. Nawet jeœli katechumenat w swojej organizacji i strukturze koncentruje
siê na pocz¹tkowym etapie chrzeœcijañskiej egzystencji, pod wzglêdem znaczenia
i celu chce byæ „pedagogi¹ wiary”, która trwa przez ca³e ¿ycie. Po katechumena-
cie nastêpuje „systematyczna formacja” prowadzona w ró¿ny sposób i dostoso-
wana do kontekstu historycznego, kulturowego i duszpasterskiego. Cele katechu-
menatu w okresie patrystycznym, które mog¹ i dzisiaj nadawaæ kszta³t ¿yciu Ko-
œcio³a, mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co: dojrzewanie nawrócenia i wiary,
radykalna wiêŸ z Jezusem Chrystusem, doœwiadczanie Ducha i zanurzenie w ta-
jemnicy zbawienia, bli¿sza wiêŸ z Koœcio³em i doœwiadczanie wspólnoty oraz
odpowiedzialne przyjêcie na siebie obowi¹zków chrzeœcijañskich i chrzeœcijañ-
skiej misji.

D. Wspó³czesne refleksje
na temat chrzeœcijañskiej formacji i uczniostwa

133. Wiele aspektów formacji chrzeœcijañskiej, które omówiliœmy, praktyku-
je siê obecnie na ró¿ne sposoby w naszych Koœcio³ach. Na przyk³ad, omówili-
œmy ju¿ proces OCWD w tradycji katolickiej, który stanowi powrót do staro¿yt-
nej praktyki koœcielnej. Nauczanie nastêpuj¹ce po chrzcie ma na celu dalsz¹ ini-
cjacjê w tajemnicê Chrystusa i jest kontynuowane w trwaj¹cej ca³e ¿ycie
formacji duchowej i ci¹g³ej katechezie. Religijna i chrzeœcijañska edukacja (w
tym formacja i edukacja doros³ych), dni modlitwy, rekolekcje, programy
uczniostwa skierowane do wspólnot lokalnych jak i organizacji parakoœciel-
nych, mo¿liwoœæ uczestniczenia w s³u¿bie i misji chrzeœcijañskiej, przebudze-
nia i nabo¿eñstwa odnowy, misje parafialne i wiele innych dzia³añ o¿ywia
wspó³czesne ¿ycie katolickie i zielonoœwi¹tkowe. Co najwa¿niejsze, jest w nas
pragnienie naœladowania Jezusa i nadzieja, ¿e doœwiadczenie zdobyte w tym
dialogu bêdzie pomaga³o naszym wspó³wyznawcom rozpoznaæ Bo¿e dary i
³askê w obu naszych tradycjach. W koñcowych rozwa¿aniach tej sekcji chcemy
podzieliæ siê naszym oddaniem na rzecz chrzeœcijañskiej formacji i uczniostwa,
w oparciu o wzorzec z Dz 2,42: „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie,
w ³amaniu chleba i w modlitwach”. Zaznaczymy tak¿e, co wyró¿nia ka¿d¹ z
naszych tradycji.
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134. Pouczenie apostolskie: „Pamiêtajcie na wodzów waszych, którzy wam
g³osili S³owo Bo¿e, a rozpatruj¹c koniec ich ¿ycia, naœladujcie wiarê ich” (Hbr
13,7). Zarówno dla katolików jak i zielonoœwi¹tkowców kluczowa jest formacja
w oparciu o S³owo Bo¿e. Zwiastowanie, nauczanie, studium biblijne, pouczenie
doktrynalne i katecheza, zachêta duszpasterska, duchowa rozmowa z przyja-
ció³mi w Panu, to wszystko s¹ drogi, za pomoc¹ których Bóg mówi do nas
przez swoje S³owo. Zielonoœwi¹tkowcy kultywuj¹ od dawna tradycjê studiów
biblijnych w grupach oraz osobistego czasu spo³ecznoœci z Pismem. Wspó³cze-
sne zielonoœwi¹tkowe zwiastowanie przybiera w wiêkszoœci formê wyjaœniania
Biblii i nauczania. Od czasów Soboru Watykañskiego II w Koœciele rzymskoka-
tolickim zachêca siê na nowo na wszystkich poziomach do studiowania Pisma.
Publikacja Katechizmu Koœcio³a Katolickiego oraz Kompendium nauki spo³ecz-
nej Koœcio³a pokazuje, ze Koœció³ dba, by wierni znali swoj¹ wiarê, po to, by
mogli ni¹ ¿yæ. Mo¿na by przytoczyæ wiele innych przyk³adów. Wraz z Nowym
Testamentem i Koœcio³em staro¿ytnym, jako katolicy i zielonoœwi¹tkowcy po-
twierdzamy wiernoœæ wierze apostolskiej przez odnawianie naszych umys³ów,
abyœmy mogli poznaæ „wolê Boga, co jest dobre, co Mu siê podoba i co jest
doskona³e” (Rz 12,2).

135. ¯ycie wspólnotowe: „Niech trwa braterska mi³oœæ” (Hbr 13,1) pomiê-
dzy chrzeœcijanami. Spo³ecznoœæ z naszymi braæmi i siostrami jest istotna ze
wzglêdu na nasze uczestnictwo w ¿yciu trójjedynego Boga. ¯ywe ¿ycie zboro-
we i parafialne, a tak¿e inne okazje do chrzeœcijañskiej spo³ecznoœci, wnosz¹
wk³ad w ¿ycie chrzeœcijañskiego uczniostwa. Czasami przybiera ono kszta³t
formalnych struktur jak w wielu wspólnotach katolickiego ¿ycia konsekrowane-
go (dla tych, którzy ¿yj¹ w celibacie) lub œwieckich ruchach koœcielnych. Krót-
ko i d³ugoterminowe programy uczniostwa s¹ u¿ywane w wielu Koœcio³ach zie-
lonoœwi¹tkowych oraz w ma³ych grupach modlitewnych lub grupach ucznio-
stwa w wiêkszych zborach. Praktyczna formacja duchowa ma miejsce w tych i
w innych kontekstach. ¯ycie wspólnotowe obejmuje tak¿e diakoniê chrzeœci-
jañskiej s³u¿by i ¿ycie spo³eczne wierz¹cych na ludzkim poziomie przyjaŸni i
rekreacji. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy zapewniaj¹ dzisiaj, ¿e wszystkie te for-
my, a zw³aszcza s³u¿ba dobroczynnoœci i ewangelizacyjnego œwiadectwa s¹
istotne dla wzrostu w chrzeœcijañskim uczniostwie i dla budowania Cia³a Chry-
stusowego. Chrzeœcijañskie ¿ycie wspólnotowe, ¿ycie koinonii/communio jest
zawsze ¿yciem z misj¹. „Nie zapominajcie te¿ o czynieniu dobra i dzieleniu siê
z innymi” (Hbr 13,16).

136. £amanie Chleba: „£amanie chleba” ma szereg znaczeñ. Tutaj u¿ywamy
tego wyra¿enia w odniesieniu do modlitewnego ¿ycia Koœcio³a. Nie powinniœmy
zaniedbywaæ „wspólnych zgromadzeñ” (Hbr 10,25a). Doksologiczne wys³awia-
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nie Boga stanowi centrum ¿ycia zarówno  wspólnoty katolickiej jak i zielono-
œwi¹tkowej. Zbiorowe oddawanie chwa³y w zborze zielonoœwi¹tkowym, jak i
sakramentalne i liturgiczne uwielbienie w koœcio³ach katolickich jest Ÿród³em
i szczytem naszego duchowego ¿ycia. Nie tylko wyra¿a ono nasze dziêkczy-
nienie i chwa³ê dla Boga, ale kszta³tuje te¿ ¿ycie poszczególnych uczniów
oraz wspólnot. Bo¿a obecnoœæ, doœwiadczana czy to w eucharystii czy w
chwa³ach Bo¿ego ludu, prowadzi do przemiany – „przekszta³camy siê od
chwa³y ku chwale w ten sam obraz” (2 Kor 3,18). Zielonoœwi¹tkowcy i kato-
licy s¹ szczególnie tego œwiadomi. ¯ycie kalendarzem liturgicznym i uczest-
niczenie w eucharystii kszta³tuje etos katolicki. WyobraŸnia zielonoœwi¹tko-
wa jest formowana przez przejawianie siê darów duchowych i radosn¹ chwa³ê
tych, na których zst¹pi³ Duch. Wielu katolików tak¿e dozna³o charyzmatycz-
nej obecnoœci Ducha, a zielonoœwi¹tkowcy s¹ formowani równie¿ przez po-
bo¿ne obchodzenie Wieczerzy Pañskiej. Razem wyznajemy, ¿e pragniemy byæ
Ludem, który odzwierciedla Bo¿¹ obecnoœæ w œwiecie przez przebywanie w
Jego obecnoœci. „A poniewa¿ otrzymujemy Królestwo niezmienne, trwajmy w
³asce, dziêki której bêdziemy s³u¿yæ tak, jak siê Bogu podoba, z pobo¿noœci¹
i bojaŸni¹” (Hbr 12,28).

137. Modlitwy: „Nasz Bóg jest bowiem ogniem po¿eraj¹cym” (Hbr 12,29).
„Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca; prostym spojrzeniem ku Niebu,
okrzykiem wdziêcznoœci i mi³oœci, zarówno w cierpieniu, jak i radoœci.” To
œwiadectwo Œw. Teresy z Lisieux zacytowane w Katechizmie Koœcio³a Kato-
lickiego jest wprowadzeniem do czwartej i ostatniej czêœci Katechizmu zaty-
tu³owanej „Modlitwa chrzeœcijañska”. Wczeœniejsze trzy czêœci Katechizmu
omawiaj¹ tajemnicê wiary wyznawanej w Credo apostolskim (czêœæ pierw-
sza), liturgiê sakramentaln¹ (czêœæ druga) i ¿ycie w Chrystusie w odniesieniu
do ³aski i moralnoœci (czêœæ trzecia). Katechizm stwierdza nastêpnie: „Tajem-
nica ta [wiary] wymaga zatem, aby wierni w ni¹ wierzyli, celebrowali j¹ i ¿yli
ni¹ w ¿ywym i osobistym zwi¹zku z Bogiem ¿ywym i prawdziwym. Tym
zwi¹zkiem jest modlitwa” (KKK, 2558). Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy zga-
dzaj¹ siê, ¿e „przyczyn¹ chrzeœcijañskiej formacji i uczniostwa jest ¿ywa i
osobista wiêŸ z ¿ywym Bogiem”. Chodziæ z Bogiem, poszukuj¹c przysz³ego
miasta (Hbr 13,14), czasami potrzebuj¹c wzmocnienia naszych opadaj¹cych
r¹k i omdla³ych kolan (Hbr 12,12), czêsto w „walce modlitwy”, której nie
mo¿na oddzieliæ od duchowej walki nowego ¿ycia chrzeœcijañskiego (KKK,
2725): tak wygl¹da wspólna pielgrzymka na drodze chrzeœcijañskiego ucz-
niostwa. Dopiero gdy przejdziemy przez wiele ucisków, wejdziemy do Króle-
stwa Boga (Dz 14,22). Wspólne rozmyœlanie o uczniostwie w okresie biblij-
nym i patrystycznym pomaga katolikom i zielonoœwi¹tkowcom nawzajem siê
zachêcaæ.
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IV. Doœwiadczenie w ¿yciu chrzeœcijañskim

A. Wprowadzenie

138. Dialog miêdzy zielonoœwi¹tkowcami a katolikami w naturalny sposób
musi pobudzaæ do refleksji na temat doœwiadczenia religijnego. Podczas naszych
rozmów sta³o siê oczywiste, ¿e zielonoœwi¹tkowcy i katolicy w podobny sposób
prze¿ywaj¹ wiele istotnych aspektów doœwiadczeñ duchowych, w tym doœwiad-
czenie obecnoœci i mocy Ducha, jak równie¿ duchowoœæ kontemplacyjn¹, mi-
styczn¹ i aktywn¹. Ró¿ni¹ siê czêsto jedynie akcentami.

139. W kontekœcie tego dialogu jesteœmy œwiadomi znaczenia doœwiadczenia
w myœli wspó³czesnej, jak œwiadczy o tym wzmo¿one zainteresowanie tematem
doœwiadczenia we wspó³czesnej teologii zielonoœwi¹tkowej i katolickiej. Obej-
muje ono przynajmniej dwa wymiary religijnego doœwiadczenia spotkania z Pa-
nem. Pierwszy koncentruje siê na wyraŸnie religijnych odczuciach (na tym, jak
osoba doœwiadcza poruszenia Ducha w swoich pragnieniach, odczuciach i ser-
cu). Drugi dotyczy religijnego wymiaru ka¿dego doœwiadczenia, w tym ró¿nych
poziomów ludzkiego doœwiadczenia, radoœci i tragedii a nawet przyziemnych
sprawy codziennego ¿ycia. Oba te wymiary mog¹ przyj¹æ formê wydarzenia
albo procesu.

140. Zgadzamy siê, ¿e kiedy ³aska Ducha Œwiêtego dotyka serca i umys³u,
odczuæ i woli cz³owieka, w taki sposób, ¿e œwiadomie spotyka on Pana,
mamy wówczas do czynienia z autentycznym doœwiadczeniem Boga. Raport z
drugiej fazy naszego dialogu stwierdza, ¿e „doœwiadczenie jest procesem lub
wydarzeniem, przez które cz³owiek dochodzi do osobistej œwiadomoœci
Boga.” Obejmuje ono zarówno doœwiadczenie Bo¿ej ‘obecnoœci’ lub ‘nie-
obecnoœci’, podczas gdy „na g³êbszym poziomie, wci¹¿ pozostaje sta³e prze-
konanie p³yn¹ce z wiary, ¿e Bo¿a mi³uj¹ca obecnoœæ jest objawiona w osobie
Syna przez Ducha Œwiêtego” (Drugi raport koñcowy 1977-1982, §12). Katoli-
cy i zielonoœwi¹tkowcy uwa¿aj¹, ¿e doœwiadczenie religijne nie jest celem
samym w sobie, ale œrodkiem, przez który spotykamy Boga. Bóg przychodzi
do nas w naszych ró¿nych doœwiadczeniach, a my staramy siê rozpoznaæ
Bo¿¹ wolê i dowiedzieæ, w jaki sposób mo¿emy wzrastaæ w naszej wspólno-
cie z Bogiem.

141. Doœwiadczenie to temat zwi¹zany z ka¿d¹ czêœci¹ naszego obecnego ra-
portu. Przyjêcie przez nas Bo¿ej zbawiaj¹cej ³aski sprawia, ¿e pojawia siê w nas
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wiara, nawrócenie i uczniostwo. Wiara jest Bo¿ym darem i nasz¹ ludzk¹ od-
powiedzi¹. Obie nasze tradycje uznaj¹ doœwiadczalny wymiar wiary, chocia¿
przyznajemy, ¿e wiara nie jest ograniczona do doœwiadczenia. „Wiara rodzi
doœwiadczenie; wiara normuje doœwiadczenie. Ale doœwiadczenie dostarcza
innego wymiaru realnoœci i pewnoœci naszej wierze. Doœwiadczenie jest in-
nym sposobem poznania. To, co dane jest doœwiadczeniu, nie jest odebrane
wierze, poniewa¿ doœwiadczenie istnieje tylko w wierze.”26  Coœ podobnego
mo¿na powiedzieæ o zwi¹zku doœwiadczenia z nawróceniem i uczniostwem.
Jeœli nawrócenie rozumieæ jako zmianê, w wyniku której cz³owiek odwraca
siê od grzechu a zwraca do Boga, ma ono silny wymiar doœwiadczalny, który
czasami ma charakter wydarzenia a czasami charakter procesu. Uczniostwo to
wiêŸ z Jezusem, w której wierz¹cy stara siê kszta³towaæ swoje ¿ycie zgodnie
z Ewangeli¹. Doœwiadczenie w uczniostwie zwi¹zane jest z praktykowaniem
æwiczeñ duchowych takich jak modlitwa, studiowanie Biblii, medytacja oraz
ró¿ne praktyki i sytuacje, w których cz³owiek prowadzony Duchem idzie za
Jezusem. Uczniostwo wi¹¿e siê te¿ z codziennym procesem doœwiadczania
Chrystusa w s³u¿bie dla Boga i bliŸniego, a tak¿e momentach, w których Jego
obecnoœæ i moc s¹ doœwiadczane w sposób wyj¹tkowy. W koñcu w obecnej
fazie dialogu poœwiêciliœmy szczególn¹ uwagê doœwiadczeniu Piêædziesi¹tni-
cy i Chrztu w Duchu Œwiêtym. W kolejnych akapitach na podstawie przyk³a-
dów biblijnych i patrystycznych przyjrzymy siê najpierw doœwiadczeniu reli-
gijnemu naszych przodków. Nastêpnie rozwa¿ymy rolê doœwiadczenia w sta-
waniu siê chrzeœcijaninem i trwaj¹cym ¿yciu wspólnoty. Ta czêœæ zakoñczy
siê pewnymi wspólnymi ustaleniami i okreœleniem zagadnieñ do dalszego
dialogu.

142. Zwracaj¹c siê do Biblii i Ojców Koœcio³a w poszukiwaniu przyk³adów
doœwiadczenia religijnego, bierzemy pod uwagê mo¿liwoœæ, ¿e wspó³czesne za-
interesowanie doœwiadczeniem czy nawet jego rozumienie mo¿e ró¿niæ siê od
tego, jakie mieli nasi przodkowie w wierze. Jednak¿e, pomimo mo¿liwoœci ta-
kich ró¿nic, wierz¹cy na przestrzeni wieków podzielaj¹ to, co stanowi sedno
doœwiadczenia, mianowicie, œwiadomoœæ spotkania z ¿ywym Bogiem. Przyk³a-
dy, które tutaj wymieniamy mog¹ zatem rzuciæ œwiat³o na nasz¹ refleksjê na te-
mat doœwiadczenia.

26 K. McDonnell, Spirit and Experience In Bernard of Clairvaux, “Theological Studies” 58 (1997), s. 16.
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B. Doœwiadczenie w ¿yciu chrzeœcijañskim
z perspektywy biblijnej

143. Doœwiadczenie religijne jest czêsto spotykane w ca³ej Biblii zarówno w
kontekœcie wspólnotowym jak i indywidualnym. Kilka przyk³adów mo¿e pos³u-
¿yæ za ilustracjê. Naród izraelski doœwiadcza³ Boga, kiedy kontemplowa³ przyro-
dê i wyznawa³, ¿e Bóg jest jej Stworzycielem (por. Rdz 1,1-2,4a; Ps 19 i 104)
oraz gdy wspomina³ Jego zbawcze dzia³anie w wydarzeniach historycznych (por.
Wj 15,1-18; Ps 78 i 105). Abraham, nasz ojciec w wierze (por. Rz 4,16; Ga 3,7-
29) przedstawiony jest jako ktoœ, kto w wyniku dramatycznego doœwiadczenia
wszed³ w przymierze z Bogiem, kiedy Pan prosi³ go, by policzy³ gwiazdy na nie-
bie i obieca³, ¿e jego potomkowie bêd¹ tak samo liczni. Na zakoñczenie tego do-
œwiadczenia pojawi³y siê dymi¹cy piec i gorej¹ca pochodnia, które przesz³y po-
miêdzy po³owami zwierz¹t ofiarnych, które z³o¿y³ Abraham (por. Rdz 15). Moj-
¿esz, podczas spotkania z Bogiem w p³on¹cym krzewie wysoko na szczycie góry
Horeb, zosta³ powo³any, by wyprowadziæ naród izraelski z niewoli (por. Wj 3);
nastêpnie ca³y naród izraelski doœwiadczy³ Pana, gdy zosta³ wyzwolony z Egiptu,
i uwierzy³ w Niego (Wj 14,30-31). Ustanowienie przymierza na Synaju (Wj 19,7-
21) i obecnoœæ Pana w przybytku (Wj 40,34-38) opisane s¹ za pomoc¹ wyra¿eñ,
wskazuj¹cych na dramatyzm tych doœwiadczeñ, podczas gdy poœwiêcenie œwi¹ty-
ni (2Krn 7,1-4), a w póŸniejszym okresie, ponowne odkrycie prawa (Ne 8,1-12)
s¹ przyk³adami g³êbokich wspólnotowych doœwiadczeñ wiary. W roku œmierci
króla Uzjasza, prorok Izajasz otrzyma³ powo³anie, gdy otrzyma³ wizjê tronu Bo-
¿ego, otoczonego przez anio³ów, których potê¿ne g³osy poruszy³y odrzwia œwi¹-
tyni. Pocz¹tkowo doœwiadczenie to wstrz¹snê³o prorokiem, poniewa¿ odczu³
swoj¹ niegodnoœæ w obliczu Bo¿ej œwiêtoœci, ale na koñcu uœwiadomi³ sobie lub
uzna³, ¿e zosta³ oczyszczony, kiedy anio³ dotkn¹³ jego warg roz¿arzonym wê-
glem. Od tego momentu, Izajasz by³ wyznaczony do tego, by og³aszaæ Bo¿e s³o-
wo ludowi (por. Iz 6,1-8). W koñcu, regularne obchodzenie œwi¹t i sabatów, które
tworzy³y coroczny cykl oddawania czci Bogu w œwi¹tyni Jerozolimskiej lub coty-
godniowy cykl uwielbienia Boga w lokalnej synagodze, mo¿na uznaæ za œwiadec-
two wspólnotowego doœwiadczenia religijnego ludu izraelskiego. W tym œwietle
nie jest zaskakuj¹ce, ¿e ca³y 11 rozdzia³ Listu do Hebrajczyków przypomina do-
œwiadczenia wielu starotestamentowych mê¿ów i niewiast.

144. Kiedy otwieramy Nowy Testament, widzimy Mariê, która mia³a g³êbokie
doœwiadczenie religijne, kiedy spotka³a archanio³a Gabriela, który oznajmi³ jej, ¿e
przez moc Duch Œwiêtego bêdzie matk¹ Jezusa. To wydarzenie postawi³o j¹ na
drodze wiary, na której doœwiadczy³a zarówno radoœci jak i cierpienia (por. £k
1,26-38. 46-56; 2,34-35). Pawe³ wyró¿nia siê jako szczególnie wyraŸny przyk³ad
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wierz¹cego, doznaj¹cego intensywnych doœwiadczeñ religijnych. Poza jego na-
wróceniem, które omawialiœmy wczeœniej w tym Raporcie, Pawe³ wspomina bar-
dziej mistyczne doœwiadczenie pochwycenia do raju (2 Kor 12,2-5) i opisuje doœæ
obszernie w³asne cierpienia doznane w s³u¿bie zmartwychwsta³ego Pana (por. 2
Kor 11,16-33). We wszystkich swoich pismach Pawe³ opisuje radykaln¹ transfor-
macjê ¿ycia, której dozna³, gdy Bóg objawi³ mu swojego Syna (por. Ga 1,15). To
samo mówi w sposób bardziej ogólny, kiedy stwierdza: „Dlatego jeœli ktoœ pozo-
staje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, przeminê³o, a nasta³o
nowe” (2 Kor 5,17). W Flp 3,4-11 Pawe³ patrzy wstecz na swoje dawne ¿ycie,
odrzucaj¹c je jako œmieci w porównaniu z przewy¿szaj¹c¹ wszystko wartoœci¹
poznania Chrystusa i mocy Jego zmartwychwstania. W tym samym fragmencie
wspomina o udziale w cierpieniach Chrystusa – doœwiadczeniu, które wywar³o
g³êboki wp³yw na jego ¿ycie.

145. Dzieje Apostolskie opisuj¹ pocz¹tki Koœcio³a jako osobiste i wspólnoto-
we doœwiadczenie wylania Ducha Œwiêtego (por. Dz 2,1-21), po którym nastêpuj¹
kolejne raporty o innych grupach ludzi, tak¿e wype³nionych Duchem (por. 4,31;
8,17; 10,44-48; 13,2). Konwertyci Paw³a zazwyczaj mieli jakieœ doœwiadczenie
zmieniaj¹ce ich ¿ycie. W swoim pierwszym liœcie pisze: „Wy te¿ staliœcie siê na-
œladowcami naszymi i Pana, gdy przyjêliœcie S³owo wœród wielkiego ucisku, z
radoœci¹ w Duchu Œwiêtym” (1 Tes 1,6). Nastêpnie relacjonuje im jak to inni opo-
wiedzieli mu, ¿e konwertyci z Tesalonik nawrócili siê „od bo¿ków do Boga, aby
s³u¿yæ Bogu ¿yj¹cemu i prawdziwemu” (1 Tes 1,8-10). Dzieje Apostolskie przed-
stawiaj¹ wiele wiêcej przyk³adów pogan, którzy stali siê chrzeœcijanami. Np.
fragment z 11,19-24 opowiada historiê Barnaby, który widzia³ dowody ³aski Bo-
¿ej wykonuj¹cej dzie³o w ¿yciu m³odych wierz¹cych w Antiochii. Kolejny przy-
k³ad znajduje siê w Dz 16,27-34, gdzie stra¿nik wiêzienny w Filippi wraz z
wszystkimi swoimi domownikami, nawróci³ siê po tym, jak trzêsienie ziemi
wstrz¹snê³o wiêzieniem, w którym Pawe³ i Barnaba chwalili Pana, kiedy byli
trzymani w areszcie. W Dz 19-18-19 czytamy o konwertytach, którzy otwarcie
wyznaj¹ swoje z³e czyny, a nawet niektórzy z nich, praktykuj¹cy wczeœniej ma-
giê, pal¹ ksiêgi magiczne. Do tych przyk³adów mo¿emy dodaæ niektóre fragmen-
ty z listów Paw³a, które mówi¹ o doœwiadczeniu wiary wspólnot, do których
pisa³. W 1 Kor 12,7-11 czytamy o ró¿norodnych przejawach Ducha, w postaci
s³owa m¹droœci, s³owa poznania, wiary i uzdrawiania, czynienia cudów, proroc-
twa i umiejêtnoœci rozró¿niania duchów, zdolnoœci mówienia ró¿nymi rodzajami
jêzyków i interpretacji jêzyków. Owoc Ducha wspomniany w Ga 5,22-23, jest tak
œciœle zwi¹zany z codziennym ¿yciem, ¿e bez w¹tpienia wp³ywa na doœwiadcze-
nie wierz¹cego ka¿dego dnia. Pierwsza wspólnota chrzeœcijañska doœwiadcza³a
regularnie Bo¿ej obecnoœci w uwielbieniu (por. Dz 2,42; 13,2; 20,7; 1 Kor 11,17-
29) i pozostawi³a nam, jako cenne dziedzictwo, to, co wielu biblistów uwa¿a za
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hymny u¿ywane w chwilach wspólnej modlitwy (por. Flp 2,5-11; Kol 1,15-20; Ef
1,3-10; por. 5,18-20).

146. W koñcu literatura Janowa wzmacnia dotychczas przedstawione dowody.
Czwarta ewangelia zawiera ca³¹ seriê osobistych spotkañ miêdzy Jezusem a oso-
bami, które szukaj¹ sensu, spe³nienia i ¿ycia – Nikodem, Samarytanka, paralityk
przy sadzawce Betezda, cz³owiek niewidomy od urodzenia i inni (por. J 3,1-15;
4,4-42; 5,1-15; 9,1-41). 1 List Jana przedstawia s³u¿bê Koœcio³a za pomoc¹ termi-
nów mocno odnosz¹cych siê do doœwiadczenia: „To wam oznajmiamy, co by³o
od pocz¹tku, coœmy us³yszeli o S³owie ¿ycia, co ujrzeliœmy w³asnymi oczami, na
co patrzyliœmy i czego dotyka³y nasze rêce” (1J 1,1). Na pocz¹tku Ksiêgi Obja-
wienia, Jan opisuje doœwiadczenie bycia w Duchu w dniu Pana na wyspie Pat-
mos, gdzie spotyka zmartwychwsta³ego Chrystusa. Doœwiadczanie by³o tak silne,
¿e upad³ do stóp Chrystusa „jak martwy” (por. Obj 1,9-20).

C. Doœwiadczenie w ¿yciu chrzeœcijañskim
z perspektywy patrystycznej

147. W okresie patrystycznym wielu Ojców Koœcio³a œwiadczy o tym, ¿e w
¿yciu wierz¹cych obecny by³ te¿ wymiar doœwiadczenia duchowego. Justyn Mê-
czennik (ok. 100-165) pisze, ¿e ci, którzy stawali siê chrzeœcijanami przyjmowali
dary m¹droœci i rozumu, rady i mocy, uzdrawiania i przedwiedzy, poznania i bo-
jaŸni Pana (por. Dialog z ¯ydem Tryfonem, 39,2; komentuj¹c Iz 11,2-3). Ireneusz
(ok. 130-200) porównuje doœwiadczenie stania siê chrzeœcijaninem do zmiany,
jaka zachodzi, gdy dzikie drzewo oliwne zostaje przyciête i zaszczepione w taki
sposób, ¿e staje siê drzewem oliwnym rodz¹cym owoce: „kiedy cz³owiek jest
wszczepiony przez wiarê i otrzymuje Ducha Bo¿ego, z pewnoœci¹ nie traci sub-
stancji cielesnej, ale zmienia jakoœæ owocu swoich dzie³ i otrzymuje inne imiê,
pokazuj¹ce, ¿e zosta³ zmieniony na lepsze, bêd¹c teraz nie [samym] cia³em i
krwi¹, ale cz³owiekiem duchowym, i tak jest nazywany” (Adversus Haereses,
5,10,1-2). Klemens Aleksandryjski (zm. ok. 215 r.) podkreœla intelektualny wy-
miar tego doœwiadczenia: „tym, co otrzymujemy w oœwieceniu, jest poznanie, a
koñcem poznania jest odpocznienie” (Paidagogos, 1,6). Tradycja apostolska (21)
Hipolita, z pocz¹tków III w., przekazuje coœ z potê¿nego doœwiadczenia, jakim
by³o wejœcie do chrzeœcijañskiej wspólnoty, gdy opisuje, w jaki sposób kandydaci
do chrztu wchodzili nadzy do wody i byli zanurzani trzy razy po potrójnym wy-
znaniu wiary w Trójcê. Pochodz¹cy z koñca IV w. Dziennik Egerii, hiszpañskiej
szlachcianki, opisuje w du¿ych szczegó³ach, jak ca³a chrzeœcijañska wspólnota w
Jerozolimie w tygodniu po Niedzieli Palmowej bra³a aktywny udzia³ w ró¿nych
uroczystoœciach liturgicznych i we wprowadzaniu nowych cz³onków do Koœcio³a
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podczas poruszaj¹cych obrzêdów w przeddzieñ Wielkanocy. Mo¿na równie¿ od-
naleŸæ doœæ osobiste opisy doœwiadczeñ. Na przyk³ad, wybitny biblista Hieronim
(349?-420), podaje, ¿e chocia¿ wychowa³ siê w domu chrzeœcijañskim, dopiero
gdy by³ m³odym mê¿czyzn¹, g³êboka przemiana ¿ycia spowodowa³a, ¿e ca³kowi-
cie podda³ siê Bo¿ej woli. To nawrócenie dokona³o siê podczas powa¿nej choro-
by, w czasie której œni³, ¿e znalaz³ siê przed sêdziowskim tronem Boga. Chocia¿
twierdzi³, ¿e jest chrzeœcijaninem, zosta³ odrzucony, poniewa¿ by³ w wiêkszy
stopniu naœladowc¹ retora Cycerona ni¿ Chrystusa. To doœwiadczenie sk³oni³o go
do z³o¿enia przysiêgi, ¿e nigdy ju¿ nie przeczyta ¿adnej œwieckiej ksiêgi. W ten
sposób porzuci³ œwiat i poœwiêci³ siê objaœnianiu Pism.

148. Wspó³czesny Hieronimowi i wielce powa¿any Augustyn (354-430 r.) w
Wyznaniach przedstawia d³ug¹ historiê swojego nawrócenia. Historie o nawróce-
niu innych ludzi porusza³y jego serce i wzbudzi³y w nim pragnienie ca³kowitego
poœwiêcenia siê Bogu. Frustracja wywo³ana poczuciem, ¿e nie jest w stanie po-
rzuciæ grzesznego ¿ycia osi¹gnê³a punkt kulminacyjny w dobrze znanej scenie,
kiedy p³acz¹c w ogrodzie nad swoj¹ niezdolnoœci¹ do zmiany, nagle us³ysza³ g³os
dziecka, które powtarza³o s³owa: „WeŸ to, czytaj! WeŸ to, czytaj!”. Natychmiast
otworzy³ ksiêgê le¿¹c¹ na stole i jego wzrok pad³ na fragment w Rz 13,13-14, o
odrzuceniu rzeczy cielesnych i przyobleczeniu Chrystusa. Wówczas ogarn¹³ go
wielki pokój i od tamtej chwili czu³, ¿e jest w stanie ¿yæ jak chrzeœcijanin. To
doœwiadczenie sta³o siê decyduj¹cym zwrotem w jego ¿yciu (por. Wyznania, VIII,
12). Augustyn przytacza inne potê¿ne doœwiadczenie religijne, kiedy relacjonuje
rozmowê ze swoj¹ umieraj¹c¹ matk¹, która przygotowywa³a siê do powrotu do
domu z rzymskiego portu Ostia, by prze¿yæ swoje ostatnie dni i zostaæ pochowa-
na w swoim rodzinnym mieœcie w Afryce Pó³nocnej. Kiedy rozmawiali o wierszu
z 1 Kor 2,9, gdzie Pawe³ stwierdza: „g³osimy, jak zosta³o napisane, to, czego ani
oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ, jak
wielkie rzeczy przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹”, oboje zostali przejêci
wielkim zdumieniem z powodu tego, jak cudowna musi byæ radoœæ niebiañska,
przy czym brakowa³o im s³ów by opisaæ to doœwiadczenie. Jego matka Monika
powiedzia³a mu po tym prze¿yciu, ¿e nie odczuwa ju¿ potrzeby powrotu do domu
przed œmierci¹, poniewa¿ jej prawdziwy dom jest u Pana (por. Wyznania, IX, 10).

149. Kappadocejczycy dostrzegli rolê wszystkich trzech osób Trójcy w chrze-
œcijañskim doœwiadczeniu i szczególny zwi¹zek Ducha Œwiêtego z uœwiêceniem.
Odnoœnie Trójcy Bazyli Wielki (zm. 379 r.) pisze: „Ojciec, Syn i Duch Œwiêty tak
samo uœwiêca, o¿ywia, oœwieca i pociesza [...] przez Ojca, i przez Syna i przez
Ducha Œwiêtego, ka¿da ³aska i cnota, prowadzenie, ¿ycie, pocieszenie, przejœcie
do nieœmiertelnoœci, przejœcie do wolnoœci i wszystkie inne dobre rzeczy, które
spotykaj¹ cz³owieka” (Listy, 189,7). W dziele O Duchu Œwiêtym ten sam autor
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pisze, ¿e Duch Œwiêty „posiada najwy¿sz¹ moc uœwiêcenia” (18,45). Z tych Oj-
ców, którzy snuli wyraŸne refleksje na temat natury doœwiadczenia religijnego,
najwiêcej uwagi poœwiêci³ mu chyba Grzegorz z Nyssy (ok. 335-395 r.). Rozmy-
œlaj¹c nad pewnymi fragmentami, w których Œw. Pawe³ mówi o swojej duchowej
pielgrzymce i nadzwyczajnych doœwiadczeniach (2 Kor 12,2-5), Grzegorz docho-
dzi do wniosku, ¿e doœwiadczenie chrzeœcijañskie nieustannie postêpuje i rozwija
siê. Pisze: „Zatem choæ nowa ³aska, któr¹ mo¿emy otrzymaæ, jest wiêksza od tej,
któr¹ mieliœmy poprzednio, nie ogranicza ona naszego celu ostatecznego; raczej
dla tych, którzy wzrastaj¹ w doskona³oœci, granica dobra, jak¹ osi¹gaj¹, staje siê
pocz¹tkiem odkrywania wy¿szych dóbr. Dlatego nigdy nie przestaj¹ wznosiæ siê,
przechodz¹c od jednego nowego pocz¹tku do nastêpnego, a pocz¹tek coraz wiêk-
szych ³ask, nigdy nie jest ograniczony. Poniewa¿ pragnienie tych, którzy siê tak
wznosz¹, nigdy nie spoczywa na tym, co ju¿ mog¹ zrozumieæ; ale przez coraz to
wiêksze i wiêksze pragnienie dusza wznosi siê wci¹¿ do kolejnej, która znajduje
siê przed ni¹, i tak toruje sobie drogê przez coraz wy¿sze sfery do Transcendent-
nego,”27  który w swej istocie jest poza wszelkim doœwiadczeniem.

150. Niektóre teksty stwierdzaj¹, ¿e dzie³o Ducha obejmuje zarówno we-
wnêtrzne ¿ycie wierz¹cego jak i sakramentalne ¿ycie Koœcio³a (por. Tertulian, O
chrzcie, rozdz. 4 [ok. 198-200]). Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy mog¹ siê ró¿niæ co
do tego, czy pewne obrzêdy nale¿y rozumieæ jako sakramenty czy ustanowienia,
ale jedni i drudzy doceniaj¹ to, ¿e Ojcowie k³adli nacisk na rolê Ducha Œwiêtego
w ¿yciu chrzeœcijañskim, co rozpoznali i próbowali opisaæ. Wystarczaj¹cy bêdzie
jeden przyk³ad patrystyczny. Cyryl Jerozolimski (zm. 386 r.) w swoich Wyk³a-
dach katechetycznych mówi³ o Duchu Œwiêtym w kategoriach doœwiadczenia:
„[...] jego przyjœcie jest delikatne; œwiadomoœæ jego obecnoœci jest wonnoœci¹;
jarzmo jego jest nadzwyczaj lekkie; promienie œwiat³a i poznania rozœwietlaj¹
jego przyjœcie” (17,15). Tak samo doœwiadczalny charakter ma, zdaniem Cyryla,
chrzest: „Woda przep³ywa tylko wokó³ tego co zewnêtrzne, ale Duch chrzci duszê
od wewn¹trz i to ca³kowicie [...] czemu siê temu tak dziwicie, ¿e Duch Œwiêty
wkracza w zakamarki duszy?” (17,14).

151. Zarówno katolicy jak i zielonoœwi¹tkowcy doceniaj¹ doœwiadczalny wy-
miar wiary, jaki znajdujemy w pismach Ojców Koœcio³a. To, w jaki sposób to
czyni¹, wynika z ich za³o¿eñ teologicznych. Na przyk³ad Cyryl Jerozolimski po-
daje tekst, który zarówno zielonoœwi¹tkowcy jak i katolicy mog¹ uznaæ za zna-
cz¹cy, pomimo tego, ¿e mog¹ wyci¹gaæ z niego ró¿ne wnioski. „Jednak [Duch
Œwiêty] bada duszê. On nie rzuca pere³ przed wieprze. Jeœli jesteœ hipokryt¹, choæ
mo¿esz byæ teraz ochrzczony przez s³ugê Bo¿ego, Duch Œwiêty Ciê nie ochrzci.

27 Gregory of Nyssa’a Mystical Writings, red. i t³um. H. Mursillo, Crestwood 1979, wiersz nr 2800.
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Jeœli jednak podchodzisz z wiar¹, choæ ludzie us³uguj¹ tym, co widzialne, Duch
Œwiêty udziela tego, co niewidzialne” (Wyk³ady katechetyczne, 36). Katolicy
ceni¹ sobie w takim tekœcie ci¹g³oœæ porz¹dku koœcielnego i ¿ycia sakramentalne-
go oraz obdarowanie przez Ducha Œwiêtego ³ask¹ poprzez chrzest. Zielonoœwi¹t-
kowcy z kolei doceniaj¹ wymiar charyzmatyczny obecny w tym fragmencie, jak
równie¿ wolnoœæ i suwerennoœæ Ducha widoczn¹ w tym i wielu innych tekstach
staro¿ytnego Koœcio³a.

D. Wspó³czesne refleksje na temat doœwiadczenia
w ¿yciu chrzeœcijañskim

152. Znaj¹c t³o w postaci przekazu biblijnego i patrystycznego, zajmiemy siê
teraz opisem tego, jak zielonoœwi¹tkowcy i katolicy rozumiej¹ doœwiadczenie
dzisiaj. W szczególnoœci zastanawiamy siê nad rol¹ doœwiadczenia w procesie
stawania siê chrzeœcijaninem, a nastêpnie nad doœwiadczaniem ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego we wspólnocie, po czym naszkicujemy pewne zbie¿noœci jak i wyzwania,
przed którymi staniemy. Chocia¿ pocz¹tkowo rozwijaliœmy nasze wspó³czesne
refleksje na temat doœwiadczenia oddzielnie, nasze póŸniejsze rozmowy w coraz
wiêkszym stopniu wskazywa³y na to, ¿e podzielamy o wiele wiêcej przekonañ ni¿
pocz¹tkowo sobie wyobra¿aliœmy. Dla jasnoœci wywodu postanowiliœmy przed-
stawiæ te refleksje oddzielnie; jednak¿e jest nasz¹ nadziej¹, ¿e to, co jest wspólne
stanie siê szybko widoczne tak¿e dla naszych czytelników.

1. Rola doœwiadczenia w procesie stawania siê chrzeœcijaninem

a. Perspektywa zielonoœwi¹tkowa

153. Kiedy cz³owiek doros³y zostaje chrzeœcijaninem proces ten rozpoczyna
siê w jego sercu przez to, ¿e Bóg poci¹ga go do siebie na wiele sposobów. Poszu-
kuj¹cego prawdy przyjmuje siê z za³o¿eniem, ¿e Duch Œwiêty wywo³a³ w nim
pragnienie zbawienia, które zaspokoiæ mog¹ jedynie wody ¿ycia wiecznego. Cho-
cia¿ zielonoœwi¹tkowcy generalnie twierdz¹, ¿e nawrócenie i pokuta maj¹ miej-
sce na pocz¹tku tego procesu, na pytanie o to co nale¿y czyniæ, aby staæ siê chrze-
œcijaninem odpowiadaj¹ najczêœciej przez zaproszenie do osobistej odpowiedzi na
Ewangeliê, przez goœcinnoœæ i nauczanie. Te czynniki maj¹ za zadanie wprowa-
dziæ kandydata na drogê do g³êbszego procesu nawrócenia, wiary i uœwiêcenia,
dokonuj¹cego siê przez pielêgnowanie œwiadomoœci Bo¿ej mi³oœci oraz dobr¹
nowinê o odkupieniu, prowadz¹cym do nowego ¿ycia. Wi¹¿e siê to z odwróce-
niem siê od grzechu i odkupieniem ze z³a, gdy kandydat wprowadzany jest w
wymagania Ewangelii.



125

PI¥TA FAZA  DIALOGU KATOLICKO-ZIELONOŒWI¥TKOWEGO

154. Zielonoœwi¹tkowcy uwa¿aj¹, ¿e w normalnej sytuacji skrucha i nawróce-
nie posiadaj¹ silny wymiar doœwiadczalny. Ich zdaniem nawrócenie wi¹¿e siê z
decyduj¹cym prze³omem wywo³anym dzia³aniem Ducha Œwiêtego. Istnieje lub
powinno istnieæ wyraŸne „przed” i „po” w biografii konwertyty. Wielu zielono-
œwi¹tkowców jest w stanie wskazaæ na moment, kiedy i gdzie siê nawrócili, i za-
zwyczaj posiadaj¹ ¿ywe wspomnienie swojego chrztu w wodzie. W idealnej sytu-
acji tych elementów Chrzeœcijañskiej Inicjacji doœwiadcza siê œwiadomie i pamiê-
ta, jako wyj¹tkowo wa¿ne wydarzenia w ¿yciu wierz¹cego. Zielonoœwi¹tkowcy
twierdz¹, ¿e zwyk³e intelektualne uznanie pewnych doktryn, nawet wyra¿ane re-
gularnie w jakiejœ mo¿liwej do zapamiêtania formie, takiej jak wyznawane Credo,
mo¿e stanowiæ niewystarczaj¹cy wyraz wiary chrzeœcijañskiej w œwietle Nowego
Testamentu, gdzie nawrócenie postrzegane jest jako wydarzenie przemieniaj¹ce
¿ycie. Takie wyznanie musi byæ wywo³ane i o¿ywione przez Ducha Œwiêtego (1
Kor 12,3).

155. Zielonoœwi¹tkowy przyk³adaj¹ du¿¹ wagê do doœwiadczeñ uczucio-
wych i oczekuj¹, ¿e bêd¹ one mia³y miejsce podczas nawrócenia, choæ nie
uznaj¹ ich za konieczne do zbawienia. Zielonoœwi¹tkowi kaznodzieje czêsto
zachêcaj¹ ludzi w ³awkach do tego, by „oparli siê na S³owie” albo ¿eby „przyjê-
li wiar¹”, ¿e s¹ zbawieni. Nawet wówczas, gdy nie ma ¿adnych odczuæ czy
przejawów duchowej przemiany, zachêca siê osoby do przyjêcia wiar¹ Bo¿ej
obietnicy: „Kto /we Mnie/ wierzy, ma ¿ycie wieczne” (J 6,47). Zbawienie nie
zale¿y od tego, czego doœwiadcza konwertyta w momencie nawrócenia. Jest
ono zakorzenione w woli Boga, który chce, aby ludzie przychodzili do Niego,
ufaj¹c Jezusowi Chrystusowi w kwestii przebaczenia i odpuszczenia grzechów,
i w ten sposób dostêpowali zbawienia (por. 1 Tm 2,1-7). W tym celu, jak uczy 1
Tm 1,15, Chrystus przyszed³ na œwiat. W wersetach poprzedzaj¹cych ten tekst,
widaæ wyraŸnie, ¿e nawrócenie Paw³a wi¹za³o siê z tym, ¿e Bóg okaza³ mu mi-
³osierdzie i ³askê, która zaobfitowa³a „z wiar¹ i mi³oœci¹, odnosz¹c¹ siê do
Chrystusa Jezusa” (1 Tm 1,14). Zdaniem zielonoœwi¹tkowców doœwiadczalny
wymiar nawrócenia jest bardzo wa¿ny. Niemniej jednak wa¿niejsze jest, aby
dokona³a siê g³êboka przemiana w tym, jak nowy wierz¹cy prowadzi swoje
¿ycie (por. J 15,5; Kol 1,3-6; Ga 5,22-23).

156. W porównaniu z pocz¹tkowym okresem ruchu zielonoœwi¹tkowego,
dzisiaj, powszechniejsze jest to, ¿e ludzie dochodz¹ do wiary w Chrystusa w
wyniku stopniowego procesu. Czêsto dzieje siê tak z dzieæmi lub m³odymi
ludŸmi, którzy dorastali w Koœcio³ach zielonoœwi¹tkowych. Taki stopniowy
rozwój wiary w Chrystusa jest tak¿e generalnie uznawany za autentyczne na-
wrócenie pomimo tego, ¿e doœwiadczalny wymiar tego procesu jest mniej dra-
matyczny. Mimo tego oczekuje siê, ¿e wierz¹cy w pewnym momencie wyzna
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swoj¹ wiarê otwarcie i zadeklaruje gotowoœæ pójœcia za Jezusem. Czêsto wyra¿a
siê to w kontekœcie wchodzenia w uczniostwo, w okresie przygotowañ do
chrztu wodnego.

157. Przyk³ad nawrócenia domowników Korneliusza w Dz 10 jest czêœci¹
doœwiadczenia zielonoœwi¹tkowców w skali globalnej. Nawrócenia ca³ych ro-
dzin i wspólnot nie s¹ czymœ niespotykanym w wielu czêœciach œwiata. Nie-
mniej jednak zielonoœwi¹tkowcy dok³adaj¹ starañ, by takie grupowe nawróce-
nia prowadzi³y w pewnym momencie do osobistego wyznania wiary. Uznaniu
wspó³czesnych odpowiedników nawróceñ ca³ych domostw, takich jak opisane
w Dz 10, mog¹ staæ na przeszkodzie indywidualistyczne tendencje otaczaj¹cej
kultury. Niemniej jednak zielonoœwi¹tkowcy s¹ wyczuleni na dzia³anie Ducha
tak¿e w grupach spo³ecznych ponad jednostk¹, zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e
osobiste decyzje podejmowane s¹ czêsto w kontekœcie relacji z przyjació³mi,
rodzin¹ i innymi osobami.

b. Perspektywa katolicka

158. W rozumieniu katolickim nawrócenie do Chrystusa i w³¹czenie w Jego
Koœció³ wi¹¿e siê z bogat¹ ró¿norodnoœci¹ doœwiadczeñ przejawiaj¹cych siê za-
równo przez wewnêtrzne dzia³ania ³aski Bo¿ej w cz³owieku jak i koœcieln¹ me-
diacjê podczas przygotowywania do sakramentów inicjacji – chrztu, bierzmowa-
nia i eucharystii – ich rozdzielania i przyjmowania.

159. Kiedy doros³y staje siê chrzeœcijaninem proces ten rozpoczyna siê w
sercu osoby, która jest przyci¹gana do Boga w ró¿norodny sposób. Z perspekty-
wy Koœcio³a poszukuj¹cy jest przyjmowany przez Koœció³ z za³o¿eniem, ¿e
Duch Œwiêty stworzy³ w nim pragnienie zbawienia, które mo¿e byæ zaspokojo-
ne tylko przez wody ¿ycia wiecznego. Naprzeciw poszukuj¹cemu wychodzi go-
œcinnoœæ i pouczenie w wierze, które s¹ rytualnie sformalizowane, kiedy osoba
przystêpuje do katechumenatu, którego celem jest g³êbsze wprowadzenie osoby
w proces nawrócenia i wiary, przez pielêgnowanie œwiadomoœci Bo¿ej mi³oœci i
dobr¹ nowinê o odkupieniu, prowadz¹cym do nowego ¿ycia. Obejmuje to tak¿e
odwrócenie siê od grzechu i wyzwolenie ze z³a, gdy kandydat poddawany jest
skrupulatnemu badaniu (pytania maj¹ce na celu sprawdzenie motywacji kandy-
data) w celu przygotowania jego lub jej na pe³ne wyznanie wiary przez przyjê-
cie wyznania wiary. Ta droga stanowi egzystencjalne wprowadzenie w wiarê i
¿ycie Koœcio³a w towarzystwie katechumenów z ich rodzicami chrzestnymi i
katechetami. Katolicy uwa¿aj¹, ¿e proces ten stanowi nieodzowne przygotowa-
nie do chrztu. Koœció³ katolicki bardzo powa¿nie traktuje spoczywaj¹c¹ na nim
odpowiedzialnoœæ w procesie nawrócenia. Odzwierciedla to Katechizm Koœcio-
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³a Katolickiego, który cytujemy, poniewa¿ stanowi owoc ogólnoœwiatowej re-
fleksji biskupów, teologów i wiernych, i podaje oficjalne zrozumienie wiary
przekazywanej w praktyce duszpasterskiej na ca³ym œwiecie. Zauwa¿a siê w
nim, ¿e „nale¿y [...] katechumenów odpowiednio wprowadzaæ w tajemnicê zba-
wienia i praktykê obyczajów ewangelicznych, a przez œwiête obrzêdy, spe³niane
w kolejnych odstêpach czasu, wtajemniczaæ ich w ¿ycie wiary, liturgii i mi³oœci
Ludu Bo¿ego” (KKK, 1248).

160. Dla wiêkszoœci katolików inicjacja chrzeœcijañska rozpoczyna siê od
chrztu niemowl¹t. Tak jak w przypadku doros³ych, chrzest jest pocz¹tkiem
nowego ¿ycia, poniewa¿ „rodz¹c siê z upad³¹ i ska¿on¹ grzechem pierworod-
nym natur¹, [niemowlêta] równie¿ potrzebuj¹ nowego narodzenia w chrzcie,
aby zosta³y wyzwolone z mocy ciemnoœci i przeniesione do Królestwa wolno-
œci dzieci Bo¿ych”. W tym wzglêdzie chrzest niemowl¹t ukazuje „czyst¹ dar-
mowoœæ ³aski zbawienia” (KKK, 1250). St¹d te¿ zachêca siê rodziców, którzy
s¹ katolikami, aby chrzcili swoje dzieci krótko po narodzeniu. Nowe ¿ycie w
Chrystusie przyjête w chrzcie powinno byæ karmione i rozwijane przez przy-
k³ad religijny, formacjê i edukacjê, której dostarczaj¹ rodzice, rodzice
chrzestni, rodziny i wspólnota koœcielna. To wszystko sk³ada siê na po-
chrzcielny katechumenat, który jest potrzebny do koniecznego „rozwoju ³aski
chrztu w miarê dorastania osoby” (KKK, 1231). Normalny wzorzec zawiera w
koñcu przygotowanie konieczne do pierwszego przyjêcia sakramentów pojed-
nania, eucharystii i bierzmowania w odpowiednim wieku. Wielu katolików
zaœwiadczy, ¿e ich pierwsza komunia œwiêta w okresie dzieciñstwa by³a bar-
dzo wa¿nym i poruszaj¹cym wydarzeniem jak równie¿ osobistym doœwiad-
czeniem religijnym. Pod koniec wieku dojrzewania wiêkszoœæ katolików do-
pe³nia w ca³oœci chrzeœcijañskiej inicjacji przez przyjêcie sakramentu bierz-
mowania. Jest to norma dla katolików, którzy przestrzegaj¹ rytu ³aciñskiego
lub rzymskiego. Katolicy, którzy id¹ za rytami bizantyjskim lub wschodnim
otrzymuj¹ sakrament konfirmacji lub namaszczenia krzy¿mem i sakrament
eucharystii wraz z chrztem, a ich formacja nastêpuje po przyjêciu sakramen-
tów inicjacji w wieku niemowlêcym.

161. Poniewa¿ katolicy doœwiadczaj¹ sakramentów jako œrodków zapoœredni-
czaj¹cych Bo¿¹ obecnoœæ i moc, równie¿ w Chrzeœcijañskiej Inicjacji konwertyci
doœwiadczaj¹ otwarcia swoich serc i umys³ów przez obrz¹dek chrztu, który obej-
muje s³owa, gesty, dzia³ania i u¿ycie znaków i symboli zaczerpniêtych ze stwo-
rzenia i z ¿ycia spo³ecznego. Tak wiêc wszystko: woda, olej, ogieñ, œwiat³o, bia³e
szaty i w³o¿enie r¹k, sk³ada siê na piêkno wejœcia w radoœæ zbawienia. Ponadto
doœwiadczenie nowego ¿ycia w Chrystusie i w Koœciele pog³êbione jest przez
modlitewny udzia³ zgromadzenia w obrzêdzie liturgicznym i przez przyjêcie



128

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

ochrzczonego do spo³ecznoœci i rodziny wspólnoty wiary. Wiêkszoœæ doros³ych
katechumenów przyjmuje sakramenty inicjacji podczas wigilii Wielkanocy po
ostatnich etapach procesu nawrócenia, który mia³ miejsce w okresie Wielkiego
Postu. To jest b³ogos³awiony czas dla parafii katolickich, poniewa¿ pokuta wiel-
kopostna i przygotowanie do Wielkanocy zachêca katolików do intensywnego
zaanga¿owania duchowego, co znajduje swój punkt szczytowy w odnowieniu
obietnic chrzcielnych w niedzielê wielkanocn¹. Innymi s³owy, katolicy podczas
tego okresu liturgicznego ka¿dego roku s¹ wzywani, by prze¿yæ na nowo i pog³ê-
biæ ich chrzeœcijañskie nawrócenie.

162. W chrzcie otrzymuje siê ³askê usprawiedliwienia, tzn. ³askê uœwiêca-
j¹c¹, która przemienia osobê wewnêtrznie. Koœció³ wspiera wewnêtrzn¹ prze-
mianê nowoochrzczonych przez nauczanie, które nastêpuje po chrzcie. Ta
„mystagogia” wi¹¿e siê z bogatym programem dalszej doktrynalnej formacji i
wprowadzeniem w duchowe i liturgiczne ¿ycie chrzeœcijañskiej wspólnoty,
które dokonuje siê w okresie po otrzymaniu sakramentów inicjacji. Odnowio-
ne Obrzêdy Chrzeœcijañskiego Wtajemniczenia Doros³ych, oparte na tradycji
staro¿ytnego Koœcio³a, maj¹ na celu kierowanie osob¹, jako „«nowym stwo-
rzeniem» (2 Kor 5,17), przybranym synem Bo¿ym, który sta³ siê «uczestni-
kiem Boskiej natury» (2 P 1,4), cz³onkiem Chrystusa, a z Nim «wspó³dziedzi-
cem» (Rz 8,17), œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego” (KKK 1265). Doœwiadczenie
chrzcielne pomaga osobie wzrastaæ w wierze, nadziei i mi³oœci do Boga, ¿yæ
w otwartoœci na podszepty Ducha Œwiêtego i dojrzewaæ w œwiêtoœci. Doroœli
podczas swojej inicjacji otrzymuj¹ tak¿e sakrament bierzmowania, tzn. „pe³ne
wylanie Ducha Œwiêtego, jakie niegdyœ sta³o siê udzia³em Aposto³ów w dniu
Piêædziesi¹tnicy” (KKK 1302). To pomna¿a ³askê chrztu tak, ¿e poczucie sy-
nostwa Bo¿ego i przybrania jest pog³êbione, zwi¹zek z Chrystusem jest moc-
niejszy, pomna¿aj¹ siê dary Ducha Œwiêtego, zwi¹zek z Koœcio³em jest do-
skonalszy, a przez szczególn¹ moc Ducha Œwiêtego s¹ oni uzdolnieni do
œwiadczenia o Chrystusie w s³owie i czynie (por. KKK 1303). Przyjêcie eu-
charystii w „pierwszej komunii” jest udzia³em w sakramencie bliskiej wspól-
noty z Chrystusem, który „podtrzymuje, pog³êbia i odnawia ¿ycie ³aski otrzy-
mane na chrzcie.” Jako „chleb naszej pielgrzymki, a¿ do chwili œmierci”
(KKK 1392), eucharystia dostarcza koniecznego pokarmu do ci¹g³ego wzro-
stu w ¿yciu chrzeœcijañskim.

163. Duchowe, uczuciowe i estetyczne wymiary inicjacji chrzeœcijañskiej uka-
zuj¹ cudownoœæ i wspania³oœæ wspólnoty z Bogiem, który jest œwiêty a mimo to
udziela nam swojej chwa³y. Wszystkie te wymiary stanowi¹ wprowadzenie do
chrzeœcijañskiego uczniostwa, d¹¿enia do œwiêtoœci i „¿ywej i osobistej relacji z
¿ywym i prawdziwym Bogiem” (KKK 2558).
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2. Doœwiadczenie ¿ycia chrzeœcijañskiego we wspólnocie

a. Perspektywa zielonoœwi¹tkowa

164. Zdaniem zielonoœwi¹tkowców doœwiadczalny wymiar wiary nie ograni-
cza siê do pocz¹tków ¿ycia chrzeœcijañskiego. M³odych chrzeœcijan uczy siê szu-
kaæ Pana poprzez codzienn¹ modlitwê i czytanie Pisma oraz oczekiwaæ na Bo¿e
prowadzenie w ich ¿yciu. Zachêca siê tak¿e, by modlili siê gorliwie w chwili po-
trzeby z braæmi i siostrami na zgromadzeniu wspólnoty. Zachêca siê ich do jak
najczêstszego udzia³u w dzia³aniach wspólnoty i zaanga¿owania w jakiœ rodzaj
s³u¿by na rzecz tych, którzy s¹ w potrzebie. Od samych pocz¹tków ruchu w mi-
nionym wieku, zielonoœwi¹tkowcy byli aktywni spo³ecznie, organizuj¹c na ca³ym
œwiecie sierociñce, rozdaj¹c ¿ywnoœæ i ubrania, daj¹c schronienie bezdomnym i
zaspokajaj¹c potrzeby spo³eczne za pomoc¹ innych form dzia³alnoœci. W coraz
wiêkszym stopniu bior¹ udzia³ w rz¹dzeniu, uczulaj¹c na pewne problemy jak i
tam, gdzie jest to mo¿liwe, pe³ni¹c urz¹d, staraj¹c siê rozwi¹zywaæ pal¹ce kwe-
stie etyczne i spo³eczne. Wraz ze wzrostem liczebnym wzrasta wœród zielono-
œwi¹tkowców poczucie, ¿e spoczywa na nich, jako chrzeœcijanach, polityczna od-
powiedzialnoœæ, by u¿ywaæ swojego wp³ywu dla dobra ca³ego spo³eczeñstwa.
Przyjœcie do Chrystusa w wierze powinno przejawiaæ siê i byæ praktykowane we
wszystkich aspektach ¿ycia.

165. Zielonoœwi¹tkowcy uwa¿aj¹, ¿e ³aska penetruje ca³e ¿ycie chrzeœcijañ-
skie w taki sposób, ¿e Bóg aktywnie dokonuje przemiany w ka¿dym wierz¹-
cym. Udzielenie ³aski uzdalnia chrzeœcijanina do otworzenia siê na rzeczy
Bo¿e, przejawiania w swoim ¿yciu owocu Ducha (Ga 5,22-25) i entuzjastyczne-
go reagowania na wszystkie poruszenia Ducha Œwiêtego. Ta przemiana zacho-
dzi wówczas, gdy otwartoœæ na Bo¿e rzeczy i gotowoœæ do reagowania na Bo¿e
powo³anie staj¹ siê widoczne. Zachodzi wówczas, gdy cz³owiek przychodzi do
Boga w wyniku nalegania i starañ Ducha Œwiêtego, dobrze opisanych w jednej
z pieœni gospel: „Tak jakim jest, nic nie mam, nie”28 . Bóg przyjmuje ludzi taki-
mi, jacy s¹, z ca³ym ich cz³owieczeñstwem i grzesznoœci¹, z wszystkimi ich sil-
nymi stronami i wszystkimi s³aboœciami, i zaczyna ich krok po kroku przemie-
niaæ w ludzi, którymi maj¹ siê staæ. Po drodze, przez uzdolnienie i moc Ducha
Œwiêtego, s¹ przemieniani na obraz Pana (2 Kor 3,18), czego dowodem jest
owoc Ducha (Ga 5,22-25).

166. Zielonoœwi¹tkowcy otwarcie mówi¹ o roli, jak¹ doœwiadczenie odgry-
wa w ich ¿yciu chrzeœcijañskim. Czêsto mówi¹ o odczuwaniu obecnoœci Pana
i o doœwiadczaniu osobistych i zbiorowych spotkañ z Bogiem. Nie lekcewa¿¹

28 Œpiewnik Pielgrzyma, nr 213.
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tych doœwiadczeñ, ale wierz¹, ¿e wszystkie rodzaje spotkañ miêdzy Bogiem a
cz³owiekiem s¹ wyrazem Bo¿ej ³askawoœci. Czasami doœwiadczenia te pro-
wadz¹ ich do okresów oddawania Bogu czci, czasami do refleksyjnej ciszy,
momentów, kiedy zstêpuje na nich „œwiête milczenie”, gdy poœród nich prze-
bywa Bóg. Przy innych okazjach mog¹ krzyczeæ, wo³aæ, tañczyæ, œpiewaæ,
mówiæ innymi jêzykami albo doœwiadczaæ jeszcze innych przejawów Ducha.
Zawsze jednak pamiêtaj¹, ¿e ich reakcja zale¿y przede wszystkim od Bo¿ej
obecnoœci poœród nich, od przejawów Jego ³aski bêd¹cej ca³kowicie Jego
dzie³em.

167. Wed³ug zielonoœwi¹tkowców doœwiadczenie duchowe wyra¿a siê za-
równo w sposób indywidualny jak i eklezjalny. Publiczne wyznanie wiary, mo-
dlitwa i namaszczenie chorych, jak równie¿ doœwiadczenia charyzmatyczne
maj¹ce budowaæ lud Bo¿y, s¹ wszystkie tego przyk³adem w kontekœcie zbioro-
wym. Tak¿e ma³¿eñstwo i ordynacja, kiedy celebrowane s¹ w ramach wspólno-
ty i przez ni¹, stanowi¹ przejawy ³aski, które wskazuj¹ w stronê ¿ycia wspólno-
towego. Zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹ tak¿e ró¿ne dary duchowe dane poszczegól-
nym osobom, które wnosz¹ je na spotkania zboru lub wykorzystuj¹ w œwiecie
wokó³ nich. Dla wiêkszoœci zielonoœwi¹tkowców to, ¿e Bóg chce u¿ywaæ ich
dla swojej chwa³y jest wyraŸnym dowodem tego, ¿e Bóg dzia³a w ich ¿yciu.
Dla niektórych jest to gwarancj¹ ich zbawienia. Zielonoœwi¹tkowcy zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e takie myœlenie ma granice, ale jednoczeœnie przyznaj¹, ¿e Bóg jest
zawsze ³askawy, zawsze hojny, i chêtnie wybacza nasze winy w okoliczno-
œciach codziennego ¿ycia.

168. ¯ycie zielonoœwi¹tkowców nie ogranicza siê do czasu spêdzonego wspól-
nie na modlitwie, spo³ecznoœci i uwielbieniu Boga. Przez to, w jaki sposób ka¿dy
z nich ¿yje Ewangeli¹, jako reprezentanci wspólnoty chrzeœcijañskiej, rozszerzaj¹
wp³yw wspólnoty chrzeœcijañskiej na œwiat. Zielonoœwi¹tkowcy zazwyczaj us³u-
guj¹ innym bez rozg³osu, czêsto, choæ nie zawsze, anga¿uj¹c siê za kulisami w
dzia³ania na rzecz ludzkiej godnoœci, zdrowia i dobrobytu oraz wspólnego dobra.
W ostatnich latach wp³yw, jaki maj¹ zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê, zdo-
bywa coraz wiêksze uznanie29 . W rezultacie mo¿na powiedzieæ, ¿e razem z kato-
likami nie tylko podzielaj¹ powo³anie do ewangelizacji pojedynczych osób, ale s¹
tak¿e zainteresowani ewangelizowaniem kultury oraz d¹¿eniem do pokoju i spra-
wiedliwoœci.

29 Ostatnie badanie “Spirit and Power: A 10-Country Survey of Pentecostals,” przeprowadzone przez
Pew Forum mo¿na znaleŸæ online na: http://pewforum.org/publications/surveys/pentecostals-06.pdf; D. E.
Miller i T. Yamamori, Global Pentecostalism. The New Face of Christian Social Engagement Berkeley,
[b.m.] 2007.
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169. Bior¹c pod uwagê zielonoœwi¹tkowe pogl¹dy dotycz¹ce powrotu do cza-
sów pierwszego Koœcio³a, eschatologia odgrywa istotn¹ rolê w pentekostalizmie.
Przekonanie o tym, ¿e uczestnicz¹ w realizacji proroctwa o „deszczu jesiennym”
z Joela 2,23 i ¿yj¹ w „dniach ostatecznych” (Dz 2,17), sprawia, i¿ misjê i ewange-
lizacjê zielonoœwi¹tkowcy stawiaj¹ w centrum swojej dzia³alnoœci. Ich rozumie-
nie Królestwa Bo¿ego jako ju¿ w jakiejœ mierze obecnego i maj¹cego nadejœæ
sprawia, ¿e Ducha Œwiêtego uznaj¹ nie tylko za Pocieszyciela pos³anego z góry (J
14,16-17. 25-26; 15,26; 16,7-14), Tego, który ich uœwiêca (Rz 15,16) czy nawet
Tego, który wype³nia ich moc¹ poprzez rozdzielanie ró¿nych charyzmatów (1
Kor 12,11), ale tak¿e jako „zadatek” i „gwarancjê” (2 Kor 1,22) przysz³ych b³o-
gos³awieñstw, oraz Dawcê mocy potrzebnej do wype³nienia powo³ania przed wy-
pe³nieniem siê czasu (Dz 1,8). Patrz¹ w przysz³oœæ z nadziej¹ na nastanie dosko-
na³oœci, kiedy „ka¿de kolano siê zegnie” i „ka¿dy jêzyk wyzna, ¿e Jezus Chrystus
jest Panem ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,10-11).

170. Zielonoœwi¹tkowcy s¹ przekonani, ¿e wierz¹cy powinni d¹¿yæ do Chrztu
w Duchu Œwiêtym. Wed³ug niektórych wydarzenie to poprzedza doœwiadczenie
uœwiêcenia, prze³om lub decyduj¹ce Bo¿e dzia³anie, które uzdalnia ich do ¿ycia
œwiêtym ¿yciem i przygotowuje na Chrzest w Duchu Œwiêtym. Pomimo tego, i¿
wiêkszoœæ denominacji zielonoœwi¹tkowych nie uczy, ¿e istnieje osobne doœwiad-
czenie uœwiêcenia, wszystkie zgadzaj¹ siê, ¿e wzrost w œwiêtoœci jest wa¿nym
procesem trwaj¹cym przez ca³e ¿ycie. Duch Œwiêty dostarcza mocy, dziêki której
wierz¹cy mo¿e dojrzewaæ w œwiêtoœci i mocy do s³u¿by. Wiêkszoœæ zielonoœwi¹t-
kowców œwiadczy o cudownym doœwiadczeniu mówienia innymi jêzykami, kie-
dy prze¿ywali Chrzest w Duchu Œwiêtym. Wszystkich wierz¹cych zachêca siê do
œwiadczenia zarówno w zgromadzeniu wierz¹cych jak i poza nim, odnoœnie tego,
co Pan uczyni³ w ich ¿yciu. Œwiadectwa te buduj¹ osobist¹ wiarê tych, którzy s¹
w zgromadzeniu wierz¹cych. Przejawy Ducha, wymienione przez Paw³a w 1 Kor
12,7-11, rozumie siê jako spontaniczne dzia³ania Ducha Bo¿ego we wspólnocie,
który u¿ywa poszczególnych wierz¹cych tak jak chce, dla zbudowania ca³ej
wspólnoty. W Koœcio³ach zielonoœwi¹tkowych wierz¹cy czêsto maj¹ mentorów
duchowych, którzy prowadz¹ ich w ich duchowym ¿yciu. Wierz¹, ¿e Ewangelia
dotyka ca³ej ludzkiej egzystencji i dlatego przyk³adaj¹ coraz wiêksz¹ wagê do
problemów psychicznych, a tak¿e psycho-spo³ecznych i zdrowotnych. Tak wiêc
podczas gdy nadal wierz¹ w Bo¿e uzdrowienie i bez wahania praktykuj¹ modli-
twê o chorych, Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe coraz czêœciej zatrudniaj¹ pracowni-
ków z zakresu poradnictwa psychologicznego i s³u¿by zdrowia, aby s³u¿yli po-
moc¹ w tym zakresie.

171. Zgromadzenia zielonoœwi¹tkowe przyjmuj¹ wiele ró¿norodnych form,
w tym wielkie nabo¿eñstwa uwielbieniowe i œwi¹teczne, nabo¿eñstwa ewange-
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lizacyjne, spotkania modlitewne i poœwiêcone sk³adaniu œwiadectw, studia bi-
blijne, ma³e grupy. W ramach rosn¹cej ró¿norodnoœci ruchu maj¹cego ju¿ po-
nad 100 lat wystêpuje rozmaitoœæ stylów uwielbienia Boga, reprezentuj¹cych
ca³e spektrum od form bardzo wylewnych po bardziej kontemplacyjne i spo-
kojne. Interesuj¹cym aspektem ruchu jest w³¹czanie elementów kulturowych,
które sprzyjaj¹ rozpowszechnianiu Ewangelii. Jest to szczególnie wyraŸne na
polu misyjnym. Podczas gdy zielonoœwi¹tkowcy nie id¹ na kompromis, jeœli
chodzi o treœæ chrzeœcijañskiego przes³ania i wynikaj¹ce z niego przekonania
moralne, czêsto w³¹czaj¹ w liturgiê elementy kulturowe, takie jak rytmiczny
taniec podczas uwielbienia Boga i autochtoniczne style muzyczne. Wielu zie-
lonoœwi¹tkowców na ca³ym œwiecie korzysta z nowych stylów muzycznych,
nowych technik komunikacji i powszechnie stosuje nowe technologie, gdy
tylko s¹ one dla nich dostêpne. Poza tym pojawia siê coraz wiêksza otwartoœæ
na dzia³anie Ducha w Koœcio³ach spoza krêgów zielonoœwi¹tkowych, co na
przyk³ad przejawia siê czytaniem i uznaniem dla dzie³ literackich powsta³ych
w innych tradycjach chrzeœcijañskich. W nabo¿eñstwach i pobo¿noœci wyko-
rzystuje siê nie tylko tradycyjne hymny i pieœni gospel, ale tak¿e inne gatunki
muzyczne. Pomimo tej otwartoœci istnieje jednak silny opór wobec wszystkie-
go, co mog³oby byæ postrzegane, jako szkodliwe dla ¿ycia chrzeœcijañskiego,
to¿samoœci i misji. To dotyczy w szczególnoœci tych zjawisk w spo³eczeñ-
stwie i kulturze, które s¹ szkodliwe dla ¿ycia duchowego i moralnego. Zielo-
noœwi¹tkowcy s¹ ostro¿ni w odniesieniu do ekumenizmu. Chocia¿ uznaj¹
dzia³anie Ducha w innych tradycjach chrzeœcijañskich i nawi¹zuj¹ z nimi spo-
³ecznoœæ, wahaj¹ siê ca³kowicie zaakceptowaæ te ruchy z obawy przed utrat¹
w³asnej to¿samoœci koœcielnej lub pójœciem na kompromis w odniesieniu do
swoich tradycyjnych pogl¹dów.

172. Partycypacja ca³ej wspólnoty, jej oczekiwanie i otwartoœæ na przejawia-
nie siê Bo¿ej obecnoœci w nabo¿eñstwie pozwala na spontaniczne formy wyra-
zu i dzia³ania, nie bêd¹ce koniecznie czêœci¹ tradycyjnej praktyki zielonoœwi¹t-
kowej. Wœród historycznych i wspó³czesnych przyk³adów wymieniæ mo¿na
„dr¿enie”, „tarzanie siê”, „upadanie”, „tañczenie” i „odpoczywanie” w Duchu.
Podobne doœwiadczenia mo¿na znaleŸæ w Biblii. Niektórzy zielonoœwi¹tkowcy
otwarcie przyjmuj¹ je, inni je odrzucaj¹. Wiêkszoœæ akceptuje jednak takie do-
œwiadczenia, podkreœlaj¹c jednoczeœnie znaczenie ¿ycia wiary, które nie mo¿e
byæ zbytnio uzale¿nione od takich doœwiadczeñ. W ka¿dym przypadku istnieje
potrzeba uwa¿nego rozeznawania, by to co wyj¹tkowe nie sta³o siê regu³¹. Nie
nale¿y d¹¿yæ do tego rodzaju doœwiadczeñ, jakby by³y one celem samym w so-
bie. Ich celem jest przybli¿enie wierz¹cego do Boga. ¯ycie chrzeœcijañskie po-
winno rozwijaæ siê w oparciu o wiarê, zaufanie do Boga i zbawienie dokonane
przez Jezusa Chrystusa.
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173. Standardow¹ czêœci¹ ¿ycia zielonoœwi¹tkowców jest uczestniczenie w
praktykach s³u¿¹cych budowaniu wiary zarówno poszczególnych wierz¹cych jak
i wierz¹cej wspólnoty. Ich spotkania s¹ przepe³nione oczekiwaniem na wspólne
doœwiadczenie obecnoœci i mocy Bo¿ej. Nabo¿eñstwa zielonoœwi¹tkowe daj¹
mo¿liwoœæ czynnego udzia³u wszystkich wiernych. Cechuj¹ je ¿ywe uwielbienie
Boga; czasami g³oœne jednoczesne modlitwy, osobiste œwiadectwa, kolekta i ¿ar-
liwe g³oszenie S³owa Bo¿ego. Temu wszystkiemu towarzysz¹ liczne pieœni, któ-
rych styl muzyczny ró¿ni siê w zale¿noœci od kultury. Przyjêt¹ wœród zielono-
œwi¹tkowców praktyk¹ jest tzw. „wezwanie do przodu”, czas dla uczestników na-
bo¿eñstwa, by wyszli do przodu i pokutowali, modlili siê o uzdrowienie,
uwolnienie, inne szczególne potrzeby lub byli ochrzczeni w Duchu Œwiêtym.
Us³ugiwanie charyzmatami jest otwarte dla wszystkich wiernych. W ten miêdzy
innymi sposób zielonoœwi¹tkowcy praktykuj¹ kap³añstwo wszystkich wierz¹cych
(por. 1 P 2,9-10). Wierz¹, ¿e ka¿dy z cz³onków zboru mo¿e wnieœæ jakiœ wk³ad i
nikt nie jest wykluczony ze sprawowania dzie³a Pañskiego.

174. Do innych aspektów wspólnotowego uwielbienia Boga nale¿¹ Wieczerza
Pañska, chrzest i, w niektórych denominacjach, obmywanie nóg. Organizowane
s¹ te¿ specjalne nabo¿eñstwa w celu ordynowania duchownych, wysy³ania misjo-
narzy, poœwiêcenia budynków oraz przeprowadzania œlubów i pogrzebów. W cza-
sie nabo¿eñstwo odbywaj¹ siê czêsto szczególne uroczystoœci, takie jak powierze-
nie Bogu niemowl¹t lub ma³ych dzieci wraz z modlitw¹ o b³ogos³awieñstwo. Ra-
dosna uroczystoœæ powierzenia dzieci nie przynosi odrodzenia, ale jako wyraz
wiary rodziców oraz zboru jest s³owem b³ogos³awieñstwa wypowiedzianym nad
¿yciem dziecka, wyrazem obiecanego i szczególnego uœwiêcenia dziecka (1 Kor
7,14), jak równie¿ deklaracj¹ pomocy wszystkich wiernych w wychowaniu dzieci
w taki sposób, aby mog³y same kiedyœ przyj¹æ wiarê. Wa¿n¹ czêœci¹ ka¿dego
spotkania jest czas spo³ecznoœci, przy „kawie i herbacie” lub posi³ku. To wszyst-
ko œwiadczy o interpersonalnym i wspólnotowym wymiarze wiary zielonoœwi¹t-
kowców.

b. Perspektywa katolicka

175. Doœwiadczenie religijne by³o pielêgnowane w Koœciele w ci¹gu ca³ej
jego historii. W pierwszych wiekach Ojcowie Koœcio³a nie tylko œwiadcz¹ o
obecnoœci doœwiadczeñ religijnych w uwielbieniu Boga, w codziennym ucznio-
stwie, modlitwie i mistycyzmie, ale tak¿e dostarczaj¹ najwczeœniejszej teologicz-
nej refleksji na ten temat. Ró¿norodne i godne czci tradycje duchowoœci, które
pojawi³y siê na przestrzeni dziejów, czêsto zaczyna³y siê od charyzmy za³o¿ycieli
zakonów religijnych i œwieckich ruchów duchowoœci. Ogólnie rzecz bior¹c ruchy
te przyjmowano i zachêcano do nich jako przejawów ¿ywotnoœci ¿ycia w Duchu
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Œwiêtym. Jednoczeœnie w³aœnie ze wzglêdu na ich wagê jako potencjalnych odpo-
wiedzi na autentyczne doœwiadczenie Bo¿ej ³aski, Koœció³ stara³ siê ostro¿nie
„wszystko badaæ” (por. 1 Tes 5,21), aby odró¿niæ te autentyczne przejawy no-
wych ruchów i popularnej duchowoœci od nieautentycznych. Takie badanie pro-
wadzi³o do odrzucenia lub skorygowania niektórych inicjatyw, zw³aszcza tych,
które same odrzuca³y integracjê z ¿yciem szerszej wspólnoty, z jej widzialnym
porz¹dkiem sakramentalnym i s³u¿b¹ sukcesji apostolskiej. Czasami taka ostro¿-
noœæ okazywa³a siê zbyt gorliwa, a nowe zjawiska, które póŸniej zosta³y uznane
za autentyczne odpowiedzi na inicjatywê Ducha, by³y najpierw odrzucane i zy-
skiwa³y aprobatê dopiero wówczas, gdy ich autentycznoœæ zosta³a dowiedziona
po okresie cierpliwej wytrwa³oœci. Gdy Koœció³ rzymskokatolicki wkracza³ w
okres modernizmu, ostro¿noœæ odnoœnie potencjalnego niebezpieczeñstwa su-
biektywnego doœwiadczenia przyjmowa³a czasami przesadzon¹ formê w postaci
neoscholastycznej teologii koñca XIX w. i pocz. XX w., która gotowa by³a twier-
dziæ, ¿e ³aska nie jest zupe³nie spraw¹ psychologicznej œwiadomoœci. Niemniej
jednak popularna duchowoœæ, poprzez któr¹ wierni indywidualnie b¹dŸ we
wspólnocie zwracali uwagê na jeden lub wiêcej aspektów chrzeœcijañskiej wiary i
praktyki, nadal kwit³a, jak te¿ by³o na pocz¹tku historii chrzeœcijañstwa.

176. Ostatnie dekady przynios³y odnowienie akcentu na wagê doœwiadczenia
w teologii katolickiej, co z jednej strony pomog³o zainicjowaæ II Sobór Watykañ-
ski (1962-1965), a z drugiej by³o jego nastêpstwem. Ponadto wiele nowych ru-
chów eklezjalnych, w tym ostatnie ruchy odnowy duchowej i charyzmatycznej,
k³ad¹ nacisk na rolê doœwiadczenia w ¿yciu chrzeœcijañskim. Katolickie rozumie-
nie doœwiadczenia jest kszta³towane zarówno przez tê d³ug¹ historiê, jak i charak-
terystyczn¹ katolick¹ teologiê ³aski.

177. Katolickie zrozumienie ³aski wynika z holistycznego pojmowania Bo¿ego
dzia³ania przez ca³e chrzeœcijañskie ¿ycie wierz¹cego. To oznacza, ¿e Bóg jest
obecny i czynnie dzia³a w ¿yciu osoby dokonuj¹c w niej rzeczywistej transforma-
cji. Transformacja ta obejmuje dyspozycjê, ci¹g³y proces, a tak¿e gotowoœæ do
odpowiedzi na Bo¿e wezwanie w okreœlonych momentach ¿ycia. Owoc ³aski jest
widoczny przez wzrost w cnocie, tzn. „habitualnej i trwa³ej dyspozycji do czynie-
nia dobra” (KKK 1803). Teologiczne cnoty wiary, nadziei i mi³oœci umo¿liwiaj¹
ci¹g³¹ wspólnotê z Bogiem i mog¹ byæ kszta³towane w modlitwie i s³u¿bie dla
Pana oraz mi³oœci do bliŸniego. ¯ycie moralne jest mo¿liwe tak¿e przez rozwój i
praktykowanie tzw. czterech cnót kardynalnych – roztropnoœci, sprawiedliwoœci,
umiarkowania i mêstwa. W katolickiej perspektywie bardzo wa¿na jest zasada
³aski udoskonalaj¹cej naturê. Bóg przyjmuje nas takimi, jakimi jesteœmy, z na-
szym temperamentem i talentami, i doskonali je na poziomie ponadnaturalnym,
lecz¹c zarówno konsekwencje grzechu i podnosz¹c nas do uczestnictwa w Bo¿ym
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¿yciu w taki sposób, ¿e cnota chrzeœcijañska przekracza to, co jest mo¿liwe na
poziomie naturalnym – np. pomaga mi³owaæ nie tylko swoich przyjació³, ale tak-
¿e wrogów. Dary Ducha Œwiêtego (charismata) – zarówno te, które uœwiêcaj¹
osobê jak i te, które budujê wspólnotê – przypominaj¹ nam, ¿e wezwanie do
chrzeœcijañskiej doskona³oœci, rozumianej jako pe³nia mi³oœci, wymaga mocy
Ducha Œwiêtego w ¿yciu chrzeœcijañskim zarówno do wzrastania w œwiêtoœci jak
i do wype³nienia misji.

178. Bogaty doœwiadczalny charakter ¿ycia chrzeœcijañskiego by³ zawsze wi-
doczny w duchowych tradycjach Koœcio³a. Doœwiadczenia duchowego pociesze-
nia, takie jak œwiadomoœæ Bo¿ej obecnoœci, która wzmacnia wiarê, nadziejê i mi-
³oœæ, interpretuje siê nie jako pewnoœæ zbawienia, ale jako dowód Bo¿ego dzia³a-
nia w swoim ¿yciu. Takie doœwiadczenia mog¹ mieæ dramatyczny przebieg,
sprawiaj¹c, ¿e prze¿ywaj¹cy je p³acze lub wpada w ekstazê. Katolicy wierz¹ tak-
¿e, ¿e „³aska nale¿¹c do porz¹dku nadprzyrodzonego, wymyka siê naszemu do-
œwiadczeniu i mo¿e byæ poznana jedynie przez wiarê” (KKK, 2005). To oznacza,
¿e Bo¿a ³aska przerasta nasze doœwiadczenie i jest obecna nawet wówczas, kiedy
mo¿emy byæ jej nieœwiadomi, zarówno w chwilach radoœci jak i w chwilach
smutku, w uniesieniach jak i na pustyni tego, co nazywa siê ciemn¹ noc¹ duszy, a
przede wszystkim w realiach codziennego ¿ycia.

179. Wspólnotowy wymiar doœwiadczenia przenika wszystkie aspekty katolic-
kiego ¿ycia duchowego. Doœwiadczenie duchowe ma szczególny koœcielny
kszta³t. Sakramentalne i liturgiczne ¿ycie Koœcio³a to podstawowy sposób forma-
cji ¿ycia chrzeœcijañskiego wszystkich katolików. Sakramenty udzielaj¹ ³aski w
kontekœcie liturgii Koœcio³a, tzn. wspólnoty trwaj¹cej na modlitwie. Spo³eczny
wymiar ¿ycia jest œciœle powi¹zany z sakramentami, poniewa¿ zawsze wymagaj¹
one celebrowania w obecnoœci innych. Omawialiœmy ju¿ sakramenty inicjacji, z
których eucharystia jest kontynuowana przez ca³e ¿ycie, bêd¹c ci¹g³ym pokar-
mem chrzeœcijañskiej wspólnoty. Sakramenty pojednania i namaszczenia chorych
s³u¿¹ wierz¹cym w potrzebie. Pojednanie lub pokuta jest szczególnie wa¿na jako
nieustanny sakrament chrzeœcijañskiego nawrócenia, dziêki któremu wierz¹cy od-
krywa wspania³oœæ Bo¿ej uzdrawiaj¹cej ³aski, gdy zaczyna dostrzegaæ coraz
wiêksz¹ nêdzê w³asnej grzesznoœci i doœwiadcza radoœci bycia œwiêtym pokutni-
kiem. Sakramenty ma³¿eñstwa i œluby czystoœci daj¹ ³askê do trwania w okreœlo-
nym stanie.

180. Sakramenty s¹ fundamentem ¿ycia wspólnotowego i doœwiadczenia reli-
gijnego w katolicyzmie. Niemniej jednak rozwija siê te¿ bogata ró¿norodnoœæ
popularnych wyrazów pobo¿noœci, rozmaitych pod wzglêdem treœci i stylu, od-
zwierciedlaj¹ca bogactwo spo³eczno-kulturowej wra¿liwoœci wierz¹cych i wyma-
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gaj¹ca pokierowania przez przywódców na poziomie lokalnym, regionalnym i
powszechnym, aby pozosta³a zgodna z Ewangeli¹ i jedn¹ wiar¹, która jednoczy
ca³¹ wspólnotê. Wspólne ¿ycie i przyjaŸñ duchowa, w tym g³êbokie relacje, jakie
nawi¹zuj¹ niektórzy katolicy ze swoimi spowiednikami i przewodnikami ducho-
wymi, uwydatniaj¹ fakt, ¿e chrzeœcijañsk¹ pielgrzymkê odbywa siê z innymi.
Wspólnoty wiernych z³o¿one z tych, którzy œlubuj¹ ¿yæ zgodnie z radami ewan-
gelicznymi ubóstwa, czystoœci i pos³uszeñstwa na wzór Jezusa (ubóstwo; Mt
8,20; 19,21; 2 Kor 8,9; czystoœæ: 19,12; por. 1 Kor 7,32-25; pos³uszeñstwo: J
4,34; 5,30; Hbr 10,7; Flp 2,8) stanowi¹ jeszcze jeden rodzaj ¿ycia, podejmowane-
go wspólnie przez uczniów Pana. Uczniostwo jednak nie jest ograniczone do ta-
kich form ¿ycia konsekrowanego.

181. Poprzez ¿ycie œwieckich w rodzinach katolickich i parafiach a tak¿e ich
powo³anie do ¿ycia Ewangeli¹ w œwiecie, uwidacznia siê obecnoœæ chrzeœcijañ-
skiej wspólnoty w sferze rodziny, w zgromadzaniu parafialnym i w zaanga¿owa-
niu ludu Bo¿ego w spo³eczeñstwo. „Œwiat staje siê zatem miejscem i œrodkiem
dla œwieckich wiernych do wype³niania chrzeœcijañskiego powo³ania, poniewa¿
sam œwiat jest przeznaczony do tego, by uwielbi³ Boga Ojca w Chrystusie” (Jan
Pawe³ II, Egzortacja apostolska na temat powo³ania i misji wiernych œwieckich,
15). Zatem w przypadku œwieckich, którzy tworz¹ przeogromn¹ wiêkszoœæ katoli-
ków, uczniostwo we wspólnocie ma przenikaæ wszystkie wymiary ich duchowego
¿ycia. Doœwiadcza siê go w ma³¿eñstwie, które Koœció³ og³asza, jako „skuteczny
znak obecnoœci Chrystusa” (KKK, 1613) oraz w rodzinie, jako „Koœciele domo-
wym” i „podstawowym miejscu ‘humanizacji’ osoby i spo³eczeñstwa” (Egzorta-
cja apostolska na temat powo³ania i misji wiernych œwieckich, 40). ¯yje siê nim
w parafii gdzie koœcielny udzia³ laików przejawia siê przez wspóln¹ modlitwê,
spo³ecznoœæ, s³u¿bê i misjê. Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ charyzmatów, których
udziela Duch, mo¿e ono przyj¹æ te¿ formê œwieckich ruchów koœcielnych poza
strukturami parafialnymi, w oparciu o okreœlon¹ duchowoœæ i/lub misjê. Rozsze-
rza siê te¿ na spo³eczeñstwo gdzie „dobroczynnoœæ daje ¿ycie i podtrzymuje dzie-
³o solidarnoœci, zainteresowane wszystkimi potrzebami ludzkiej istoty” (Egzorta-
cja apostolska na temat powo³ania i misji wiernych œwieckich, 41), gdzie podkre-
œla siê godnoœæ osoby i gdzie ¿ycie publiczne oparte o dobro wspólne jest
przeznaczone dla ka¿dego i przez ka¿dego (por. Egzortacja apostolska na temat
powo³ania i misji wiernych œwieckich, 42). Dlatego te¿ katolicy s¹ powo³ani do
ewangelizowania kultury oraz d¹¿enia do sprawiedliwoœci i pokoju, jako znaków
nadchodz¹cego Królestwa.

182. Poniewa¿ katolicy widz¹ Koœció³ jako wspólnotê powo³an¹ do istnienia
przez s³owo i sakrament, ca³e osobiste doœwiadczenie duchowe jest uczestnicze-
niem w tej wspólnocie i st¹d ma g³êboko eklezjalny charakter. Ponadto wspólnota
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ta pochodzi z ¿ycia i samoofiarowania siê Trójjedynego Boga i doœwiadczana jest
przez katolików we wspólnocie œwiêtych, obejmuj¹cej zarówno ¿ywych jak i
umar³ych – ten „wielki ob³ok œwiadków” (Hbr 12,1). Obecnoœæ Marii i œwiêtych
w ¿yciu Koœcio³a wraz z modlitw¹ Koœcio³a o wiernych, którzy odeszli, przypo-
minaj¹ o ich obecnoœci z nami i dla nas, jako ¿e katolicy staraj¹ siê byæ ze sob¹
nawzajem w s³u¿bie dla Pana. Œwiêci wzbogacaj¹ i kszta³tuj¹ nasze wspólnotowe
doœwiadczenie, daj¹c przyk³ad chrzeœcijañskiego ¿ycia i pomagaj¹c nam we wsta-
wiennictwie. Przede wszystkim „wspólnota Koœcio³a jest darem, wielkim darem
Ducha Œwiêtego, który powinien byæ przyjêty z wdziêcznoœci¹ przez œwieckiego
wiernego, a jednoczeœnie powinna byæ prze¿ywana w g³êbokim poczuciu odpo-
wiedzialnoœci” (Egzortacja apostolska na temat powo³ania i misji wiernych
œwieckich, 20).

183. Eschatologia albo „rzeczy ostateczne” kszta³tuj¹ w fundamentalny sposób
tak¿e katolickie doœwiadczenie. Wszystkie sakramenty i ziemska liturgia bêd¹ ce-
lebrowane a¿ do przyjœcia Pana. Chrzeœcijanie egzystuj¹ pomiêdzy eonami, maj¹c
dar Ducha Œwiêtego jako „zadatek” tego, co ma nadejœæ (2 Kor 1,22; Ef 1-13-14).
Mamy nadziejê na to, czego nie widzimy i oczekujemy tego cierpliwie (Rz 8,24-
25). Dotyczy to równie¿ naszej osobistej œmierci, która dla katolików jest przed-
miotem duchowego pragnienia jak to jest tradycyjnie wyra¿one w modlitwie
„Zdrowaœ Mario” – „módl siê za nami teraz i w godzinie œmierci naszej”. Tak¿e
cierpienie wiernego w chorobie ³¹czy go przez modlitwê i sakrament namaszcze-
nia chorych z cierpieniem i œmierci¹ Chrystusa (KKK, 1521-1522), w³¹czaj¹c w
to ostateczne cierpienia w godzinie œmierci, kiedy przyjêcie cia³a i krwi Chrystusa
w tej ostatniej komunii œwiêtej znanej pod nazw¹ „wiatyku” ma „szczególn¹
wagê i znaczenie” jako „przejœcie” do Ojca (KKK, 1524). Wszystko to s¹ wa¿ne
wymiary ¿ycia duchowego. Dziêki temu zdajemy sobie te¿ sprawê, ¿e ci¹gle
oczekujemy „nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka Bo¿a sprawiedli-
woœæ” (2 P 3,13), gdzie grzech i œmieræ zostan¹ przezwyciê¿one a „ka¿da ³za zo-
stanie otarta” (Ap 21,4). ¯yj¹c w czasie miêdzy dniem Piêædziesi¹tnicy a Paruzj¹,
doœwiadczamy ³askawej rzeczywistoœci ¿ycia chrzeœcijañskiego w sposób niedo-
skona³y, jak wyznaj¹ katolicy: „wszyscy chrzeœcijanie bez wzglêdu na stan i po-
wo³anie ¿yciowe s¹ wzywani do pe³ni ¿ycia chrzeœcijañskiego i doskona³ej mi³o-
œci” (Lumen gentium, 40; KKK, 2013), a¿ ca³kowicie dope³ni siê zbawienie.

3. Punkty zbie¿ne i wyzwania
odnoœnie doœwiadczenia w ¿yciu chrzeœcijañskim

184. My zielonoœwi¹tkowy i katolicy jesteœmy wdziêczni Bogu za wzajemnie
wzbogacaj¹ce przemyœlenia, jakie dziêki dialogowi przynios³y nasze rozmowy na
temat roli doœwiadczenia w wierze i wspólnocie chrzeœcijañskiej. Widzieliœmy,
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podobnie jak w powy¿szej sekcji (paragrafy 164-183), ¿e istnieje doœæ du¿a
zbie¿noœæ w wa¿nych kwestiach miêdzy zielonoœwi¹tkowcami i katolikami; o
wielu rzeczach mo¿emy mówiæ jednym g³osem. Szybko odkryliœmy, ¿e pewne
standardowe wyobra¿enia o ka¿dej z naszych tradycji s¹ zbyt uproszczone, by
mog³y byæ utrzymywane przez cz³onków naszych wspólnot. Na przyk³ad po-
wierzchowne spostrze¿enie, ¿e zielonoœwi¹tkowcy polegaj¹ g³ównie na sercu i
uczuciach a ¿ycie katolików jest ca³kowicie zdeterminowane przez abstrakcyjne
prawdy teologiczne i zewnêtrzne rytua³y, przeczy temu, jak bardzo wa¿ne jest dla
nas doœwiadczenie religijne, zarówno w odniesieniu do wspólnej wiary chrzeœci-
jañskiej jak i ró¿nic, które nas wyró¿niaj¹. Mamy nadziejê, ¿e nasze refleksje
przynios¹ po¿ytek obu naszym wspólnotom.

185. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy Ÿród³o swojego doœwiadczenia upatruj¹ w
Bo¿ym dzia³aniu w swoim ¿yciu, którego doznaj¹ w dniu dzisiejszym, ale o
którym œwiadczy³y Ÿród³a Bo¿ego objawienia. Przede wszystkim dotyczy to
œwiadectwa biblijnego, które w fundamentalny sposób uformowa³o obie nasze
wspólnoty. Widzimy te¿, ¿e tym œwiadectwem ¿y³y kolejne pokolenia chrzeœci-
jan. W obecnej fazie dialogu szczególn¹ uwagê poœwiêciliœmy Ojcom Koœcio³a
ze wzglêdu na ich czasow¹ bliskoœæ do œwiadectwa biblijnego i bogactwo ich
duchowego doœwiadczenia. Chocia¿ katolicy i zielonoœwi¹tkowcy ró¿ni¹ siê
pogl¹dami na temat autorytetu Ojców Koœcio³a w ¿yciu koœcielnym, odnaleŸli-
œmy wspólny grunt w naszym pragnieniu naœladowania ich sposobu integrowa-
nia doktryny z ¿yciem. Zachêcaj¹ce jest dla nas to, jak wi¹zali ze sob¹ rozumie-
nie wiary, duchowoœæ i œwiêtoœæ ¿ycia. Zdaniem katolików „wypowiedzi Ojców
Koœcio³a œwiadcz¹ o ¿yciodajnej obecnoœci [...] Tradycji,” która wraz z Pismem
Œwiêtym jest odrêbnym sposobem przekazywania Bo¿ego S³owa (KKK, 78).
Ojcowie Koœcio³a zajmuj¹ uprzywilejowane miejsce w Tradycji. Magisterium
albo nauczaj¹cemu urzêdowi Koœcio³a (tzn. biskupom we wspólnocie z papie-
¿em), jako s³udze S³owa Bo¿ego, powierzona zosta³a w³adza interpretowania
S³owa Bo¿ego, zw³aszcza w kwestii definiowania dogmatów wiary i nauczania
doktryny. Zielonoœwi¹tkowcy nie przyjmuj¹ tego samego rozumienia Tradycji
ani nie maj¹ urzêdu nauczycielskiego, chocia¿ utrzymuj¹ okreœlone standardy
doktrynalne. Ró¿ne denominacje zielonoœwi¹tkowe rozwinê³y ró¿ne procedury
rozstrzygania sporów doktrynalnych. Nie odrzucaj¹ jednak œwiadectwa Ojców
Koœcio³a i w takim zakresie, w jakim to œwiadectwo jest podporz¹dkowane nor-
mie biblijnej, mo¿e ono s³u¿yæ jako przyk³ad ¿ycia dla chrzeœcijan w dniu dzi-
siejszym. Dlatego choæ ró¿ni nas ci¹gle zrozumienie sposobu, w jaki przekazy-
wane jest Bo¿e objawienie, odkryliœmy, ¿e skupienie siê na chrzeœcijañskim
doœwiadczeniu u Ojców Koœcio³a wzbogaci³o obie nasze strony. Katolicy mog¹
cieszyæ siê biblijnym etosem, który w tak du¿ej mierze wp³ywa na Ojców Ko-
œcio³a, a zielonoœwi¹tkowcy mog¹ uzmys³owiæ sobie, w jaki sposób ¿ycie staro-
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¿ytnego Koœcio³a by³o w rozumieniu wspólnoty chrzeœcijañskiej podró¿¹, któr¹
prze¿ywano w Duchu Œwiêtym.

186. Czytaj¹c wspólnie Pismo i pisma Ojców Koœcio³a odkryliœmy tak¿e
wspóln¹ g³êbiê wspó³czesnego doœwiadczenia wiary katolików i zielonoœwi¹t-
kowców. Wa¿ne by³o uœwiadomienie sobie, ¿e uczuciowy wymiar doœwiadczenia
jest wpisany w obie nasze tradycje, nawet jeœli kszta³t i sposób wyra¿ania siê tej
uczuciowoœci mo¿e ró¿niæ siê poœród wielu wspólnych doœwiadczeñ. Dotyczy to
wielu poziomów doœwiadczenia i naszej jego oceny. Zgadzamy siê, ¿e doœwiad-
czenie uczuciowe nie jest celem samym w sobie, ale œrodkiem, dziêki któremu
spotykamy Boga. Sprzeciwiamy siê czysto zewnêtrznemu i formalnemu wyrazo-
wi naszej wiary. Zielonoœwi¹tkowcy odró¿niaj¹ „pobo¿noœæ na pokaz” od auten-
tycznej wiary, natomiast katolicy mówi¹ o w³aœciwej dyspozycji wewnêtrznej do
modlitwy liturgicznej i przyjmowania sakramentów. G³ównym celem doœwiad-
czenia duchowego jest przemiana, co oznacza, ¿e nie same uczucia s¹ miar¹ do-
œwiadczenia, ale wiara, któr¹ ono rodzi i ¿ycie moralne, które ono karmi. Kiedy
brakuje poczucia Bo¿ej obecnoœci nale¿y trwaæ w wierze. Bóg chce, aby dar do-
œwiadczenia Jego obecnoœci i mocy przemienia³ nas na obraz Chrystusa i uzdal-
nia³ do kontynuowania Jego misji.

187. Rozró¿nianie doœwiadczeñ jest koniecznym wymiarem wspó³czesnego
¿ycia koœcielnego, jako ¿e pamiêtamy o potrzebie wzrastania w dojrza³ym u¿y-
waniu tego daru. Niektóre doœwiadczenia maj¹ znaczenie dla wiary, poniewa¿
wywo³uj¹ w nas œwiête pragnienia i d¹¿enia, a dziêki ³asce Bo¿ej obecnej w nich
i przez nie, wzrastamy w ¿yciu chrzeœcijañskim. Zgadzamy siê te¿, ¿e doœwiad-
czenia religijne wzmagaj¹ poczucie Bo¿ej obecnoœci w codziennym ¿yciu – co
wczeœniej opisywaliœmy jako religijny wymiar wszelkiego doœwiadczenia – aby
nasze ¿ycie by³o uœwiêcone we wszystkich jego aspektach. Nie nale¿y oczekiwaæ
niczego mniej jako owocu wcielenia i wylania Ducha Œwiêtego. Rozró¿nianie
dotyczy tak¿e koœcielnego i zbiorowego uznania obecnoœci i funkcjonowania da-
rów duchowych, a tak¿e nowych duchowych ruchów w ca³ym Koœciele. Mo¿na
wymieniæ wiele przyk³adów takiego rozró¿niania, które mo¿e dotyczyæ rozpozna-
wania charyzmatu nowego ruchu czy zakonu, s³u¿by ewangelisty-uzdrowiciela,
nowego miejsca pielgrzymkowego, nowej formy pobo¿noœci, nowego przebudze-
nia, które przyci¹ga t³umy ludzi, nowego proroctwa lub interpretacji biblijnej i
wielu innych sytuacji duszpasterskich.

188. Doszliœmy równie¿ do wniosku, ¿e nasze doœwiadczenia religijne prze-
zwyciê¿aj¹ nieusprawiedliwion¹ niczym dychotomiê miêdzy osobistym a spo-
³ecznym albo indywidualnym a wspólnotowym wymiarem doœwiadczenia. Do-
œwiadczenia, o których œwiadczyliœmy podczas wspólnej lektury i dzielenia siê ze
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sob¹, czêsto obejmuj¹ oba wymiary. Chrzeœcijanin, czy to katolik czy zielono-
œwi¹tkowiec, jest g³êboko poruszony przez to, ¿e Bóg wywo³uje g³êbok¹ egzy-
stencjaln¹ odpowiedŸ na swoja obecnoœæ i wolê. Jednoczeœnie doœwiadczenie po-
zostaje pod wp³ywem wspólnoty eklezjalnej bez wzglêdu na to, czy ma to miej-
sce na nabo¿eñstwie, podczas osobistej modlitwy czy nawet w codziennym ¿yciu.
Charakter wspólnoty, w tym okreœlona kultura, w jakiej siê znajduje, kszta³tuje i
nadaje strukturê doœwiadczeniu. St¹d te¿ nie jest dziwne, ¿e doœwiadczenie kato-
lickie znajduje siê pod wp³ywem symboliki sakramentalnej, pobo¿noœciowej ob-
razowoœci i innych wyrazów duchowoœci, a tak¿e kontemplacji i ciszy. Zielono-
œwi¹tkowcy kszta³towani s¹ przez ¿ywe uwielbienie podczas nabo¿eñstw, zwia-
stowanie biblijne i studiowanie Biblii, oczekiwanie znaków, cudów i przejawów
charyzmatycznych oraz oddanie pracy ewangelizacyjnej i misyjnej.

189. Prawd¹ jest, ¿e w uwielbieniu Boga katolicy podkreœlaj¹ bardziej obrz¹d-
ki liturgiczne, podczas gdy zielonoœwi¹tkowcy podkreœlaj¹ charyzmatyczny wy-
miar uwielbiaj¹cego Boga zgromadzenia. Wp³yw na nasze interpretacje doœwiad-
czeñ religijnych maj¹ tak¿e nasze odmienne doktryny i teologie ³aski. Na przy-
k³ad, ró¿nimy siê zrozumieniem pewnoœci zbawienia i jej zwi¹zkiem z
doœwiadczeniem. Zielonoœwi¹tkowcy œwiadcz¹ o pewnoœci zbawienia, które Bóg
daje darmo w Chrystusie, a katolicy postrzegaj¹ tê pewnoœæ jako kwestiê nadziei i
modlitwy. Powracaj¹cym tematem podczas tej fazy dialogu by³ zwi¹zek miêdzy
wydarzeniem a procesem w nawróceniu, wierze, uczniostwie/formacji i teraz w
doœwiadczeniu. Nasz dialog uczuli³ nas na fakt, ¿e oba wymiary s¹ obecne w ka¿-
dej z naszych tradycji, choæ z ró¿nymi poziomami oczekiwania i oceny. Zielono-
œwi¹tkowcy zazwyczaj mog¹ wskazaæ na wydarzenie nawrócenia (byæ mo¿e na-
wet o charakterze kryzysowym), uœwiêcenia (jeœli nale¿¹ do wesleyañskiej trady-
cji uœwiêceniowej) i Chrztu w Duchu Œwiêtym. Ale sk³adaj¹ równie¿ œwiadectwo
o wielu innych doœwiadczeniach, z których niektóre dokonuj¹ siê poprzez wyda-
rzenie lub jakiœ kryzys, a inne maj¹ raczej charakter procesu, poniewa¿ trwaj¹
przez jakiœ czas. Daj¹ one poczucie niekoniecznie odrêbnych dzie³ ³aski, wspo-
mnianych powy¿ej, ale po prostu czegoœ nowego, co Bóg czyni w ich ¿yciu. Po-
dobnie katolicy mog¹ wskazaæ na obecnoœæ obu tych typów doœwiadczeñ. Typ
doœwiadczeñ w postaci wydarzenia mo¿e obejmowaæ ró¿ne momenty Bo¿ego
dzia³ania, takie jak doœwiadczenie nawrócenia – ‘pierwsze nawrócenie’ zwi¹zane
z dojœciem do wiary lub ‘drugie nawrócenie’ zwi¹zane ze œwiêtym ¿yciem. Albo
mo¿e to byæ po prostu odebranie pocieszenia w modlitwie – ¿ywe i pe³ne pokoju
odczucie Bo¿ej obecnoœci, które wzmaga œwiadomoœæ dzia³ania Bo¿ej ³aski. Do
tych doœwiadczeñ w postaci wydarzenia zaliczaæ siê bêd¹ tak¿e elementy sakra-
mentalne i liturgiczne. Przyk³adem tego jest doœwiadczenie wielu osób przystêpu-
j¹cych codziennie do eucharystii, które œwiadcz¹ o sta³ym, habitualnym i spokoj-
nym odczuciu duchowego nasycenia przez wydarzenie przyjêcia Pana Jezusa w
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eucharystii, poprzez ten sam obrz¹dek liturgiczny dzieñ po dniu. Zarówno katoli-
cy jak i zielonoœwi¹tkowcy uwa¿aj¹, ¿e s³u¿ba duszpasterska odgrywa istotn¹
rolê w nawróceniu i formacji w uczniostwie wierz¹cej wspólnoty. M¹droœæ dusz-
pasterska i planowanie nie przynosz¹ szkody doœwiadczeniu, ale powinny je potê-
gowaæ.

190. W miarê up³ywu dialogu zaczêliœmy zdawaæ sobie sprawê, ¿e pod wzglê-
dem doœwiadczenia duchowego ¿ycia mamy o wiele wiêcej wspólnego ni¿ siê
spodziewaliœmy. Dzielenie siê ze sob¹ i modlitwa doprowadzi³y nas do g³êbokie-
go uznania dla naszego wspólnego chrzeœcijañskiego doœwiadczenia. Dotyczy to
tak¿e uznania tego, ¿e uczuciowe i estetyczne wymiary stawania siê chrzeœcijani-
nem s¹ ¿ywe, osobiste i przemieniaj¹ce. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy twierdz¹,
¿e pragnienie zbawienia jest jednoczeœnie dzie³em Ducha i ludzk¹ odpowiedzi¹.
Ten poziom doœwiadczenia trwa po nawróceniu w sferach tak ró¿nych, jak ¿ycie
rodzinne, praca, powinnoœci obywatelskie oraz promowanie sprawiedliwoœci i
pokoju w spo³eczeñstwie. Nasze tradycje zachêcaj¹ œwieckich do œwiadczenia i
udzia³u w misji Koœcio³a. Zgadzamy siê, ¿e wszystko to jest ugruntowane w d¹-
¿eniu do œwiêtoœci oraz aktywnym ¿yciu zboru i parafii. Ponadto podkreœlamy
potrzebê duchowego rozeznania, obejmuj¹c¹ g³êbok¹ osobist¹ œwiadomoœæ tego,
co czyni Bóg jak równie¿ koniecznoœæ poddawania próbie nowych przejawów
duchowoœci. W tym wszystkim jesteœmy œwiadomi, ¿e Bóg prowadzi nas w sze-
rokim zakresie doœwiadczeñ duchowych, wyj¹tkowych i zwyczajnych, radosnych
i smutnych, tych, które uœwiadamiaj¹ nam nasze duchowe bogactwo i ubóstwo,
gdy mamy udzia³ w cierpieniu, œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Dlatego
razem z Paw³em wyznajemy: chcemy Go poznaæ „zarówno moc Jego zmartwych-
wstania, jak i udzia³ w Jego cierpieniach, upodabniaj¹c siê do Niego w Jego
œmierci”, abyœmy „w ten sposób dost¹pili zmartwychwstania” (Flp 3,10-11). Je-
steœmy zjednoczeni w nadziei, ¿e pomimo naszego grzechu, s³aboœci i podzia³ów,
Bóg doprowadzi do doskona³oœci to, co w nas rozpocz¹³, a¿ do dnia Chrystusa
Jezusa (por. Flp 1,6).

191. Ró¿nice miêdzy nami wci¹¿ istniej¹. Przejawy charyzmatyczne, takie jak
glosolalia, czy praktyki sakramentalne, takie jak wystawienie Najœwiêtszego Sa-
kramentu, mog¹ siê wydawaæ niektórym jak dwa odrêbne œwiaty. Nasze doœwiad-
czenia bêd¹ siê ró¿niæ. Jak zauwa¿yliœmy, doœwiadczenia charyzmatyczne s¹
obecne w Koœciele katolickim, a zielonoœwi¹tkowcy nie maj¹ nic przeciwko po-
rz¹dkowi czy obrzêdowi podczas swoich nabo¿eñstw. Odkryliœmy jednak, ¿e s³u-
chaj¹c siebie nawzajem i œwiadcz¹c o wzajemnej wierze, nadziei i mi³oœci jeste-
œmy przyci¹gani bardziej do Chrystusa. Mamy nadziejê przez moc Ducha, ¿e na-
sze wzajemne uznanie wzbogaci nasz¹ wspólnotê ze sob¹ nawzajem i wzmocni
nasze wspólne œwiadectwo wobec œwiata.
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V. Chrzest w Duchu Œwiêtym
a Chrzeœcijañska Inicjacja

A. Wprowadzenie

1. Dlaczego rozwa¿aæ na nowo kwestiê Chrztu w Duchu Œwiêtym?

192. Do tej czêœci na temat Chrztu w Duchu Œwiêtym chcemy podejœæ tak, jak
podchodziliœmy do innych czêœci, to znaczy, w kontekœcie Chrzeœcijañskiej Ini-
cjacji. Jesteœmy w pe³ni œwiadomi, ¿e s¹ miêdzy nami ró¿nice co do znaczenia,
wagi i momentu wystêpowania Chrztu w Duchu Œwiêtym. Nie jest naszym pra-
gnieniem przes¹dzaæ dyskusjê na korzyœæ którejkolwiek ze stron, ale poniewa¿
doœwiadczenie znane jako Chrzest w Duchu Œwiêtym jest kamieniem wêgielnym
w ¿yciu i duchowoœci zielonoœwi¹tkowców i poniewa¿ doœwiadczenie to jest tak
wa¿ne równie¿ w ¿yciu duchowym i formacji katolickich charyzmatyków, wie-
rzymy, ¿e owocne bêdzie wspólne przyjrzenie siê ró¿nym tekstom biblijnym i
patrystycznym w celu odkrycia, co mog¹ one wnieœæ do naszego rozumienia tego
doœwiadczenia i jego miejsca w inicjacji chrzeœcijañskiej.

193. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹, ¿e wylanie Ducha Œwiêtego jest
wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu Koœcio³a. Podzielamy przekonanie, ¿e Duch
Œwiêty zawsze jest obecny w Koœciele ze swoj¹ ³ask¹, znakami i darami. Uznaje-
my i przyjmujemy charyzmaty jako wa¿ny wymiar w ¿yciu Koœcio³a.

194. Obie nasze tradycje rozpoznaj¹ dwa zasadnicze momenty przyjêcia Du-
cha Œwiêtego. Wed³ug zielonoœwi¹tkowców, momenty te pojawiaj¹ siê w chwili
nawrócenia i Chrztu w Duchu Œwiêtym. Zdaniem katolików, wyznaczone s¹
przez sakramenty chrztu i bierzmowania.

195. Zarówno katolicy jak i zielonoœwi¹tkowcy przyjmuj¹ ³askê obecn¹ w odno-
wie charyzmatycznej. Jej ciep³e przyjêcie przez przywódców w Koœciele rzymskoka-
tolickim jest znakiem oficjalnego uznania tej ³aski. Dodatkowo, wielu zielonoœwi¹t-
kowców (choæ nie wszyscy) wspólnie z katolikami rozpoznaje tê ³askê w decyzji ka-
tolików charyzmatycznych o pozostaniu lojalnymi wyznawcami wiary katolickiej.
Zielonoœwi¹tkowa doktryna o Chrzcie w Duchu Œwiêtym doprowadzi³a, za spraw¹
przyjêcia przez odnowê charyzmatyczn¹ tego doœwiadczenia i pojawienia siê jego
ró¿nych teologicznych interpretacji, do wewnêtrznych dyskusji wœród katolików.
Uczestnicy tego dialogu s¹ przekonani, ¿e doœwiadczenie Chrztu w Duchu Œwiêtym
nie musi byæ kwesti¹ dziel¹c¹ nasze wspólnoty. Wprost przeciwnie, mo¿e ono stano-
wiæ znacz¹cy pomost do wiêkszego zrozumienia i wzajemnego szacunku.
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196. Odnowa katolicka jak równie¿ istnienie tego dialogu podkreœlaj¹ pozytywne
znaczenie ruchu zielonoœwi¹tkowego i ruchu charyzmatycznego dla ca³ego Koœcio³a.
Ruchy te s¹ jednym ze znaków ci¹g³ej obecnoœci Ducha w Koœciele i w œwiecie.
Z tych w³aœnie powodów zwracamy uwagê na temat Chrztu w Duchu Œwiêtym.

2. Wczeœniejszy dialog katolicko-zielonoœwi¹tkowy
na temat Chrztu w Duchu Œwiêtym

197. Temat Chrztu w Duchu Œwiêtym by³ po raz pierwszy podjêty przez po-
cz¹tkow¹ fazê dialogu (1972-1976). W tym czasie zielonoœwi¹tkowcy okreœlali
chrzest w Duchu Œwiêtym w nastêpuj¹cy sposób: „w ruchu zielonoœwi¹tkowym
przyjmuje siê, ¿e «bycie ochrzczonym w Duchu», «bycie wype³nionym Duchem
Œwiêtym» i «przyjêcie Ducha Œwiêtego» nastêpuje w wyniku okreœlonego do-
œwiadczenia, ró¿nego od nawrócenia, poprzez które Duch Œwiêty przejawia siê,
wype³nia moc¹, przemienia ¿ycie cz³owieka i oœwieca go w odniesieniu do ca³ej
rzeczywistoœci chrzeœcijañskiej tajemnicy (Dz 2,4; 8,17; 10,44; 19,6)”. (Raport
koñcowy 1972-1976, par. 12).

198. Chocia¿ Raport koñcowy 1972-1976 u¿y³ wyra¿enia „przyjêcie Ducha
Œwiêtego” jako opis chrztu w Duchu Œwiêtym, dla wszystkich uczestników by³o
jasne, ¿e ci chrzeœcijanie, którzy nie prze¿yli takiego doœwiadczenia otrzymali
Ducha Œwiêtego. „Duch Œwiêty mieszka we wszystkich chrzeœcijanach (Rz 8,9),
a nie tylko w tych «ochrzczonych w Duchu Œwiêtym». Ró¿nica pomiêdzy odda-
nym chrzeœcijaninem, który nie dozna³ zielonoœwi¹tkowego doœwiadczenia a tym,
który je mia³ nie polega tylko na teologicznych akcentach, ale tak¿e na wiêkszej
otwartoœci i oczekiwaniu na Ducha Œwiêtego i Jego dary. Poniewa¿ Duch Œwiêty
udziela jak chce w wolnoœci i suwerennoœci, doœwiadczenie religijne ró¿nych
osób mog¹ byæ odmienne. Wiatr wieje gdzie chce (J 3,8). Chocia¿ Duch Œwiêty
nigdy nie przesta³ przejawiaæ siê przez ca³¹ historiê Koœcio³a, sposób przejawia-
nia siê ró¿ni³ siê, w zale¿noœci od czasów i kultury. Niemniej jednak w ruchu zie-
lonoœwi¹tkowym dar jêzyków mia³ i nadal ma szczególne znaczenie” (Raport
koñcowy 1972-1976, par. 16).

199. Odnosz¹c siê do u¿ycia wyra¿enia „Chrzest w Duchu Œwiêtym”, Raport
koñcowy 1972-1976 stwierdza³ tak¿e, ¿e „w Nowym Testamencie wyra¿enie
«chrzciæ w Duchu Œwiêtym» (Mk 1,8) wyra¿a³o w odró¿nieniu od chrztu Jana (J
1,33), chrzest dokonywany przez Jezusa, który daje Ducha nowemu eschatolo-
gicznemu ludowi Bo¿emu, Koœcio³owi (Dz 1,5). Wszyscy ludzie s¹ wzywani by
wejœæ do tej wspólnoty przez wiarê w Jezusa Chrystusa, który czyni ich uczniami
przez chrzest i dzieli siê z nimi swym Duchem (Dz 2,38-39)” (Raport koñcowy
1972-1976, par. 11)
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200. We wspomnianym Raporcie strony nie dosz³y do wspólnego sformu³owa-
nia na temat rozumienia Chrztu w Duchu Œwiêtym i jego charyzmatycznych prze-
jawów. Dialog jednoznacznie nie rozstrzygn¹³ na przyk³ad, jaka jest dok³adnie
relacja miêdzy Chrztem w Duchu Œwiêtym a pe³nieniem s³u¿by, co odzwierciedla
nastêpuj¹cy fragment: „W pewnym sensie ca³a s³u¿ba jest przejawem mocy Du-
cha. Nie ma zgody co do tego, czy nastêpuje jakieœ póŸniejsze udzielenie Ducha
umo¿liwiaj¹ce s³u¿bê charyzmatyczn¹ czy mo¿e Chrzest w Duchu Œwiêtym jest
raczej uwolnieniem pewnego aspektu Ducha, który ju¿ zosta³ dany” (Raport koñ-
cowy 1072-1976, par. 18). Aby uzupe³niæ dyskusjê na temat Chrztu w Duchu
Œwiêtym, proponujemy nastêpuj¹ce uwagi.

B. Chrzest w Duchu Œwiêtym z perspektywy biblijnej

201. Wszyscy chrzeœcijanie wierz¹, ¿e pos³anie Ducha Œwiêtego jest niezbêd-
ne ze wzglêdu na Bo¿y plan zbawienia w Jezusie Chrystusie. W Starym Testa-
mencie prorocy zapowiadali dzieñ, kiedy Bo¿y lud otrzyma Ducha. Ezechiel
og³asza³: „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnêtrza, i
usunê z waszego cia³a serce kamienne, a dam wam serce miêsiste. Mojego ducha
dam do waszego wnêtrza i uczyniê, ¿e bêdziecie postêpowaæ wed³ug moich przy-
kazañ, moich praw bêdziecie przestrzegaæ i wykonywaæ je” (Ez 36,26-27; por.
11,19). Ponadto Joel prorokowa³ o „wylaniu” Ducha na „wszelkie cia³o” – sta-
rych i m³odych, synów i córki, a nawet niewolników i niewolnice – zapowiedŸ na
podstawie której Piotr wyjaœnia zaobserwowane zjawisko prorocze w Dniu Piêæ-
dziesi¹tnicy (Dz 2,7-8; por. Jo 3,1-2).

202. W Nowym Testamencie Jezus zapewnia swoich uczniów, ¿e Bóg chce
daæ dobry dar Ducha swoim dzieciom (por. £k 11,13). Przed swoim wniebowst¹-
pieniem, Jezus obieca³ swoim uczniom, ¿e kiedy zostanie pos³any Duch, bêdzie
On nie tylko z nimi, ale tak¿e w nich (por. J 14,17). Wiele listów apostolskich
wspomina fakt, ¿e wierz¹cy otrzymuj¹ Ducha (por. Rz 8,9.15; Ga 3,2; Tt 3,4-7).
Dziêki przyjêciu Ducha wierz¹cy rodz¹ siê na nowo (por. J 3,5-6), otrzymuj¹ za-
pewnienie o Bo¿ej mi³oœci (por. Rz 5,5) i s¹ ochrzczeni w jedno cia³o (por. 1 Kor
12,13), co prowadzi do duchowej wspólnoty z Bogiem i ze sob¹ nawzajem (por. 2
Kor 13,13; 1 Kor 1,9).

203. Chocia¿ mo¿na znaleŸæ fundament do zrozumienia Chrztu w Duchu
Œwiêtym na pocz¹tku wszystkich czterech ewangelii, Pismo nigdzie nie wspomi-
na wyra¿enia „Chrzest w Duchu Œwiêtym” w formie rzeczownikowej. U¿ywa
formy czasownikowej albo zupe³nie innych czasowników. Kiedy Jan Chrzciciel
zapowiada³ przyjœcie Tego, któremu przygotowywa³ drogê, og³osi³ t³umom: „Ja
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chrzci³em was wod¹, On zaœ bêdzie was chrzci³ Duchem Œwiêtym” (Mk 1,8; por.
Mt 3,11; £k 3,16; J 1,33). Przed wniebowst¹pieniem Jezus obieca³ uczniom: „Nie
oddalajcie siê z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której s³yszeliœcie
ode Mnie. Jan chrzci³ wod¹, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
Œwiêtym”. (Dz 1,4-5; por. 1,8). Zarówno katolicy jak i zielonoœwi¹tkowcy
wierz¹, ¿e wydarzenie opisane w Dz 2,4 jest oczywistym spe³nieniem tej obietni-
cy: „Wszyscy zostali nape³nieni Duchem Œwiêtym i zaczêli mówiæ innymi jêzy-
kami, tak jak im Duch pozwala³ mówiæ”. Chocia¿ chrzeœcijanie zgadzaj¹ siê z
powy¿szymi komentarzami o Duchu Œwiêtym, interpretacja takich tekstów biblij-
nych staje siê bardziej z³o¿ona, kiedy bada siê, czy Pismo potwierdza doœwiad-
czenie okreœlane, jako Chrzest w Duchu Œwiêtym.

204. W Dniu Piêædziesi¹tnicy pytania, które pojawia³y siê wœród tych, którzy
byli œwiadkami wylania Ducha (Dz 2,7-8.12), sprowokowa³y aposto³a Piotra do
odpowiedzi. Piotr odwo³a³ siê do proroka Joela (3,1-4; por. Dz 2,16-18) jako za-
powiedzi obietnicy, która wype³nia³a siê w³aœnie na oczach obecnych tam ludzi.
„Ale spe³nia siê przepowiednia proroka Joela: W ostatnich dniach, mówi Bóg,
wylejê Mojego Ducha na wszelkie cia³o i bêd¹ prorokowali wasi synowie i cór-
ki. Wasi m³odzieñcy bêd¹ mieli widzenia, a starcy sny. Nawet na Moich niewol-
ników i niewolnice wylejê w tych dniach Mojego Ducha i bêd¹ prorokowali.”
Piotr powi¹za³ tê obietnicê z przyjœciem Jezusa, Jego œmierci¹, zmartwychwsta-
niem i wniebowst¹pieniem, oraz obietnic¹ wylania Ducha. „A gdy to us³yszeli,
przejêli siê do g³êbi serca. Zapytali Piotra i pozosta³ych aposto³ów: Co mamy
uczyniæ, bracia?” Piotr w odpowiedzi wezwa³ ich do nawrócenia, a nastêpnie
ochrzci³ w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Ale zakoñczy³
obietnic¹, ¿e jeœli post¹pi¹ zgodnie z poleceniem, przyjm¹ „dar Ducha Œwiête-
go.” „Obietnica”, o której wspomnia³ mia³a zastosowanie nie tylko do nich i do
ich dzieci, ale do „wszystkich, którzy s¹ daleko, a których powo³a Pan, nasz
Bóg” (Dz 2,38-39).

205. Dodatkowe biblijne potwierdzenie tej obietnicy znajduje siê w zapro-
szeniu Piotra do g³oszenia w domu Korneliusza, rzymskiego setnika, którego
okreœla siê jako „pobo¿nego i boj¹cego siê Boga” (Dz 10,2; 11,16). Tym wyra-
¿eniem okreœlano pogan, którzy nie przechodzili na judaizm, ale wielbili Boga
Izraela. Tutaj ponownie jêzyk u¿ywany do opisania doœwiadczenia w domu
Korneliusza ró¿ni³ siê od s³ów, których u¿y³ Jezus, kiedy obieca³, ¿e Jego
uczniowie bêd¹ ochrzczeni w Duchu. Tekst mówi po prostu, ¿e „Duch Œwiêty
zst¹pi³ na wszystkich, którzy s³uchali nauki. Zdumieli siê wówczas wierni po-
chodzenia ¿ydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, ¿e dar Ducha Œwiêtego zo-
sta³ wylany tak¿e na pogan” (Dz 10,44-45). Kiedy Piotr stara³ siê usprawiedli-
wiæ przed obecnymi tam chrzeœcijanami pochodzenia ¿ydowskiego chrzeœcijañ-
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ski chrzest pogan w wodzie (por. Dz 10,46-48) zauwa¿y³, ¿e doœwiadczenie
tych pogan by³o spójne z jego w³asnym doœwiadczeniem w Dniu Piêædziesi¹tni-
cy. PóŸniej, kiedy Pawe³ i Barnaba udali siê na Synod w Jerozolimie, Piotr po-
nownie odwo³a³ siê do doœwiadczenia Korneliusza jako spójnego z tym, które
wczeœniej mieli aposto³owie (por. Dz 15,8).

206. Ponownie w Dz 19,6 Pawe³ w³o¿y³ rêce na tych, którzy wczeœniej w Efe-
zie otrzymali chrzest opamiêtania g³oszony przez Jana Chrzciciela i „Duch Œwiê-
ty zst¹pi³ na nich”. W trzech przypadkach, kiedy Duch Œwiêty zstêpowa³ na poje-
dyncze osoby, obecne by³y manifestacje charyzmatyczne, mianowicie „mówili
innymi jêzykami” (Dz 2,4), s³yszano, ¿e „mówi¹ innymi jêzykami i wielbi¹
Boga” (Dz 10,45) lub „mówili te¿ jêzykami i prorokowali” (Dz 19,6). W Dz 9,17-
18 Pawe³ otrzyma³ Ducha przez w³o¿enie r¹k i zosta³ uzdrowiony ze œlepoty.
Chocia¿ nie jest wyraŸnie wspomniane, ¿e mówi³ innymi jêzykami, sam póŸniej
napisa³: „mówiê jêzykami wiêcej od was wszystkich” (1 Kor 14,18). W Dz 8,9-19
chocia¿ tekst nie wspomina explicite obecnoœci jakichkolwiek charyzmatycznych
fenomenów, kiedy Piotr i Jan w³o¿yli rêce na Samarytan i Duch zst¹pi³ na nich,
wydaje siê jasne, ¿e coœ dramatycznego siê wydarzy³o, poniewa¿ w wyniku tego
wydarzenia Szymon mag zapragn¹³ zdobyæ umiejêtnoœæ udzielania Ducha przez
w³o¿enie r¹k. W Dziejach Apostolskich wylaniu Ducha Œwiêtego towarzyszy³y
manifestacje charyzmatyczne.

207. Podsumowuj¹c, bycie ochrzczonym w Duchu Œwiêtym (por. Dz 1,5), by-
cie wype³nionym Duchem Œwiêtym (por. Dz 2,4) lub przyjêcie Ducha Œwiêtego
(por. Dz 2,38) postrzegane jest jako dar Bo¿y, zakorzeniony w obietnicy Jezusa z
Dz 1,8 i s³owie Piotra z Dz 2,38-39. Dziêki przyjêciu daru lub ³aski od Boga, Bóg
objawia siê wierz¹cemu w osobisty i zmieniaj¹cy ¿ycie sposób. W rezultacie wie-
rz¹cy jest wype³niony moc¹ Ducha Œwiêtego i staje siê œwiadomy w nowy i po-
tê¿ny sposób obecnoœci zmartwychwsta³ego i uwielbionego Chrystusa (por. J
16,14). To spotkanie uzdalnia wierz¹cego do odwa¿niejszego œwiadczenia o
Chrystusie (Dz 1,8) i doœwiadczenia g³êbszego wymiaru modlitwy i uwielbienia
Boga (1 Kor 12-14).

C. Chrzest w Duchu Œwiêtym z perspektywy patrystycznej

208. Poni¿sze wypowiedzi patrystyczne podkreœlaj¹ silny pneumatologiczny
wymiar pojmowania i praktykowania Chrzeœcijañskiej Inicjacji w Koœciele
pierwszych wieków. Na pocz¹tku nale¿y zapytaæ, czy Ÿród³a patrystyczne opisuj¹
to, co znane jest dzisiaj pod pojêciem „Chrztu w Duchu Œwiêtym”. Podczas gdy
niektórzy badacze interpretuj¹ te teksty w sposób, który rzeczywiœcie sugeruje to
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doœwiadczenie, inni s¹ przekonani, ¿e niczego takiego teksty nie mówi¹. Nie jest
nasz¹ intencj¹ próba rozstrzygniêcia tej debaty. To, na co chcemy wskazaæ, to
fakt, ¿e teksty te ukazuj¹ œwiadomoœæ Ojców Koœcio³a co do decyduj¹cej roli
Ducha Œwiêtego i Jego darów w przemianie, która nastêpowa³a, gdy osoba stawa-
³a siê chrzeœcijaninem. Ci, którzy wyra¿ali takie przekonanie pochodzili z ró¿-
nych czêœci chrzeœcijañskiego œwiata i reprezentowali ró¿ne tradycje: ³aciñsk¹,
greck¹ i syryjsk¹30 .

209. Jedna z najwczeœniejszych prac napisanych w jêzyku ³aciñskim na temat
chrztu, to dzie³o Tertuliana (ok. 160-225), który zamieszcza w nim fragment
œwiadcz¹cy o tym, ¿e modlitwa i dary charyzmatyczne towarzyszy³y „nowemu
narodzeniu” tego, który sta³ siê chrzeœcijaninem. Zachêca: „Dlatego wy, b³ogos³a-
wieni, na których czeka ³aska Boga, gdy wyjdziecie z najœwiêtszej k¹pieli no-
wych narodzin, gdy roz³o¿ycie rêce po raz pierwszy w domu waszej matki razem
z waszymi braæmi, proœcie waszego Ojca, proœcie waszego Pana, o szczególny
dar Jego dziedzictwa, rozdanie charyzmatów (peculia gratiae distributiones cha-
rismatum subiacere), le¿¹cych u podstaw (chrztu). Proœcie, mówi On, a otrzyma-
cie. Prosiliœcie zaœ, wiêc otrzymaliœcie; pukaliœcie, wiêc otwarto wam” (Tertulian,
O chrzcie, 20 [ok. 198-200])31 . Wed³ug Tertuliana, przyjêcie Ducha Œwiêtego
znajduje siê poœród istotnych owoców chrztu, wraz z odpuszczeniem grzechów,
wyzwoleniem ze œmierci i odrodzeniem (por. Przeciwko Marcjonowi, I, 28). Kil-
ka innych fragmentów sugeruje, ¿e otrzymuje siê Ducha w sakramencie chrztu (O
skromnoœci IX, 9; i O duszy I,4).

210. Mniej wiêcej w tym czasie inny zachodni autor, Hipolit (ok. 170-235), w
swojej Tradycji apostolskiej przekazuje modlitwê, któr¹ nale¿a³o wypowiadaæ
nad nowo ochrzczonymi: „Tam biskup w³o¿y na nich rêce i bêdzie siê modli³:
«Panie i Bo¿e, który tych oto uczyni³eœ godnymi, i¿by dost¹pili odpuszczenia
grzechów przez obmycie odrodzenia Duchem Œwiêtym, udziel im ³aski swojej,
aby Ci s³u¿yli zgodnie z wol¹ Twoj¹»” (Tradycja apostolska, II, 5)32 . Tutaj inwo-
kacja wskazuje na to, ¿e ochrzczeni zostali odrodzeni w Duchu Œwiêtym i ¿e ce-
lem daru ³aski jest s³u¿enie woli Ojca.

30 Odnoœnie fragmentów patrystycznych, które mówi¹ o roli Ducha Œwiêtego w taki sposób, ¿e przypusz-
czalnie mog¹ opisywaæ Chrzest w Duchu Œwiêtym nasza grupa polega³a w szczególnoœci na pracy Kiliana
McDonnella OSB. On odpowiedzialny by³ za czêœæ poœwiêcon¹ Ojcom Koœcio³a w przytaczanej ju¿ tutaj
pracy, wspó³tworzonej z Georgem T. Montague, Inicjacja chrzeœcijañska a chrzest w Duchu Œwiêtym.
McDonnell, podczas pierwszego spotkania tej fazy dialogu, które odby³o siê w Bolton, Ontario, 23-20
czerwca 1998 r., podsumowa³ czêœæ swoich odkryæ w referacie „The Experience of Christian Initiation and
Baptism in the Holy Spirit in the Early Church.”

31 Cyt. za: K. McDonnel, G. T. Montague, dz. cyt., s. 142.
32 Hipolit Rzymski, Tradycja apostolska, t³um. M. Michalski, dz. cyt., s. 311.
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211. Wed³ug Orygenesa (ok. 185-254), Aleksandryjczyka pisz¹cego po grec-
ku, chrzest i przyjêcie Ducha Œwiêtego s¹ œciœle zwi¹zane: chrzest w wodzie
jest „zasad¹ i Ÿród³em boskich charyzmatów” (Komentarz do Ewangelii Jana,
6, 17). Aby pokazaæ, ¿e ró¿ne dary charyzmatyczne przejawiaj¹ siê w potê¿ny
sposób Orygenes odwo³uje siê do fragmentu z Dziejów Apostolskich o Szymo-
nie Magu, który by³ pod takim wra¿enie tego, co siê sta³o, gdy Duch zst¹pi³ na
nowoochrzczonych, ¿e chcia³ nabyæ od Piotra tej mocy, by wywo³ywaæ te same
efekty (por. Dz 8,9-24). Orygenes dalej wyjaœnia ró¿nicê miêdzy chrztem Jana
Chrzciciela a chrztem Jezusa i jego uczniów (por. Dz 19,2-7), stwierdzaj¹c, ¿e
ten drugi to k¹piel nowego narodzenia i odnowy w Duchu. Dary Ducha takie
jak „s³owo m¹droœci” i „s³owo wiedzy” wspomniane przez Œw. Paw³a w 1 Kor
12,8 udzielane s¹ albo w wyniku chrztu albo przez ³askê Ducha (por. O zasa-
dach, 2, 10, 7 [ok. 220-230]).

212. W tradycji ³aciñskiej Hilary z Poitiers (ok. 314-367) tak¿e wymienia
niektóre dary charyzmatyczne, które m³odzi chrzeœcijanie otrzymuj¹ od Du-
cha Œwiêtego. „My, którzyœmy zostali odrodzeni poprzez sakrament chrztu
doœwiadczamy potê¿nej radoœci, gdy odczuwamy wewn¹trz siebie pierwsze
poruszenia Ducha Œwiêtego, […] Zaczynamy mieæ wgl¹d w tajemnice wiary,
jesteœmy zdolni do prorokowania i mówienia z m¹droœci¹. Stajemy siê mocni
w nadziei i otrzymujemy dary uzdrawiania. Demony staj¹ siê poddane naszej
w³adzy” (Traktat do Psalmów, 64,14-15)33 . Hilary u¿ywa obrazu wody i upo-
jenia, aby opisaæ efekt potê¿nego dzia³ania Ducha w wierz¹cych: „Jesteœmy
pijani, kiedy otrzymujemy Ducha Œwiêtego, nazywanego rzek¹. Prorok modli
siê, aby Bóg nas upoi³, aby z naszego wnêtrza mog³y wyp³yn¹æ ró¿ne strumie-
nie ³aski” (Traktat do Psalmów, 64,15). Hilary dalej stwierdza, ¿e kiedy ju¿
chrzeœcijanie zostaj¹ nape³nieni moc¹ Bo¿ych darów, mog¹ wówczas siaæ na-
sienie Ewangelii na dobr¹ glebê, przynosz¹c owoc trzydziestokrotny, szeœæ-
dziesiêciokrotny i stukrotny (por. Mt 13,8 i 23). W innym miejscu Hilary po-
rusza temat doœwiadczenia i potwierdza: „Miêdzy nami nie ma nikogo, kto,
od czasu do czasu, nie odczuwa daru ³aski Ducha” (Traktat do Psalmu 118,
118, 124)34 . Uwa¿a, ¿e charyzmaty s¹ „korzystnymi darami” (O Trójcy, 8,30),
zachêcaj¹c czytelników: „czyñmy u¿ytek z tak hojnych darów” (O Trójcy,
2,35).

33 Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmów, t³um. za: K. McDonnel, G. T. Montague, dz. cyt., s. 232-233.
34 Tutaj Hilary komentuje nastêpuj¹ce fragmenty: Ps 46,5 („  ); J 4,14 („ […] ale woda, któr¹ mu dam,

stanie siê w nim Ÿród³em wody wytryskuj¹cej ku ¿yciu wiecznemu.”) i J 7,38-39 („Kto wierzy we mnie, jak
mówi Pismo, strumienie wody ¿ywej, pop³yn¹ z jego wnêtrza. A powiedzia³ to o Duchu, którego mieli otrzy-
maæ ci, którzy uwierzyli w Niego. Duch bowiem dotychczas nie by³ dany, gdy¿ Jezus nie zosta³ jeszcze
uwielbiony”). Œwiadectwo na temat potê¿nej przemiany dokonuj¹cej siê w wierz¹cym za spraw¹ Ducha
Œwiêtego zobacz: Grzegorz z Nazjanzu, Mowa teologiczna pi¹ta, 28 (380).



149

PI¥TA FAZA  DIALOGU KATOLICKO-ZIELONOŒWI¥TKOWEGO

213. Pouczenia Cyryla Jerozolimskiego (ok. 315-386), które dawa³ przygoto-
wuj¹cym siê do wst¹pienia do Koœcio³a podczas wielkanocnego celebrowania
obrzêdów, pokazuj¹, jak stawano siê chrzeœcijanami wiele wieków wstecz. W
s³owach wyg³oszonych w Koœciele zbudowanym w pobli¿u miejsca œmierci,
pochówku i zmartwychwstania Jezusa, Cyryl przypomina dary charyzmatyczne,
o których pisze Pawe³ w 1 Kor 12,7-11 (por. Wyk³ady katechetyczne 16,12) i
wi¹¿e Ducha Œwiêtego z tymi darami, które wkrótce mia³y wylaæ siê na no-
wowtajemniczonych: „Zaiste wielki, i potê¿ny w dary, i cudowny jest Duch
Œwiêty” (Wyk³ady katechetyczne, 16, 22). Wed³ug Cyryla ³aska dana aposto³om
„nie by³a czêœciowa, lecz moc [Ducha] by³a w pe³ni doskona³a, bo tak jak ktoœ,
kto zanurzy³ siê w wodzie i jest ochrzczony, otoczony jest ze wszystkich stron
wodami, tak i oni byli tak¿e ca³kowicie ochrzczeni przez Ducha Œwiêtego” (Wy-
k³ady katechetyczne, 17, 14).

214. Bazyli z Cezarei (ok. 330-379) twierdzi, ¿e Duch Œwiêty jest zasad¹
³¹cz¹c¹, trzymaj¹c¹ razem cia³o Koœcio³a, b³ogos³awionego tak wielk¹ ró¿norod-
noœci¹ charyzmatów: „Ponownie myœli siê o Duchu w relacji do rozdzielania da-
rów jak o ca³oœci w czêœciach. Poniewa¿ jesteœmy wszyscy «cz³onkami jedni dru-
gich, maj¹cy ró¿ne dary wed³ug ³aski, która jest nam dana».” Ta jednoœæ w Duchu
Œwiêtym jest zwi¹zana z chrztem: „I jak czêœci w ca³oœci tak i my pojedynczo je-
steœmy w Duchu, poniewa¿ my wszyscy «zostaliœmy ochrzczeni w jedno cia³o w
jednym Duchu»” (O Duchu Œwiêtym, 26, 61). Bazyli dodaje, ¿e moc Ducha prze-
jawia siê w dzia³aniu zgodnie z potrzebami w okreœlonych sytuacjach: „Bo jak
sztuka jest potencjalnie w artyœcie, ale ujawnia siê, kiedy wed³ug niej pracuje, tak
Duch jest zawsze obecny w tych, którzy s¹ godni, ale dzia³a wed³ug potrzeby, w
proroctwach lub w uzdrowieniach, lub w inny sposób d¹¿y do urzeczywistnienia
swojego potencjalnego dzia³ania”.

215. Jan Chryzostom (354-407), znany nauczyciel z miasta Antiochii a póŸniej
biskup Konstantynopola, tak skomentowa³ werset, w którym Jan Chrzciciel mówi
o Tym, który idzie za nim, ¿e „bêdzie chrzci³ was Duchem Œwiêtym” (Mt 3,11),
podaj¹c nastêpuj¹c¹ listê ³ask otrzymywanych przez tych, którzy stali siê chrze-
œcijanami: „przebaczenie grzechów, darowanie kary, usprawiedliwienie, œwiêtoœæ,
odkupienie, usynowienie, braterstwo, udzia³ w dziedzictwie i obfite wylanie Du-
cha Œwiêtego” (Homilia do Ewangelii wg œw. Mateusza, 11)35 . Jednak w przeci-
wieñstwie do Bazylego z Cezarei, który, jak zauwa¿yliœmy, twierdzi³, ¿e chary-
zmaty nadal s¹ rozdawane i praktykowane we wspólnocie chrzeœcijañskiej, zda-
niem Jana Chryzostoma rozwa¿anie na ich temat w 1 Kor 12 jest „niejasne” z

35 Cyt. za: K. McDonnel, G. T. Montague, dz. cyt., s. 351.
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powodu „niewiedzy na temat faktów, do których siê ono odnosi i z powodu ich
zaniku, gdy¿ niegdyœ wystêpowa³y a teraz ju¿ siê maj¹ miejsca” (Homilie do 1
Listu do Koryntian, 29). W innym komentarzu na temat Rzymian 8,26 („Duch
wstawia siê za nami w b³aganiach, których nie mo¿na wyraziæ s³owami”) pisze:
„To twierdzenie nie jest jasne, poniewa¿ wiele spoœród cudów, które wtedy mia³y
miejsce, dziœ zanik³o” (Homilie do Listu do Rzymian, 14). Chryzostom dalej suge-
ruje, ¿e niektóre z darów, o których mowa jest w Piœmie, by³y dane z powodu
szczególnych potrzeb pierwszej wspólnoty a inne funkcjonuj¹ dzisiaj w zinstytu-
cjonalizowanej formie.

216. Jedno ze œwiadectw patrystycznych wa¿nej postaci z tradycji syryjskiej,
Filoksena (ok. 440-528) ukazuje nieco kontrastuj¹ce stanowisko. Autor ten pisze:
„A teraz, Duch Œwiêty dawany jest przy chrzcie tym, którzy s¹ chrzczeni i na-
prawdê otrzymuj¹ to [Ducha], tak jak pierwsi wierz¹cy. W ¿adnym z nich jednak-
¿e nie ujawnia on [Duch] swych dzie³ w sposób widzialny. Chocia¿ jest to [Duch]
w nich, pozostaje tam ukryte. Jeœli ktoœ nie opuœci œwiata, by wejœæ na drogê
regu³ ¿ycia duchowego, zachowuj¹c wszystkie nakazy dane przez Jezusa, krocz¹c
z m¹droœci¹ i wytrwa³oœci¹ ciasn¹ drog¹ Ewangelii, to dzie³o Ducha otrzymanego
na chrzcie nie ujawni siê” (List do Patrycjusza, 120)36 . NajwyraŸniej Filoksen
dokonywa³ silnego powi¹zania miêdzy chrztem a przyjêciem Ducha Œwiêtego.
Tutaj widzialny przejaw dzia³ania Ducha Œwiêtego objawiony jest w duchowej
œcie¿ce, po której id¹ ci, którzy „porzucaj¹ œwiat” by iœæ „w¹sk¹ drog¹ Ewange-
lii”. NajwyraŸniej jest to wzmianka o powo³aniu mnichów i mniszek, które tak
bardzo ceniono w tym wczesnym okresie. Ten rodzaj powo³ania rozwija³ siê naj-
pierw na Wschodzie a póŸniej pojawi³ siê tak¿e na Zachodzie. Zauwa¿ywszy to,
trzeba podkreœliæ, ¿e Filoksen wyraŸnie obstaje przy ukrytej obecnoœci Ducha
dzia³aj¹cego we wszystkich, którzy zostali ochrzczeni. Ta ukryta obecnoœæ mo¿e
przerodziæ siê w widzialny przejaw Ducha po d³ugim czasie od inicjacji wierz¹-
cego we wspólnotê chrzeœcijañsk¹.

217. Ka¿de jedno twierdzenie zawarte w tej krótkiej próbce tekstów patry-
stycznych jednoznacznie œwiadczy o aktywnym udziale Ducha Œwiêtego w prze-
mianie, dziêki której osoba staje siê chrzeœcijaninem, czêsto w sposób, który su-
geruje udzielenie potê¿nych ³ask i darów charyzmatycznych. £aski te i dary obej-
muj¹: modlitwê z w³o¿eniem r¹k, otrzymanie dziedzictwa i uwolnienie ze œmierci
(Tertulian); odrodzenie w Duchu Œwiêtym i przyjêcie ³aski (Hipolit); oczyszcze-
nie, moc oraz dary m¹droœci i wiedzy (Orygenes); radoœæ, proroctwo i duchowe
upojenie (Hilary); pe³niê duchowej mocy (Cyryl Jerozolimski); ró¿norodnoœæ

36 Cyt. za: K. McDonnell, G. T. Montague, dz. cyt., s. 396-397.
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charyzmatów i uzdrowienie (Bazyli); uœwiêcenie (Grzegorz z Nazjanzu); przeba-
czenie, odpuszczenie grzechu, œwiêtoœæ, otrzymanie godnoœci dziecka Bo¿ego i
obfite wylanie Ducha (Jan Chryzostom) oraz ukryte dzia³anie z nastêpuj¹cymi
póŸniej manifestacjami (Filoksen). Obie nasze wspólnoty wyra¿aj¹ zadowolenie,
¿e mogliœmy przestawiæ powy¿sza dowody na temat mocy Ducha Œwiêtego, któ-
ry dzia³a w chrzeœcijanach od wczesnych wieków historii Koœcio³a.

D. Wspó³czesne refleksje na temat chrztu
w Duchu Œwiêtym

1. Perspektywa katolicka

a. Pewne uwagi doktrynalne

218. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie ma oficjalnej doktryny katolickiej na temat
Chrztu w Duchu Œwiêtym. Jej przyjêcie w ruchu katolickiej Odnowy Charyzma-
tycznej wywo³a³o intensywne badania teologiczne w tej kwestii, ale mo¿na to
zrozumieæ tylko w œwietle katolickiej nauki o przyjêciu Ducha Œwiêtego. Kate-
chizm Koœcio³a Katolickiego robi odniesienie do chrztu, który przynosi Chrystus,
odró¿niaj¹c go od chrztu ku opamiêtaniu udzielanego przez Jana Chrzciciela.
Odwo³uj¹c siê do J 3,5 – „Jezus odpowiedzia³: ‘Zapewniam, zapewniam ciê, jeœli
siê kto nie narodzi z wody i Ducha, nie mo¿e wejœæ do Królestwa Boga.’” – Kate-
chizm opisuje chrzest ustanowiony przez Chrystusa jako „chrzest w wodzie i w
Duchu, który stanie siê nowym narodzeniem” (KKK, 720). Oczywiœcie nie impli-
kuje to bezpoœrednio tego, co maj¹ na myœli katoliccy charyzmatycy mówi¹c:
„ochrzczony w Duchu”. W katolickim kontekœcie oznacza to, ¿e charyzmatyczny
Chrzest w Duchu Œwiêtym nie mo¿e byæ rozwa¿any jako dodatkowy sakrament,
ani nie mo¿na przypisywaæ mu przekazywania ³aski sakramentalnej, której ci,
którzy go nie otrzymali, nie posiadaj¹. Na przyk³ad, katolicy nie mog¹ twierdziæ,
¿e tym, którzy zostali ochrzczeni i dost¹pili bierzmowania brakuje ³aski tych
dwóch sakramentów, jeœli nie otrzymali tak¿e charyzmatycznego Chrztu w Duchu
Œwiêtym.

219. Ducha Œwiêtego wzywa siê i udziela w celebrowaniu ka¿dego sakramen-
tu. Chocia¿ dzie³o Ducha Œwiêtego nie jest ograniczone do ³aski otrzymywanej w
sakramentach – w teologii katolickiej przyjmuje siê suwerenne rozdzielanie ³ask,
darów i charyzmatów – pierwsze przyjêcie Ducha Œwiêtego jest zapoœredniczone
przez sakramenty inicjacji (chrztu, bierzmowania i eucharystii). Jednoczeœnie ka-
tolicy okreœlaj¹ dzia³anie Ducha Œwiêtego w taki sposób, ¿e jest to paralelne z
zielonoœwi¹tkowym zrozumieniem nawrócenia, w którym dany jest Ducha Œwiê-
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ty i nastêpuje odrodzenie, oraz Chrztu w Duchu Œwiêtym, w którym nastêpuje
wype³nienie moc¹.

220. Duch Œwiêty dzia³a w chrzcie przez odrodzenie, „narodzenie do nowego
¿ycia w Chrystusie” (KKK, 1277), „uzdalnia [ochrzczonych] do wiary w Boga,
do pok³adania w Nim nadziei” (KKK, 1266). Ochrzczeni s¹ w³¹czeni do Koœcio-
³a, a bêd¹c namaszczeni œwiêtym krzy¿mem (perfumowany olej poœwiêcony
przez biskupa i u¿ywany w obrzêdzie chrzcielnym) otrzymuj¹ dar Ducha Œwiête-
go i s¹ „wszczepieni w Chrystusa, który jest namaszczony jako kap³an, prorok i
król” (KKK, 1241).

221. To w sakramencie bierzmowania udzielona jest „szczególna moc Ducha
Œwiêtego” (KKK, 1285). W rzeczy samej, „skutkiem sakramentu bierzmowania
jest pe³ne wylanie Ducha Œwiêtego, jakie niegdyœ sta³o siê udzia³em Aposto³ów
w dniu Piêædziesi¹tnicy” (KKK, 1302). Przez bierzmowanie ³aska otrzymana w
chrzcie jest powiêkszona i pog³êbiona, przynosz¹c rezultat w postaci g³êbszej
œwiadomoœci bycia dzieckiem Bo¿ym (Bo¿ego usynowienia, przez które wo³a-
my „Abba! Ojcze!”), silniejszej wspólnoty z Chrystusem, wzrastania w darach
Ducha Œwiêtego, doskonalszego zwi¹zku z Koœcio³em i szczególnej mocy do
œwiadczenia o Chrystusie, ³¹cznie ze znoszeniem hañby krzy¿a (por. KKK,
1303).

222. W bierzmowaniu Jezus Chrystus naznacza „chrzeœcijanina pieczêci¹ swe-
go Ducha, przyoblekaj¹c go moc¹ z wysoka, aby by³ Jego œwiadkiem” (KKK,
1304). W tradycji katolickiej zarówno chrzest jak i bierzmowanie wyciskaj¹ „nie-
zatarte duchowe znamiê” lub „charakter” na duszy. Dlatego to przez te dwa sakra-
menty dane jest katolikom nowe ¿ycie oraz ³aska i moc Ducha Œwiêtego do wzra-
stania w œwiêtoœci i anga¿owania siê w misjê z wszystkimi darami i charyzmata-
mi, których udziela Duch.

b. Narodziny katolickiej Odnowy Charyzmatycznej

223. Katolicka odnowa charyzmatyczna pojawi³a siê jako jeden z wielu przeja-
wów Ducha Œwiêtego w ¿yciu Koœcio³a. Ju¿ u progu XX w. papie¿ Leon XIII,
nawi¹zuj¹c do przedstawianych mu propozycji, napisa³ Ekshortacjê Apostolsk¹
(1895 r.) i Encyklikê (1897 r.), w których wzywa³ do poœwiêcenia siê Duchowi
Œwiêtemu i zaproponowa³, by dziewiêæ dni przed Dniem Piêædziesi¹tnicy stano-
wi³o Nowennê Modlitwy o Ducha Œwiêtego: „o odnowê Koœcio³a, ponowne zjed-
noczenie chrzeœcijañstwa, odnowê spo³eczeñstwa i odnowê oblicza ziemi”. 1
stycznia 1901 r. papie¿ Leon XIII modli³ siê hymnem do Ducha Œwiêtego w imie-
niu ca³ego Koœcio³a.
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224. Na przestrzeni dwudziestego stulecia decyduj¹cy wp³yw na wzrost Odnowy
Charyzmatycznej w Koœciele rzymskokatolickim mia³y takie czynniki jak odnowa
liturgiczna, ponowne po³o¿enie akcentu na Ÿród³a biblijne i patrystyczne, nowe sta-
rania o jednoœæ chrzeœcijañsk¹, wspólna odpowiedzialnoœæ wszystkich wiernych za
misjê Koœcio³a w œwiecie, nowe teologiczne i duszpasterskie refleksje na temat
dzia³ania Ducha Œwiêtego, œwie¿e uznanie dla charyzmatycznych skarbów Koœcio-
³a (por. Charismatic Community Renewal in the Catholic Church in the Federal
Republic of Germany: The Spirit Gives Life, A Theological Guide, s. 10-11).

225. W tym kontekœcie nowej œwiadomoœci dzie³a Ducha Œwiêtego, œwiadec-
two klasycznych zielonoœwi¹tkowców i ich nauczanie na temat Chrztu w Duchu
Œwiêtym przyczyni³y siê do zapocz¹tkowania katolickiej Odnowy Charyzmatycz-
nej w Stanach Zjednoczonych w roku 1967. Pierwsi liderzy odnowy modlili siê o
doœwiadczenie Chrztu w Duchu Œwiêtym i otrzymali je, a wielu z nich mówi³o
innymi jêzykami. Nastêpnie poddali refleksji teologicznej zarówno w³asne do-
œwiadczenie jak i zielonoœwi¹tkow¹ doktrynê o Chrzcie w Duchu Œwiêtym i pod-
dali swój ruch odnowy prowadzeniu pasterzy Koœcio³a.

226. Papie¿ Pawe³ VI i papie¿ Jan Pawe³ II wraz z wieloma biskupami i konfe-
rencjami episkopatów uznali znaki ³aski obecne w Odnowie, czasami przestrzega-
j¹c przed pewnymi praktykami, które wymaga³y duchowego rozeznania i naucza-
niem, które mog³oby nie byæ zgodne z nauczaniem Koœcio³a katolickiego. W kon-
sekwencji klasyczna zielonoœwi¹tkowa doktryna o Chrzcie w Duchu Œwiêtym nie
zosta³a przyjêta w ca³oœci bez zastrze¿eñ. Od samego pocz¹tku Odnowa Chary-
zmatyczna by³a ciep³o przyjmowana przez przywódców Koœcio³a, a ostatnio
otrzyma³a formalne koœcielne uznanie z Rzymu37 .

c. Dwie szko³y teologicznej interpretacji

227. Wœród charyzmatyków katolickich pojawi³y siê dwie g³ówne szko³y teo-
logicznej interpretacji w odniesieniu do Chrztu w Duchu Œwiêtym. Niektórzy za-
mienili ten termin na inne wyra¿enia, takie jak: „uwolnienie Ducha” albo „odno-
wa w Duchu”, aby zachowaæ jasne rozró¿nienie miêdzy tym aspektem odnowy a
sakramentem chrztu.

228. Dokument z Malines (1974 r.), wa¿na wypowiedŸ Koœcio³a rzymskokato-
lickiego na temat ruchu charyzmatycznego, podkreœli³ wagê doœwiadczenia:

37 Papieska Rada ds. Œwieckich dekretem z dnia 14 wrzeœnia 1993 r. udzieli³a formalnego uznania Miê-
dzynarodowej S³u¿bie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (MSKOC) jako cia³u powo³anemu do rozwija-
nia Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i zatwierdzi³a jej Statut.
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„Kiedy Duch udzielony w akcie inicjacji chrzeœcijañskiej dociera do œwiadomo-
œci, pojawia siê czêsto odczucie konkretnej obecnoœci” (III G 4). Dokument ten
okreœli³ fundamentaln¹ relacjê miêdzy Chrzeœcijañsk¹ Inicjacj¹ a przyjêciem Du-
cha Œwiêtego: „Decyduj¹ce przyjœcie Ducha, w wyniku którego osoba staje siê
chrzeœcijaninem, jest zwi¹zane z celebracj¹ Chrzeœcijañskiej Inicjacji (chrztu,
bierzmowania i eucharystii). Chrzeœcijañska Inicjacja jest skutecznym znakiem
udzielenia Ducha” (III F I). Dokument wskazywa³ na pogl¹dy pierwszych wspól-
not chrzeœcijañskich na temat przyjêcia Ducha Œwiêtego: „Istniej¹ dowody, ¿e w
wielu pierwszych wspólnotach chrzeœcijañskich ludzie nie tylko prosili o Ducha i
Go otrzymywali podczas obrzêdów inicjacji, ale oczekiwali tak¿e, ¿e Duch oka¿e
sw¹ moc przez przemianê, której dokona w ich ¿yciu’ (III F 1).

229. Dokument wskazywa³ dalej na pogl¹dy pierwszych wspólnot chrzeœcijañ-
skich w odniesieniu do charyzmatów: „Ponadto, pierwsze Koœcio³y chrzeœcijañ-
skie oczekiwa³y, ¿e moc Ducha stanie siê widoczna wraz z ca³ym spektrum Jego
charyzmatów we wspólnocie, co obejmowa³o, ale w ¿adnym razie nie by³o ogra-
niczone do takich charyzmatów jak udzielanie pomocy, administracja, proroctwo
i jêzyki (1 Kor 12,28; por. Rz 12,6-8)” (III F I).

230. Zatem wed³ug tekstu z Malines Chrzest w Duchu Œwiêtym jest integraln¹
czêœci¹ Chrzeœcijañskiej Inicjacji. Nale¿y go rozumieæ, jako czêœæ pe³ni Chrzeœci-
jañskiej Inicjacji, jako jeden z wyrazów ca³ej rzeczywistoœci inicjacji. Chrzest w
Duchu Œwiêtym jest zatem czêœci¹ ¿ycia Koœcio³a w bardzo fundamentalnym
sensie.

231. Takie podejœcie ma dwie zalety: po pierwsze, Chrzest w Duchu Œwiêtym
umieszczony jest kontekœcie sakramentalnym; jako czêœæ Chrzeœcijañskiej Inicja-
cji, mo¿e byæ rozumiany jako fundamentalna kategoria ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Po drugie, powi¹zanie Chrztu w Duchu Œwiêtym z inicjacj¹ wi¹¿e sakramenty
inicjacji z pe³ni¹ chrzeœcijañskiego ¿ycia, opartego na duchowym doœwiadczeniu
i otwartoœci na przyjêcie wiêkszej liczby darów przez Ducha Œwiêtego. W tym
sensie Chrzest w Duchu Œwiêtym jest „czêœci¹ integraln¹” i „normatywny”. Ale
w wyniku przyjêcia tego stanowiska pojawia siê inne pytanie. Czy specyficzny
charakter Chrztu w Duchu Œwiêtym jest w wystarczaj¹cym stopniu uznany za
szczególn¹ formê doœwiadczenia duchowego?

232. Inna interpretacja, jedna z tych przedstawionych w dokumencie Duch
daje ¿ycie, dokumencie przyjêtym przez Niemieck¹ Konferencjê Biskupów w
1987 r., wskazywa³a, ¿e: „chrzeœcijanin nie posiada Bo¿ego Ducha w sposób sta-
tyczny. Raczej jest tak, ¿e cz³owiek ¿yje dziêki ci¹g³emu ‘posy³aniu’ Ducha przez
mi³oœæ Ojca. Dlatego mo¿emy zawsze modliæ siê ‘Poœlij swego Ducha’. Nowy
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rodzaj doœwiadczenia Ducha mo¿na zrozumieæ jako nowe ‘wylanie’ Ducha Bo¿e-
go”.  W tym sensie „poza ci¹g³ym zamieszkiwaniem Ducha przez chrzest i bierz-
mowanie – od czasu do czasu [pojawiaj¹ siê] odnowy lub nowe pos³ania Ducha,
w wyniku których chrzeœcijanin «zostaje uzdolniony do jakiegoœ dzia³ania w
³asce albo znajduje siê w nowym stanie ³aski»” (Tomasz z Akwinu, Suma teolo-
giczna I, kw. 43 odp. 6). W tym sensie doœwiadczenia Ducha mo¿na wyjaœniæ
jako otrzymanie na nowo Ducha Œwiêtego bez negowania tego, co wydarzy³o siê
w sakramentach chrztu, bierzmowania i eucharystii.

233. Zalet¹ takiego podejœcia jest te¿ to, ¿e podkreœla ono wyraŸnie partykular-
noœæ Bo¿ego prowadzenia i udzielania darów. Podejœcie to ma aspekt sakramen-
talny, poniewa¿ ca³e ¿ycie duchowe ma swoje korzenie w sakramentach. Poszcze-
gólne sakramenty nadaj¹ kszta³t Koœcio³owi, który katolicy uwa¿aj¹ za „po-
wszechny sakrament zbawienia” (LG, 48). W tym kontekœcie sakramenty inicjacji
maj¹ fundamentalne znaczenie. Ale udzielenie przez Boga ³aski i darów chary-
zmatycznych nie musi byæ ograniczone do samych sakramentów. Jak wskazuje
Nowy Testament, „wiatr wieje gdzie chce” (J 3,7-8), rozdaj¹c w sposób wolny
ro¿ne dary dla zbudowania cia³a Chrystusowego (por. 1 Kor 12,4-13; Ef 4,11-17).

234. Oba stanowiska zgadzaj¹ siê co do zasadniczych kwestii poœwiêconego
¿ycia chrzeœcijañskiego i tego, co jest jego czêœci¹ „integraln¹” i „normatywn¹”,
jak i odnoœnie fundamentalnego znaczenia sakramentów, zw³aszcza tych zwi¹za-
nych z Chrzeœcijañsk¹ Inicjacj¹. Oba zgadzaj¹ siê, ¿e wa¿na jest otwartoœæ na
Ducha Œwiêtego i Jego dary, „czy to nadzwyczajne czy te¿ proste i skromne”.
Oba zgadzaj¹ siê, ¿e wa¿na jest otwartoœæ na charyzmatyczny wymiar Koœcio³a,
transformuj¹c¹ i przemieniaj¹c¹ ¿ycie moc Ducha Œwiêtego oraz pe³niê chrzeœci-
jañskiego ¿ycia. Oba zgadzaj¹ siê z tym, ¿e duchowe doœwiadczenie jest wa¿ne,
niemniej jednak ¿ycie chrzeœcijañskie nie jest w ¿adnej mierze „postêpem od jed-
nego doœwiadczenia szczytowego do drugiego czy te¿ jest zdominowane przez
niezwyk³e doœwiadczenia. Wprost przeciwnie, ¿ycie toczy siê g³ównie w doli-
nach. Czêsto na pustyni”38 . W tym sensie oba zgadzaj¹ siê, ¿e Chrzest w Duchu
Œwiêtym jest czêœci¹ ¿ycia koœcielnego. Zatem te dwa podejœcia czy stanowiska
nie wydaj¹ siê nie do pogodzenia. Niemniej jednak wyraŸnie nie zgadzaj¹ siê co
do zrozumienia Chrztu w Duchu Œwiêtym, zw³aszcza odnoœnie tego, czy termin
ten powinien byæ u¿ywany na okreœlenie szczególnego duchowego doœwiadcze-
nia w ruchu zielonoœwi¹tkowym i w ruchu Odnowy Charyzmatycznej, czy mo¿e
doœwiadczenie to powinno byæ rozumiane jako normatywne dla Chrzeœcijañskiej
Inicjacji.

38 K. McDonnell, G. T. Montague, dz. cyt., s. 426.
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235. Obie interpretacje staraj¹ siê byæ wierne tradycji katolickiej i obie uzupe³-
niaj¹ prze¿ycie charyzmatyczne koœcielnymi tradycjami teologicznymi i ducho-
wymi. Obie podkreœlaj¹, ¿e wymiar charyzmatyczny jest integraln¹ czêœci¹ budo-
wania Koœcio³a i pe³ni ¿ycia chrzeœcijañskiego. Charyzmaty, w sposób wolny
udzielane dary Ducha Œwiêtego, „niezale¿nie od ich charakteru, niekiedy nad-
zwyczajnego, jak dar czynienia cudów czy dar jêzyków, [...] s¹ ukierunkowane na
³askê uœwiêcaj¹c¹ i maj¹ na celu dobro wspólne Koœcio³a” (KKK, 2003).

236. Katolicy s¹ wdziêczni za wzbogacenie ich doœwiadczenia duchowego
przez ich historyczne kontakty z klasycznymi zielonoœwi¹tkowcami, z ich do-
œwiadczeniem i doktryn¹. W miêdzyczasie katolicy œwiadcz¹c o nieustaj¹cym
dzia³aniu Ducha Œwiêtego w historii Koœcio³a, nadal modl¹ siê o „Now¹ Piêæ-
dziesi¹tnicê”, id¹c za przyk³adem papie¿a Jana Paw³a II i II Soboru Watykañskie-
go. Odnawiaj¹ tak¿e wiarê w Ducha Œwiêtego, wyra¿on¹ tradycyjnie w piêknym
hymnie Sekwencji Zielonych Œwi¹t Veni Sancte Spiritus (PrzyjdŸ Duchu Œwiêty)
i w Litanii do Ducha Œwiêtego.

237. Uwa¿amy, ¿e stosowne bêdzie zakoñczenie tej czêœci raportu na temat
katolickiego zrozumienia Chrztu w Duchu Œwiêtym modlitwami wznoszonymi
do Boga o poranku przed Dniem Piêædziesi¹tnicy i wieczorem w Dniu Piêædzie-
si¹tnicy w Liturgii Godzin. Oto one: „Zostaliœmy ochrzczeni w Duchu Œwiêtym.
Z wszystkimi, którzy s¹ ochrzczeni, oddawajmy chwa³ê Panu i proœmy Go: Panie
Jezu, daj nam twego Ducha, abyœmy byli œwiêci.” „Ty [Bo¿e Ojcze] pragniesz
jednoœci wszystkich chrzeœcijan przez jeden chrzest w Duchu Œwiêtym, spraw by
wszyscy wierz¹cy byli jedno sercem i dusz¹. Poœlij swego Ducha Œwiêtego do
Koœcio³a.”

2. Perspektywa zielonoœwi¹tkowa

238. Klasyczni zielonoœwi¹tkowcy po raz pierwszy zwrócili na siebie uwagê
opinii publicznej 1 stycznia 1901 r., kiedy m³oda kobieta o nazwisku Agnes
Ozman, w wyniku us³ugi Charlesa Foxa Parhama, zaczê³a mówiæ innymi jêzyka-
mi. Kilka lat póŸniej trwaj¹ce trzy lata przebudzenie (1906-1909) w Apostolic
Faith Mission na Azusa Street 312 w Los Angeles, prowadzone przez Afroamery-
kanina Williama Josepha Seymoura, sta³o siê centrum ruchu zielonoœwi¹tkowego.
Z Azusa Street, w wyniku s³u¿by wielu ewangelistów i misjonarzy, poselstwo o
zbawieniu, œwiêtoœci i mocy rozprzestrzeni³o siê szybko po œwiecie, zapuszczaj¹c
na dobre korzenie i rozwijaj¹c siê. Z tego w³aœnie powodu tak wielu wierz¹cych
zielonoœwi¹tkowców i charyzmatyków patrzy na misjê z Azusa Street jako koleb-
kê pentekostalizmu.
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239. Na przestrzeni lat pentekostalizm przybra³ ró¿ne formy. Ruch obejmuje
klasyczne denominacje zielonoœwi¹tkowe i wiele niezale¿nych i niedenominacyj-
nych spo³ecznoœci zielonoœwi¹tkowych i charyzmatycznych. Chocia¿ wiele z
nich u¿ywa w nazwie okreœlenia „zielonoœwi¹tkowy”, s¹ te¿ takie, które u¿ywaj¹
innych nazw, takich jak „charyzmatyczny”, „trzeciej fali”, nowoapostolski”, „au-
tochtoniczny afrykañski” czy „S³owo Wiary”. Ponadto, wiele spoœród Koœcio³ów
historycznych nazwa³o siê zielonoœwi¹tkowymi, neopentekostalnymi czy chary-
zmatycznymi, przyznaj¹c siê do tego, ¿e s¹ w jakiœ sposób zwi¹zane z klasycz-
nym pentekostalizmem zarówno pod wzglêdem historycznym jak i teologicznym.
W wyniku rozwoju, niektóre grupy nie uto¿samiaj¹ siê z zielonoœwi¹tkow¹ dok-
tryn¹ o Chrzcie w Duchu Œwiêtym, ale utrzymuj¹ wiele elementów zielonoœwi¹t-
kowego doœwiadczenia, jak np. nape³nienie Duchem, nape³nienie moc¹, znaki,
cuda, dary duchowe i charyzmatyczne uwielbienie. Liczbê tych wszystkich, któ-
rzy w jakiœ sposób uto¿samiaj¹ siê z pentekostalizmem szacuje siê na prawie 600
000 00039 .

240. Chrzest w Duchu Œwiêtym by³ najwa¿niejsz¹ cech¹ ruchu zielonoœwi¹t-
kowego. Klasyczni zielonoœwi¹tkowcy trzymaj¹ siê charakterystycznej dla nich
doktryny o Chrzcie w Duchu Œwiêtym. Zielonoœwi¹tkowcy wierz¹, ¿e w Chrzcie
w Duchu Œwiêtym chrzeœcijanin spotyka Ducha Œwiêtego w taki sposób, ¿e zo-
staje wype³niony moc¹, by byæ przekonuj¹cym œwiadkiem, o którym mówi³ Jezus
w Dz 1,8. Zielonoœwi¹tkowcy wierz¹ tak¿e, ¿e bez tego spotkania z Duchem
Œwiêtym ¿ycie i œwiadectwo chrzeœcijanina jest bardzo zubo¿one.

241. Na pojawienie siê pentekostalizmu mia³o wp³yw kilka nurtów amerykañ-
skiego ¿ycia religijnego, które zaczê³y rozwijaæ siê w XIX w. Nurt przebudzenio-
wy siêga³ korzeniami do Wielkiego Przebudzenia w osiemnastowiecznej Amery-
ce kolonialnej i rozwija³ siê wraz z przesuwaj¹c¹ siê granic¹ nowej Republiki Sta-
nów Zjednoczonych. Przez kazania ewangelizacyjne, w tym spotkania
namiotowe, wiele osób doœwiadczy³o chrzeœcijañskiego nawrócenia w wyniku
prze³omowych prze¿yæ i oczekiwania na Bo¿e dzia³anie w zgromadzonej wspól-
nocie w mocy Jego S³owa i Ducha. G³êbokie doœwiadczenia odczuæ religijnych
nie by³y czymœ niezwyk³ym w tych krêgach. W tym nurcie wielu szuka³o g³êb-
szego ¿ycia uœwiêceniowego, poniewa¿ pragnêli uwolnienia od panowania grze-
chu i chcieli œwiadczyæ o Chrystusie przez ¿ycie wype³nione moc¹. Ju¿ w pierw-

39 D. B. Barrett, T. M. Johnson i P. F. Crossing, Global Table A. 50 Shared Goals. Status of global mis-
sion, AD 1900 to AD 2025, “International Bulletin of Missionary Research” 30:1 (2006), s. 28. Jesteœmy
œwiadomi ograniczeñ zwi¹zanych z podobnymi wyliczeniami. Po¿yteczn¹ krytykê w tym wzglêdzie mo¿na
znaleŸæ w: A. Anderson, An Introduction to Pentecostalism. Global Charismatic Christianity, Cambridge
2004, s. 10-14.
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szej po³owie XIX w. d¹¿enia te przyjê³y formê wesleyañskiego ruchu uœwiêcenio-
wego, w którym nauczano o drugim doœwiadczeniu ³aski nastêpuj¹cym po nawró-
ceniu. Uwa¿ano, ¿e w wyniku nawrócenia cz³owiek dostêpowa³ zbawienia przez
przebaczenie i usprawiedliwienie oraz odrodzenia do nowego ¿ycia w Chrystusie,
podczas gdy drugie dzie³o ³aski, okreœlane jako „pe³ne uœwiêcenie”, uwalnia³o go
od mocy grzechu przez wykorzenienie grzesznej natury. Bêd¹c wype³niony Bo¿¹
mi³oœci¹ chrzeœcijanin by³ wyposa¿ony do tego, by wzrastaæ w chrzeœcijañskiej
doskona³oœci. Wielu zaczê³o okreœlaæ to doœwiadczenie jako „chrzest w Duchu
Œwiêtym” albo „chrzest Duchem Œwiêtym”.

242. Ruch uœwiêceniowy posiada³ te¿ niewesleyañskie skrzyd³o, bêd¹ce pod
wp³ywem ruchu keswickiego z Anglii. Jego zwolennicy szukali uœwiêcenia jako
„wy¿szego ¿ycia chrzeœcijañskiego”, ale wierzyli, ¿e uœwiêcenie by³o ci¹g³ym
procesem, który rozpocz¹³ siê przy nawróceniu i trwa³ przez ca³e ¿ycie chrzeœci-
jañskie. Wielu zwolenników ruchu wierzy³o jednak w kolejne doœwiadczenie, tzn.
chrzest Duchem Œwiêtym, który wype³nia³ moc¹ do œwiadczenia i misji, i by³
podstaw¹ do „zwyciêskiego ¿ycia”, którego pragnêli.

243. Na m³ody ruch zielonoœwi¹tkowy wp³yw mia³y tak¿e zmiany w Koœciele
i spo³eczeñstwie. Wielu ewangelika³ów i protestanckich uœwiêceniowców by³o
rozczarowanych stanem Koœcio³a, charakteryzuj¹cego siê zarówno p¹czkuj¹cymi
denominacjami, z których ka¿da uwa¿a³a siê za najlepsz¹, jak i prostym optymi-
zmem wielu historycznych Koœcio³ów protestanckich, które zaczêto uto¿samiaæ z
Ewangeli¹ Spo³eczn¹ (Social Gospel). Doœwiadczenia z ówczesnymi Koœcio³ami
doprowadzi³y tych chrzeœcijan, w tym wielu przodków pentekostalizmu, do wnio-
sku, ¿e ¿ycie duchownych by³o zbyt sprofesjonalizowane, struktury koœcielne sta-
³y siê zbyt sztywne, praktyka koœcielna zbyt zrutynizowana, ¿e toleruje siê mo-
raln¹ rozwi¹z³oœæ, synkretyzm zaczyna zastêpowaæ historycznym stanowiska
doktrynalne a prawda biblijna jest podkopywana przez now¹ „krytykê tekstu”.
Darwinizm zacz¹³ dominowaæ nie tylko w nauce, ale tak¿e w spo³eczeñstwie. Z
perspektywy tych chrzeœcijan, wszystko to prowadzi³o do zaniku autentycznej
chrzeœcijañskiej duchowoœci. W rezultacie wielu zaczê³o wierzyæ, ¿e Koœcio³y hi-
storyczne wokó³ nich nie odzwierciedla³y wizji Koœcio³a nakreœlonej w Biblii.

244. W okresie narodzin pentekostalizmu pr¹dy odnowicielskie w Koœciele
by³y bardzo powszechne. Maj¹c ju¿ wówczas du¿e wp³ywy w pewnych sektorach
protestantyzmu, œrodowiska te postrzega³y zazwyczaj historiê Koœcio³a jako pro-
ces upadku i odnowy. W przekonaniu niektórych ju¿ w okresie poapostolskim
Koœció³ zacz¹³ odchodziæ od duchowej autentycznoœci pierwotnej wspólnoty
chrzeœcijañskiej Nowego Testamentu. Wzrost chrzeœcijañstwa, który spowodowa³
powi¹zanie Koœcio³a ze strukturami staro¿ytnego spo³eczeñstwa i jego prawne
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uznanie przez cesarza Konstantyna, w koñcu pojawienie siê chrzeœcijañskiego
spo³eczeñstwa, kultury i imperium, innymi s³owy, europejskiego pañstwa chrze-
œcijañskiego, by³o postrzegane raczej jako wynik duchowego kompromisu, a nie
wzrostu i rozwoju. Czasami wizja tego, czym powinien byæ Koœció³, by³a przed-
stawiania jako powrót do prostoty i czystoœci wspólnoty nowotestamentowej.

245. Przekonani, ¿e Koœció³ podupad³, a biblijne chrzeœcijañstwo zosta³o zatra-
cone, pierwsi zielonoœwi¹tkowcy przyjêli schemat odbudowy i odnowy obecny w
motywie s¹du i odnowy w Ksiêdze Joela 1,4 i 2,25. Wielu oczekiwa³o, ¿e odnowa
Koœcio³a jest mo¿liwa jedynie w wyniku Bo¿ej interwencji objawiaj¹cej siê w
œwie¿ym wylaniu Ducha Œwiêtego (Jo 2,23; 3,1-5; por. Dz 2,16-21). Kiedy przy-
sz³o wylanie Ducha Œwiêtego wraz z przebudzeniem na Azusa Street, doszli do
wniosku, ¿e zaczyna wype³niaæ siê obiecana odnowa „czasów ostatecznych”.
Tytu³ najstarszej historii opublikowanej przez zielonoœwi¹tkowców wyra¿a to, co
ich zdaniem mia³o miejsce: Odnowiona wiara apostolska (The Apostolic Faith
Restored).

246. Ruch odnowy przyjmowa³ eschatologiczn¹ wizjê ludu Bo¿ego, co mia³o
g³êbokie konsekwencje dla chrzeœcijañskiej misji. Zielonoœwi¹tkowcy uwierzyli,
¿e odnowa dotyczy³a charyzmatów z 1 Kor 12,8-10, które wiele denominacji
uzna³o za niepotrzebne lub nieosi¹galne. Niektórzy twierdzili, ¿e zostanie przy-
wrócony „dar jêzyków”, aby u³atwiæ przedsiêwziêcie misyjne i doprowadziæ do
globalnego przebudzenia. Zielonoœwi¹tkowcy wierzyli, ¿e samo zaistnienie ich
ruchu by³o ju¿ zwiastunem czasów ostatecznych.

247. Pomimo swoich odnowicielskich przekonañ i podkreœlania koniecznoœci
„powrotu do Biblii”, wielu pierwszych zielonoœwi¹tkowców zwraca³o uwagê na
rolê, jak¹ Duch Œwiêty ci¹gle odgrywa³ wœród tych, którzy w ich przekonaniu
byli resztk¹ prawdziwego Koœcio³a. Rozpowszechniaj¹c dzie³a Ojców przednicej-
skich uznawali ich wk³ad w ¿ycie Koœcio³a. Zwracali uwagê na wczeœniejsze
chrzeœcijañskie ruchu prorockie, monastyczne i milenarne jako prekursorów ich
ruchu40 . Przedstawiali wybiórcze listy odnowicieli, które zawiera³y takie osoby
jak Marcin Luter, Jan Wesley, Edward Irving, William Booth i innych, którzy w
ich przekonaniu wnieœli ju¿ wczeœniej pewne elementy odnowy – usprawiedli-
wienie, uœwiêcenie, zaanga¿owanie spo³eczne i mówienie innymi jêzykami. To,

40 Oficjalny organ prasowy Zborów Bo¿ych (Assemblies of God), „The Weekly Evangel”, przemianowa-
ny póŸniej na  „The Pentecostal Evangel” zawiera³ reklamy kompletu dzie³ przednicejskich Ojców Koœcio³a
ju¿ 4 marca 1916 r. Patrz, Ante-Nicene Fathers, „The Weekly Evangel” 129 (4 marca 1916), s. 9. Tomy te
by³y póŸniej czêsto reklamowane w wielu kolejnych wydaniach „The Weekly Evangel”. Podobnie A. J.
Tomlinson, w swojej publikacji The Faithful Standard, wielokrotnie podkreœla³ znaczenie Ojców Koœcio³a.
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¿e uto¿samiali siê z historycznym chrzeœcijañstwem mo¿na najlepiej zademon-
strowaæ przez zbadanie korzeni dokumentu o nazwie Doktryny i Kodeks Postêpo-
wania Apostolskiej Misji Wiary Azusa Street (The Doctrines and Discipline of the
Azusa Street Apostolic Faith Mission). W 1563 r. na mocy uchwa³y parlamentu
Koœció³ anglikañski przyj¹³ „39 Artyku³ów Wiary”. Jan Wesley, który pozosta³
duchownym anglikañskim, przyj¹³ niemal dos³ownie 25 z „39 Artyku³ów Wiary”
jako szkielet Doktryn i Kodeksu Postêpowania (Doctrines and Discipline), doku-
mentu u¿ywanego w Metodystycznym Koœciele Episkopalnym. William J. Sey-
mour wykorzysta³ w du¿ej mierze tekst Wesleya, kiedy tworzy³ dokument Misji
Azusa Street.

a. Zielonoœwi¹tkowcy i przyjêcie Ducha Œwiêtego

248. Pierwsi zielonoœwi¹tkowcy nie byli zazwyczaj m³odymi konwertytami,
ale chrzeœcijanami dobrze ju¿ ugruntowanymi w wierze. Wielu z nich wyros³o
w anglikañsko-metodystyczno-wesleyañskiej tradycji uœwiêceniowej i naucza³o
doktryny o ca³kowitym uœwiêceniu. Inni nale¿eli do ruchu z Keswick i wierzyli
w „zwyciêskie ¿ycie”. Niezale¿nie od punktu wyjœcia, wszyscy twierdzili, ¿e
zawierzyli Jezusowi Chrystusowi. Nawrócili siê i zostali usprawiedliwieni.
Twierdzili, ¿e otrzymali Ducha Œwiêtego w momencie swojego chrzeœcijañskie-
go nawrócenia i aby uzasadniæ swoje przekonanie, wskazywali na Rz 8,9b: „A
jeœli ktoœ nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie nale¿y.” Wszyscy bardzo
powa¿nie traktowali ¿ycie w œwiêtoœci, czêsto tworz¹c katalogi rzeczy, których
nale¿y unikaæ, co mia³o pomóc wierz¹cemu ¿yæ œwiêtym ¿yciem z pomoc¹ Du-
cha Œwiêtego.

249. Chocia¿ zielonoœwi¹tkowcy wierzyli, ¿e otrzymuj¹ Ducha Œwiêtego w
momencie nawrócenia, jêzyk którego u¿ywali by³ czasami niejasny i myl¹cy.
Przyk³adowo, pytali jak¹œ osobê wierz¹c¹, czy otrzyma³a Ducha Œwiêtego w taki
sam sposób, jak Pawe³, kiedy zwraca³ siê do Efezjan w Dz 19,2. Ich pytanie nie
dotyczy³o jednak pierwszego przyjêcia Ducha Œwiêtego podczas chrzeœcijañskie-
go nawrócenia; dotyczy³o kwestii, czy wierz¹cy prze¿y³ Chrzest w Duchu Œwiê-
tym. Ci, którzy nie odczytywali tego pytania w kontekœcie doktryny zielonoœwi¹t-
kowej, byli z kolei czêsto przekonani, ¿e pierwsi zielonoœwi¹tkowcy stali na b³êd-
nym stanowisku, i¿ nawet wierz¹cy chrzeœcijanie byli bez Ducha.

250. Inni zielonoœwi¹tkowcy, zw³aszcza zielonoœwi¹tkowi unitarianie (One-
ness Pentecostals), równie¿ przyczynili siê do pomieszania pojêæ, poniewa¿
teologicznie ³¹czyli ze sob¹ zbawienie i Chrzest w Duchu Œwiêtym. Twierdzili,
¿e nikt nie mo¿e mieæ udzia³u w „pe³ni zbawienia” bez wyznania wiary, chrztu
w wodzie i przyjêcia Ducha, potwierdzonego przez mówienie innymi jêzykami.
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Zatem takie elementy jak wiara, pokuta, chrzest wodny przez zanurzenie w
imieniu Pana Jezusa Chrystusa, przyjêcie Ducha Œwiêtego i chrzest w Duchu
Œwiêtym z pierwszym znakiem mówienia innymi jêzykami, w ich przekonaniu
³¹czy³y siê, stanowi¹c pewne wsparcie dla tych, którzy bronili odrodzenia w
chrzcie. Wierzyli, ¿e s³owa Jezusa do Nikodema, ¿e „jeœli siê ktoœ nie narodzi z
wody i Ducha, nie mo¿e wejœæ do Królestwa Boga” (J 3,5) ³¹czy³y w jedno to
wydarzenie, co wiêkszoœæ innych zielonoœwi¹tkowców postrzega³a jako ró¿ne
dzia³ania Boga, dokonywane w akcie usprawiedliwienia i w Chrzcie w Duchu
Œwiêtym.

b. Zwi¹zek Chrztu w Duchu Œwiêtym z uœwiêceniem

251. Dwa nurty uœwiêceniowe, zwi¹zane odpowiednio z Wesleyem i Kon-
wencj¹ keswick¹, wp³ynê³y na pocz¹tku na rozwój doktryny zielonoœwi¹tkowej i
doprowadzi³y do pierwszego podzia³u w ruchu. Nauczanie misji z Azusa Street
by³o wyraŸnie pod inspiracj¹ wesleyañsk¹. Najpierw wierz¹cy otrzymywa³ uspra-
wiedliwienie jako akt Bo¿ej niewymuszonej ³aski, a po osobistym wyznaniu wia-
ry w Jezusa Chrystusa by³ chrzczony w wodzie. Nastêpnie m³ody konwertyta by³
zachêcany do szukania uœwiêcenia Ducha Œwiêtego (J 17,15.17; 1 Tes 5,23; Hbr
12,14). Po tym drugim „dziele ³aski” (teraz nie nazywanym ju¿ chrztem Duchem
Œwiêtym) nastêpowa³a kolejna zachêta do szukania Chrztu w Duchu Œwiêtym,
który mia³ wype³niaæ moc¹ do s³u¿by wszystkich uœwiêconych chrzeœcijan, zgod-
nie z tym, co, jak wierzono, stanowi³o biblijny wzorzec. Wymaga³o to, ponownie,
czekania przed Bogiem, ale tym razem oczekiwano, ¿e Bóg wyleje na kandydata
Ducha Œwiêtego w pe³ni. Temu „chrztowi” albo „wylaniu Ducha” albo „zanurze-
niu w Duchu” przez Chrystusa mia³ towarzyszyæ „biblijny znak”, ten sam znak,
który, jak rozumiano, by³ obecny w biblijnym opisie Dz 2, tzn. zdolnoœæ mówie-
nia innymi jêzykami.

252. Bez wzglêdu na to czy ktoœ przyjmowa³ klasyczne weslayañsko-uœwiêce-
niowe stanowisko, w którym uœwiêcenie by³o drugim dzie³em ³aski czy bardziej
klasyczne protestanckie stanowisko w kwestii uœwiêcenia, bêd¹ce w krêgach zie-
lonoœwi¹tkowych pod wp³ywem ruchu keswickiego, w którym wierz¹cy wkracza³
w stopniowe uœwiêcenie, kiedy by³ umieszczany „w Chrystusie”, zwolennicy
tych ruchów zgadzali siê, ¿e osobiste uœwiêcenie i ¿ycie w uœwiêceniu to powa¿-
ne kwestie. Niemal wszyscy uwa¿ali, ¿e kiedy otrzymuje siê Chrzest w Duchu
Œwiêtym, otrzymuje siê „biblijny znak” tego spotkania. Ró¿nice w rozumieniu
uœwiêcenia pocz¹tkowo prowadzi³y do chwilowego zrywania wspólnoty miêdzy
niektórymi grupami, które przyjmowa³y inne pogl¹dy odnoœnie tych dwóch tema-
tów. Wzajemne potêpienia by³y czasami bardzo ostre, kiedy poszczególne osoby
stawa³y po jednej ze stron. W ostatnich latach podzia³y te zosta³y przezwyciê¿one
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do takiego stopnia, ¿e zwolennicy obu perspektyw uznaj¹ nawzajem chrzest wod-
ny udzielany w ich Koœcio³ach, wspólnie uczestnicz¹ w Wieczerzy Pañskiej i w
wiêkszoœci wypadków ciesz¹ siê wzajemnym uznaniem w s³u¿bie.

253. Z wyj¹tkiem zielonoœwi¹tkowych unitarian, wiêkszoœæ zielonoœwi¹tkow-
ców naucza³a, ¿e chrzest w Duchu Œwiêtym nastêpowa³ po nawróceniu – a w
przypadku zielonoœwi¹tkowców z wesleyañskiego nurtu uœwiêceniowego, po na-
wróceniu i ca³kowitym uœwiêceniu. Choæ zielonoœwi¹tkowcy generalnie ocze-
kuj¹, ¿e taka bêdzie kolejnoœæ wydarzeñ, które prowadz¹ do pe³ni ¿ycia zielono-
œwi¹tkowego, przyjmuj¹ te¿ fakt, ¿e ludzie czasami s¹ ochrzczeni w Duchu w
tym samym momencie, w którym siê nawracaj¹, jeœli towarzyszy temu odpowied-
ni dowód potwierdzaj¹cy Chrzest w Duchu Œwiêtym. Jeœli przyjêcie chrztu w
Duchu Œwiêtym nie nastêpuje w tym czasie, zielonoœwi¹tkowcy uwa¿aj¹, ¿e jest
on tak kluczow¹ spraw¹ dla pe³ni ¿ycia chrzeœcijañskiego, ¿e nale¿y go szukaæ
zaraz potem.

c. Przyjêcie chrztu w Duchu Œwiêtym

254. Nale¿y przypomnieæ, ¿e zielonoœwi¹tkowcy zazwyczaj, ¿e nie stawiaj¹
znaku równoœci miêdzy chrztem w Duchu Œwiêtym a przyjêciem Ducha Œwiêtego
w momencie nawrócenia. Zielonoœwi¹tkowcy wierz¹, ¿e w chwili nawrócenia
Duch Œwiêty chrzci wierz¹cego w Chrystusa (por. 1 Kor 12,13; Rz 6,3), a nastêp-
nie Chrystus chrzci wierz¹cego w Duchu Œwiêtym (por. £k 24,49; Dz 1,8; 2,4).
Oba chrzty s¹ czêœci¹ pierwszych doœwiadczeñ kogoœ, kto sta³ siê chrzeœcijani-
nem (por. Ef 1,13-14; Tt 3,4-6). Stanie siê chrzeœcijaninem w pe³nym tego s³owa
znaczeniu oznacza miêdzy innymi uwierzenie, przyjêcie chrztu w wodzie i przy-
jêcie, w otwartoœci i oczekiwaniu, Chrztu w Duchu Œwiêtym z towarzysz¹cym
mu znakiem. Zatem zielonoœwi¹tkowcy twierdz¹, ¿e osoba otrzyma Chrzest w
Duchu Œwiêtym, kiedy uwierzy w Ewangeliê o Jezusie Chrystusie (por. Dz 10,44-
46), przyjdzie do Boga z dzieciêc¹ wiar¹ i z postaw¹ mi³oœci i zaufania (por. £k
11,11-13), co pokazuje, ¿e kandydat jest otwarty na Bo¿e dzie³o w swoim ¿yciu.

255. W odpowiedzi na zwiastowanie S³owa, kandydaci do Chrztu w Duchu
Œwiêtym czêsto uczestnicz¹ w czymœ, co mo¿e byæ okreœlone jako „akt liturgicz-
ny”, chocia¿ zielonoœwi¹tkowcy normalnie nie u¿yliby takiego okreœlenia. Zapra-
sza siê ich do modlitwy wokó³ sto³u komunijnego w lokalnym zgromadzeniu,
modlitwy, która mo¿e trwaæ przez jakiœ d³u¿szy czas. Zazwyczaj takie zaprosze-
nie kieruje siê do zainteresowanych pod koniec nabo¿eñstwa. Jedna lub wiêcej
osób, czêsto pastor, starsi lub inni dojrzali przywódcy mog¹ wk³adaæ rêce na kan-
dydatów. Niektórzy traktuj¹ tê czynnoœæ instrumentalnie, tzn. uznaj¹ j¹ za mo-
ment udzielenia chrztu w Duchu Œwiêtym. Dla innych ten akt „w³o¿enia r¹k” sta-
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nowi znak solidarnoœci miêdzy kandydatem a tymi, którzy siê z nim modl¹. W
niektórych Koœcio³ach zielonoœwi¹tkowych „w³o¿enie r¹k” jest czynnoœci¹ ruty-
now¹. Czasami chrzest w Duchu Œwiêtym mo¿e nast¹piæ w momencie w³o¿enia
r¹k na kandydata (Dz 8,17; 19,6), zielonoœwi¹tkowcy nie zak³adaj¹ jednak, ¿e
Chrzest w Duchu Œwiêtym nastêpuje wy³¹cznie przez akt „w³o¿enia r¹k”. W rze-
czywistoœci, wielu zielonoœwi¹tkowców œwiadczy o tym, ¿e otrzymali Chrzest
bêd¹c na osobnoœci, w swoich domach, w trakcie codziennych zajêæ, a nawet bez
uprzedniego zabiegania o to doœwiadczenie. Zatem wiêkszoœæ zielonoœwi¹tkow-
ców wierzy, ¿e aby udzieliæ, przekazaæ czy przyj¹æ Chrzest w Duchu Œwiêtym
niekoniecznie potrzebna jest inna osoba.

d. Dowód chrztu w Duchu Œwiêtym

256. Oczekiwanie, ¿e wszyscy, którzy otrzymuj¹ Chrzest w Duchu Œwiêtym s¹
w stanie to udowodniæ w inny sposób ni¿ tylko poprzez osobiste œwiadectwo, jest
g³êboko zakorzenione w teologii zielonoœwi¹tkowej. Koniecznoœæ takiego „biblij-
nego dowodu” t³umaczono wzglêdami misyjnymi i ewangelizacyjnymi. Wierzo-
no, ¿e Duch Œwiêty w ka¿dym momencie mo¿e skierowaæ do kogoœ powo³anie
misyjne, wskazaæ kierunek tej s³u¿by i wyposa¿yæ powo³anego w jêzyk potrzeb-
ny do wype³nienia tego zadania. Mówi¹c krótko: powo³any mia³ byæ wyposa¿ony
w moc do zaanga¿owania siê w misjê, dok³adnie tak jak 120 uczniów w Dzieñ
Piêædziesi¹tnicy zosta³o wype³nionych moc¹, by „iœæ na ca³y œwiat” (Mk 16,15).
Z perspektywy Parhama takie by³o znaczenie wylania Ducha w Dz 2,4 i nale¿a³o
je teraz koniecznie odnowiæ z powodu rych³ego powrotu Chrystusa.

257. Nie wszyscy zielonoœwi¹tkowcy zgadzali siê z tym dowodowym aspek-
tem doktryny. Na pocz¹tku niektórzy nawet rozwa¿ali, czy udzielany jêzyk mia³
charakter ludzki, czy by³ rodzajem mówienia w ekstazie czy nawet jêzykiem
anielskim (por. 1 Kor 13,1). Chocia¿ wiêkszoœæ klasycznych denominacji zielo-
noœwi¹tkowych trzyma siê jednego z tych stanowisk, niektóre z pierwotnych grup
zielonoœwi¹tkowych, zw³aszcza te, które pojawi³y siê w Chile oko³o 1910 r. i
pewna liczba innych denominacji zielonoœwi¹tkowych, zaczê³a wierzyæ, ¿e mo¿-
na uwiarygodniæ chrzest w Duchu Œwiêtym legitymuj¹c siê posiadaniem jednego
z wielu charyzmatycznych przejawów Ducha. Te obejmuj¹ „mówienie innymi jê-
zykami, taniec [w Duchu], wizje, prorokowanie lub jakiekolwiek inne przejawy,
zgodne ze S³owem Bo¿ym (Pismem Œwiêtym).”41

41 Por. C. Alvarez, P. Correa, M. Poblete, P. Guell, Historia de la Iglesia Pentecostal de Chile (Santiago
b.r.), s. 54, zawieraj¹ca oœwiadczenie z Declaracion de Fe de la Iglesia Pentecostal de Chile o nastêpuj¹cej
treœci: [Akapit 11] Que: El hablar en otras lenguas, danzar, tener Misiones, profetizar o culaquier manife-
stacion conforme a la palabra de Dios, son una evidencia del bautismo en el Espiritu Santo.
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258. W ostatnich latach mniejszy procent wierz¹cych w denominacjach zielo-
noœwi¹tkowych w Stanach Zjednoczonych otrzymuje Chrzest w Duchu Œwiêtym
po³¹czony ze znakiem mówienia innymi jêzykami ni¿ to mia³o miejsce w latach
wczeœniejszych. To sta³o siê przyczyn¹ powa¿nych pytañ duszpasterskich i teolo-
gicznych w ramach tych grup. Debata na te tematy ci¹gle toczy siê we wspólno-
cie zielonoœwi¹tkowej.

e. Zwi¹zek miêdzy Chrztem w Duchu Œwiêtym
a charyzmatem mówienia jêzykami

259. Aposto³ Pawe³ zada³ zwi¹zane z tym pytanie, kiedy w 1 Kor 12,30 napi-
sa³: „Czy wszyscy mówi¹ jêzykami (me pantes glossais lalousin)?”. Tak zadane
pytanie najwyraŸniej zak³ada negatywn¹ odpowiedŸ, na co wskazuje greckie
przeczenie „me”. Obserwacja ta doprowadzi³a zielonoœwi¹tkowców do rozró¿nie-
nia miêdzy jêzykami otrzymywanymi w Chrzcie w Duchu Œwiêtym a charyzma-
tami czy darami jêzyków, o których pisa³ Pawe³42 . St¹d w wielu Koœcio³ach zielo-
noœwi¹tkowych rozró¿nia siê miêdzy „znakiem jêzyków” i „darem jêzyków”.
Mog¹ one byæ „w swej istocie takie same, ale s¹ ró¿ne pod wzglêdem celu”. Nie-
którzy twierdzili, ¿e „znak jêzyków” stanowi trwa³y „jêzyk modlitwy”, o charak-
terze „pobo¿noœciowym”, który mo¿e byæ praktykowany prywatnie i nie wymaga
t³umaczenia, podczas gdy „dar jêzyków”, powinien byæ u¿ywany publicznie i
st¹d wymaga t³umaczenia (1 Kor 14,5.13-17.27-28). Wyra¿aj¹c to w inny sposób
mo¿na by powiedzieæ, ¿e fenomenologicznie przejawy te wydaj¹ siê takie same,
ale cele, jakim s³u¿¹, sposób, w jaki siê ich u¿ywa i to, w jaki sposób s¹ one roz-
poznawane przez wierz¹c¹ wspólnotê, s¹ ró¿ne. S¹ to wa¿ne dyskusje, które nie
zosta³y jeszcze ca³kowicie rozstrzygniête we wspólnocie zielonoœwi¹tkowej.

3. Podobieñstwa i ró¿nice

260. Najbardziej fundamentalna zbie¿noœæ, z której mo¿emy siê radowaæ, a
dotycz¹ca tematu poruszanego w tej czêœci, to podzielane przez obie wspólnoty
przekonanie, ¿e Chrzest w Duchu Œwiêtym jest potê¿nym dzie³em Bo¿ej ³aski
udzielonym przez Boga wierz¹cym w Koœciele. Dialog ten, który rozpocz¹³ siê w
1972 r., jest najstarszym i najbardziej systematycznym dialogiem dwustronnym,
w który anga¿owali siê zielonoœwi¹tkowcy i katolicy. W znacznym stopniu swoje
pocz¹tki zawdziêcza on klimatowi otwartoœci i zaufania, jaki wytworzy³ siê miê-
dzy nami w wyniku pojawienia siê katolickiej Odnowy Charyzmatycznej pod ko-

42 Zdanie mog³oby byæ lepiej oddane w nastêpuj¹cy sposób” „Nie wszyscy mówi¹ innymi jêzykami,
prawda¿?” albo „Wszyscy nie mówi¹ innymi jêzykami, nieprawda¿?’ W takim przypadku jasne jest, ¿e
oczekiwana odpowiedŸ brzmi „Nie”.
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niec lat 60. Poniewa¿ Odnowa ta sta³a siê szeroko znana sporemu odsetkowi
wspólnoty katolickiej, licz¹c obecnie ponad 120 000 000 uczestników, i poniewa¿
zosta³a ona uznana przez biskupów katolickich i papie¿y za po¿¹dane dzie³o Du-
cha Œwiêtego, pozwoli³o to zielonoœwi¹tkowcom spojrzeæ na katolików w nowym
i lepszym œwietle. W konsekwencji równie¿ katolicy stali siê otwarci na uznanie
prawdziwego i autentycznego dzia³ania Boga w braciach i siostrach zielonoœwi¹t-
kowcach. Uznanie w ostatnim stuleciu Chrztu w Duchu Œwiêtym za czêœæ rzeczy-
wistoœci wspólnoty Chrystusowej by³o darem dla Koœcio³a. Obecna czêœæ Rapor-
tu stanowi wyraz ci¹g³ego d¹¿enia katolików i zielonoœwi¹tkowców do badania
Pisma i literatury patrystycznej we wspólnym poszukiwaniu wiêkszego oœwiece-
nia w kwestii Chrztu w Duchu Œwiêtym. Jest to krok o niema³ym znaczeniu, bio-
r¹c pod uwagê fakt, ¿e nasze dwie wspólnoty stanowi¹ tak du¿y odsetek ogólno-
œwiatowej rodziny chrzeœcijañskiej. Za wyj¹tkowo fortunny nale¿y uznaæ fakt, ¿e
koñczymy ten Raport w setn¹ rocznicê powstania Misji Azusa Street, jednego z
wydarzeñ uznanych powszechnie za fundamentalne dla narodzin wielu klasycz-
nych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych.

261. Jednoczeœnie uderzaj¹c¹ konkluzj¹ wy³aniaj¹c¹ siê z naszych wspólnych
rozwa¿añ materia³u biblijnego i patrystycznego, które podjêliœmy w nadziei na
lepsze zrozumienie fenomenu Chrztu w Duchu Œwiêtym, jest odkrycie istotnej
ró¿norodnoœci nie tylko miêdzy naszymi dwiema wspólnotami, ale wewn¹trz ka¿-
dej wspólnoty. Jeden z przyk³adów tej wieloœci opinii dotyczy tego, czy wszyst-
kie fragmenty literatury patrystycznej, które rozwa¿aliœmy, mo¿na w wiarygodny
sposób uznaæ za odnosz¹ce siê do Chrztu w Duchu Œwiêtym. Ró¿norodnoœæ sta-
nowisk jest widoczna tak¿e w naszej wspó³czesnej refleksji nad tym zagadnie-
niem. Okazuje siê, ¿e powa¿na dyskusja teologiczna nad Chrztem w Duchu Œwiê-
tym, która rozpoczê³a siê po powstaniu katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, w
¿adnej mierze nie zakoñczy³a siê zgod¹ co do tego, czy doœwiadczenie to powin-
no byæ zasadniczo rozwa¿ane w zwi¹zku z celebrowaniem sakramentów czy po-
winno byæ uznane za „pozasakramentalne” wylanie Ducha Œwiêtego. Ze swej
strony, du¿a liczba denominacji i niezale¿nych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych
ró¿ni siê rozumieniem natury i roli Chrztu w Duchu Œwiêtym. Ju¿ od samych po-
cz¹tków pojawiaj¹ siê wœród zielonoœwi¹tkowców ró¿nice w kwestii relacji
Chrztu w Duchu Œwiêtym do nawrócenia, zbawienia (zielonoœwi¹tkowi unitaria-
nie – Oneness Pentecostals) czy uœwiêcenia, czy te¿ w sprawie uznania koniecz-
noœci ró¿nego rodzaju dowodów, takich jak mówienie jêzykami, poœwiadczaj¹-
cych autentycznoœæ otrzymania tego chrztu. Nasze wspólne rozwa¿ania nad tym
materia³em nie mog³y ani mia³y mieæ na celu próby rozstrzygniêcia tego, czy
wspomniana ró¿norodnoœæ pogl¹dów jest do pogodzenia z fundamentaln¹ jedno-
œci¹ w wierze odnoœnie Chrztu w Duchu Œwiêtym, ani nie stara³y siê ustaliæ, czy
ró¿nice te s¹ nie do przezwyciê¿enia, zarówno wewn¹trz naszych wspólnot, jak i
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miêdzy nimi. Chocia¿ doœwiadczenie Chrztu w Duchu Œwiêtym wydaje siê posia-
daæ pewien stopieñ podobieñstwa wœród jego uczestników, zrozumienie go i jego
miejsca w serii wydarzeñ, w wyniku których cz³owiek staje siê chrzeœcijaninem,
pozostaje kwesti¹ powa¿nej ró¿nicy zdañ.

262. Niemniej jednak o wielu kwestiach, odnoœnie roli Ducha Œwiêtego w pro-
cesie stawania siê chrzeœcijaninem, mo¿emy mówiæ wspólnie. Razem uznajemy
znaczenie wylania Ducha Œwiêtego w ¿yciu Koœcio³a. Podzielamy przekonanie,
¿e Duch Œwiêty jest zawsze obecny w Koœciele ze sw¹ ³ask¹, znakami i darami.
Uznajemy i korzystamy wspólnie z obecnoœci i u¿ywania charyzmatów jako wa¿-
nego wymiaru ¿ycia Koœcio³a.

VI. Wnioski

A. Wprowadzenie

263. W obecnej, pi¹tej fazie dialogu miêdzy zielonoœwi¹tkowcami a katolika-
mi na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej, zaczêliœmy doceniaæ siebie nawzajem w
nowy sposób.

264. Wspólnie zg³êbiliœmy ró¿ne aspekty tego, co wi¹¿e siê ze stawaniem siê
chrzeœcijaninem. Badaliœmy i wspólnie doceniliœmy duchowe bogactwo Pisma,
œwiadectwo Ÿróde³ patrystycznych o Ewangelii, i to w jaki sposób Ewangelia po-
ucza nas w kwestii nawrócenia, wiary, uczniostwa, doœwiadczenia i przejmowa-
nia Chrztu w Duchu Œwiêtym. Pismo Œwiête jest fundamentem dla obu naszych
wspólnot. Potrafimy doceniæ – choæ w odmienny sposób – Ojców Koœcio³a jako
pierwszych œwiadków i interpretatorów wiary w Jezusa Chrystusa oraz ró¿nych
wymiarów ¿ycia w Chrystusie.

B. Œwiadectwo Biblii

265. Wspólnie nauczyliœmy siê, ¿e w naszym czytaniu Pisma Œwiêtego, jedni
i drudzy interpretujemy je w horyzoncie naszych tradycji. Obie nasze wspólno-
ty przyznaj¹, ¿e s¹ prowadzone, nawet jeœli w odmienny sposób, przez Bo¿e
S³owo. Zielonoœwi¹tkowcy zazwyczaj trzymaj¹ siê klasycznej protestanckiej
doktryny sola Scriptura. Zarówno katolicy jak i zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹ au-
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torytet Pisma, i jedni i drudzy staraj¹ siê odkryæ, w jaki sposób Tradycja prze-
kazuje prawdê biblijn¹. Przysz³e dyskusje powinny koncentrowaæ siê nie tylko
na relacji miêdzy Pismem a Tradycj¹, ale na naszym zrozumieniu relacji zarów-
no Pisma jak i Tradycji do S³owa Bo¿ego. To mog³oby byæ po¿yteczne dla na-
szego dalszego dialogu, zw³aszcza ¿e zielonoœwi¹tkowi teolodzy staraj¹ siê
obecnie okreœliæ charakterystyczn¹ dla zielonoœwi¹tkowców hermeneutykê bi-
blijn¹, a katolicy od II Soboru Watykañskiego prze¿ywaj¹ odnowê, jeœli chodzi
o ich podejœcie do Pisma.

C. Œwiadectwo Ojców Koœcio³a

266. W tej fazie dialogu po raz pierwszy zielonoœwi¹tkowcy i katolicy wspól-
nie badali nauczanie i œwiadectwo wczesnych pobiblijnych pism chrzeœcijañskich
Ojców Koœcio³a. Jakie odnieœliœmy z tego korzyœci? Pod wieloma wzglêdami
mo¿emy zobaczyæ w nich te same wyzwania, jakie towarzysz¹ nam dzisiaj, w
naszych osobistych zmaganiach i staraniach o to, by wiara apostolska by³a na-
uczana i przekazywana we w³aœciwy sposób. S¹ one œwiadectwem potê¿nego
dzie³a, którego celem by³o zagwarantowanie zachowania i przekazania wiary
chrzeœcijañskiej, zrodzonej w odleg³ych czasach i odleg³ej kulturze, nowym cza-
som i nowym kulturom.

267. Zobaczyliœmy osobiste zmagania i kryzysy Ojców, kiedy starali siê naœla-
dowaæ Chrystusa, a tak¿e ujrzeliœmy rolê rodziny w pielêgnowaniu wiary i ¿ycia
chrzeœcijañskiego (Augustyn, Wyznania). Poznaliœmy refleksje tych, którzy stali
w obliczu mêczeñstwa ze wzglêdu na Chrystusa i przyjmowali je z radoœci¹
(Ignacy z Antiochii, List do Rzymian). Ws³uchiwaliœmy siê, jak poetycko mówili
o tym, ¿e zostali ogarniêci przez wiarê („p³omieñ zap³on¹³ w mej duszy” Justyn
Mêczennik, Dialog z ¯ydem Tryfonem). Hilary z Poitiers mówi³ o doœwiadczeniu
intensywnej radoœci, „gdy odczuwamy wewn¹trz siebie pierwsze poruszenia Du-
cha Œwiêtego” (Traktat do Psalmów). Widzimy, jak cieszyli siê obecnoœci¹ i
moc¹ Ducha Œwiêtego (Bazyli z Cezarei, O Duchu Œwiêtym, Cyryl Jerozolimski,
Wyk³ady katechetyczne).

268. W miarê jak Koœció³ rós³, pisma patrystyczne ilustruj¹ misyjnego ducha
Ojców Koœcio³a, sprzeciwiaj¹cego siê ideologiom ich czasów (Justyn Mêczennik,
Apologia), co przypomina nam zmagania, jakich doœwiadczamy dzisiaj. Przez ich
pisma widzimy, jak przygotowuj¹ lud do œwiêtowania okresu Wielkiego Postu
(Cyryl Jerozolimski) i Wielkanocy (Hipolit, Tradycja Apostolska). S³yszymy ich
nauczanie o w³aœciwym sprawowaniu i rozumieniu sakramentu chrztu (Didache,
7; Ireneusz z Lyonu, Wyk³ad nauki apostolskiej). Widzimy ich pisma o bliskim
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zwi¹zku miêdzy chrztem a przyjêciem Ducha Œwiêtego (Orygenes, Komentarz do
Ewangelii Jana, 6,33). Pisali oczywiœcie o wielu innych aspektach darów ducho-
wych i ¿ycia Koœcio³a.

269. Podsumowuj¹c, widzieliœmy, ¿e s¹ takie teksty patrystyczne, które mog¹
rzuciæ œwiat³o na ka¿de z zagadnieñ, które rozwa¿aliœmy (nawrócenie, wiarê, do-
œwiadczenie chrzeœcijañskie we wspólnocie, uczniostwo i formacjê oraz Chrzest
w Duchu Œwiêtym). Teksty te wyp³ywaj¹ z refleksji Ojców Koœcio³a nad Pismem
i czêsto dostarczaj¹ wejrzenia i m¹droœci na temat pytañ i sytuacji wspó³cze-
snych. Ponadto, wci¹¿ pozostaj¹ one wa¿ne w œwietle wspó³czesnych doœwiad-
czeñ. Pisma Ojców Koœcio³a nie s¹ bibliotecznymi skarbami z zamierzch³ych
czasów. Ich s³owa s¹ ¿ywym œwiadectwem dla chrzeœcijan dzisiaj i w ka¿dym in-
nym czasie. Dziêki dialogowi zielonoœwi¹tkowcy i katolicy mogli razem dostrzec
bogactwo tego œwiadectwa i dzieliæ siê nim w swoich wspólnotach.

270. Studium wczesnych, pobiblijnych pism chrzeœcijañskich, spoœród których
wiele by³o napisanych w pierwszych wiekach, nazywanych przez niektórych er¹
konstantyñsk¹, mo¿e byæ pierwszym krokiem w dialogu miêdzy nami na tematy
historyczne, które le¿¹ u podstaw zielonoœwi¹tkowych pogl¹dów na temat odno-
wy Koœcio³a. To wa¿ne zagadnienie oczekuje na kolejn¹ fazê dialogu miêdzyna-
rodowego.

D. Czego nauczyliœmy siê z naszych wspó³czesnych refleksji

271. W trakcie dyskusji zauwa¿yliœmy fascynuj¹ce analogie, pomimo tego, ¿e
nasze wspólnoty w ró¿ny sposób doœwiadczy³y Ducha Œwiêtego w XX w. Zielo-
noœwi¹tkowcy donosz¹, ¿e 1 stycznia 1901 r. w Topeka, Kansas, dokona³ siê
prze³om w postaci chrztu w Duchu Œwiêtym i modlitwy w jêzykach, i odt¹d do-
œwiadczenie to zaczyna siê rozpowszechniaæ coraz bardziej. W Rzymie, tego sa-
mego dnia, papie¿ Leon XIII powierza nowe stulecie Duchowi Œwiêtemu (Veni
Sancte Spiritus). Odpowiadaj¹c na prorocze proœby p³yn¹ce od wiernych z Ko-
œcio³a rzymskokatolickiego, papie¿ ju¿ w 1895 r. napisa³ egzortacjê apostolsk¹, a
w 1897 r. encyklikê, w których wezwa³ do poœwiêcenia siê Duchowi Œwiêtemu i
zaleci³ dziewiêæ dni przed Piêædziesi¹tnic¹ jako nowennê modlitwy o Ducha
Œwiêtego, której celem by³a odnowa Koœcio³a i spo³eczeñstwa, zjednoczenie
chrzeœcijañstwa i „odnowa oblicza ziemi”.

272. Dla zielonoœwi¹tkowców wylanie Ducha Œwiêtego na Azusa Street (Los
Angeles) w 1906 r. stanowi istotny pocz¹tek ruchu zielonoœwi¹tkowego, który
rozprzestrzenia³ siê przez ca³e stulecie, wp³ywaj¹c na miliony wierz¹cych.



169

PI¥TA FAZA  DIALOGU KATOLICKO-ZIELONOŒWI¥TKOWEGO

W Koœciele rzymskokatolickim znaki Ducha Œwiêtego s¹ widoczne w ró¿nych
ruchach powsta³ych w XX w.: biblijnym, liturgicznym, teologicznym, ekume-
nicznym i charyzmatycznym, wywo³uj¹c odnowê w podstawowych aspektach
wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego. Pewnego rodzaju kulminacj¹ tych ruchów by³
II Sobór Watykañski, który, jak wierz¹ katolicy, by³ zainspirowany przez Ducha
Œwiêtego. Na pocz¹tku Soboru papie¿ Jan XXIII modli³ siê, aby sta³ siê on
now¹ Piêædziesi¹tnic¹. Sobór da³ pobudkê do odnowy w wierze, modlitwie,
¿yciu duchowym i chrzeœcijañskiej jednoœci – znakach obecnoœci Ducha Œwiê-
tego. W 1989 r. do nowej œwiadomoœci Ducha Œwiêtego zachêci³ papie¿ Jan
Pawe³ II swoj¹ Encyklik¹ Dominum et vivificantem na temat Ducha Œwiêtego.
W przeddzieñ dnia Piêædziesi¹tnicy w 1998 r. w Rzymie, przekonanie o ci¹g³ej
obecnoœci Ducha Œwiêtego sk³oni³o Jana Paw³a II, na spotkaniu z 400 000
wiernych uczestnicz¹cych w ró¿nych ruchach odnowy, do wyg³oszenia nastêpu-
j¹cej deklaracji: „Moglibyœmy powiedzieæ, ¿e to, co wydarzy³o siê 2000 lat
temu, odrodzi³o siê dziœ wieczorem na tym placu. Jak wówczas aposto³owie,
tak my, znajdujemy siê w tej Górnej Izbie, pe³ni pragnienia i modlitwy o wyla-
nie Ducha.”

273. W jednym krytycznym momencie te paralelne impulsy, pochodz¹ce z
dwóch ró¿nych wspólnot, zaczê³y siê ze sob¹ wi¹zaæ i zbiegaæ. W 1967 r. œwia-
dectwo ruchu zielonoœwi¹tkowego da³o pobudkê do zapocz¹tkowania katolickiej
Odnowy Charyzmatycznej. Od tego czasu Koœció³ Rzymskokatolicki i ruch zielo-
noœwi¹tkowy pozostaj¹ ze sob¹ w kontakcie. Wp³yw nowego ekumenicznego za-
anga¿owania katolików, bêd¹cego czêœci¹ ruchu ekumenicznego, który wed³ug II
Soboru Watykañskiego „pojawi³ siê za spraw¹ ³aski Ducha Œwiêtego” (UR, 1),
pomóg³ w otwarciu drogi do dialogu, którego celem jest wzajemne poszanowanie
i pojednanie miêdzy zielonoœwi¹tkowcami a katolikami. Z pocz¹tku funkcjonuj¹c
paralelnie i w oddzieleniu od siebie, ruchu zielonoœwi¹tkowy i Koœció³ rzymsko-
katolicki zaczê³y miêæ ze sob¹ coraz wiêcej kontaktów. Nie funkcjonuj¹ ju¿ w
ca³kowitej separacji. Przez ostatnie 35 lat obie te wspólnoty nawi¹zywa³y stosun-
ki partnerskie poprzez dialog, przyjaŸñ i wspó³pracê.

274. Uznaj¹c dzie³o Ducha Œwiêtego w obu naszych tradycjach, jesteœmy w
stanie uczyæ siê od siebie nawzajem. Dlatego jesteœmy wdziêczni, ¿e odnowa i
wylanie Ducha Œwiêtego w XX w. otworzy³y nasze serca i umys³y na siebie na-
wzajem. Wierzymy, ¿e pojawienie siê ruchu zielonoœwi¹tkowego i charyzmatycz-
nego wraz z ruchem ekumenicznym w XX w. wzywa nas do duchowego i teolo-
gicznego dialogu miêdzy naszymi wspólnotami. Wiêkszoœæ dotychczasowych
kontaktów teologicznych miêdzy nami skupia³o siê na tym, jakie s¹ konsekwen-
cje naszego rozumienia wiary, nawrócenia i uczniostwa dla ¿ycia chrzeœcijañskie-
go. Tak rzeczywiœcie powinno byæ i wierzymy, ¿e uznanie tego jest istotne dla
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praktycznego ekumenizmu na poziomie lokalnym miêdzy katolickimi parafiami a
zielonoœwi¹tkowymi zborami.

275. Gdy wspólnie czytaliœmy i studiowaliœmy Ojców Koœcio³a, staliœmy siê
jeszcze bardziej œwiadomi naszej wspó³czesnej teologicznej odpowiedzialnoœci.
Zainspirowani ich przyk³adem ³¹czenia troski duszpasterskiej z rozwag¹ teolo-
giczn¹, oddawania chwa³y Bogu z poznaniem Boga, œwiêtoœci ¿ycia z doktry-
naln¹ ortodoksj¹, my tak¿e staramy siê s³u¿yæ naszym wspólnotom w tym samym
duchu. Nasze zadania teologiczne i duszpasterskie pragniemy sprawowaæ maj¹c
szczególnie na wzglêdzie ewangelizacjê, uczniostwo i chrzeœcijañsk¹ formacjê
oraz otwartoœci na obecnoœæ i moc Ducha Œwiêtego.

276. Nasze dyskusje na temat natury chrzeœcijañskiego nawrócenia, a zw³asz-
cza na temat zwi¹zku miêdzy wydarzeniem a procesem nawrócenia, rzuci³y œwia-
t³o na nasze rozumienie tego, co dzieje siê dzisiaj w naszych Koœcio³ach. Jeste-
œmy ostro¿niejsi i staramy siê zbyt szybko nie os¹dzaæ, czy coœ mia³o, czy nie
mia³o miejsca w ró¿nych œwiadectwach i opowiadaniach o nawróceniach, których
byliœmy œwiadkami w naszych wspólnotach. Co najwa¿niejsze, widzimy potrzebê
wyraŸnego wezwania do nawrócenia, nawrócenia do Jezusa Chrystusa, który po-
winien staæ w centrum naszego zwiastowania i œwiadectwa wobec œwiata. Jeste-
œmy œwiadomi, ¿e nawet wierz¹cy w naszych Koœcio³ach powinni us³yszeæ to
przes³anie, aby nasza chrzeœcijañska wiara by³a autentyczna i prowadzi³a do doj-
rza³oœci i wzrostu w chrzeœcijañskim ¿yciu.

277. Jesteœmy równie¿ pod wra¿eniem ¿ycia naznaczonego przez nawrócenie i
uczniostwo w Koœciele staro¿ytnym. Dyskutuj¹c o wszystkich zagadnieniach i
tematach staraliœmy siê zastanawiaæ nad ich znaczeniem dla naszych wspólnot
koœcielnych w dniu dzisiejszym. Jest dla nas jasne, ¿e pisma Ojców Koœcio³a od-
zwierciedlaj¹ praktykowanie ¿ywej wiary w Koœcio³ach i wspania³e zrozumienie
g³êbi ¿ycia chrzeœcijañskiego. Chocia¿ ró¿niliœmy siê w kwestii wa¿noœci sakra-
mentalnego zapoœredniczenia ³aski, ich œwiadectwo mo¿e byæ zachêt¹ dla na-
szych Koœcio³ów do wzrastania w dojrza³oœci i œwiêtoœci. Zgadzamy siê równie¿,
¿e ci¹g³a formacja chrzeœcijañska powinna byæ w naszych Koœcio³ach procesem
œwiadomie kierowanym, pamiêtaj¹c, ¿e aby ziarno Bo¿ego S³owa wyda³o owoc,
potrzebna jest otwartoœæ na S³owo i gotowoœæ do pos³uszeñstwa jemu w ¿yciu
poszczególnych chrzeœcijan i w ¿yciu Koœcio³a.

278. Poniewa¿ obie nasze tradycje ceni¹ doœwiadczenie ³aski jako wa¿ny
wymiar wiary i duchowoœci, zaczêliœmy doceniaæ charyzmatyczne, mistyczne i
liturgiczne akcenty obecne we wspólnotach zielonoœwi¹tkowych i katolickich.
Nauczyliœmy siê te¿, ¿e nie mo¿na po prostu przeciwstawiaæ siê tym dwóm ro-
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dzajom chrzeœcijañskiego doœwiadczenia. Ka¿dy doœwiadcza po czêœci tego, co
tradycyjnie by³o doceniane przez drugiego. To pozwala nam posun¹æ siê na-
przód w naszym dialogu, gdy¿ „ekumenizm duchowy” staje siê w coraz wiêk-
szej mierze podstaw¹ rozmów teologicznych. Duchowe rozeznanie przede
wszystkim uczula nas na mo¿liwoœci, które Bóg otwiera przed nami w swej
wolnoœci i ³asce.

279. W koñcu, jeszcze raz chcielibyœmy podkreœliæ nasz¹ radoœæ z powodu
wylania Ducha Œwiêtego w XX w., które w przekonaniu zielonoœwi¹tkowców jest
darem dla ca³ego Koœcio³a. Nasze omówienie Chrztu w Duchu Œwiêtym koncen-
trowa³o siê na tej wyró¿niaj¹cej cesze zielonoœwi¹tkowej duchowoœci, która do-
œwiadczana jest tak¿e w Koœciele rzymskokatolickim. Chocia¿ nie doszliœmy do
jednoœci w sprawie Chrztu w Duchu Œwiêtym, zdajemy sobie sprawê, ¿e obec-
noœæ i moc Ducha Œwiêtego, w tym charyzmaty, by³y znane Koœcio³owi staro¿yt-
nemu i pozostaj¹ Ÿród³em odnowy dla Koœcio³a wspó³czesnego. Nauczyliœmy siê
te¿, ¿e chocia¿ ocena i os¹d teologiczny s¹ potrzebne, powinny one pozostawaæ w
s³u¿bie Ducha, nigdy nie gasz¹c Go, ani nie zasmucaj¹c (Ef 4,30; 1 Tes 5,19).
Wspólnie pragniemy trzymaæ siê tego co dobre (1 Tes 5,21) i iœæ za prowadze-
niem Ducha (Ga 5,25) w kolejnych dniach i latach.

E. Propozycje dotycz¹ce przysz³ego dialogu

280. Poza wymienionymi rezultatami naszego dialogu pojawiaj¹ siê ró¿ne za-
gadnienia, którymi nie mogliœmy siê zaj¹æ z nale¿yt¹ uwag¹, a które mog³yby s³u-
¿yæ jako obiecuj¹ce punkty wyjœcia dla dialogu w przysz³oœci. Na przyk³ad jed-
nym z ulubionych tematów pierwszych przywódców ró¿nych Koœcio³ów i ru-
chów zielonoœwi¹tkowych by³o to, ¿e powrót do Chrztu w Duchu Œwiêtym by³
sygna³em do odnowienia Koœcio³a czasów apostolskich. To wyjaœnienie opiera
siê na przekonaniu, ¿e w pewnym momencie historii po okresie apostolskim, pier-
wotna i autentyczna wspólnota apostolska podupad³a, a w koñcu przesta³a istnieæ.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy nie s¹ zgodni, co do takiej oceny historii. W przy-
sz³oœci dialog powinien zaj¹æ siê t¹ istotn¹ kwesti¹, dotycz¹c¹ ró¿nych sposobów
odczytywania przez nas historii i stoj¹cych za tym przyczyn.

281. Drugi temat, który wy³oni³ siê z naszych rozwa¿añ na temat Chrztu w
Duchu Œwiêtym w kontekœcie stawania siê chrzeœcijaninem, dotyczy natury i roli
chrztu wodnego, do którego nale¿a³oby jeszcze dodaæ inne czynnoœci obrzêdowe,
które katolicy nazywaj¹ sakramentami, a zielonoœwi¹tkowcy, przynajmniej nie-
które z nich, ustanowieniami. Obecna faza dialogu odnotowa³a pewien stopieñ
zbie¿noœci opinii co do tego, czy chrzest wodny i udzia³ w Wieczerzy Pañskiej s¹
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konieczn¹ czêœci¹ procesu stawania siê chrzeœcijaninem w pe³nym tego s³owa
znaczeniu. W tym œwietle wyjaœnienie tego, co jest normatywne w procesie sta-
wania siê chrzeœcijaninem i/lub procesie Chrzeœcijañskiej Inicjacji powinno byæ
przedmiotem przysz³ego dialogu.

282. Po trzecie, rozwa¿aliœmy dowody potwierdzaj¹ce fakt, ¿e dana osoba rze-
czywiœcie otrzyma³a Chrzest w Duchu Œwiêtym. Takie dowody skierowane s¹ do
wspólnoty chrzeœcijañskiej i rodz¹ pytanie, w jaki sposób Koœció³ wyposa¿ony
jest przez Boga do tego, by rozpoznawaæ autentyczne doœwiadczenie ³aski, i
przez rozwiniêcie, tak¿e autentycznoœæ ortodoksyjnej doktryny. Potrzeba rozezna-
nia w kwestii doœwiadczenia i doktryny w naturalny sposób rodzi pytanie o rolê
autorytetu w Koœciele.

283. Tego typu kwestie, jak chêæ powrotu do Koœcio³a z pocz¹tków historii
chrzeœcijañstwa, natura sakramentów i ustanowieñ oraz sprawowanie autorytetu
w Koœciele, a dodatkowo ró¿ni¹ce nas zasady interpretacji Pisma, to wszystko
wa¿ne tematy podniesione w trakcie naszych dyskusji nad piêcioma wymiarami
stawania siê chrzeœcijaninem, poruszonymi w tej fazie dialogu. Pozostaj¹ one
miêdzy nami kwestiami „nierozwi¹zanymi”, które ci¹gle wymagaj¹ dalszej po-
wa¿nej refleksji. Czy mog¹ byæ „rozwi¹zane” w tym sensie, ¿e stan¹ siê zagad-
nieniami, co do których mo¿emy znaleŸæ wspólne zdanie, mo¿e siê wyjaœniæ tyl-
ko dziêki dalszemu dialogowi i pomocy Ducha Œwiêtego. Ale jest na pewno jesz-
cze wiele kwestii do omówienia, jeœli chcemy byæ pos³uszni pragnieniu Jezusa
wyra¿onemu w modlitwie „aby wszyscy byli jedno”.

F. S³owo koñcowe

284. W koñcu ka¿dy z nas nauczy³ siê bardzo wiele o tym, jak drugi pielêgnuje
wiarê, nawrócenie, uczniostwo i formacjê, jak rozumie doœwiadczenie i Chrzest
w Duchu Œwiêtym. Gdy zastanawialiœmy siê nad Pismem i nad œwiadectwem
wczesnych pisarzy Koœcio³a, i gdy s³yszeliœmy, w jaki sposób nasi partnerzy dia-
logu anga¿uj¹ siê w pielêgnowanie ¿ycia chrzeœcijañskiego w tych, którzy doszli
do wiary, rozpoznaliœmy w sobie nawzajem g³êbokie oddanie Chrystusowi. Cho-
cia¿ zielonoœwi¹tkowcy i katolicy mog¹ k³aœæ akcenty na ró¿ne aspekty stawania
siê chrzeœcijaninem, ka¿dy pielêgnuje ¿ycie chrzeœcijañskie na chwa³ê Boga.
Wiedza o tym pomaga prze³amaæ nieporozumienia czy stereotypy, jakie mogli-
œmy mieæ o sobie nawzajem. Wynika z tego, ¿e zarówno katolicy jak i zielono-
œwi¹tkowcy, powinni zbadaæ swoje sumienia odnoœnie tego, jak w przesz³oœci
czasami opisywali siebie nawzajem, okreœlaj¹c cz³onków drugiego Koœcio³a jako
„niewierz¹cych” czy „sekciarzy”. Odkryliœmy wiele wspólnego. Chocia¿ dziel¹
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nas istotne ró¿nice w pewnych kwestiach, z powodu naszych badañ prowadzo-
nych w tym dialogu jesteœmy w stanie nazywaæ siebie nawzajem braæmi i siostra-
mi w Chrystusie.

285. Mamy nadziejê, ¿e ta faza dialogu pomog³a w rozwoju naszych wzajem-
nych stosunków. Prosimy o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla naszego dalszego dialo-
gu, ku chwale Jego imienia.

Za³¹cznik 1: Uczestnicy43

Katolicy

Ks. Kilian McDonnell (przewodnicz¹cy 1998-2000, USA) (K [1998-2000]; P
[1998])

Msgr. John A. Radano (Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan / USA) (1998-
2006) (przewodnicz¹cy 2001-2006) (K [1998-2006]; R [2003, luty i listopad
2004, 2006])

Dr Ralph Del Colle (Uniwersytet Marquette, Milwaukee, WI, USA) (1998-
2006) (R [listopad 2004, 2006]; P [2001])

Ks. Robert Duggan (USA) (P [2000])

Hans Gasper (Konferencja Biskupów Niemieckich, Bonn, Germany) (1998-
2006) (R [listopad 2004])

Ks. William Henn, OFMCap. (Papieski Uniwersytet Gregorianum, Rzym/
USA) (1998-2006) (R [luty i listopad 2004, 2006]; P [1999])

S. Maria Ko, FMA (Holy Spirit Seminary, Hong Kong, Chiny/Rome) (1998-
2006); (P [2002])

Ks. Patrick Lyons, OSB (Mary Immaculate College, Uniwersytet Limerick, Ir-
landia) (1998-2006)

Ks. Luis Ramos, OP (Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, León,
Meksyk) (1998-2006)

43 K: Cz³onek Komitetu Kierowniczego; R: Cz³onek Komitetu Redakcyjnego; P: Prelegent; O: Obserwator
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Msgr. Juan Usma Gómez, (Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan, Watykan/
Kolumbia) (sekretarz 1998-2006) (K [1998-2006]; R [2003, luty i listopad 2004,
2006])

Zielonoœwi¹tkowcy

Ks. Cecil M. Robeck, Jr. (przewodnicz¹cy 1998-2006, Assemblies of God,
USA) K (1998-2006) R [2003, listopad 2004, 2006])

Ks. David Cole (Open Bible Church, USA) (1998, 2000-2006) K (2003-2006)
R [2003, luty 2004 i 2006]

Ks. Clayton Endicott (Church of God of Prophecy, USA/Niemcy) O (2001)
(2003-2006)

Ks. Harold D. Hunter (International Pentecostal Holiness Church, USA) P
[1999]

Ks. Ronald Kydd (Pentecostal Assemblies of Canada) (sekretarz, 1998) K
(1998) P [1998]

Ks. Philip Hilliard (Assemblies of God), O (2002)

Dr Cheryl Bridges Johns (Church of God [Cleveland, TN], USA) (1998-1999)

Ks. Jackie David Johns (Church of God [Cleveland, TN] USA) O (1998) P
[2002]

Ks. Gary Matsdorf (International Church of the Foursquare Gospel, USA) O
(1999)

Ks. Gary B. McGee (Assemblies of God, USA) (1998-2002) R (luty 2004)

Ks. Francois Möller (Apostolic Faith Mission, Republika Po³udniowej Afryki)
(1998-2001, 2003, 2005)

Ks. Steve Overman, (International Church of the Foursquare Gospel, USA)
(sekretarz 1999-2006)

Marta Palma (Iglesia Mision Pentecostal, Chile) (1999)

Ks. Stephen Parker (Church of God of Prophecy, USA) (2002-2006)
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Ks. Thomas D. Pratt (Assemblies of God, USA) (1999) P [1999]

Ks. Raymond M. Pruitt (Church of God of Prophecy, USA) (1998-2001)

Ks. Russell P. Spittler (Assemblies of God, USA) (2002)

Ks. Matthias Wenk (Bewegung Plus, Szwajcaria) P [2000]

Ks. Huibert Zegwaart, (Verenigde Pinkster – en Evangeliegemeenten, Nether-
lands) (2001, 2003-2006) P [2001]

Za³¹cznik 2: Referaty

1998 Bolton (Kanada)

Dr Ronald Kydd, Christian Initiation and the Baptism in the Holy Spirit. A
Pentecostal Perspective

Ks. Kilian McDonnell, OSB, The Experience of Christian Initiation and Bap-
tism in the Holy Spirit in the Early Church

1999 Wenecja (W³ochy)

Dr Harold Hunter, Faith and Christian Initiation. Patristic Literature. A Pente-
costal Perspective

Dr Thomas D. Pratt, A Pentecostal Perspective of Faith and Christian Initia-
tion

Ks. William Henn, OFMCap, Faith and Christian Initiation. Biblical and Pa-
tristic Perspectives

 2000 Wiedeñ (Austria)

Dr Mattias Wenk, Conversion and Christian Initiation. Biblical and Patristic
Perspectives

Ks. Robert D. Duggan, Conversion and Christian Initiation. Biblical and Pa-
tristic Perspectives
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2001 Celje (S³owenia)

Ks. Huibert Zegwaart, Christian Experience in Community. Biblical and Patri-
stic Perspectives

Dr Ralph del Colle, Christian Experience in Community. Catholic Perspectives

2002 Sierra Madre, CA (USA)

Dr Jackie David Johns, Christian Formation and Discipleship. Biblical and
Patristic Perspectives

S. Maria Ko Ha Fong, FMA, Christian Formation and Discipleship. Biblical
and Patristic Perspectives

T³umaczenie z jêzyka angielskiego: Tomasz Józefowicz
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PAPIE¯ BENEDYKT XVI W ZIEMI ŒWIÊTEJ
8 – 15 maja  2009

Dwunasta z kolei zagraniczna podró¿ apostolska, która zawiod³a Benedykta
XVI do Jordanii, Izraela i Autonomii Palestyñskiej, by³a bardzo wa¿na z trzech
powodów. Media laickie najbardziej koncentrowa³y siê na aspekcie politycznym,
zastanawiaj¹c siê jeszcze d³ugo przed podró¿¹, jak papie¿ poradzi sobie bêd¹c
miêdzy scyll¹ a charybd¹: z jednej strony oczekiwañ Izraelczyków, aby potêpi³
Holocaust, z drugiej – aspiracji Palestyñczyków, pragn¹cych w³asnego pañstwa.
Z kolei media katolickie eksponowa³y jako najwa¿niejszy cel umocnienie wspól-
noty chrzeœcijañskiej na Zachodzie, przetrzebionej masowym exodusem wskutek
dyskryminacji wyznawców Chrystusa, zw³aszcza przez muzu³manów.

Trzeci wreszcie aspekt pielgrzymki, to podjêta przez Benedykta XVI próba
zbli¿enia trzech wielkich religii: judaizmu, chrzeœcijañstwa i islamu, dla których
Jerozolima pozostaje œwiêtym miastem. W¹tki dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskie-
go omówione s¹ w innym tekœcie zamieszczonym w tym numerze, dlatego tutaj
skupimy siê jedynie na relacjach chrzeœcijañsko-muzu³mañskich i miêdzy po-
szczególnymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi, które by³y obecne podczas papieskiej
pielgrzymki.

Benedykt XVI, pomny na swoje faux pas podczas wyk³adu w Ratyzbonie, orê-
dzie do muzu³manów skonstruowa³ w sposób niezwykle przemyœlany i precyzyj-
ny, aby nie dawaæ powodu do jakichkolwiek nadinterpretacji.

Naj³atwiejsze zadanie mia³ papie¿ w Jordanii, która rz¹dzona jest przez œwia-
t³ego monarchê, Abdullaha II i stanowi dobry przyk³ad wspó³¿ycia wyznawców
Chrystusa i Allaha. Œwiadczy³ o tym zreszt¹ powód papieskiej wizyty: Benedykt
XVI przyby³ do Jordanii, aby poœwiêciæ kamieñ wêgielny pod pierwszy katolicki
uniwersytet w tym muzu³mañskim kraju.
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Media arabskie bardzo ¿yczliwie komentowa³y wizytê Benedykta XVI w me-
czecie króla Husajna w Ammanie. Zwracano uwagê, ¿e w ten sposób papie¿ za-
tar³ z³e wra¿enie, spowodowane wspomnianym wyst¹pieniem w Ratyzbonie.

Benedykt XVI gotów by³ zdj¹æ buty przed wejœciem do meczetu, jednak or-
ganizatorzy uczynili wobec niego przyjazny gest i na ca³ej trasie przemarszu
papieskiej delegacji po³o¿yli gruby dywan. Dlatego nie zdj¹³ butów nawet pro-
wadz¹cy papie¿a jordañski ksi¹¿ê Ghazi Bin Muhammed Bin Talal. Arystokrata
wita³ Benedykta XVI jako przywódcê najliczniejszego w œwiecie wyznania,
osobê otwart¹ na dialog miêdzyreligijny, g³owê pañstwa i zwyk³ego pielgrzy-
ma,  który przyby³ do miejsca chrztu Jezusa Chrystusa, znajduj¹cego siê na te-
renie Jordanii. W swoim przemówieniu bogato ilustrowanym cytatami z Koranu
i Pisma œw. ksi¹¿ê podkreœli³, ¿e chrzeœcijan i muzu³manów ³¹czy „ogromna
przestrzeñ wspólnych wartoœci moralnych”. Jego zdaniem, powinni oni we
wzajemnych stosunkach kierowaæ siê mi³oœci¹ bliŸniego, któr¹ nakazuj¹ œwiête
ksiêgi obu religii.

Papie¿ wyrazi³ radoœæ z faktu, i¿ Jordania jest inspiratorem dialogu miêdzyreli-
gijnego. Przywo³a³ w tym kontekœcie swoj¹ wizytê dnia poprzedniego w oœrodku
Matki Bo¿ej Królowej Pokoju, w którym chrzeœcijanie i muzu³manie wspólnie
nios¹ pomoc dzieciom niepe³nosprawnym. Odniós³ siê tak¿e do dzia³alnoœci Uni-
wersytetu Madaby. Uczelnia ta, któr¹ zarz¹dzaæ bêdzie ³aciñski Patriarchat Jero-
zolimy, otwarta bêdzie tak¿e na wyznawców islamu. Papie¿ wskaza³ na znaczenie
harmonii miêdzy religiami. Jednoczeœnie przestrzeg³ przed ideologicznymi mani-
pulacjami religi¹ w celach politycznych, które tworz¹ podzia³y. „Muzu³manie i
chrzeœcijanie w³aœnie ze wzglêdu na brzemiê naszej wspólnej historii, tak czêsto
naznaczonej niezrozumieniem, winni dzisiaj zobowi¹zaæ siê do takich dzia³añ,
aby byli znani i rozpoznawani jako czciciele Boga, wierni modlitwie, gorliwi w
postêpowaniu i ¿yj¹cy zgodnie z nauczaniem Wszechmog¹cego, pe³ni mi³osier-
dzia i wspó³czucia, spójni w dawaniu œwiadectwa temu wszystkiemu, co prawdzi-
we i dobre, pamiêtaj¹c zawsze o wspólnym pochodzeniu i godnoœci wszystkich
istot ludzkich, które pozostaj¹ zwieñczeniem stwórczego planu Bo¿ego wobec
œwiata i historii” – mówi³ Benedykt XVI.

¯egnaj¹c goœcia na lotnisku w Ammanie król Abdullah II powiedzia³: „Konty-
nuujmy dialog, który rozpoczêliœmy w tych dniach. Znieœmy podzia³y i zbudujmy
lepszy œwiat”. Papie¿ opuszczaj¹c Jordaniê apelowa³: „Chcia³bym zachêciæ
wszystkich Jordañczyków, zarówno chrzeœcijan, jak i muzu³manów, do budowa-
nia na mocnych podwalinach tolerancji religijnej, która uzdalnia cz³onków ró¿-
nych wspólnot do ¿ycia razem w pokoju i wzajemnym poszanowaniu”.

W Ziemi Œwiêtej trzeba prowadziæ trialog, a nie dialog. Dlatego w wielu prze-
mówieniach Benedykt XVI mia³ w optyce wszystkie trzy wielkie religie obecne
w tym doœwiadczonym konfliktami zak¹tku naszego globu.
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W swym przemówieniu w rezydencji prezydenta Izraela Simona Peresa papie¿
zaznaczy³, ¿e pokój jest nade wszystko Bo¿ym darem, ale szczególny wk³ad
mog¹ tu wnieœæ poszczególne religie. Bowiem „poszukiwanie pokoju polega
przede wszystkim na autentycznym, ¿arliwym i wspólnym poszukiwaniu Boga”.
Szczególn¹ rolê w jego g³oszeniu i realizacji powinna odegraæ Jerozolima, „mia-
sto pokoju”, œwiête dla ¯ydów, chrzeœcijan i muzu³manów. Wyznawcy trzech reli-
gii monoteistycznych maj¹ misjê „ukazania og³oszonego Abrahamowi Bo¿ego
planu jednoœci rodziny ludzkiej; g³oszenia prawdziwej natury cz³owieka jako
tego, który poszukuje Boga”.

Z kolei podczas spotkania z przedstawicielami ró¿nych religii w Jerozolimie
papie¿  zaapelowa³ do ludzi wiary o odkrywanie mo¿liwoœci „wspólnego g³osze-
nia, ¿e Bóg istnieje i mo¿e byæ poznany, ¿e ziemia zosta³a przez Niego stworzo-
na, ¿e jesteœmy Jego stworzeniami, i ¿e wzywa On ka¿dego cz³owieka, aby ¿y³
szanuj¹c Jego plan wobec œwiata”. Dialog religii wymaga poszanowania prawdy i
œwiadczenia o niej.

Benedykt XVI przeciwstawi³ siê przypisywaniu religiom odpowiedzial-
noœci za istniej¹ce w œwiecie podzia³y: „Wiemy, ¿e naszych ró¿nic nigdy nie
wolno wypaczaæ jako nieuchronnego Ÿród³a taræ czy napiêæ, zachodz¹cych
zarówno miêdzy nami jak i w ca³ym spo³eczeñstwie. Przeciwnie, daj¹ one
ludziom ró¿nych religii wspania³¹ mo¿liwoœæ ¿ycia we wzajemnym g³êbo-
kim szacunku, powa¿aniu, uznaniu, wspierania jedni drugich na Bo¿ych
drogach”.

Apelowa³ o poszanowanie prawdy, która wcale nie jest zagro¿eniem dla tole-
rancji, dla istniej¹cych ró¿nic, czy pluralizmu kulturowego.

Jak trudny jest to dialog, raz po raz trafiaj¹cy na rafy polityczne, œwiadczy in-
cydent z tego w³aœnie spotkania. Szejk Taisir Tamini, sêdzia z Autonomii Pale-
styñskiej, ten sam, który zak³óci³ podobne spotkanie z Janem Paw³em II  w 2000
r., wszed³ na mównicê i w ostrych s³owach potêpi³ Izrael, zarzucaj¹c, ¿e „rujnuje”
palestyñskie miasta i na ziemiach Palestyñczyków buduje swoje. Szejk podniesio-
nym g³osem mówi³, ¿e Izrael zabija „palestyñskie dzieci i kobiety” i przeœladuje
ten naród. Wyrazi³ przekonanie, ¿e wszystkie religie powinny stawaæ w obronie
Palestyñczyków.

Papie¿ nie zareagowa³ na te s³owa, podobnie jak przed 9 laty Jana Pawe³ II.
Skrytykowa³ je natomiast rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi, podkreœla-
j¹c, ¿e by³y one przyk³adem „zanegowania dialogu”.

Zupe³nie niezra¿ony incydentem Benedykt XVI, podczas spotkania z muzu³-
manami w Jerozolimie  wskaza³ na koniecznoœæ wspó³dzia³ania wyznawców isla-
mu i chrzeœcijañstwa. Chodzi o to, aby zachowaæ ludzkie serca wolnymi od nie-
nawiœci, gniewu i odwetu, ¿yj¹c przykazaniem mi³oœci Boga i bliŸniego.

Z kolei podczas wizyty w Autonomii Palestyñskiej apelowa³ do Palestyñczy-
ków, aby nie ulegali pokusie terroryzmu.



SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

180

Streszczaj¹c papieskie s³owa skierowane do wyznawców islamu w Ziemi
Œwiêtej  mo¿na powiedzieæ, ¿e Benedykt XVI próbowa³ wskazaæ muzu³manom
drogê do tolerancji i otwarcia siê na innych. ¯e jest to mo¿liwe œwiadczy przy-
k³ad króla Abdullaha II i jego poddanych.

 Papie¿ nie zapomnia³ te¿ o innych chrzeœcijanach zamieszkuj¹cych Ziemiê
Œwiêt¹. W ostatnim dniu pielgrzymki odwiedzi³ on siedzibê Greckiego Prawo-
s³awnego Patriarchatu Jerozolimy oraz tamtejsz¹ katedrê Ormiañskiego Koœcio³a
Apostolskiego. Benedykt XVI  podkreœli³ rolê dobrych relacji z Koœcio³ami pra-
wos³awnymi oraz dialogu z przedchalcedoñskimi Koœcio³ami Wschodu. „Chrze-
œcijanie tego jedynego i  œwiêtego miasta winni dawaæ wspólnie œwiadectwo wia-
ry w Chrystusa i Jego orêdzie mi³oœci i pojednania” – zaapelowa³ papie¿. Jego
zdaniem istotne znaczenie dla tamtejszych spo³eczeñstwa ma te¿ wychowanie i
edukacja przysz³ych pokoleñ chrzeœcijan gotowych wnieœæ swój wk³ad w ¿ycie
religijne i obywatelskie Œwiêtego Miasta.

Wyzwanie jednoœci dotyczy równie¿ ró¿nych obrz¹dków Koœcio³a katolickie-
go, stanowi¹cych bogate i zró¿nicowane dziedzictwo duchowe. „S¹ znakiem ró¿-
norodnych form wzajemnego oddzia³ywania miêdzy Ewangeli¹ a ró¿nymi kultu-
rami. Przypominaj¹ nam równie¿, i¿ misj¹ Koœcio³a jest g³oszenie powszechnej
mi³oœci Boga i gromadzenie, z bliska i z daleka wszystkich, których On wzywa,
w taki sposób, ¿e wraz ze swymi tradycjami i talentami tworz¹ one jedn¹ rodzinê
Bo¿¹” – przypomnia³ papie¿ podczas spotkania z katolickimi ordynariuszami Zie-
mi Œwiêtej.

W komentarzach po pielgrzymce przewa¿a³ ton pozytywny. Nie uznano jej,
tak jak wizyty Jana Paw³a II w Ziemi Œwiêtej, za wydarzenie historyczne. Pod-
kreœlano jednak, ¿e Benedykt XVI uczyni³ wiele, aby wyjaœniæ nieporozumienia
tak w dialogu z ¯ydami, jak i muzu³manami. Oceniono, i¿ pielgrzymka by³a wa¿-
niejsza dla relacji miêdzyreligijnych, ni¿ w aspekcie politycznym.

Grzegorz Polak
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PROFESOR WAC£AW HRYNIEWICZ
ekumenista spolegliwy i odwa¿ny

Ks. profesor dr hab. Wac³aw Hryniewicz (ur. 1936), cz³onek Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów, wieloletni pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, zalicza siê do grona najwybitniejszych teologów polskich1 . Jego
wybitnoœæ znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w ogromnej liczbie publika-
cji, lecz tak¿e w wysokiej jakoœci teologicznej refleksji. Jest tak¿e teologiem od-
wa¿nym, nie obawia siê bowiem g³oszenia pogl¹dów œmia³ych i kontrowersyj-
nych. Jest te¿ szczerym ekumenist¹, czemu da³ niejednokrotnie wyraz w swoich
publikacjach, a tak¿e w rozlicznych kontaktach z przedstawicielami Koœcio³ów:
prawos³awnego, starokatolickich i protestanckich.

Nauczyciel akademicki

Ks. prof. Wac³aw Hryniewicz ca³e swoje ¿ycie naukowe zwi¹za³ z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim. W 1963 r. zostaje asystentem w II Katedrze  Teologii
Dogmatycznej u ks. prof. Wincentego Granata, który by³ tak¿e promotorem jego
rozprawy doktorskiej, któr¹ obroni³ w 1966 r. Dwuletni pobyt badawczy w Lo-
uvain, Pary¿u, Londynie i Rzymie (1968-1970) zaowocowa³ rozpraw¹ habilita-
cyjn¹ pt. „Rola tradycji w interpretacji teologicznej. Analiza wspó³czesnych po-

1 Tekst opinii przygotowanej z okazji nadania Ksiêdzu Profesorowi tytu³u doktora honoris causa przez
Senat Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2009 roku.
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gl¹dów dogmatyczno-ekumenicznych” (kolokwium: 27 maja 1974, opublikowa-
na: 1976). W wyborze tego tematu objawia³o siê ju¿ jego zainteresowanie nieka-
tolick¹ myœl¹ teologiczn¹.

W 1975 r. zostaje docentem, w 1984 r. uzyskuje tytu³ profesora nadzwyczajne-
go, w 1992 r. – profesora zwyczajnego. W latach 1975-1983 kieruje Sekcj¹ Teo-
logii Porównawczej i Ekumenicznej Wydzia³u Teologicznego KUL, a po jej prze-
kszta³ceniu w Instytut Ekumeniczny (1983) zostaje kierownikiem Katedry Teolo-
gii Prawos³awnej oraz zastêpc¹ kierownika IE. W latach 1997 -2005 pe³ni³
funkcjê dyrektora IE.

Dzia³alnoœæ ekumeniczna

Ks. prof. Hryniewicz by³ przez wiele lat wspó³pracownikiem ró¿nych gremiów
ekumenicznych w kraju i za granic¹. W latach 1979-1984 by³ konsultorem waty-
kañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan, od  1984-1994  – cz³onkiem
Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. W sposób szczególnie aktywny i
twórczy w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ Miêdzynarodowej Komisji Prawos³awno-Kato-
lickiej ds. Dialogu Teologicznego, powo³anej do ¿ycia w 1979 r. O jej osi¹gniê-
ciach i trudnoœciach informowa³ na bie¿¹co przez ponad 20 lat na ³amach prasy i
periodyków naukowych. Do dnia dzisiejszego jest cz³onkiem nastêpuj¹cych gre-
miów: Towarzystwa Naukowego KUL (od 1983), European Society for Ecumeni-
cal Research Societas Oecumenica (od 1988) i Instytutu Europy Œrodkowo-
Wschodniej w Lublinie (1992). Jest tak¿e wspó³pracownikiem ró¿nych wydaw-
nictw i periodyków w kraju i zagranic¹.

Jego nieprzeciêtna erudycja i zaanga¿owanie zosta³y dostrze¿one na miêdzyna-
rodowej arenie ekumenicznej. W latach 1998-2000 by³ cz³onkiem  powo³anego
przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich i rzymskokatolick¹ Radê Konferencji
Episkopatów Europy zespo³u ekumenicznego, którego zadaniem by³o opracowanie
Karty Ekumenicznej, dokumentu zawieraj¹cego wytyczne dla wzrastaj¹cej wspó³-
pracy pomiêdzy Koœcio³ami w Europie. Karta Ekumeniczna zosta³a uroczyœcie
przyjêta przez Koœcio³y europejskie podczas spotkania w Strasburgu w 2001 roku.

Jako zastêpca kierownika a nastêpnie dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL
by³ organizatorem lub wspó³organizatorem licznych sympozjów naukowych –
krajowych i miêdzynarodowych – o charakterze ekumenicznym. Z regu³y zapra-
sza³ do wspó³uczestnictwa teologów z Koœcio³ów nierzymskokatolickich, w³¹cza³
siê te¿ aktywnie, jako wspó³organizator, do kilku sympozjów miêdzywyznanio-
wych, które odbywa³y siê na terenie Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej.
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Dorobek naukowy

Ks. prof. Wac³aw Hryniewicz jest poliglot¹. Posiada nie tylko g³êbok¹ znajo-
moœæ jêzyków staro¿ytnych, lecz tak¿e kilku jêzyków nowo¿ytnych. Dziêki temu
mo¿e swobodnie korzystaæ z bie¿¹cej literatury teologicznej ukazuj¹cej siê za-
równo na Wschodzie, jak i na Zachodzie.

Z ksiêgi pami¹tkowej poœwiêconej ks. prof. Hryniewiczowi w 70. rocznicê
urodzin2  dowiadujemy siê, ¿e jego dorobek naukowy obejmuje ok. 850 pozycji,
w tym 25 ksi¹¿ek i 164 artyku³y naukowe w jêzykach obcych. Dodaæ trzeba, ¿e
ten dorobek w dalszym ci¹gu roœnie, gdy¿ ks. Hryniewicz, mimo nadszarpniêtego
zdrowia, og³asza stale nowe publikacje.

W dorobku teologicznym ks. Hryniewicza szczególn¹ pozycjê zajmuje jego
trylogia paschalna –  „Chrystus nasza pascha” (1982), „Nasza pascha z Chrystu-
sem” (1987), „Pascha Chrystusa w dziejach cz³owieka i wszechœwiata” (1991) –
której poœwiêci³ dziesiêæ lat ¿ycia. To imponuj¹ce dzie³o obejmuje ponad 1500
stron druku.

W dziewiêciu ksi¹¿kach podejmuje tematykê, któr¹ mo¿na uj¹æ has³owo jako
„Chrzeœcijañstwo i nadzieja powszechnego zbawienia”. Ten kr¹g tematyczny
wzbudza najwiêksze zainteresowanie czytelnicze, lecz jednoczeœnie staje siê
przedmiotem ostrych polemik.

Zainteresowaniu prawos³awiem da³ ks. Hryniewicz wyraz  z jednej strony w stu-
diach staros³owiañskich (trzy pozycje ksi¹¿kowe), z drugiej zaœ w bie¿¹cym opisie
dialogu katolicko-prawos³awnego; tutaj   szczególnie cenna jest praca zawieraj¹ca
dokumenty i komentarze do rozmów prowadzonych w latach 1980-19913 .

 Piêæ dalszych ksi¹¿ek (w tym jedna w jêzyku angielskim, opublikowana w
USA) dotyczy ró¿nych aspektów ekumenicznego dialogu. By³ te¿ redaktorem
oœmiu publikacji zbiorowych dotycz¹cych tej tematyki.

Dorobek dydaktyczny

Pod kierunkiem ks. prof. Hryniewicza powsta³o 31 prac magisterskich, 7 prac
licencjackich i 14 rozpraw doktorskich. W tym ostatnim przypadku wiêkszoœæ
prac dotyczy³a prawos³awnej myœli teologicznej, tote¿ a¿ dziewiêciokrotnie w

2 Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei, P. Kantyka (red.), Lublin 2006.
3 W. Hryniewicz, Koœcio³y siostrzane. Dialog katolicko-prawos³awny 1980-1991, Warszawa 1993, ss. 360.
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charakterze recenzentów byli zapraszani teologowie prawos³awni (abp Jeremiasz
Jan Anchimiuk – 6 razy, abp Sawa Micha³ Hrycuniak – 2 razy, ks. prof. Roœci-
s³aw Koz³owski – 1 raz).

Ks. prof. Hryniewicz by³ recenzentem 16 prac magisterskich, 4 licencjackich i
8 rozpraw doktorskich (w 1995 r. recenzowa³ w Chrzeœcijañskiej Akademii Teo-
logicznej pracê teologa prawos³awnego ks. Jerzego Tofiluka). Siedmiokrotnie by³
proszony o ocenê dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej, czterokrotnie o
ocenê dorobku naukowego do uzyskania tytu³u naukowego profesora (m. in. oce-
nia³ osi¹gniêcia naukowe bp. Wiktora Wysoczañskiego z ChAT).

Dwukrotnie wyg³asza³ laudacje podczas nadawania przez KUL doktoratu ho-
norowego hierarchom prawos³awnym – metropolicie Australii Stylianosowi
(1985) i patriarsze Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego Teoktystowi (2000).

Myœl teologiczna ks. prof. Hryniewicza znajduje du¿y rezonans wœród teolo-
gów. Ksiêga pami¹tkowa wymienia 33 prace magisterskie obronione i 3 w przy-
gotowaniu, podejmuj¹ce ró¿ne aspekty jego pogl¹dów, takie jak eschatologia,
koncepcja powszechnego zbawienia, misterium paschalne i in.4 .  Prace te powsta-
³y na niemal wszystkich katolickich wydzia³ach teologicznych w naszym kraju.
W miêdzyczasie równie¿ w ChAT zosta³a obroniona praca magisterska poœwiêco-
na jego pogl¹dom teologicznym5 .

Myœli eklezjologicznej, misterium paschalnemu i teologii ekumenicznej ks.
Hryniewicza poœwiêcone by³y trzy  ró¿ne rozprawy doktorskie, wszystkie obro-
nione w latach 2001-2002 na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w
Warszawie. Ksiêga pami¹tkowa informuje o czwartej rozprawie przygotowywa-
nej na Wydziale Teologicznym w Opolu6 .

Trudno znaleŸæ drugiego teologa w Polsce (osobiœcie o takim nie s³ysza³em),
którego myœl teologiczna by³aby przedmiotem zbli¿onego zainteresowania.

Myœl teologiczna

Osoby dobrze znaj¹ce i wypowiadaj¹ce siê na temat pogl¹dów teologicznych
ks. prof. Wac³awa Hryniewicza podkreœlaj¹ zgodnie, ¿e jest to teolog wybitny i
twórczy, a jednoczeœnie teolog, który z ogromn¹ pasj¹ reprezentuje swoje przeko-
nania. Ta pasja uwidacznia siê tak¿e podczas g³oszenia przez niego S³owa Bo¿e-

4 Instaurare omnia in Christo.., dz. cyt., s. 96-99.
5 Paulina H³awiczka, Nadzieja, która nie zawodzi. Refleksja teologiczna Wac³awa Hryniewicza, Warsza-

wa 2007.
6 Instaurare omnia in Christo, dz. cyt., s. 99-100.



185

PROFESOR WAC£AW HRYNIEWICZ. EKUMENISTA SPOLEGLIWY I ODWA¯NY

go. Jego kazania, wyg³aszane w swoim czasie w koœciele akademickim KUL,
gromadzi³y t³umy wiernych.

Ks. prof. Hryniewicz rozwija od kilkudziesiêciu lat teologiê ekumeniczn¹
otwart¹ na dialog, szukaj¹c¹ dróg pojednania. Jest bodaj pierwszym polskim teo-
logiem, który konsekwentnie w³¹cza do swej refleksji dorobek myœlowy chrzeœci-
jañskiego Wschodu. Jest zreszt¹ wybitnym znawc¹ teologii prawos³awnej. Zag³ê-
biaj¹c siê w jego prace mo¿emy siê jednak przekonaæ, ¿e ma tak¿e dobre rozezna-
nie w 20.wiecznej teologii protestanckiej, szczególnie bliskie s¹ mu pogl¹dy
Karola Bartha i Jürgena Moltmanna (wybitnego reprezentanta teologii nadziei).

Jego trylogia paschalna to – jak uj¹³ to abp Alfons Nossol – „swoisty pierwszy
oryginalny zarys antropologii, kosmologii i eschatologii paschalnej”7 .

Jednak szczególnie charakterystycznym rysem myœli teologicznej ks. prof.
Hryniewicza jest konsekwentnie g³oszony przez niego od wielu lat radykalizm
nadziei powszechnego zbawienia, gdy¿ w jego rozumieniu chrzeœcijañstwo jest
„religi¹ nadziei bez granic”. W uzasadnieniu swoich pogl¹dów powo³uje siê m.
in. na  dorobek myœlowy wschodnich Ojców Koœcio³a, jak równie¿ na wspomnia-
nych wy¿ej teologów protestanckich.

Myœl o zbawieniu, które czeka wszystkich, spotka³a siê z ogromnym zaintere-
sowaniem wielu ludzi. Œwiadcz¹ o tym liczne listy czytelników, z których wynika
jednoznacznie, ¿e ks. Hryniewicz pomóg³ im w zachowaniu wiary, w tym, ¿e Bóg
nie jest groŸnym sêdzi¹, lecz mi³osiernym zbawc¹. Z drugiej jednak strony – co
by³o do przewidzenia –   jego pogl¹dy zwi¹zane z nadziej¹ powszechnego zba-
wienia spotka³y siê z ostr¹ krytyk¹ konserwatywnych teologów (Bartnik, Hucu-
lak) oraz z wrêcz histerycznymi atakami œrodowisk prawicowo-katolickich, sku-
pionych wokó³ takich czasopism jak „Nasza Polska” i „Nasz Dziennik”.

Jedna z publikacji ks. prof. Hryniewicza, zamieszczona w „Gazecie Wybor-
czej”, zatytu³owana by³a: „Teolog nie mo¿e siê baæ”8 . Odwaga jest niew¹tpliwie
znacz¹c¹ cech¹ jego osoby. Da³ jej wyraz krytykuj¹c dokument Kongregacji Na-
uki Wiary z 29 czerwca 2007 r. o „niektórych aspektach nauki o Koœciele”.
Stwierdzenie Kongregacji, ¿e Koœcio³y protestanckie nie s¹ Koœcio³ami w sensie
w³aœciwym, gdy¿ brak im „wa¿nego episkopatu i wa¿nej Eucharystii” i dyspo-
nuj¹ „tylko  elementami Koœcio³a”, skomentowa³ nastêpuj¹co: „B³êdnym rozwi¹-
zaniem jest narzucanie innym rzymskiej koncepcji Koœcio³a i ekumenii. Ekume-
nia jest wymian¹ darów i nawróceniem ku Chrystusowi wszystkich Koœcio³ów.
Wymaga to wzajemnego uznania, ¿e w ka¿dym Koœciele jest obecny i urzeczy-
wistnia siê w konkretnej postaci prawdziwy Koœció³ Jezusa Chrystusa, mimo
wszelkich ludzkich niedostatków i u³omnoœci. Oznacza to, ¿e Bo¿y Duch dzia³a
równie¿ w innych Koœcio³ach. ¯aden Koœció³ nie mo¿e roœciæ sobie pretensji do

7 Instaurare omnia in Christo, dz. cyt., s. 105.
8 „Gazeta Wyborcza” z 10-11 paŸdziernika 2005, s. 26-27.
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monopolu na prawdê i zbawienie”. W konkluzji stwierdza³: „Prêdzej czy póŸniej
trzeba bêdzie przyznaæ, ¿e kategoryczne wypowiedzi o innych Koœcio³ach by³y
nieuzasadnione”9 .

Kongregacja Nauki Wiary za¿¹da³a od autora przytoczonych s³ów, by napisa³
artyku³ od nowa, koryguj¹c swoje tezy. Potem jednak wycofa³a siê z wszczêcia
postêpowania dyscyplinarnego. Œrodowiska prawicowo-katolickie wykorzysta³y
znowu ca³¹ tê sprawê do kontynuowania swoich ataków na ks. Hryniewicza.

Z wielu wypowiedzi  ks. Hryniewicza na temat ekumenizmu warto przytoczyæ
nastêpuj¹ce: ekumenizm trzeba zaczynaæ od siebie;  bli¿ej ekumenii – bli¿ej
Ewangelii; nie mo¿emy byæ niewolnikami doktryn; ekumenia uczy i raduje –
ekumenia zbiera przyjació³. Nie s¹ to dla niego tylko ³adnie brzmi¹ce sentencje.
W osobie ks. prof. Hryniewicza s³owa i czyny stanowi¹ harmonijn¹ ca³oœæ. Mog¹
o tym zaœwiadczyæ wszyscy, którzy z tej czy innej okazji mieli mo¿liwoœæ wspó³-
pracowania z nim.

W podrêczniku poœwiêconym ekumenizmowi, którego by³ wspó³redaktorem,
ks. Hryniewicz akcentuje fakt istnienia podstawowej jednoœci eklezjalnej, pomi-
mo widzialnego istnienia podzielonych Koœcio³ów. Stwierdza: „Jak Bóg jest je-
den, tak równie¿ Koœció³ Bo¿y z istoty swej pozostaje zawsze tylko jeden. Po-
dzia³y przes³aniaj¹ i zniekszta³caj¹ jego widzialn¹ postaæ, nie s¹ jednak w stanie
unicestwiæ ontycznej jednoœci ju¿ istniej¹cej”10 . W innym miejscu tego samego
teksu dodaje: „Podzia³ uœwiadamia tajemnicê jednoœci, wyzwala d¹¿enie do jego
przezwyciê¿enia”11 .

W konkluzji przytoczmy jeszcze nastêpuj¹ce s³owa ks. prof. Hryniewicza: „W
swoim ¿yciu szukam teologii bardziej wyrozumia³ej, bardziej ludzkiej, bli¿szej
doœwiadczeniu ludzi. Bojê siê teologii wpêdzaj¹cej ludzi w rozpacz, serwuj¹cej
ludziom beznadziejn¹ trwogê, lêk przed Bogiem”12 .

W podsumowaniu powy¿szych wywodów chcia³bym powiedzieæ co nastêpuje:
1) Ks. prof. Wac³aw Hryniewicz jest teologiem wybitnym, twórczym i odwa¿-

nym. G³osz¹c œmia³o swoje pogl¹dy o nadziei powszechnego zbawienia pomóg³
wielu ludziom w zachowaniu wiary i ³¹cznoœci z Koœcio³em.

2) Jako znakomity znawca teologii prawos³awnej, czemu da³ wyraz w licznych
publikacjach oraz jako uczestnik miêdzynarodowego dialogu katolicko-prawo-
s³awnego, wniós³ niekwestionowany wk³ad do zbli¿enia i pojednania miêdzy
chrzeœcijanami Wschodu i Zachodu.

9 Cyt. za: W. Hryniewicz, Zbawiciel jest polifoniczny, „Gazeta Wyborcza” z 27-28 wrzeœnia 2008, s. 30.
10 W. Hryniewicz, Tajemnica jednoœci Koœcio³a, w: Ku chrzeœcijañstwu jutra. Wprowadzenie do ekume-

nizmu, W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza (red.), Lublin 1997, s. 43.
11 Tam¿e, s. 41.
12 Cyt. za: Nad przepaœciami wiary. Z ks. Wac³awem Hryniewiczem OMI rozmawiaj¹ El¿bieta Adamiak

i Józef Majewski, Kraków 2001, s. 351.
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3) Jako szczery i zaanga¿owany ekumenista posiad³  umiejêtnoœæ wczuwania
siê w sposób myœlenia i argumentowania cz³onków innych Koœcio³ów. Charakte-
ryzuj¹ca go empatia sprawia, ¿e nie waha siê przed podjêciem krytyki najwy¿-
szych w³adz swojego Koœcio³a za zbyt arbitralne – w jego opinii –  wyrokowanie
o statusie eklezjalnym innych Koœcio³ów.

Jako „budowniczy mostów” miêdzy ludŸmi wiary i w¹tpi¹cymi, Koœcio³ami
Wschodu i Zachodu, ks. prof. dr hab. Wac³aw Hryniewicz ze wszech miar zas³u-
¿y³ na wyró¿nienie honorowym doktoratem Chrzeœcijañskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie.

Karol Karski
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Z zagranicy

 15 stycznia zmar³ w Pary¿u o. Olivier Clément, jeden z najwybitniej-
szych wspó³czesnych teologów. Urodzi³ siê w 1921 r. we Francji. Chrzest pra-
wos³awny przyj¹³ w wieku 30 lat, a doszed³ do niego przez ateizm, socjalizm,
komunizm i religie niechrzeœcijañskie. Prze³omow¹ rolê w jego nawróceniu
odegra³a prawos³awna ikona Deisis, przedstawiaj¹ca Chrystusa, Mariê i Jana
Chrzciciela. Natkn¹³ siê na ni¹ w jednym z paryskich antykwariatów, kupi³ j¹,
zad³u¿aj¹c siê, i – jak pisa³ ks. Wac³aw Hryniewicz – „prze¿y³ swoje duchowe
spotkanie z Chrystusem jako Tym, który w milczeniu sam go odnalaz³ w stanie
zagubienia, uzdrowi³, obdarzy³ przebaczeniem i wolnoœci¹”. O. Clément od
1953 r. wyk³ada³ w Instytucie Teologii Prawos³awnej œw. Sergiusza w Pary¿u.
Zajmowa³ siê teologi¹ i filozofi¹, histori¹, pismami mistyków, antropologi¹ i li-
teraturoznawstwem. Pozostawi³ po sobie setki artyku³ów i ponad 30 ksi¹¿ek, z
których po³owa ukaza³a siê tak¿e po polsku. Wiele z nich by³o niezwykle wa¿-
nych, pocz¹wszy od siedmiokrotnie publikowanej we Francji monografii
„L’Église orthodoxe” (Koœció³ prawos³awny), a¿ po napisan¹ w odpowiedzi na
apel Jana Paw³a II z encykliki „Ut unum sint” ksi¹¿kê o prymacie papieskim w
pierwszym tysi¹cleciu „Rzym inaczej”. Dziêki niemu wielu ludzi odnalaz³o w
Bogu sens ¿ycia. Jak ma³o kto rozumia³ duchowe rozterki wspó³czesnego cz³o-
wieka. Clément nie mia³ z³udzeñ co do kondycji œwiata. Pisa³, ¿e „wspó³czesny
cz³owiek jest sierot¹. Nie ma korzeni poza czasem i przestrzeni¹. Czuje siê za-
gubiony w nieskoñczonym wszechœwiecie, wywodzi siê od ma³py i zd¹¿a do
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nicoœci”. Ratunek widzia³ w powrocie do Boga, który nie jest kimœ w rodzaju
„kosmicznego szpiega”, nadzoruj¹cego, czy wszyscy dobrze postêpuj¹. Opo-
wiada³ o „szalonej mi³oœci Boga”, którego celem jest zbawienie cz³owieka.
Uwa¿a³, ¿e ka¿dy poszukuj¹cy „autentycznoœci w swym ¿yciu, musi w koñcu
odkryæ Chrystusa i przyjœæ pos³uchaæ Jego s³owa, aby potem zanieœæ je do swej
rodziny, szko³y czy pracy”. Wœród jego studentów byli prawos³awni i katolicy,
tak¿e z Polski. Ch³onêli jego wyk³ady z teologii ascetycznej i moralnej oraz hi-
storii Koœcio³a, bo nie by³y one zwyk³ym przekazywaniem wiedzy, lecz tak¿e
dzieleniem siê wiar¹ i duchowoœci¹. Clément nie dba³ o tytu³y, wiêc doktorat z
teologii otrzyma³ dopiero przed osiemdziesi¹tk¹, gdy by³ ju¿ œwiatowym auto-
rytetem w tej dziedzinie. Od 1959 r. by³ redaktorem naczelnym pisma „Con-
tacts”. Sta³ te¿ na czele stowarzyszenia pisarzy chrzeœcijañskich. By³ równie¿
poet¹ i t³umaczem. Pozostawa³ pod wp³ywem œwiêtego mnicha Sylwana z Góry
Atos. Bardzo anga¿owa³ siê w dialog miêdzywyznaniowy, jednak niewiele siê
spodziewa³ po „oficjalnym” ekumenizmie. Wierzy³, ¿e tym, „co trwale ukszta³-
tuje przysz³oœæ”, s¹ „ma³e grupy przyjació³ gromadz¹ce prawos³awnych, katoli-
ków, protestantów”. Wiêzy zaufania i przyjaŸni ³¹czy³y go nie tylko z patriar-
chami Konstantynopola Atenagorasem I i Bart³omiejem I, z którymi przeprowa-
dzi³ wywiady-rzeki, czy z wybitnym rumuñskim teologiem Dumitru Stãniloae,
na którego czêsto siê powo³ywa³, ale tak¿e z br. Rogerem z Taizé i Janem Paw-
³em II, który w 1998 r. powierzy³ mu napisanie rozwa¿añ do wielkopi¹tkowej
Drogi Krzy¿owej w Koloseum. Wed³ug niego, aby dokona³o siê katolicko-pra-
wos³awne pojednanie, konieczne jest najpierw rozwi¹zanie problemów we-
wn¹trzprawos³awnych, zw³aszcza nieporozumieñ miêdzy Moskw¹ i Konstanty-
nopolem w sprawie jurysdykcji nad prawos³awnymi na Ukrainie i w Estonii.
G³ówn¹ przeszkodê w dialogu z katolikami widzia³ jednak w prymacie papie-
skim, rozumianym jako jurysdykcja. Œledzi³ historyczn¹ ewolucjê tego pojêcia
od pierwszego tysi¹clecia, gdy Rzym cieszy³ siê szczególnym autorytetem (ale
nie w³adz¹ jurysdykcji nad Koœcio³ami lokalnymi), a¿ po stwierdzenia Bonifa-
cego VIII: „jestem papie¿em i cesarzem” i Piusa IX: „tradycja to ja”. Podkre-
œla³, ¿e uto¿samianie siê papiestwa z monarchi¹ absolutn¹ nie jest zgodne z
wol¹ Jezusa. Dlatego tak¹ nadziejê budzi³y w nim s³owa Jana Paw³a II: „W sto-
sunkach z prawos³awiem ¿yczê sobie komunii, nie jurysdykcji”. Clément wy-
chodzi³ z za³o¿enia, ¿e chrzeœcijanie nie mog¹ czytaæ Pisma Œwiêtego i prze¿y-
waæ tajemnic chrzeœcijañstwa sami, w oderwaniu od Koœcio³a. Tylko ¿yj¹c jego
¿yciem, stajemy siê czêœci¹ wielkiej jednoœci, zwanej obcowaniem œwiêtych,
która czyni nas wspó³uczestnikami wydarzeñ z historii zbawienia i ³aski, jaka z
nich wyp³ywa. Niedawno ukaza³ siê po polsku duchowy testament Clémenta –
ksi¹¿ka „Pamiêtniki nadziei”, bêd¹ca zapisem rozmów, jakie przeprowadzi³ z
nim Jean-Claude Noyer. Koñczy siê ona rozdzia³em o wymownym tytule: „Na
progu, w ufnym oczekiwaniu Zmartwychwstania”.
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  Po raz pierwszy na czele Koœcio³a Luterañskiego w Wielkiej Brytanii stanê-
³a kobieta. Dotychczasowy zwierzchnik tego Koœcio³a, Polak z pochodzenia bp
Walter Jagucki wyœwiêci³ na swoj¹ nastêpczyniê pastorkê Janê Jeruma-Grinbergê,
udzielaj¹c jej sakry biskupiej. W ceremonii, która odby³a siê 17 stycznia w histo-
rycznej katedrze luterañskiej Wren pw. œw. Anny i œw. Agnieszki w stolicy An-
glii, wziêli udzia³ inni biskupi i duchowni zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z
Koœcio³ów luterañskich z Europy, m.in. z krajów skandynawskich. Nowa biskup-
ka pochodzi z rodziny uchodŸców ³otewskich, ale urodzi³a siê ju¿ w Anglii. Lute-
ranie, których liczbê ocenia siê na ok. 100 tysiêcy, maj¹ swe placówki we wszyst-
kich czêœciach Zjednoczonego Królestwa. Ich wspólnoty maj¹ w wiêkszoœci cha-
rakter narodowy, a nabo¿eñstwa sprawowane s¹ czêsto w jêzykach grup, z
których wywodz¹ siê wierni – obok angielskiego s¹ to jêzyki: niemiecki, skandy-
nawskie (szwedzki, duñski, norweski, islandzki), fiñski, narodów nadba³tyckich
(estoñski, litewski i ³otewski), a tak¿e polski, wêgierski, a nawet chiñski (kantoñ-
ski) i suahili.

 Do rozwoju dialogu ekumenicznego zachêci³ Benedykt XVI w kateche-
zie podczas audiencji ogólnej 21 stycznia w Watykanie. W Auli Paw³a VI
zgromadzi³o siê ok. 5 tys. wiernych. Byli wœród nich polscy biskupi: Zygmunt
Zimowski z Radomia i Andrzej Dziuba z £owicza oraz liczne grupy parafial-
ne i szkolne. Papie¿ zaznaczy³, ¿e jednoœæ chrzeœcijan mo¿e byæ jedynie da-
rem Bo¿ej ³aski i pomocy. Nale¿y j¹ pojmowaæ jako nastêpstwo zjednoczenia
z Chrystusem a celem wysi³ków ekumenicznych jest pragnienie, aby œwiat
uwierzy³. W ten sposób d¹¿enie do jednoœci powi¹zane jest z misj¹ Koœcio³a
w œwiecie, aby wiara by³a widzialna. Trwaj¹cy Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan jest te¿ bodŸcem do szczerego nawrócenia oraz okazj¹ do podziê-
kowania Bogu za dotychczasowe osi¹gniêcia. Mówi¹c o wydarzeniach eku-
menicznych minionego roku papie¿ podkreœli³ znaczenie trzech wizyt w Rzy-
mie duchowego zwierzchnika prawos³awia, patriarchy Konstantynopola Bar-
t³omieja I i historyczny wymiar jego przemówienia na forum Synodu
Biskupów. Podziêkowa³ te¿ za spotkania z dwoma patriarchami Ormiañskiego
Koœcio³a Apostolskiego, katolikosami: Karekinem II z Eczmiadzynu i Ara-
mem I z Cylicji. Benedykt XVI wspomnia³ równie¿ zmar³ego w grudniu pa-
triarchê moskiewskiego i ca³ej Rosji Aleksego II oraz nawi¹za³ do zbli¿aj¹ce-
go siê wyboru jego nastêpcy. „Dzieli³em ból Patriarchatu Moskiewskiego po
œmierci umi³owanego brata w Chrystusie, Jego Œwi¹tobliwoœci patriarchy
Aleksego II i pozostajê w jednoœci modlitwy z tymi naszymi braæmi, którzy
przygotowuj¹ siê do wyboru nowego patriarchy swego czcigodnego i wielkie-
go Koœcio³a prawos³awnego” – powiedzia³ papie¿. Zaznaczy³, ¿e znakami na-
dziei na rozwój stosunków ekumenicznych s¹ tak¿e liczne kontakty ze wspól-
notami chrzeœcijañskimi Zachodu. „Pragnieniem naszych serc jest, aby jak
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najszybciej nasta³ dzieñ pe³nej komunii, gdy wszyscy uczniowie jednego na-
szego Pana mogliby w koñcu wspólnie sprawowaæ Eucharystiê, Bo¿¹ ofiarê
dla ¿ycia i zbawienia œwiata” – stwierdzi³ Benedykt XVI. Sobór Watykañski
II podkreœli³, ¿e nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnêtrznego nawró-
cenia serc i gestów pojednania. Dlatego podczas tegorocznego Tygodnia Mo-
dlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan dziêkujemy Bogu za wszelkie znaki zbli¿enia
wiernych, Koœcio³ów i wspólnot.

 Nowy patriarcha Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP) Cyryl
udzieli³ wywiadu moskiewskiemu czasopismu „Argumenty i Fakty” na temat sto-
sunków prawos³awia z innymi wyznaniami chrzeœcijañskimi. Stwierdzi³ miêdzy
innymi:  zdajemy sobie sprawê z wielu ró¿nic co do doktryny i praktyki miêdzy
Koœcio³em prawos³awnym a katolickim i w tym sensie nie mo¿e byæ ¿adnych
kompromisów. Zaznaczy³, ¿e w ci¹gu wieków naros³y ró¿nice doktrynalne i prak-
tyczne miêdzy prawos³awiem a innymi wyznaniami. Stosunki z niektórymi
wspólnotami protestanckimi, jak Szwedzki Koœció³ Luterañski czy Episkopalny
w USA zosta³y ca³kowicie zerwane z powodu oficjalnego uznania przez nie
zwi¹zków homoseksualnych. Jeœli natomiast chodzi o Koœció³ katolicki, mo¿na
mówiæ o bliskoœci spojrzenia na zagadnienia spo³eczne. „Niemniej jednak zdaje-
my sobie sprawê z wielu ró¿nic w sprawach doktrynalnych i praktycznych miê-
dzy Koœcio³em prawos³awnym a katolickim i w tym sensie nie mo¿e byæ ¿adnych
kompromisów. Nie przeszkadza nam to jednak w otwartoœci i serdecznoœci wobec
osób, które maj¹ inne punkty widzenia, ale ¿yjemy z nimi w tym samym spo³e-
czeñstwie”.

 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan ma nadziejê, ¿e
Wspólnota Anglikañska pokona trudnoœci wewnêtrzne i nie dojdzie w niej do no-
wych roz³amów. Wypowiadaj¹c siê w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan,
kard. Walter Kasper wyrazi³ niepokój co do nastêpstw decyzji otwieraj¹cych w
Koœciele anglikañskim drogê dla biskupstwa kobiet. Zdaniem kardyna³a Waltera
Kaspera, dialog z anglikanami rozwija³ siê do pewnego czasu pomyœlnie. Szcze-
gólnie dobre s¹, w opinii przewodnicz¹cego, relacje z arcybiskupem Canterbury
Rowanem Williamsem, prymasem œwiatowej Wspólnoty Anglikañskiej. Kard.
Kasper zaznaczy³ jednak, ¿e zbli¿aj¹cy siê okres bêdzie trudny, gdy¿ wkrótce sy-
nod generalny Koœcio³a Anglii ma bowiem podj¹æ decyzje umo¿liwiaj¹ce pe³nie-
nie pos³ugi biskupiej przez kobiety. Hierarcha zwróci³ uwagê, ¿e sprawa ta rodzi
równie¿ wewnêtrzne problemy w anglikanizmie. „Kiedy wystêpuj¹ trudnoœci,
trzeba rozmawiaæ – powiedzia³ kardyna³ agencji SIR. – W takich przypadkach
przerywanie dialogu nigdy nie jest w³aœciwe. Wspólnota Anglikañska znajduje
siê teraz w trudnej sytuacji i mo¿e te¿ potrzebuje naszej pomocy” – doda³ kard.
Kasper.
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 Kszta³towanie na nowo stosunków z wyznawcami islamu w zmienionej
w ostatnich latach rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej naszego kontynentu
by³o g³ównym przedmiotem obrad Komitetu ds. Stosunków z Muzu³manami
Europy (CRME). Komitet utworzy³y w 1986 wspólnie Rada Konferencji Epi-
skopatów Europy (CCEE) i Konferencja Koœcio³ów Europejskich (KKE).
Obecne posiedzenie odby³o siê w dniach 19-21 stycznia w Monachium i koñ-
czy³o 6-letni mandat Komitetu. Obradowano nad dwoma g³ównymi punktami.
Pierwszy dotyczy³ przyjêcia dokumentu roboczego „Reakcja na now¹ rzeczy-
wistoœæ: muzu³manie Europy a kszta³cenie duchownych i pracowników dusz-
pasterskich”. Tematykê tê Komitet podj¹³ ju¿ w czasie swej pierwszej kaden-
cji i w 1991 przedstawi³ odpowiednie zalecenia w tej sprawie. W ostatnich
latach bardzo zmieni³a siê mapa religijna naszej czêœci œwiata – muzu³manie
zorganizowali siê, maj¹ w³asne oœrodki religijne i we wszystkich krajach eu-
ropejskich zobowi¹zali siê do okreœlenia odpowiednich sposobów formacji
imamów i nauczycieli religii. Opracowany obecnie nowy dokument przedsta-
wia zmiany, jakie siê dokona³y i proponuje wytyczne, jak dzisiejsze kszta³ce-
nie teologiczne winno uwzglêdniaæ te zmiany. W drugim punkcie mowa jest
zarówno o konkretnych dzia³aniach Komitetu CCEE i KEK, jak i o zalece-
niach w sprawie przysz³ych jego prac. Zwrócono uwagê, ¿e konferencja
chrzeœcijañsko-muzu³mañska, która w dniach 20-23 paŸdziernika ub.r. odby³a
siê w Malines/Brukseli pod has³em „Byæ obywatelem europejskim i wierz¹-
cym”, dostarczy³a wa¿nych bodŸców do przysz³ej pracy. Spo³eczeñstwo euro-
pejskie sta³o siê wieloreligijne i w tym nowym kontekœcie chrzeœcijanie i wy-
znawcy islamu winni dawaæ œwiadectwo o swej wierze w jedynego Boga, aby
w sposób odpowiedzialny przyczyniaæ siê swoj¹ wiar¹ do budowy spo³eczeñ-
stwa. CRME sk³ada siê obecnie z 15 cz³onków pochodz¹cych z 12 krajów
naszego kontynentu i ró¿nych Koœcio³ów. W jego posiedzeniach bior¹ tak¿e
udzia³ przedstawiciele Stolicy Apostolskiej i Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Za-
praszani s¹ na nie tak¿e delegaci organizacji muzu³mañskich. Rada Konferen-
cji Episkopatów Europy powsta³a w 1971 i obecnie skupia 33 krajowe episko-
paty naszej czêœci œwiata. Na czele CCEE stoi od paŸdziernika 2006 prymas
Wêgier kard. Péter Erdõ, sekretarzem generalnym jest ks. Duarte da Cunha z
Portugalii. Sta³a siedziba organizacji mieœci siê w Sankt Gallen w Szwajcarii.
Konferencja Koœcio³ów Europejskich istnieje do 1959; obecnie nale¿y do niej
125 Koœcio³ów prawos³awnych, protestanckich, anglikañskich i starokatolic-
kich ze wszystkich krajów naszego kontynentu oraz 40 organizacji stowarzy-
szonych. Przewodnicz¹cym KEK-u jest od grudnia 2003 pastor ewangelicko-
reformowany z Francji – Jean-Arnold de Clermont, jego zastêpc¹ – prawo-
s³awny arcybiskup Anastazy z Albanii, a sekretarzem generalnym – pastor
anglikañski Colin Williams z Anglii. Organizacja ma swoj¹ g³ówn¹ siedzibê
w Genewie oraz biura w Brukseli i Strasburgu.
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 Watykan zdj¹³ 21 stycznia ekskomunikê z czterech biskupów lefebrystów
zwi¹zanych z  Bractwem Kap³añskim œw. Piusa X., w której siê znaleŸli 20 lat
temu z powodu konsekracji biskupich, dokonanych 30 czerwca 1988 przez arcy-
biskupa Marcela Lefebvre’a bez upowa¿nienia papieskiego. Decyzja ta spotka³a
siê z ró¿nymi reakcjami w œwiecie, tak¿e w samym Koœciele rzymskokatolickim.
Szczególnie k³opotliwe sta³y siê wypowiedzi jednego z czwórki biskupów-lefe-
brystów, Richarda Williamsona, który zanegowa³ istnienie komór gazowych oraz
podda³ w w¹tpliwoœæ liczbê ofiar Holokaustu. W reakcji na decyzjê Watykanu
G³ówny Rabinat Izraela zawiesi³ oficjalne stosunki ze Stolic¹ Apostolsk¹. I od-
wo³a³ udzia³ w najbli¿szym posiedzeniu watykañskiej Komisji ds. dialogu z juda-
izmem. Kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan stwierdzi³: „Nast¹pi³y nieporozumienia i kryzys w zarz¹dzaniu
kuri¹”. Rezerwê wobec decyzji Benedykta XVI wyrazi³ episkopat Szwajcarii,
z którym solidaryzuje siê ponad 200 teologów tego kraju. Teologowie uniwersy-
tetu we Fryburgu wyrazili zdumienie postanowieniem papie¿a, skoro biskupi
Bractwa nie zaakceptowali podstawowego nauczania Soboru. Wed³ug 15 teolo-
gów z uniwersytetu w Tybindze „zdjêcie ekskomuniki stanowi punkt  zwrotny
w posoborowej historii Koœcio³a”. Zaniepokojenie wyrazi³o 26 profesorów teolo-
gii w Münster, w tym jeden z najwybitniejszych wspó³czesnych teologów Johann
Baptist Metz. Hans Küng, teolog z uniwersytetu w Tybindze, któremu Jan Pawe³
II zakaza³ nauczania w imieniu Koœcio³a katolickiego, stwierdzi³, ¿e Benedykt
XVI „zdaje siê nie dostrzegaæ, ¿e alienuje siê wobec wielkiej czêœci Koœcio³a ka-
tolickiego i chrzeœcijañstwa. Jakby nie widzia³ realnego œwiata. On widzi tylko
œwiat Watykanu”. Krytycy zarzucaj¹ papie¿owi, ¿e tak wa¿ne decyzje podejmuje
w sposób niekolegialny, nie pytaj¹c o zdanie biskupów ani nie konsultuj¹c z eks-
pertami. „Nie pojmujê – stwierdzi³ Alberto Melloni, dyrektor w³oskiej Fundacji
Jana XXIII – jak to mo¿liwe nie przewidzieæ konsekwencji [takiego kroku]”. Nie-
którzy zwracaj¹ uwagê na jednostronnoœæ papieskiego mi³osierdzia: okazuje je
tradycjonalistom, ale ju¿ nie „liberalnemu” skrzyd³u w Koœciele, jak feminist-
kom. Angielski tygodnik „The Tablet” cytuje treœæ strony internetowej amerykañ-
skich lefebrystów: bractwo informuje, ¿e neguje nauczanie Soboru o wolnoœci re-
ligijnej, bo uwa¿a je za niezgodne z nauczaniem Piusa IX; ¿e stwierdzenie sobo-
rowej deklaracji „Nostra aetate”, i¿ „Koœció³ katolicki nic nie odrzuca z tego, co
w innych religiach prawdziwe jest i œwiête” – sprzeciwia siê Tradycji; ¿e soboro-
wy Dekret o ekumenizmie jest nie do przyjêcia, bo Bractwo wierzy, i¿ Koœció³
katolicki jest „jedyn¹ ark¹ zbawienia”, a „protestanci i inni niekatolicy nie maj¹
wiary”.

 Do rozwijania i pog³êbiania dialogu rzymskokatolicko-prawos³awnego we-
zwa³ obie strony Benedykt XVI. Apel zosta³ wyg³oszony podczas spotkania z bi-
skupami katolickimi z Rosji przebywaj¹cymi w Rzymie z wizyt¹ ad limina. Pa-
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pie¿ podkreœli³ ogromne znaczenie prawos³awia dla Rosji i wezwa³ do podejmo-
wania z nowymi si³ami wysi³ku dialogu z prawos³awnymi. – Dialog ten, pomimo
osi¹gniêtych sukcesów, zwi¹zany jest z pewnymi trudnoœciami – mówi³ Benedykt
XVI, wyra¿aj¹c nadziejê na to, ¿e istnienie w Rosji wspólnoty katolickiej stanie
siê wezwaniem do dialogu. Benedykt XVI wezwa³ wszystkich chrzeœcijan do
zjednoczenia wysi³ków wobec wyzwañ wspó³czesnoœci i do wspólnego g³oszenia
godnoœci i fundamentalnych praw osoby ludzkiej od momentu poczêcia a¿ do na-
turalnej œmierci. Papie¿ podkreœli³ równie¿, ¿e podziela radoœæ cz³onków Rosyj-
skiego Koœcio³a Prawos³awnego z wyboru nowego patriarchy Cyryla.

 W Moskwie odby³a siê 1 lutego intronizacja szesnastego patriarchy mo-
skiewskiego i ca³ej Rosji Cyryla. Podczas Œwiêtej Liturgii w soborze katedralnym
Chrystusa Zbawiciela metropolici Kijowa i Miñska zaprowadzili nowego
zwierzchnika Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego do  znajduj¹cego siê za o³ta-
rzem tronu, na którym zasiad³ on trzykrotnie, przy œpiewie ca³ego zgromadzenia
w jêzyku greckim: „Axios!” (godzien jest!). Nastêpnie Cyryl I zdj¹³ liturgiczne
szaty  arcybiskupie i za³o¿y³ patriarchalne, w tym specjaln¹ mitrê. Na zakoñcze-
nie liturgii za³o¿y³ zielony p³aszcz przys³uguj¹cy patriarsze. W homilii Cyryl I
oœwiadczy³, ¿e jego g³ównym zadaniem jest zachowanie jednoœci Koœcio³a i przy-
ci¹gniêcie do niego Rosjan. Jego zdaniem, „patriarcha powinien troszczyæ siê o
to, by ka¿dy cz³owiek z ca³¹ swoj¹ indywidualnoœci¹ znalaz³ w³asne miejsce w
Koœciele, a zarazem by odmienne zapatrywania nie zniszczy³y mi³oœci i nie os³a-
bi³y wspólnych wysi³ków podjêtych dla budowania domu Bo¿ego”. Ze strony
prawos³awnej na uroczystoœæ przybyli m. in. patriarcha aleksandryjski i ca³ej
Afryki Teodor II, metropolici: warszawski i ca³ej Polski – Sawa, Ziem Czeskich i
S³owacji – Krzysztof, czarnogórski i przymorski – Amfilochiusz oraz arcybiskup
Tirany i ca³ej Albanii – Anastazy. Na czele delegacji katolickiej sta³ kard. Walter
Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, obecni te¿
byli sekretarze generalni: Œwiatowej Rady Koœcio³ów – ks. Samuel Kobia i Kon-
ferencji Koœcio³ów Europejskich – ks. Collin Williams. Metropolita Cyryl zosta³
wybrany na stanowisko patriarchy przez VI Sobór Lokalny RKP, który obradowa³
27 stycznia. Zwyciê¿y³ ju¿ w pierwszej turze g³osowania, uzyskuj¹c 508 z 702
oddanych g³osów.  W g³osowaniu wziêli udzia³ hierarchowie, przedstawiciele du-
chowieñstwa diecezjalnego, klasztorów ¿eñskich i mêskich oraz wiernych œwiec-
kich ze wszystkich diecezji. Nowy patriarcha urodzi³ siê 20 listopada 1946 r. w
ówczesnym Leningradzie jako W³adimir Micha³owicz Gundjajew, w rodzinie
prawos³awnego duchownego. Jego brat, Niko³aj, jest równie¿ duchownym i wy-
k³adowc¹ w Petersburskiej Akademii Duchownej, a siostra, Jelena – pedagogiem
prawos³awnym. W latach 1965-67, pod wp³ywem ówczesnego metropolity lenin-
gradzkiego Nikodema, kszta³ci³ siê w Leningradzkim Seminarium Duchownym, a
przez nastêpne dwa lata w tamtejszej Akademii Duchownej. 3 kwietnia 1969 r.
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rozpocz¹³ ¿ycie mnisze, przyjmuj¹c imiê Cyryl. 1 czerwca tego samego roku
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. W latach 1968-1985 bra³ udzia³ w kolejnych po-
siedzeniach nieistniej¹cej ju¿ Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej. Równie¿
w 1968 r. zacz¹³ dzia³aæ w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów (ŒRK) w Genewie, w
której do 1974 r. reprezentowa³ Patriarchat Moskiewski. Potem mianowano go
rektorem obu jego dawnych uczelni w Leningradzie: seminarium i akademii. By³
cz³onkiem Komitetów: Naczelnego i Wykonawczego ŒRK, a tak¿e sta³ym przed-
stawicielem RKP na posiedzeniach plenarnych tej organizacji. 26 grudnia 1984 r.
Œwiêty Synod RKP mianowa³ go arcybiskupem smoleñskim i wiaziemskim. Od
11 kwietnia 1989 r. nosi³ tytu³ arcybiskupa smoleñskiego i kaliningradzkiego. 14
listopada 1989 r. stan¹³ na czele Wydzia³u Zewnêtrznych Stosunków Koœcielnych
Patriarchatu (OWCS). Od 25 lutego 1991 r. abp Cyryl mia³ godnoœæ metropolity.
Jako przewodnicz¹cy OWCS by³ jednym z najbardziej znanych hierarchów RKP.
W marcu 2004 r. otrzyma³ doktorat honoris causa Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie.

 „Œwiatowa Wspólnota Anglikañska pragnie siê rozwijaæ i zachowaæ jed-
noœæ pomimo trudnoœci i podzia³ów zwi¹zanych z podejœciem do homoseksuali-
zmu i ordynowania na biskupów osób publicznie deklaruj¹cych swój homoseksu-
alizm”- stwierdzaj¹ prymasi tej wspólnoty koœcielnej. Spotkali siê oni w dniach
od 1-5 lutego w Aleksandrii, w Egipcie. Obradom przewodniczy³ arcybiskup
Canterbury, Rowan Williams. By³o to pierwsze spotkanie 34 zwierzchników an-
glikañskich po ubieg³orocznej Konferencji Lambeth, podczas której ujawni³o siê
szereg ró¿nic odnoœnie podejœcia do homoseksualizmu. „Zdajemy sobie sprawê,
¿e postawy i deklaracje niektórych prymasów prowadzi³y niekiedy do niezgody i
rozczarowania” – czytamy w opublikowanym komunikacie. Jednoczeœnie, pomi-
mo istniej¹cych trudnoœci, wyra¿ono przekonanie, ¿e Wspólnota Anglikañska jest
zdolna podj¹æ dyskusjê na te tematy w atmosferze otwartego i pe³nego szacunku
dialogu. Istniej¹ powa¿ne ró¿nice odnoœnie do ordynowania na biskupów zdekla-
rowanych homoseksualistów oraz b³ogos³awienia zwi¹zków osób tej samej p³ci.
Zaapelowano o po³o¿enie kresu dalszemu pogarszaniu sytuacji, czy aktom, które
stanowi³yby powód do nieporozumieñ czy wrogoœci. W komunikacie mowa jest
równie¿ o mo¿liwoœci utworzenia w obrêbie Wspólnoty Anglikañskiej jurysdyk-
cji paralelnych, to znaczy utworzenia na tym samym terytorium diecezji, które
akceptowa³yby kontrowersyjne decyzje i oddzielnych – dla osób przywi¹zanych
do anglikañskiej tradycji, przeciwnych koœcielnemu sankcjonowaniu homoseksu-
alizmu. Na ten temat nie osi¹gniêto w Aleksandrii konsensusu – czytamy w ko-
munikacie Wspólnoty Anglikañskiej.

 9 lutego rozpocz¹³ siê Synod Generalny Koœcio³a Anglii. Pierwszy dzieñ
obrad zdominowa³y tematy zwi¹zane z Koœcio³em Rzymskokatolickim. Po raz



KRONIKA

196

pierwszy od 1982 roku przemówienie do cz³onków Synodu wyg³osi³ arcybiskup
Westminster, kardyna³ Cormac Murphy-O’Connor, wieloletni uczestnik miêdzy-
narodowego dialogu anglikañsko-rzymskokatolickiego. Kardyna³ O’Connor za-
apelowa³ do anglikanów o wspólne dzia³anie przeciwko marginalizacji chrzeœci-
jan w ¿yciu publicznym kraju. Odnosz¹c siê do nie³atwych relacji anglikañsko-
rzymskokatolickich hierarcha zaznaczy³, ¿e obydwie strony musz¹ byæ zdolne do
podejmowania szczerych i wi¹¿¹cych ustaleñ. – „Chcemy widzieæ pog³êbianie, a
nie poluzowanie wspólnoty w naszym eklezjalnym ¿yciu. Ostatecznie nasza eku-
meniczna podró¿ musi byæ podró¿¹ w kierunku pe³niejszej komunii” – podkreœli³.
Angielski kardyna³ nie zapomnia³ równie¿ o trudnych tematach zwi¹zanych z
konfliktami we Wspólnocie Anglikañskiej, a tak¿e o kontrowersjach zwi¹zanych
z tocz¹cym siê procesem wprowadzania œwiêceñ biskupich kobiet. – „Wasze spo-
ry wp³ywaj¹ na wszystkich. Podzia³y wewn¹trz jakiegokolwiek Koœcio³a lub
wspólnoty eklezjalnej zubo¿aj¹ ca³y Koœció³ – powiedzia³. Wobec ró¿nic i trud-
nych tematów miêdzy Koœcio³ami kardyna³ zaapelowa³ o pog³êbianie duchowego
ekumenizmu, wymianê duchowych darów bez jednoczesnej rezygnacji z dialogu
nad kwestiami doktrynalnymi, nawet jeœli zajmie to sporo czasu” – stwierdzi³.
S³owa kardyna³a zirytowa³y niektórych biskupów w momencie, gdy u¿y³ pojêcia
„wspólnot eklezjalnych”, tym bardziej, ¿e w dalszej czêœci przemówienia u¿ywa³
te¿ terminu „Koœció³” w odniesieniu do Koœcio³a anglikañskiego. G³osy nt. jed-
noœci Koœcio³a by³y doœæ krytyczne – i tak bp Christopher Hill z Guildford wyra-
zi³ opiniê, ¿e pe³na, widzialna jednoœæ nigdy nie mia³a miejsca w ca³ej historii
chrzeœcijañstwa.

 W po³owie lutego przedstawiciele Koœcio³ów reformowanych i Koœcio³a
rzymskokatolickiego w USA kontynuowali rozmowy w ramach 7. Rundy Dialogu
Reformowano-Katolickiego. G³ównym tematem spotkania teologów w Fuller
Theological Seminary w Pasadenie by³a Wieczerza Pañska. Omawiano m.in. ta-
kie zagadnienia jak dzia³anie Ducha Œwiêtego w Eucharystii, pami¹tka Euchary-
stii, obecnoœæ Chrystusa w Eucharystii, Eucharystia jako ofiara i ofiarowanie,
oraz uczniostwo w relacji do Eucharystii. Ks. Richard Mouw, reformowany
wspó³przewodnicz¹cy Komisji, zauwa¿y³, ¿e eklezjologia budzi najwiêkszy nie-
pokój, kiedy reformowani i katolicy zaczynaj¹ mówiæ o Wieczerzy Pañskiej. Z
kolei ks. John Riggs ze Zjednoczonego Koœcio³a w Chrystusie (UCC) zaznaczy³,
¿e pierwotna tradycja reformowana postrzega³a Eucharystiê jako œrodek ³aski,
poprzez który zapocz¹tkowana zostaje wiêŸ miêdzy wierz¹cymi a Chrystusem,
st¹d te¿ pytanie o sposób obecnoœci Chrystusa w chlebie i winie by³ dla reformo-
wanych kwesti¹ drugorzêdn¹. – „Dziœ, reformowani chrzeœcijanie s¹ bardziej
sk³onni ni¿ kiedyœ potwierdziæ, ¿e w Eucharystii doœwiadczaj¹ obecnoœci Chry-
stusa w wyj¹tkowy sposób, mimo i¿ tradycja reformowana unika jêzyka sugeruj¹-
cego ofiarniczy charakter Eucharystii i nie lokalizuje obecnoœci Chrystusa w ele-
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mentach chleba i wina, inaczej ni¿ jest to w katolickiej praktyce” – doda³. Efek-
tem spotkania jest plan opracowania dokumentu, który bêdzie omawia³ zarówno
podobieñstwa, jak i ró¿nice w pojmowaniu Eucharystii. Tekst ma byæ napisany w
taki sposób, aby by³ przystêpny dla mo¿liwie najwiêkszej liczby odbiorców. W
komisji dialogu reprezentowane s¹ najwiêksze Koœcio³y reformowane w USA:
Zjednoczony Koœció³ Chrystusa, Prezbiteriañski Koœció³ USA, Koœció³ Reformo-
wany w Ameryce oraz Koœció³ Chrzeœcijañsko-Reformowany.

 W Esztergom na Wêgrzech odby³a siê coroczna sesja robocza Wspólnej
Komisji Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE) oraz Rady Konferencji Epi-
skopatów Europy (CCEE). Spotkanie mia³o miejsce od 19 do 22 lutego w Cen-
trum Konferencyjnym Œw. Adalberta. G³ównym tematem by³a problematyka
stworzenia. Zauwa¿ono, ¿e dla Koœcio³ów nie jest to nowe zagadnienie. Potrzeba
zaanga¿owania siê na rzecz ochrony stworzenia by³a ju¿ wczeœniej wyra¿ana
przez ruch ekumeniczny. Podczas obrad wymieniono siê doœwiadczeniami z pra-
cy na rzecz stworzenia. Wspólna Komisja wyrazi³a wdziêcznoœæ Koœcio³om za
pracê na ich lokalnym gruncie w tym zakresie. Przyjêto raport z Miêdzyreligijne-
go Szczytu Klimatycznego, który odby³ siê w listopadzie w Uppsali. Po raz kolej-
ny zwrócono uwagê na to, ¿e ró¿ne religie œwiatowe mog¹ efektywnie wspó³pra-
cowaæ w zakresie problematyki zwi¹zanej ze zmianami klimatycznymi. Wspólna
Komisja zauwa¿y³a, ¿e sam kryzys ekologiczny jest odbiciem g³êbszego kryzysu
duchowego. Jako ludzie mamy dbaæ o porz¹dek w dziele stworzenia, a nie je wy-
zyskiwaæ. Jako Europejczycy powinniœmy siê solidaryzowaæ z najbiedniejszymi
na œwiecie, którzy s¹ ofiarami naszego braku odpowiedzialnoœci wzglêdem stwo-
rzenia. Jako Koœcio³y musimy wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za bycie dobrymi gospo-
darzami stworzenia. Podczas obrad Wspólna Komisja wspar³a propozycjê z III
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Sibiu, aby okres miêdzy 1 wrze-
œnia a 4 paŸdziernika wykorzystaæ jako czas na kontemplacjê nad Bo¿ym dobrem
w stworzeniu. Uczestnicy spotkania uznali te¿, ¿e Koœcio³y Europy powinny
wzi¹æ czynny udzia³ w Konferencji Klimatycznej ONZ w Kopenhadze w grudniu
2009 r. CCEE i KKE chce kontynuowaæ na lokalnym i europejskim poziomie
wspó³pracê w dziedzinach, co do których jest ju¿ porozumienie: promocja Biblii i
rozpowszechnianie wiedzy na jej temat, ochrona œrodowiska, migracje, pokój.
Podczas spotkania w Esztergom przeanalizowano pracê Komisji CCEE-KKE do
spraw Relacji z Muzu³manami w Europie. Widocznym osi¹gniêciem Komisji
by³o zorganizowanie w paŸdzierniku w Brukseli konferencji muzu³mañsko-chrze-
œcijañskiej na temat „Obywatele i wierz¹cy w Europie. Chrzeœcijanie i muzu³ma-
nie jako aktywni partnerzy w spo³eczeñstwach europejskich”. Wspólna Komisja
zosta³a tak¿e poinformowana o dzia³alnoœci Komisji KKE „Koœció³ i Spo³eczeñ-
stwo” oraz Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, które zajmuj¹ siê m.in.
takimi zagadnieniami jak artyku³ 17. Traktatu Lizboñskiego, ochrona danych,
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ochrona niedzieli jako dnia odpoczynku. Kolejne posiedzenie Wspólnej Komisji
KKE-CCEE odbêdzie siê od 8 do 11 marca 2010 r. Jego tematem przewodnim
bêdzie migracja. Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) zrzesza prze-
wodnicz¹cych 33 europejskich Konferencji Episkopatów Koœcio³a Rzymskokato-
lickiego, w tym Konferencji Episkopatu Polski. Konferencja Koœcio³ów Europej-
skich (KKE) jest wspólnot¹ 125 europejskich Koœcio³ów tradycji prawos³awnej,
protestanckiej, anglikañskiej i starokatolickiej oraz 43 organizacji stowarzyszo-
nych. Polska Rada Ekumeniczna wspó³pracuje z KKE. Wszystkie Koœcio³y
cz³onkowskie PRE s¹ tak¿e cz³onkami KKE.

 Patriarchat moskiewski wci¹¿ uznaje, ¿e nie zosta³y usuniête przeszkody na
drodze do spotkania patriarchy Cyryla i papie¿a Benedykta – potwierdzi³ metropo-
lita Hilarion. Nigdy nie zosta³a wykluczona mo¿liwoœæ takiego spotkania podczas
rz¹dów patriarchy Aleksego II, lecz wci¹¿ istniej¹ przeszkody by do niego dosz³o,
zw³aszcza przypadki prozelityzmu. „Chcemy wypracowaæ wspólne stanowisko, i
kiedy zostanie to osi¹gniête, zorganizowaæ takie spotkanie” – powiedzia³ w telewi-
zyjnej relacji ³¹cz¹cej Moskwê i Pary¿ biskup Wiednia i Austrii Hilarion reprezen-
tuj¹cy Rosyjski Koœció³ Prawos³awny w europejskich organizacjach koœcielnych.
Hierarcha doda³, ¿e nowy patriarcha bêdzie kontynuowa³ liniê swojego poprzednika
w relacjach prawos³awno-katolickich i „uczyni wszystko aby usun¹æ wszelkie prze-
szkody uniemo¿liwiaj¹ce spotkanie z papie¿em”. Biskup Hilarion podkreœli³, ze
wa¿niejsze jest dobre przygotowanie spotkania ni¿ wyznaczanie okreœlonych dat i
mo¿liwych terminów. Jednym z najtrudniejszych problemów w prawos³awno-kato-
lickich relacjach – zdaniem biskupa – jest otwieranie nowych parafii i diecezji gre-
ko-katolickich w zachodniej i wschodniej Ukrainie.

 Zadowolenie ze spotkania z nowym zwierzchnikiem Greckiego Koœcio³a
Prawos³awnego arcybiskupem Hieronimem II wyrazi³ na falach Radia Watykañ-
skiego kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrze-
œcijan. Hierarcha zastrzeg³ jednak, ¿e w Greckim Koœciele Prawos³awnym nadal
istnieje pewien opór wobec zbli¿enia ekumenicznego. Jego zdaniem nie wyklucza
to jednak wspó³pracy z prawos³awiem, szczególnie w kwestiach praktycznych. –
Oni s¹ bardzo zainteresowani naszymi doœwiadczeniami – wskaza³ kardyna³.
Podczas swych rozmów w Atenach przewodnicz¹cy Papieskiej Rady dostrzeg³
wolê kontynuowania wzajemnych kontaktów. By³o to pierwsze spotkanie Hiero-
nima II, który zast¹pi³ zmar³ego metropolitê Chrystodulosa, i kard. Kaspera. Obaj
hierarchowie nie znali siê wczeœniej.

 Do tolerancji wobec chrzeœcijan w krajach islamskich wezwa³ przewodni-
cz¹cy Parlamentu Europejskiego. „Tak jak my respektujemy to, ¿e muzu³manie
modl¹ siê u nas w meczetach, tak samo chrzeœcijanie musz¹ mieæ mo¿liwoœæ
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modlitwy w koœcio³ach w krajach muzu³mañskich“ – powiedzia³ Pöttering. „Dia-
log kultur odniesie sukces, jeœli nie bêdzie drog¹ jednokierunkow¹“ – zaznaczy³
polityk podczas spotkania 400 przedstawicieli ¿ycia politycznego, koœcielnego i
gospodarczego w katedrze w Essen. Pöttering wspomnia³ swoj¹ niedawn¹ wizytê
w Arabii Saudyjskiej, podczas której spotka³ siê m.in. z tak¹ argumentacj¹ ze
strony miejscowych polityków, którzy twierdzili, ¿e przecie¿ „w Watykanie rów-
nie¿ nie ma meczetów”. „Stanowisko to mo¿e dotyczyæ takich miejsc jak Mekka
czy Medyna, ale nie ca³ego kraju” – odpar³ wtedy przewodnicz¹cy PE. Przypo-
mnia³, ¿e w samej Arabii Saudyjskiej pracuj¹ tysi¹ce chrzeœcijañskich migrantów,
którzy chcieliby swobodnie wyznawaæ swoj¹ religiê. Zdaniem Pötteringa przy-
sz³oœæ Europy zale¿y w istotnym stopniu od wspó³pracy z islamem. Przestrzeg³
przed „wojn¹ cywilizacji“, któr¹ g³osi³ niedawno zmar³y, amerykañski nauko-
wiec, Samuel Huntington. „Europa ma polityczny i moralny obowi¹zek, zapobiec
temu zderzeniu” – podkreœli³ Pöttering i zwróci³ uwagê, ¿e szczególnie dotyczy to
sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jego zdaniem, wspólnie z USA i umiarkowanymi
krajami arabskimi Unia Europejska musi zaanga¿owaæ siê w budowanie rzeczy-
wistego pokoju w tym regionie.

 Na œwiecie przybywa katolików, a w Afryce i Azji duchownych i kleryków
– wynika z tegorocznego wydania „Annuario Pontificio”. Zosta³o ono zaprezen-
towane przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone. Liczba
katolików wzros³a z miliarda stu trzydziestu jeden milionów w roku 2006 do mi-
liarda stu czterdziestu siedmiu milionów rok póŸniej. Przyby³o tak¿e ksiê¿y i bi-
skupów. W 2006 roku by³o 4.898 biskupów, a rok póŸniej ju¿ 4946. Jak wynika z
publikacji na œwiecie przyby³o równie¿ ksiê¿y. Ich liczba w ci¹gu ostatnich oœmiu
lat zwiêkszy³a siê z 405,178 w roku 2000 do 408,024 w 2007. Najwiêcej, bo a¿
27,6 procenta przyby³o ich w Afryce. Azja mo¿e poszczyciæ siê 21 procentowym
wzrostem. W Ameryce liczba duchownych pozostaje w miarê stabilna, a w Euro-
pie spada (o 6.8 procenta).

 Liczba luteranów na œwiecie roœnie, jednak nie jest to zas³uga Koœcio³ów z
tradycyjnych krajów luterañskich, a m³odych Koœcio³ów z Afryki i Azji – wynika
z danych statystycznych Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL). W porównaniu
z rokiem 2007 liczba luteranów na œwiecie w 2008 wzros³a o nieco ponad 150
tys. i wynosi obecnie 68,5 milionów. 140 Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL odnoto-
wa³o wzrost o prawie 142 tys. Tradycyjnie ju¿ dane statystyczne zani¿a Europa i
Ameryka Pó³nocna. Mimo, ¿e Europa wci¹¿ zachowuje status kontynentu z naj-
wiêksz¹ liczb¹ luteranów (37 mln.) to jednak afrykañskie Koœcio³y maj¹ ju¿ gru-
bo ponad 17 mln cz³onków. Jeœli trend ten siê utrzyma, to za kilkadziesi¹t lat licz-
ba luteranów w Afryce i Europie zrówna siê. Fenomen ten nie jest wy³¹cznie lute-
rañsk¹ specyfik¹ i dotyczy praktycznie wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich.



KRONIKA

200

 Po raz kolejny rozpoczêto przygotowania do zwo³ania Wielkiego i Œwiê-
tego Soboru Ogólnoprawos³awnego. Patriarcha ekumeniczny rozes³a³ wszyst-
kim zwierzchnikom kanonicznych Koœcio³ów prawos³awnych listy z zaprosze-
niem na spotkania przygotowawcze, które maj¹ siê odbyæ w czerwcu i grudniu.
W liœcie podano 10 tematów, którymi ma siê zaj¹æ przysz³y Sobór. Decyzja pa-
triarchy Bart³omieja stanowi realizacjê postanowieñ konferencji zwierzchników
prawos³awnych zebranych w Konstantynopolu (Istambu³) w paŸdzierniku 2008
r. Sobór ma daæ odpowiedŸ na pytania zgromadzone w ci¹gu wieków, które co-
raz wyraŸniej staj¹ przed poszczególnymi Koœcio³ami w zmieniaj¹cej siê rze-
czywistoœci. W szczególny sposób listy patriarchalne wymieniaj¹ dziesiêæ ob-
szarów poszukiwañ, na których maj¹ siê skupiæ hierarchowie pracuj¹cy nad
przygotowaniem Soboru: 1. Problem diaspory, a wiêc jurysdykcji nad Koœcio³a-
mi pozostaj¹cymi poza terytorium kanonicznym swoich macierzystych Koœcio-
³ów. Wed³ug kanonów do tej pory obowi¹zuj¹cych, Koœcio³y znajduj¹ce siê
poza granicami swoich pañstw narodowych mia³y podlegaæ Patriarchatowi eku-
menicznemu. Kanony te pochodz¹ z czasów poprzedzaj¹cych ogólnoœwiatowy
fenomen migracji, a w zwi¹zku z tym rodz¹ dziœ w praktyce wiele kontrowersji.
2 i 3. Kolejnymi tematami budz¹cymi dziœ w prawos³awnym œwiecie wiele kon-
fliktów jest sposób uzyskiwania przez poszczególne Koœcio³y autokefalii, czyli
niezale¿noœci oraz autonomii czyli niezale¿noœci wewn¹trz danego Koœcio³a
autokefalicznego. 4. Sobór mia³by siê zaj¹æ te¿ kwesti¹ dyptychów, a wiêc re-
gu³ami, które rz¹dz¹ pierwszeñstwem i wzajemnym uznaniem kanonicznoœci
pomiêdzy poszczególnymi Koœcio³ami prawos³awnymi. Dyptychy z imionami
kanonicznych zwierzchników s¹ odczytywane podczas sprawowania ka¿dej
prawos³awnej liturgii. 5. Kwesti¹ do rozstrzygniêcia przez Sobór maj¹ byæ te¿
problemy wyros³e ze stosowania ró¿nych kalendarzy liturgicznych. Koœcio³y
prawos³awne nie przyjê³y reformy gregoriañskiej kalendarza w XVI w, jednak
wiele Koœcio³ów czy poszczególnych parafii ³¹czy w rocznym cyklu œwi¹t ka-
lendarz gregoriañski z juliañskim. 6. Tematem dla ojców soborowych ma byæ
te¿ refleksja nad poszczególnymi przeszkodami ma³¿eñskimi oraz kanoniczno-
œci¹ sprawowania ma³¿eñstwa. 7. Spraw¹ do rozwa¿enia ma tak¿e staæ siê dys-
cyplina zwi¹zana z postem, jaka ma byæ zachowana w warunkach ¿ycia wspó³-
czesnego œwiata. 8. Kolejnym tematem wymienionym w listach patriarchy s¹
relacje z innymi wyznaniami chrzeœcijañskimi. 9. Stosunek prawos³awia do ru-
chu ekumenicznego. 10. Wk³ad prawos³awia do zachowania chrzeœcijañskiego
idea³u pokoju, braterstwa i wolnoœci we wspó³czesnym œwiecie.

 Biskup Hilarion, nowy szef wydzia³u zagranicznego Rosyjskiego Koœcio³a
Prawos³awnego, skrytykowa³ roszczenia Patriarchatu Ekumenicznego Konstanty-
nopola do reprezentowania diaspory prawos³awnej na œwiecie. Ekumenicznemu
patriarsze oberwa³o siê tak¿e za „tendencje upodabniaj¹ce prawos³awie do rzym-
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skiego katolicyzmu“. – Zamiar przekszta³cenia prawos³awia na wzór rzymskiego
katolicyzmu z mocnym podkreœleniem prymatu jest modelem centralistycznym i
niezgodnym z prawos³awn¹ tradycj¹ – uwa¿a bp Hilarion. Hierarcha wyrazi³ oba-
wy, ¿e podczas spotkañ przygotowuj¹cych Sobór Ogólnoprawos³awny Konstan-
tynopol bêdzie chcia³ narzuciæ swój model. Ju¿ raz Rosjanie zbojkotowali konfe-
rencjê na wyspie Rodos. Jednym z powodów nieustannego sporu miêdzy Kon-
stantynopolem a Moskw¹ jest status kanoniczny estoñskiej Cerkwi, która przyjê³a
jurysdykcjê Bart³omieja I. Wzbudzi³o to ostry sprzeciw Rosjan, którzy torpeduj¹
spotkania z udzia³em Estoñczyków, nawet te miêdzynarodowe o charakterze eku-
menicznym.

 Ekumenizm jest nie tylko opcj¹, ale œwiêtym obowi¹zkiem Koœcio³a
podkreœli³ 23 kwietnia w Wiedniu kard. Walter Kasper. Przewodnicz¹cy Papie-
skiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan by³ goœciem ekumenicznej fundacji Pro
Oriente. Na Uniwersytecie Wiedeñskim wyg³osi³ wyk³ad na temat dialogu miê-
dzy Wschodem a Zachodem. Przyzna³, ¿e zdjêcie ekskomuniki z czterech bi-
skupów lefebrystów –zw³aszcza bp. Richarda Williamsona, neguj¹cego Holo-
caust – wywo³a³o silne kontrowersje. Podobnie przywrócenie tekstu wielkopi¹t-
kowej modlitwy wiernych za ¯ydów w wersji z przedsoborowego Msza³u
Rzymskiego z 1962 r. Wed³ug watykañskiego hierarchy, te kryzysy pokaza³y
paradoksalnie, ¿e stosunki miêdzy Koœcio³em a judaizmem  s¹ dobre i stabilne.
Maj¹ one inny charakter ni¿ stosunki z pozosta³ymi religiami – podkreœli³ kard.
Kasper. ¯ydzi s¹ naszymi starszymi braæmi, ¯ydzi i chrzeœcijanie s¹ czêœci¹
Bo¿ego Ludu Przymierza. Dlatego – doda³ – przy Papieskiej Radzie ds. Jedno-
œci Chrzeœcijan istnieje równie¿ Komisja ds. Kontaktów Religijnych  z Juda-
izmem. Kard. Kasper przyzna³ jednoczeœnie, ¿e w „sprawie lefebrystów” dosz³o
do powa¿nych zaniedbañ. G³ównym „zgrzytem” w dialogu z nimi jest pojmo-
wanie „tradycji”. Bractwo œw. Piusa X jest obroñc¹  jej sztywnego pojmowania,
podczas gdy w Koœciele katolickim tradycja jest „dynamiczna” i „¿ywa” i ci¹-
gle siê rozwija. Teraz Koœció³ powinien og³osiæ swoje stanowisko, ¿e „lefebry-
œci do nas nie nale¿¹”. Jeœli chodzi o stosunki z prawos³awiem, kard. Kasper
jest przekonany, ¿e jak najszybciej powinna byæ ustalona wspólna data œwi¹t
Wielkanocnych. Z tymi dwoma ró¿nymi terminami oœmieszamy siê na Wscho-
dzie wœród muzu³manów. Trudnoœci s¹ te¿ na Zachodzie, gdzie ¿yje wielu wy-
znawców prawos³awia – skonstatowa³ kard. Kasper. Jednoczeœnie podkreœli³
dobre stosunki miêdzy papie¿em Benedyktem XVI i patriarch¹ Bart³omiejem I.
Postêpy odnotowa³ te¿ w stosunkach z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym.
Wed³ug kard. Kaspera zarzut rosyjskiego prawos³awia, ¿e Koœció³ katolicki
uprawia „prozelityzm”, jest nieuzasadniony. Zapewni³, ¿e taka dzia³alnoœæ  nie
le¿y  w strategii Koœcio³a katolickiego, a jeœli podobne sytuacje maj¹ miejsce,
to „tylko spraw¹ pojedynczych ksiê¿y”. W celu rozwi¹zania tego rodzaju pro-
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blemów powo³ano wspóln¹ komisjê katolicko-prawos³awn¹, która zg³oszone
przypadki kontroluje na miejscu.

 „Chrzeœcijanie i muzu³manie powinni d¹¿yæ do osi¹gniêcia wzajemnego
zaufania. Im wiêcej obie spo³ecznoœci religijne bêd¹ siê spotykaæ, rozmawiaæ ze
sob¹ i wyjaœniaæ ró¿nice miêdzy swoimi punktami widzenia, tym bardziej bê-
dzie mo¿liwe wzajemne zrozumienie. Takie kontakty s¹ potrzebne zarówno na
poziomie liderów spo³ecznoœci, jak te¿ miêdzy zwyk³ymi wiernymi. Razem
mo¿emy wiêcej wnieœæ do przysz³oœci naszej europejskiej spo³ecznoœci” –
stwierdzili sekretarze generalni rad ekumenicznych w Europie, którzy od 27 do
30 kwietnia obradowali na wspólnej konferencji w St. Pölten w Austrii. Takie
spotkania sekretarzy generalnych rad ekumenicznych odbywaj¹ siê raz w roku
w celu wymiany doœwiadczeñ i omówienia problemów w poszczególnych kra-
jach Europy. W tym roku skoncentrowano siê na relacjach chrzeœcijañsko-mu-
zu³mañskich, poniewa¿ wspó³praca pomiêdzy wiernymi, a szczególnie liderami,
religii monoteistycznych oraz kwestia to¿samoœci s¹ dzisiaj niezwykle wa¿nymi
zagadnieniami w Europie. Sekretarze rad ekumenicznych zachêcaj¹ wszystkich
chrzeœcijan i muzu³manów do wzajemnego uczenia siê swoich wartoœci i nie
kierowania siê we wzajemnych relacjach uprzedzeniami. Obie spo³ecznoœci
mog¹ siê od siebie wiele nauczyæ, np. ró¿nego rozumienia Jedynego Boga,
praw cz³owieka czy roli religii w spo³eczeñstwie. Uczestnicy spotkania w St.
Pölten zdaj¹ sobie sprawê, jak trudne jest to zadanie. Dzisiejsze spo³eczeñstwo
europejskie jest z³o¿one: kulturowo, spo³ecznie, ekonomicznie, politycznie i re-
ligijnie. Wszystkie religie i œwiatopogl¹dy stoj¹ przed wyzwaniem aktywnego
zbli¿enia siê do siebie. Jednym z wielkich darów wspó³czesnoœci jest to, ¿e w
Europie ludzie ró¿nych religii codziennie siê ze sob¹ spotykaj¹ w swoim miej-
scu zamieszkania. To nas zmusza do szukania dialogu i wspó³pracy.

 W Odessie na Ukrainie odby³o siê posiedzenie grupy roboczej w ramach
projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w
Polsce i w Niemczech”. W spotkaniu, które mia³o miejsce od 11 do 12 maja,
uczestniczyli przedstawiciele Koœcio³ów ewangelickich, prawos³awnych, grec-
kokatolickiego i rzymskokatolickiego z Ukrainy, Bia³orusi, Polski i Niemiec.
Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ reprezentowali dr Wsiewo³od Konach oraz ks. dyr.
Ireneusz Lukas. Celem spotkania by³o przygotowanie ekumenicznej konferencji
na Ukrainie, której uczestnikami bêd¹ przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów i kra-
jów. Konferencja na temat „Koœcio³y na Ukrainie wobec kryzysu spo³ecznego”
zaplanowana zosta³a na wrzesieñ. Projekt „Pojednanie w Europie” zainicjowa-
ny zosta³ w latach 70. XX w. przez Koœcio³y zrzeszone w PRE oraz Koœcio³y
ewangelickie i Koœció³ rzymskokatolicki w Niemczech. Pierwotnie dzia³ania
podejmowane w ramach projektu zwi¹zane by³y z pojednaniem polsko-nie-
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mieckim. Od czasu II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu w
1997 r. projekt obj¹³ swoim zasiêgiem tak¿e Koœcio³y na Bia³orusi i Ukrainie.
W ramach projektu „Pojednanie” odby³o siê wiele konferencji tematycznych,
spotkañ, wyjazdów studyjnych. Ich celem by³o budowanie wzajemnego zrozu-
mienia i dobrej wspó³pracy ekumenicznej ponad wszelkimi podzia³ami wyzna-
niowymi, kulturowymi i narodowymi. Szczególn¹ wartoœci¹ projektu realizo-
wanego ponad granicami Unii Europejskiej jest nie tylko jego ekumeniczny, ale
te¿ miêdzynarodowy charakter.

 O pragnieniu przywrócenia pe³nej jednoœci miêdzy prawos³awiem a Ko-
œcio³em katolickim zapewni³ Benedykt XVI delegacjê Patriarchatu Konstanty-
nopolitañskiego. Delegacja przyby³a na rzymskie uroczystoœci œwiêtych Piotra i
Paw³a. Przewodniczy³ jej metropolita Francji, Emanuel, który jest jednoczeœnie
dyrektorem Biura swego Koœcio³a przy Unii Europejskiej. Przyjmuj¹c przedsta-
wicieli Patriarchatu Ekumenicznego Benedykt XVI podkreœli³, i¿ Koœció³ kato-
licki pragnie przyczyniæ siê, na ile jest to mo¿liwe, do przywrócenia pe³nej jed-
noœci. Jednoczeœnie wyrazi³ zadowolenie z dobrego rozwoju prac Miêdzynaro-
dowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em
Rzymskokatolickim a Koœcio³em Prawos³awnym. Papie¿ przypomnia³, ¿e spo-
tka siê ona w paŸdzierniku bie¿¹cego roku na Cyprze. Tematem jej prac bêdzie
rola Biskupa Rzymu w komunii Koœcio³a w okresie pierwszego tysi¹clecia
chrzeœcijañstwa. Zaznaczy³, ¿e studium tego aspektu okazuje siê niezbêdne, by
móc globalnie pog³êbiæ tê kwestiê w ramach poszukiwania pe³nej jednoœci.
„Pragnê, by uczestnicy dialogu katolicko-prawos³awnego wiedzieli, ¿e towarzy-
szy im moja modlitwa i ¿e ów dialog ma pe³ne poparcie ca³ego Koœcio³a kato-
lickiego” – stwierdzi³ Benedykt XVI. Jednoczeœnie papie¿ wyrazi³ ¿yczenie,
aby uda³o siê przezwyciê¿yæ nieporozumienia i napiêcia, do jakich dosz³o pod-
czas ostatnich sesji tego gremium w obrêbie delegacji prawos³awnej, tak aby
dialog ten by³ jak najbardziej reprezentatywny dla ca³ego prawos³awia. Przed
dwoma laty obrady Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teolo-
gicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Prawos³awnym
w Rawennie opuœci³a delegacja Patriarchatu Moskiewskiego. Przyczyn¹ by³a
obecnoœæ duchownych nie uznawanego przez Rosyjski Koœció³ Prawos³awny,
Estoñskiego Apostolskiego Koœcio³a Prawos³awnego (EAKP) zwi¹zanego z Pa-
triarchatem Konstantynopola.
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Z kraju

 Poszukiwanie porozumienia ponad wszelkimi podzia³ami i ró¿nicami jest
jednym z najwa¿niejszych zadañ wspó³czesnego œwiata w imiê pokoju, ochrony
ca³ego stworzenia i troski o godnoœæ ka¿dego cz³owieka – powiedzia³ prezes Pol-
skiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas Ekumenicznego Spotkania No-
worocznego. Spotkanie odby³o siê 15 stycznia w Centrum Luterañskim Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Przybyli na nie wszyscy zwierzchni-
cy Koœcio³ów zrzeszonych w PRE oraz cz³onkowie Prezydium Rady: ks. prezbi-
ter Gustaw Cieœlar (Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów), bp Janusz Jagucki (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Metody-
styczny), bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor
Wysoczañski (Koœció³ Polskokatolicki), bp Ludwik M. Jab³oñski, bp W³odzi-
mierz M. Jaworski (obaj z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów), metropolita
Sawa oraz abp Jeremiasz (obaj z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawo-
s³awnego). Obecni byli tak¿e hierarchowie rzymskokatoliccy: prymas Polski
kard. Józef Glemp oraz przewodnicz¹cy Rady Konferencji Episkopatu Polski ds.
Ekumenizmu bp Tadeusz Pikus. Wœród przyby³ych goœci byli przedstawiciele
gminy ¿ydowskiej, oddzia³ów i komisji PRE, nauki, mediów, politycy, a tak¿e
wielu innych œwieckich i duchownych zaanga¿owanych w dialog i ruch ekume-
niczny. Rz¹d reprezentowa³ Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji. W imieniu prezydenta obecny by³ jego ka-
pelan ks. Roman Indrzejczyk. Goœci przywita³ prezes PRE abp Jeremiasz. Wyra-
zi³ radoœæ z obecnoœci przedstawicieli tak wielu œrodowisk, których ³¹czy troska o
dobro kraju. – Poszukiwanie porozumienia ponad wszelkimi podzia³ami i ró¿ni-
cami – tak wa¿ne w œwiatowym ruchu ekumenicznym – jest jednym z najwa¿-
niejszych zadañ wspó³czesnego œwiata w imiê pokoju, ochrony ca³ego stworzenia
i troski o godnoœæ ka¿dego cz³owieka – mówi³ abp Jeremiasz. Zwróci³ uwagê na
to, i¿ w minionym roku mia³o miejsce wiele niepokoj¹cych wydarzeñ na œwiecie:
konflikty zbrojne, napiêcia spo³eczne. – Ledwo nauczyliœmy siê pluralizmu, a ju¿
staje siê on czêsto przykrywk¹ tendencji uniformistycznych i imperialistycznych.
Poznaliœmy trochê wiêcej tajemnic bytu i oœmielamy siê manipulowaæ nawet ta-
jemnic¹ narodzin cz³owieka. Boimy siê cierpieñ dotykaj¹cych nas i naszych naj-
bli¿szych, ale niewiele obchodzi nas œmieræ kilkudziesiêciu osób w Iraku czy w
Afganistanie – zauwa¿y³ prawos³awny hierarcha. Prezes PRE mówi³ te¿ o pozy-
tywnych procesach spo³ecznych – coraz bardziej przestrzegane s¹ prawa cz³owie-
ka, a tak¿e mniejszoœci wyznaniowych czy narodowych. Obecny czas nazwa³ po-
myœlnym dla Koœcio³ów cz³onkowskich PRE. Abp Jeremiasz wspomnia³ równie¿
o zaniepokojeniu wiernych Koœcio³ów, które powoduje ujawnianie w ostatnim
czasie dokumentów SB o duchownych. – Powa¿ne zastrze¿enia budzi sposób
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przekazywania treœci tych dokumentów do wiadomoœci publicznej. Zaistnia³y sy-
tuacje, w których zasadne mo¿e byæ pytanie o przestrzeganie praw cz³owieka.
Upowszechnienie treœci dokumentów w œrodkach masowego przekazu nabiera
bowiem w opinii spo³ecznej mocy wyroku skazuj¹cego dan¹ osobê bez obiektyw-
nego ustalenia zarówno wiarygodnoœci dokumentów jak i warunków zaistnienia
nagannego postêpowania. Tym bardziej, ¿e jak wykaza³y niektóre przypadki, na-
ganne postêpowanie nie mia³o miejsca – powiedzia³. Prezes PRE w kilku s³owach
przedstawi³ inicjatywy, jakie podejmuje Rada. Podczas nabo¿eñstw w ramach
zbli¿aj¹cego siê Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan zbierane bêd¹ ofiary na
pomoc przeœladowanym chrzeœcijanom w Indiach. Wkrótce uka¿e siê ekumenicz-
na publikacja katechetyczna „W drodze za Chrystusem. Koœcio³y chrzeœcijañskie
w Polsce mówi¹ osobie”, w której Koœcio³y zrzeszone w PRE oraz Koœció³
Rzymskokatolicki dokonuj¹ autoprezentacji. Podczas grudniowej Konferencji
Klimatycznej w Poznaniu obecni byli przedstawiciele Œwiatowej Rady Koœcio-
³ów oraz PRE. Rada utrzymuje równie¿ miêdzynarodowe kontakty ekumeniczne,
realizuje np. projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na Ukrainie,
Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”. Abp Jeremiasz wyrazi³ niezadowolenie z
obecnoœci Koœcio³ów cz³onkowskich PRE w mediach publicznych – programy
ekumeniczne w TVP nadawane s¹ bowiem wczeœnie rano, a niektóre audycje ra-
diowe póŸnym wieczorem. – Jesteœmy na pocz¹tku 2009 roku, a jest to rok 70.
rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej i 20. rocznicy podpisania porozumieñ
Okr¹g³ego Sto³u. Pierwsza  rocznica œwiadczy o potêdze z³a, ale i wielkoœci od-
wagi i ofiarnoœci ludzi, druga wskazuje na mo¿liwoœæ pokojowej drogi zmiany
systemu politycznego. Jest wiêc przejawem triumfu historycznego filozofii ¿ycia,
która tak mocno zosta³a wyra¿ona w treœci œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Jest to
optymistyczna wizja, pe³na nadziei na przysz³oœæ – powiedzia³ na koniec prezes
PRE. G³os zabra³ równie¿ prymas Polski kard. Józef Glemp. Nawi¹zuj¹c do prze-
mówienia abp. Jeremiasza mówi³ o potrzebie pokoju we wspó³czesnym œwiecie.
Tomasz Siemoniak z MSWiA przekaza³ ¿yczenia noworoczne dla Koœcio³ów od
premiera Donalda Tuska. Wyrazi³ te¿ gotowoœæ do wspó³pracy z Polsk¹ Rad¹
Ekumeniczn¹. Odczytane zosta³y tak¿e ¿yczenia od w³adz Polskiego Radia.

 Wspóln¹ modlitw¹ „Ojcze nasz”, œpiewaniem psalmów, refleksj¹ nad Bi-
bli¹, koncertami i degustacj¹ kuchni ¿ydowskiej uczczono 17 stycznia w kilkuna-
stu miastach XII Dzieñ Judaizmu w Koœciele katolickim w Polsce, pod has³em:
„£uk mój k³adê na ob³oki, aby by³ znakiem Przymierza miêdzy Mn¹ a ziemi¹”.
Uroczystej liturgii s³owa w warszawskim koœciele pw. Wszystkich Œwiêtych
przewodniczy³ abp Kazimierz Nycz. Katolicy wspólnie z ¯ydami wys³uchali bi-
blijnych tekstów z Ksiêgi Rodzaju oraz Ksiêgi Powtórzonego Prawa opisuj¹cych
przymierze Boga z narodem wybranym. Bp Mieczys³aw Cis³o, przewodnicz¹cy
Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem podkreœli³, ¿e przymierze Boga z Jego
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ludem nie zosta³o zerwane ani odrzucone. „Koœció³ – lud mesjaniczny i ¯ydzi –
lud wyczekuj¹cy Mesjasza d¹¿¹ do analogicznych celów: oczekuj¹ przyjœcia lub
powrotu Mesjasza” – powiedzia³. Przypomnia³ soborow¹ deklaracjê „Nostra
Aetate”, która zachêca obie strony „do poznania i poszanowania, które osi¹gn¹æ
mo¿na przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy”. We
wspólnej modlitwie ¯ydów i chrzeœcijan na zakoñczenie szabatu w synagodze
Tempel w Krakowie uczestniczy³ kard. Stanis³aw Dziwisz, rabin Krakowa Boaz
Pasz, rabini Galicji, ksiê¿a, wielu wiernych oraz przewodnicz¹cy Gminy ¯ydow-
skiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz. Goœciem Dnia Judaizmu by³ Marek Hal-
ter, mieszkaj¹cy we Francji polsko-¿ydowski pisarz i malarz, uznany autorytet
w dziedzinie obrony praw cz³owieka. Przemawiaj¹c w Lublinie, Halter postulo-
wa³, aby Dzieñ Judaizmu by³ dniem skruchy wobec faktu, ¿e Polacy nie zrobili
wszystkiego, co mogli dla ratowania ¯ydów w czasie wojny. Chcia³by, by przy-
zna³ to publicznie polski prezydent, wzorem kanclerza Willy’ego Brandta, który
prosi³ o przebaczenie w imieniu narodu niemieckiego, czy Jacques Chirac, który
uzna³ wspó³odpowiedzialnoœæ pañstwa za deportacje ¯ydów.

 Chrzeœcijan w Polsce ³¹czy troska o wspólne dobro” – powiedzia³ podczas
spotkania 22 stycznia z przedstawicielami dzia³aj¹cych w Polsce Koœcio³ów pre-
zydent RP Lech Kaczyñski. Po raz trzeci w kaplicy prezydenckiej odby³a siê
modlitwa o jednoœæ chrzeœcijan. W modlitwie uczestniczyli ma³¿onka prezy-
denta Maria Kaczyñska oraz szef Kancelarii Prezydenta RP, minister Piotr
Kownacki. Zgromadzonych powita³ prezydencki kapelan ks. Roman Indrzej-
czyk. Spotkanie rozpoczê³a wspólna modlitwa w kaplicy prezydenckiej, a
uczestniczyli w niej przedstawiciele rzymskokatolickiej archidiecezji warszaw-
skiej i  diecezji warszawsko-praskiej oraz Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej. Zaproszenie prezydenta przyjêli ponadto reprezentanci
Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego, Polskiego Towarzystwa Biblijnego
oraz Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”. Po modlitwie Lech Ka-
czyñski w krótkim wyst¹pieniu w Sali Obrazowej podkreœli³, ¿e to¿samoœæ reli-
gijna cz³owieka jest bardzo istotnym elementem jego osobowoœci. Dominacja
katolicyzmu nie oznacza, ¿e Polska nie jest krajem wielu wyznañ, i to nie tylko
chrzeœcijañskich. – £¹czy nas wspólne dobro – powiedzia³ prezydent, zwracaj¹c
uwagê, ¿e owym dobrem jest nie tylko Rzeczpospolita, ale równie¿ pokój na
œwiecie. Lech Kaczyñski ¿yczy³ zgromadzonym wytrwa³oœci w kontynuowaniu
pracy nad jednoczeniem chrzeœcijan. Arcybiskup Jeremiasz, prezes PRE wyra-
zi³ wdziêcznoœæ za zorganizowanie spotkania ju¿ po raz trzeci i za to, ¿e obec-
noœæ ró¿nych Koœcio³ów w Polsce jest zauwa¿ana.

 25 stycznia w rzymskokatolickiej katedrze œw. Floriana na warszawskiej
Pradze odby³o siê centralne nabo¿eñstwo ekumeniczne koñcz¹ce obchody Tygo-
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dnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w stolicy. Kazanie wyg³osi³ ks. bp Marek Iz-
debski z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego.  Uroczystej mszy przewodni-
czy³ abp Kazimierz Nycz metropolita warszawski. W liturgii wziêli udzia³: abp
Henryk Hoser stoj¹cy na czele diecezji warszawsko-praskiej oraz zwierzchnicy i
reprezentanci Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Frag-
menty ze Starego i Nowego Testamentu odczyta³y pani Ma³gorzata Platajs, dyrek-
tor Towarzystwa Biblijnego i pani Danuta Baszkowska, prezes ekumenicznego
Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effata”, organizuj¹cego w Warszawie co-
miesiêczne wspólne modlitewne spotkania duchownych i œwieckich ró¿nych wy-
znañ. Przez ca³y tydzieñ trwa³y nabo¿eñstwa ekumeniczne w œwi¹tyniach ró¿-
nych wyznañ. Has³o Tygodnia brzmia³o: „Bêd¹ zjednoczeni w Twoim rêku”. W
Poznaniu liturgii w koœciele pw. Nawrócenia œw. Paw³a przewodniczy³ abp Stani-
s³aw G¹decki, zaœ prezes PRE, prawos³awny abp Jeremiasz wzywa³, by uczyæ siê
otwartoœci na œwiat od œw. Paw³a, poniewa¿ czu³ siê on „obywatelem œwiata i ko-
cha³ zarazem w³asny naród, ale bez zabarwienia nacjonalistycznego”. W Krako-
wie kard. Stanis³aw Dziwisz w koœciele Dominikanów na zakoñczenie Tygodnia
zauwa¿y³, ¿e „zadaniem wszystkich chrzeœcijan jest przywracanie nadziei
w œwiecie z³aknionym dobra, mi³oœci i pokoju”, gdy¿ pomo¿e to w „przemienia-
niu naszych œrodowisk na bardziej Bo¿e i bardziej ludzkie”.

 Spotkanie modlitewne z okazji obchodów IX Dnia Islamu w Koœciele kato-
lickim odby³o siê 26 stycznia w Domu Parafialnym przy parafii œw. Floriana na
warszawskiej Pradze. Uczestnicy dyskusji panelowej rozmawiali o zagro¿eniach
dla wspó³czesnej rodziny i ma³¿eñstwa bez wzglêdu na wyznanie oraz pokój miê-
dzy religiami. Ustanowienie przez Koœció³ katolicki w Polsce Dnia Islamu, odby-
waj¹cego siê w tym roku pod has³em „Wspólnie na rzecz godnoœci ma³¿eñstwa i
rodziny”, jest inicjatyw¹ pioniersk¹ w skali œwiata.  Zebranych przywita³ bp Ro-
muald Kamiñski, przewodnicz¹cy Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœci-
jañskimi Episkopatu Polski. Powiedzia³, ¿e choæ spotkanie dotyczy przede
wszystkim tematu rodziny i ma³¿eñstwa, to takie kwestie jak pokój na Bliskim
Wschodzie, zw³aszcza w strefie Gazy, jest tematem ci¹¿¹cym nad wszelkimi spo-
tkaniami muzu³manów i chrzeœcijan w tym dniu. Abp Henryk Hoser, ordynariusz
warszawsko-praski uzna³, ¿e obowi¹zkiem chrzeœcijan i muzu³manów  jest po-
twierdziæ wa¿noœæ rodziny oraz ma³¿eñstwa kobiety i mê¿czyzny. Zw³aszcza w
obecnych czasach próbuje siê za rodzinê uznaæ coœ, co ni¹ nie jest. Z kolei mufti
Tomasz Miœkiewicz, przewodnicz¹cy Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w
RP zwróci³ uwagê na koniecznoœæ kontynuowania dialogu katolicko-muzu³mañ-
skiego w takich kwestiach jak m. in. ma³¿eñstwa mieszane oraz dzia³alnoœæ na
rzecz pokoju. Spotkaniu towarzyszy³a prezentacja muzyki Orientu oraz czytanie
fragmentów Starego i Nowego Testamentu oraz Koranu poœwiêconego ma³¿eñ-
stwu i rodzinie.
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  Podczas obchodów Miêdzynarodowego Dnia Pamiêci Ofiar Holokaustu w
Warszawie mia³a miejsce ekumeniczna modlitwa prowadzona przez ¯ydów, kato-
lików, prawos³awnych i ewangelików. 27 stycznia to dzieñ wyzwolenia hitlerow-
skiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Przed czterema laty ONZ
ustanowi³a ten dzieñ Miêdzynarodowym Dniem Pamiêci Ofiar Holokaustu. Z tej
okazji w wielu miastach Polski odbywa³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce ofiary
nazistowskich zbrodni. Podczas obchodów przy pomniku Bohaterów Getta w
Warszawie, w których udzia³ wziêli przedstawiciele rz¹du, organizacji ¿ydow-
skich, Koœcio³ów, harcerzy, z³o¿ono wieñce oraz zapalno symboliczne znicze.
Wymownym elementem warszawskich obchodów by³a ekumeniczna modlitwa
prowadzona przez przedstawicieli gminy ¿ydowskiej oraz Koœcio³ów: rzymsko-
katolickiego, prawos³awnego, ewangelicko-augsburskiego oraz ewangelicko-re-
formowanego. Wzorem lat ubieg³ych, tak¿e i tegorocznym obchodom towarzy-
szy³a akcja „P³omieñ Pamiêci”, polegaj¹ca na zapaleniu tego dnia o godz. 18:00
w oknach naszych domów œwiecy, której p³omieñ symbolizuje pamiêæ o pomor-
dowanych w czasie Zag³ady. Symbolicznym wyrazem akcji jest wspólna pamiêæ,
daj¹ca nadziejê, ¿e nigdy nie powtórzy siê zbrodnia Holokaustu. Honorowy pa-
tronat nad obchodami Miêdzynarodowego Dnia Pamiêci Ofiar Holokaustu spra-
wowali prezydent RP Lech Kaczyñski i prezydent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz. Obchody Miêdzynarodowego Dnia Pamiêci Ofiar Holokaustu odby-
waj¹ siê na ca³ym œwiecie. W tym roku przypada 64. rocznica wyzwolenia obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

 Abp Marian Go³êbiewski, metropolita wroc³awski, w wywiadzie dla KAI (nr
6 z 8 lutego) na pytanie: Czy od protestantów mo¿emy siê czegoœ nauczyæ? odpo-
wiedzia³: „Od protestantów mo¿emy siê nauczyæ wiêkszego szacunku dla S³owa
Bo¿ego. Podczas Mszy œw. nie mo¿na oddzielaæ S³owa Bo¿ego od Eucharystii. W
œwiadomoœci wiernych liturgia S³owa jest mniej wa¿na od Eucharystii. Tymczasem
to samo S³owo przychodzi do mnie pod postaciami eucharystycznymi. To jest S³o-
wo zawarte w ksiêdze, ale przekraczaj¹ce j¹ – tam jest Chrystus pod postaci¹ Eu-
charystii. Jest to to samo S³owo – Jezus Chrystus, chocia¿ inny rodzaj obecnoœci”.
OdpowiedŸ na pytanie: We Wroc³awiu mówi siê o „czworok¹cie” ekumenicznym.
Jak rozwija siê wzajemny dialog? – brzmia³a nastêpuj¹co: „Jest to dzielnica czte-
rech Œwi¹tyñ, gdzie znajduje siê synagoga pod Bia³ym Bocianem, cerkiew prawo-
s³awna, luterañski koœció³ oraz nasz koœció³ paulinów. Relacje s¹ pozytywne. Wro-
c³aw pod tym wzglêdem jest wzorcowy. Do synagogi chodzê na nowy rok ¿ydow-
ski. Mam te¿ dobre relacje z prawos³awnym arcybiskupem Jeremiaszem oraz
ewangelicko-augsburskim biskupem Ryszardem Boguszem”.

 Dnia 4 marca we W³oc³awku odby³o siê posiedzenie Komisji Mieszanej ds.
Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em
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Starokatolickim Mariawitów. Wziêli w nim udzia³: bp Maria Ludwik Jab³oñski i
bp Bronis³aw Dembowski, wspó³przewodnicz¹cy, oraz cz³onkowie: ks. prof. Ma-
ria Pawe³ Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dró¿dŸ, reprezentuj¹cy Koœció³ Sta-
rokatolicki Mariawitów, a tak¿e ks. prof. Ireneusz Mroczkowski i ks. prof. Hen-
ryk Seweryniak, reprezentuj¹cy Koœció³ Rzymskokatolicki. Podzielono siê infor-
macjami na temat przebiegu tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan. Ks. Henryk Seweryniak przedstawi³ wyniki kwerendy, przeprowa-
dzonej w dn. 3-6 lutego 2009 roku w Archiwum Kongregacji Nauki Wiary i prze-
kaza³ wszystkim cz³onkom Komisji fotokopie nieznanych dokumentów z lat
1902-1929. W dwóch roboczych opracowaniach przedstawi³: 1. Charakterystykê
interesuj¹cych Komisjê dokumentów, przechowywanych w Archiwum Kongrega-
cji, oraz próbê opisu podejmowanych w Rzymie przez obie strony dzia³añ w la-
tach 1903-1906; 2. Rozwi¹zanie kluczowego problemu, przed którym stanê³a
ostatnio Komisja: kto dokona³ zmian w tekœcie „Pocz¹tek Zawi¹zku Kap³anów
Mariawitów”, przedstawionym w 1904 roku do oceny Kongregacji Œw. Oficjum.
Rozwi¹zaniu tego problemu mo¿e dopomóc fakt, i¿ odnaleziono nowe dokumen-
ty, w których znajduje siê tekst „Pocz¹tku Zawi¹zku...” w wersji skróconej. Pod-
jêto dyskusjê na temat treœci i struktury dokumentu koñcowego pt. „Dwustronna
refleksja o treœciach objawieñ Matki Marii Franciszki Koz³owskiej dotycz¹cych
Dzie³a Wielkiego Mi³osierdzia”. Postanowiono dokonaæ uzupe³nienia tego doku-
mentu o 2 listy M.F. Koz³owskiej do o. Honorata i przeprowadziæ nad nimi dys-
kusjê. Kolejny punkt spotkania zosta³ poœwiêcony kszta³towi dokumentu koñco-
wego pt. „Ze Ÿróde³ kwestii mariawickiej. Archiwalia z lat 1903-1904”. Postano-
wiono wprowadziæ do niego kilka dalszych. W konsekwencji stwierdzono, ¿e
niemo¿liwe jest w tym roku sfinalizowanie prac Komisji. Ustalono, ¿e nastêpne
zebranie na zaproszenie bp. Marii Ludwika Jab³oñskiego odbêdzie siê 14 paŸ-
dziernika 2009 roku w P³ocku.

   Podczas obchodów Œwiatowego Dnia Modlitwy (6 marca) w ró¿nych mia-
stach Polski spotkali siê wierni ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich. W tym roku li-
turgiê nabo¿eñstw w ramach Œwiatowego Dnia Modlitwy przygotowa³y kobiety z
Papui-Nowej Gwinei. Ekumeniczne spotkania by³y okazj¹ nie tylko do wspólnej
modlitwy, ale tak¿e do zapoznania siê z kultur¹ tego pañstwa, a tak¿e problema-
mi, jakie trapi¹ ludzi tam mieszkaj¹cych. W Szczecinie ekumeniczne nabo¿eñ-
stwo Œwiatowego Dnia Modlitwy odby³o siê w wirydarzu luterañskiego koœcio³a
Œwiêtej Trójcy. Uczestniczyli w nim wierni ró¿nych Koœcio³ów. W liturgii czyn-
nie bra³o udzia³ osiem kobiet z Koœcio³a Rzymskokatolickiego, Zielonoœwi¹tko-
wego i Ewangelicko-Augsburskiego. Prowadz¹ca nabo¿eñstwo Izabela Sikora
(Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) opar³a kazanie o tekst z Dziejów Apostol-
skich, opisuj¹cy ¿ycie prazboru w Jerozolimie. Podkreœli³a, ¿e tak jak krwioobieg
w ciele cz³owieka nie jest widoczny, a jednak odpowiedzialny jest za dostarczenia
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krwi, a wiêc ¿ycia do poszczególnych cz³onków cia³a, tak we wspólnotach chrze-
œcijañskich mi³oœæ jest tym, co niesie duchowe ¿ycie. W Toruniu tegoroczne spo-
tkanie Œwiatowego Dnia Modlitwy odby³o siê tak¿e w parafii luterañskiej. Jego
gospodyniami by³y parafianki skupione wokó³ przewodnicz¹cej Urszuli Molin.
Ekumeniczne nabo¿eñstwo wspó³prowadzi³y cz³onkinie Klubu Inteligencji Kato-
lickiej z Torunia pod przewodnictwem prof. Cecylii Iwaniszewskiej. Na nabo¿eñ-
stwie obecni byli tak¿e ks. Miko³aj Hajduczenia wraz z ¿on¹ Nadziej¹ (z parafii
prawos³awnej) oraz liczni goœcie. Spotkanie rozpoczê³o siê od kulturoznawczej
prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez Aleksandrê Molin. Zdjêcia kra-
jobrazów i ludzi Papui-Nowej Gwinei by³y wprowadzeniem do rozmowy o pro-
blemach, z którymi borykaj¹ siê mieszkañcy tego kraju.

 Chcemy pamiêtaæ o Zag³adzie, aby dzisiaj budowaæ braterskie relacje miê-
dzy chrzeœcijanami i ¯ydami – powiedzia³ kard. Stanis³aw Dziwisz podczas miê-
dzynarodowej konferencji katolicko-¿ydowskiej w Krakowie. Sesja pt. „Dialog ka-
tolicko-¿ydowski: droga za nami, droga przed nami” odby³a siê na jezuickim „Igna-
tianum” w 5. rocznicê œmierci ks. Stanis³awa Musia³a SJ. Wzi¹³ w niej udzia³
prezydent Miêdzynarodowego Komitetu ¯ydowskiego ds. Kontaktów Miêdzyreli-
gijnych – rabin David Rosen. Swoje wyst¹pienie kard. Dziwisz rozpocz¹³ od przy-
pomnienia historii polskich ¯ydów i „jagielloñskiej tradycji polskoœci, przyjaznej
wobec ludzi innej wiary i innego pochodzenia”. „Ta ziemia, któr¹ na dobre i z³e
przez prawie tysi¹c lat wspólnie zamieszkiwaliœmy, sta³a siê z woli niemieckich
nazistów grobem dla milionów ¯ydów. Dziœ tej tragedii narodu ¿ydowskiego nie
wolno nikomu pomniejszaæ” – mówi³ metropolita krakowski. Jego zdaniem, Polacy
powinni byæ „stra¿nikami pamiêci zamordowanego przez niemieckich nazistów
¿ydowskiego œwiata” i pielêgnowaæ „wieczyst¹ ¿a³obê” po ¿ydowskich s¹siadach.
Wyrazi³ te¿ przekonanie, i¿ „g³os niewinnych ofiar, przypomina nam o tym, ¿e je-
steœmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni”. Zadeklarowa³ te¿, i¿ „chcemy pamiê-
taæ o Zag³adzie, aby dzisiaj budowaæ braterskie relacje miêdzy chrzeœcijanami i
¯ydami”. Kard Dziwisz uwa¿a, ¿e chrzeœcijañstwo ska¿one nienawiœci¹ i pogard¹
do drugiego cz³owieka jest chrzeœcijañstwem u³omnym. „Zostaliœmy powo³ani
przez Boga do budowania mostów i tworzenia w œwiecie atmosfery komunii a nie
tworzenia podzia³ów i wzniecania nienawiœci” – podkreœla³. „Ze wstydem dostrze-
gamy – mówi³ kard. Dziwisz, ¿e pomimo tak jednoznacznego nauczania ostatnich
papie¿y na temat w³aœciwego stosunku katolików do ¯ydów, jeszcze nie wszyscy z
nas potrafili przezwyciê¿yæ w sobie uprzedzenia, zadawnione urazy i szkodliwe ste-
reotypy”. Wed³ug niego, w trosce o integralnoœæ nauczania Koœcio³a w sprawie jego
stosunku do ¯ydów „nie mo¿emy ustawaæ w zdecydowanym sprzeciwie wobec
wszelkich przejawów antysemityzmu, który Jan Pawe³ II nie waha³ siê nazwaæ
grzechem”. Kardyna³ doda³, ¿e od tego kierunku, wyznaczonego przez Sobór Waty-
kañski II i jednoznacznie zaakceptowanego przez kolejnych papie¿y, nie ma odwro-
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tu. Zdaniem kard. Dziwisza, Koœció³ w Polsce jest ci¹gle jeszcze na pocz¹tku drogi
przemiany „umys³ów i serc”, jeœli chodzi o stosunek do ¯ydów, choæ uda³o siê ju¿
osi¹gn¹æ wiele dobrego.

 W dniu 9 marca br. obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹ Rad¹
Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odby³o
siê w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie. Ze strony PRE obradom przewod-
niczy³ abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), a ze strony
KEP bp Tadeusz Pikus. W sk³ad Komisji ds. Dialogu z ramienia KEP wchodz¹
jeszcze: abp Alfons Nossol, bp Tadeusz Rakoczy, bp Zygmunt Zimowski. Ze
strony PRE do Komisji nale¿¹: abp Abel (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawo-
s³awny), bp Wiktor Wysoczañski (Koœció³ Polskokatolicki), bp Edward Puœlecki
(Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny) i bp Janusz Jagucki (Koœció³ Ewangelic-
ko-Augsburski). Na spotkaniu obecni byli: ks. Adam Kleszczyñski (Koœció³
Ewangelicko-Metodystyczny), ks. Piotr Gaœ (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski),
a tak¿e o. S. C. Napiórkowski OFMConv i ks. S³awomir Paw³owski SAC (Ko-
œció³ Rzymskokatolicki). Podsumowano przebieg Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan. Zastanawiano siê nad odpowiednim sposobem obchodzenia dnia
ochrony stworzenia przez ekumeniczne inicjatywy naukowe i spo³eczne. Omó-
wiono stan prac nad dokumentem-deklaracj¹ na temat ma³¿eñstw o ró¿nej przy-
nale¿noœci wyznaniowej. Podjêto problematykê ekumenicznej opieki duszpaster-
skiej, tak¿e w odniesieniu do takich ma³¿eñstw. Poruszono sprawê ekumenicz-
nych inicjatyw ewangelizacyjnych. Podkreœlono znaczenie Ekumenicznego
Œwiêta Biblii. Zapoznano siê ze stanem prac dwustronnych komisji dialogów
ekumenicznych w Polsce oraz przygotowañ wspólnego podrêcznika stanowi¹ce-
go autoprezentacjê Koœcio³ów zrzeszonych w PRE oraz Koœcio³a Rzymskokato-
lickiego; prace nad podrêcznikiem zbli¿aj¹ siê ku koñcowi. Omówiono ekume-
niczne obchody 1000. rocznicy mêczeñskiej œmierci œw. Brunona z Kwerfurtu
oraz 500-lecia œmierci Kalwina. Podniesiono sprawê zagadnieñ bioetycznych;
ekumeniczna refleksja na ten temat bêdzie kontynuowana. Najbli¿sze zebranie
Komisji ds. Dialogu odbêdzie siê 5 paŸdziernika  w siedzibie Polskiej Rady Eku-
menicznej w Warszawie.

 Dnia 17 marca w Kurii Biskupiej w Drohiczynie nad Bugiem odby³o siê spo-
tkanie plenarne Bilateralnego Zespo³u Katolicko-Prawos³awnego. Wziêli w nim
udzia³ ze strony Koœcio³a Prawos³awnego: ks. abp Abel, ks. Jerzy Boreczko i ks.
Jerzy Tofiluk; ze strony Koœcio³a Rzymskokatolickiego: ks. bp Tadeusz Pikus, ks.
Stanis³aw Ulaczyk i ks. Rados³aw Kimsza. W trakcie spotkania omówiono przebieg
tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, zapoznano siê z ró¿nymi
projektami dokumentów dotycz¹cych ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyzna-
niowej i opinii prawników; powrócono do tematu wspólnie przygotowanych kate-
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chez przedma³¿eñskich. Ustalono, ¿e najbli¿sze spotkanie plenarne odbêdzie siê
29 wrzeœnia w Prawos³awnej Kurii Arcybiskupiej w Lublinie a do uczestnictwa w
nim zostan¹ poproszone ma³¿eñstwa prawos³awno-katolickie w celu zaznajomie-
nia siê z problemami maj¹cymi swoje pod³o¿e w ró¿noœci wyznawanej wiary.

 Synod Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP, obraduj¹cy w dniach
29-30 marca,  przy dwóch g³osach przeciwnych i trzech wstrzymuj¹cych siê
przyj¹³ uchwa³ê o utworzeniu wspólnego Konsystorza z Koœcio³em Ewangelicko-
Augsburskim. – „W œwiadomoœci bolesnego podzia³u Koœcio³ów ewangelickich
wywodz¹cych siê z XVI-wiecznej Reformacji chcemy uczyniæ kolejny krok na-
przód. Naszym celem jest jeden Koœció³ Ewangelicki w Polsce” – g³osi deklara-
cja Synodu, któr¹ przedstawi³ zwierzchnik KER, ks. bp Marek Izdebski. Przypo-
mnijmy: KEA i KER ³¹czy ju¿ unia o³tarza i ambony, polegaj¹ca na wzajemnym
uznaniu sakramentów i pos³ugi duchownych. Powstanie jednego organizmu ko-
œcielnego o charakterze narodowym, Koœcio³a Ewangelickiego w Polsce, by³oby
ukoronowaniem trwaj¹cego Roku Kalwina oraz Dekady Lutra – przekonuj¹
przedstawiciele obydwu Koœcio³ów. Spraw¹ zajmie siê równie¿ luterañski Synod.
Bp Izdebski zapytany, czy inicjatywa ograniczy siê tylko do luteranów i reformo-
wanych, podkreœli³, ¿e na pewno zaproszeni bêd¹ równie¿ metodyœci, a tak¿e inne
Koœcio³y protestanckie, które bêd¹ w stanie uznaæ Konkordiê Leuenbersk¹. Zjed-
noczenie luteranów i reformowanych bêdzie pierwszym etapem zakrojonej na
szerok¹ skalê strategii misyjnej dla Polski.

 22 kwietnia odby³y siê wybory do Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej Polskiej
Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. Wspó³przewodnicz¹cymi Rady zostali Stanis³aw Kra-
jewski, dotychczas pe³ni¹cy tê funkcjê oraz o. Wies³aw Dawidowski, augustianin.
Cz³onkami Zarz¹du Rady zostali Zbigniew Nosowski (dotychczasowy wspó³prze-
wodnicz¹cy), o. Marek Nowak OP, Miriam Gonczarska, Marta Titaniec oraz Ma-
ria Tajchman. Stanis³aw Krajewski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Pe³ni funkcjê wspó³przewodnicz¹cego PRChi¯ od chwili
jej powstania w 1989 r. W latach 1992-1998 by³ cz³onkiem komitetu wykonaw-
czego Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów (ICCJ). Od roku 1997 do
2006 by³ w zarz¹dzie Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w Polsce. Do
2006 r. by³ tak¿e cz³onkiem Miêdzynarodowej Rady przy Muzeum Oœwiêcim-
skim. Obecnie jest ponadto polskim konsultantem Amerykañskiego Komitetu
¯ydów (AJC) oraz autorem ksi¹¿ek i artyku³ów m.in. na temat judaizmu, historii
¯ydów i dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego. O. Wies³aw Dawidowski OSA –
augustianin, studiowa³ na Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie, gdzie uzyska³
doktorat z teologii fundamentalnej. By³ proboszczem parafii œw. Katarzyny na
krakowskim Kazimierzu. Od 1992 r. pracuje jako duszpasterz anglojêzycznego
duszpasterstwa w Warszawie. Obecnie jest rektorem Oœrodka Duszpasterskiego
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dla cudzoziemców na prawach parafii personalnej. Wspó³pracuje z „Tygodnikiem
Powszechnym”. Prowadzi te¿ na audycje w telewizji Religia.tv. Jest cz³onkiem
Zespo³u Centrum Kultury i Dialogu oraz Polskiego Stowarzyszenia Teologów
Fundamentalnych. Celem Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów (PRChi¯) jest dzia-
³alnoœæ zmierzaj¹ca do wzajemnego zrozumienia chrzeœcijan i ¯ydów, przezwy-
ciê¿enie stereotypów, szerzenie tolerancji i pog³êbianie kontaktów miêdzyreligij-
nych poprzez praktyczn¹ wspó³pracê oraz wspólne œwiadectwo o wierze w Boga
Jedynego. PRChi¯ jest cz³onkiem Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów
(ICCJ). Organizuje m.in. coroczne spotkania modlitewne szlakiem pomników
Getta Warszawskiego oraz sympozja teologiczne i modlitwy z okazji ¿ydowskie-
go œwiêta Simchat Tora (Radoœæ Tory).

 Ks. prof. Wac³aw Hryniewicz, wybitny teolog, dzia³aj¹cy na rzecz zjedno-
czenia chrzeœcijan, otrzyma³ 23 kwietnia tytu³ doktora honoris causa Chrzeœcijañ-
skiej Akademii Teologicznej. „Wiêcej eschatologii optymizmu!” – apelowa³ w
wyk³adzie wyró¿niony teolog, podsumowuj¹c najwa¿niejsze przes³anie swojego
dorobku naukowego. W czasie uroczystoœci nadania tytu³u rektor uczelni, prawo-
s³awny ordynariusz wroc³awski i szczeciñski abp Jeremiasz nazwa³ dzie³o ¿ycia
nowego doktora honorowego – jego  „trylogiê paschaln¹” – wspó³czesn¹ „summ¹
teologiczn¹”. Stwierdzi³, ¿e autor stworzy³ spójny system teologiczny, u którego
podstaw leg³a trzeŸwa ocena wspó³czesnego chrzeœcijañstwa. Podkreœli³, ¿e istot¹
myœli ks. Hryniewicza jest pragnienie przekazania wspó³czesnemu cz³owiekowi
Ewangelii radosnej, teologii nie lamentuj¹cej nad grzechem, ale wyrozumia³ej,
bardziej ludzkiej, budz¹cej nadziejê. „W centrum zainteresowania ksiêdza profe-
sora jest ¿ywa osoba Chrystusa, którego mi³oœæ do stworzenia pokazuje praw-
dziw¹ wielkoœæ Boga” – zaznaczy³. Zdaniem abp Jeremiasza lubelski teolog wy-
ci¹gn¹³ wnioski ze Zmartwychwstania i opieraj¹c siê na prawdzie o nieobecnoœci
Cia³a w grobie i wczytuj¹c siê w teksty Ojców Koœcio³a, sprzeciwi³ siê wizji
wiecznoœci piek³a, odrzuci³ absurdalnoœæ wiecznej kary. „Nie mo¿na odwieœæ go
od problematyki powszechnego zbawienia, bo oznacza³oby to dla niego utratê
nadziei” – podkreœli³ abp Jeremiasz. Stwierdzi³ te¿, ¿e ks. prof. Hryniewicz uzna-
je ró¿norodnoœæ dróg ku Bogu za b³ogos³awieñstwo, gdy¿ chrzeœcijanie mog¹
przez dialog odkrywaæ wiêcej tajemnic o swoim Stwórcy. Nowy doktor h.c.
ChAT wyg³osi³ wyk³ad p.t. „Pascha Chrystusa a œwiadectwo chrzeœcijan dzisiaj”.
Przypomnia³, ¿e Pascha jest powodem do wdziêcznoœci i radoœci, jest najlepsz¹
nowin¹ dla ka¿dego chrzeœcijanina. Pascha Chrystusa otwiera drogê do Paschy
cz³owieka, który mi³uj¹c i wybaczaj¹c, tak¿e mo¿e zmartwychwstaæ. Ogo³ocony
na krzy¿u, pokorny i usuwaj¹cy siê w cieñ, Bóg kenotyczny przeszed³ przez
krzy¿, aby wezwaæ do niekrzy¿owania w œwiecie, który zabija niewinnego. „Pas-
cha Chrystusa ma pomóc ka¿demu, aby odnalaz³ siê w œwiecie Zmartwychwsta³e-
go” – podkreœli³ ksi¹dz profesor. Przypomnia³, ¿e w œredniowieczu zaczêto mówiæ
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o „risus paschalis” – œmiechu paschalnym i w okresie wielkanocnym g³oszono ra-
dosne, pe³ne ¿artów kazania. PóŸniej ta tradycja zamar³a, a dziœ trzeba do niej po-
wróciæ i mówiæ o Zmartwychwstaniu jêzykiem radoœci, zdumienia, dziêkczynienia
i uwielbienia. „W chrzeœcijañstwie jest miejsce na radoœæ i nadziejê, na poczucie
humoru, bez radoœci popadamy w ponury dogmatyzm” – przestrzega³ teolog. Ape-
lowa³ do zebranych na sali teologów ró¿nych Koœcio³ów, by by³o w nich wiêcej
eschatologicznego optymizmu. „Nie nale¿y baæ siê Boga, On nikogo nie skrzywdzi,
piszmy wiêcej o tym, ¿e jesteœmy w rêkach szczêœliwego Boga. Twórzmy teologiê
we wspó³pracy i przyjaŸni naszych Koœcio³ów, bêdzie to teologia bli¿sza ¿ycia i
bardziej przyjazna ludziom” – nawo³ywa³ ks. prof. Hryniewicz. Na uroczystoœci
byli obecni m.in. przewodnicz¹cy Rady KEP ds. Ekumenizmu bp Tadeusz Pikus,
prawos³awny metropolita warszawski i ca³ej Polski abp Sawa, ewangelicko-augs-
burski biskup warszawski Mieczys³aw Cieœlar, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-
Reformowanego bp Marek Izdebski, biskup Starokatolickiego Koœcio³a Mariawi-
tów Ludwik Jab³oñski i w³adze ChAT. Abp Jeremiasz odczyta³ listy gratulacyjne
dla ks. Hryniewicza: od Samuela Kobii – sekretarza generalnego Œwiatowej Rady
Koœcio³ów oraz metropolity lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL abp Józefa
¯yciñskiego. Przekaza³ te¿ pozdrowienia od biskupa opolskiego abp. Alfonsa Nos-
sola, recenzenta dorobku ks. Hryniewicza, który nie móg³ wzi¹æ udzia³u w uroczy-
stoœci ze wzglêdu na z³y stan zdrowia. Drugim recenzentem by³ teolog luterañski
prof. Karol Karski (jego recenzjê prezentujemy w dziale „Sylwetki”).

 W dniu 29 kwietnia, w gmachu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
wie mia³a miejsce konferencja ekumeniczna poœwiêcona zagadnieniom dialogu na
p³aszczyŸnie etycznej. Wielu obserwatorów i teoretyków ekumenii stwierdza, ¿e
punkt ciê¿koœci debaty ekumenicznej powoli przenosi siê z p³aszczyzny dogma-
tycznej w kierunku dyskusji na temat problematyki moralnej, a w sposób szczegól-
ny bioetycznej. W polskiej rzeczywistoœci nie podjêto jeszcze znacz¹cych dzia³añ w
tym kierunku. Inicjatywy œrodowiska naukowego i koœcielnego zwi¹zanego z PAT
mia³a tym samym charakter pionierski. Rektor PAT ks. prof. Jan Maciej Dyduch
wraz z rektorem Papieskiego Wydzia³u Teologicznego Œw. Bonawentury „Seraphi-
cum” w Rzymie o. prof. Zdzis³awem Kijasem zaprosili do ekumenicznej debaty
przedstawicieli trzech tradycji chrzeœcijañskim. Polsk¹ teologiê ewangelick¹ repre-
zentowali ks. prof. ChAT Marcin Hintz oraz prof. Karol Karski. Myœl moraln¹ Ko-
œcio³a Prawos³awnego przedstawi³ abp Jakub Kostiuczuk, a rozumienie zagadnieñ
moralnych ze strony katolickiej ukazali bp pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej
prof. Józef Wróbel oraz prorektor KUL ks. prof. S³awomir Nowosad. Sesje przed-
po³udniow¹ i popo³udniow¹ uzupe³ni³ panel dyskusyjny, w którym prelegenci i
uczestnicy konferencji debatowali nad mo¿liwoœciami wspólnego wystêpowania
chrzeœcijan w Polsce na forum ogólnospo³ecznej debaty etycznej. W swoim wyst¹-
pieniu bp prof. Wróbel, który przez wiele lat by³ ordynariuszem diecezji katolickiej
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w Finlandii wskaza³ na pozytywne doœwiadczenia, które by³y jego udzia³em w kra-
ju o zdecydowanej wiêkszoœci ewangelików. Ks. M. Hintz wskaza³, ¿e Koœcio³y
chrzeœcijañskie w Polsce powinny popieraæ dzia³ania maj¹ce na celu ratyfikacje
Konwencji Bioetycznej Rady Europy z roku 1997 oraz d¹¿yæ do powo³ania do
¿ycia Narodowej Rady Etyki. Takie gremia istniej¹ w wiêkszoœci krajów Unii Euro-
pejskiej, w takiej Radzie nie mo¿e zabrakn¹æ g³osu etycznego prawos³awia i trady-
cji ewangelickiej. Pok³osiem konferencji jest ksi¹¿ka, w której zamieszczono treœæ
wyk³adów oraz co istotne, wybór najwa¿niejszych miêdzynarodowych dokumen-
tów z zakresu dialogu ekumenicznego na polu etyki.

 Polski duchowny prawos³awny, ks. Henryk Paprocki otrzyma³ doktorat
honoris causa Uniwersytetu œw. Grzegorza Peradze w Tbilisi (Gruzja). Decy-
zjê podjê³a Rada Naukowa Uniwersytetu 30 kwietnia, po zapoznaniu siê z re-
cenzjami dotycz¹cymi dorobku naukowego polskiego duchownego – znako-
mitego znawcy ¿ycia i spuœcizny Patrona uczelni, który zbiera³ informacje do
jego procesu kanonizacyjnego. Ks. Henryk Paprocki urodzi³ siê 10 grudnia
1946 w Kole. W 1973 r. uzyska³ magisterium na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, a w 1978 doktorat teologii Instytutu Œw. Sergiusza w Pary¿u. Jest
wyk³adowc¹ Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Prawos³awnego Seminarium Du-
chownego i Akademii Teatralnej w Warszawie, opublikowa³ m.in. nastêpuj¹ce
prace: Wieczerza Mistyczna (1988), Teksty o Matce Bo¿ej (1991-1995, I-III),
Lew i mysz, czyli tajemnica cz³owieka. Esej o bohaterach Dostojewskiego
(1997). Jest t³umaczem m.in. dzie³ Miko³aja Bierdiajewa, Sergiusza Bu³gako-
wa, Oliviera Clémenta, Miko³aja £osskiego i Aleksandra Schmemanna. Jest
rzecznikiem prasowym Koœcio³a prawos³awnego oraz szefem Redakcji Eku-
menicznej Telewizji Polskiej.

 W oœrodku Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w Warszawie-Radoœci odby³o
siê od 15 do 16 maja IV Ekumeniczne Forum Katechetyczne. Zosta³o zorganizo-
wane przez Komisjê Wychowania Chrzeœcijañskiego Polskiej Rady Ekumenicz-
nej. W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad piêædziesiêciu przedstawicieli Koœcio³ów
cz³onkowskich PRE z wszystkich czêœci Polski, a tak¿e reprezentanci Koœcio³a
Rzymskokatolickiego i Zielonoœwi¹tkowego. Wœród uczestników byli metodycy,
doradcy metodyczni, wizytatorzy, nauczyciele akademiccy, kierownicy instytucji
edukacyjnych i katecheci. Celem tej dwudniowej konferencji by³a wymiana do-
œwiadczeñ w pracy katechetycznej ró¿nych Koœcio³ów, a tak¿e zapoznanie siê z
aktualn¹ sytuacj¹ prawn¹ dotycz¹c¹ nauczania religii w szkole. Pierwszego dnia
uczestnicy wys³uchali referatu dr. Jaros³awa Matwiejuka, pos³a na Sejm i prodzie-
kana Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku, na temat „Konstytucyjno-
ustawowa regulacja nauczania religii w Polsce”. Ks. prof. dr hab. Bogus³aw Mi-
lerski, prorektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wyg³osi³
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referat „Edukacja religijna w szkole neutralnej œwiatopogl¹dowo”, a tak¿e prowa-
dzi³ dyskusjê dotycz¹c¹ matury z religii oraz kwestii zwi¹zanych z nauczaniem
etyki i religii w szkole. Drugiego dnia goœciem konferencji by³a minister Krysty-
na Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, oraz Gra¿yna
P³oszañska z Departamentu Kszta³cenia Ogólnego i Specjalnego w MEN. W od-
powiedzi na pytania i problemy poruszone przez uczestników spotkania min.
Szumilas wyrazi³a gotowoœæ utworzenia komisji kontaktów MEN z PRE, która
zajê³aby siê rozwi¹zywaniem problemów dotycz¹cych edukacji religijnej w szko-
le, prowadzonej przez przedstawicieli Koœcio³ów cz³onkowskich PRE. Podczas
Forum zaprezentowano tak¿e ekumeniczn¹ publikacjê katechetyczn¹ „W drodze
za Chrystusem. Koœcio³y chrzeœcijañskie w Polsce mówi¹ o sobie”. Po raz pierw-
szy Koœcio³y zrzeszone w PRE oraz Koœció³ Rzymskokatolicki w jednej publika-
cji i we wspólnie ustalonym kszta³cie wypowiedzi prezentuj¹ swoj¹ genezê,
strukturê organizacyjn¹, doktrynê, zasady moralne i formy obecnoœci w ¿yciu
spo³ecznym oraz swe zaanga¿owanie ekumeniczne. Autorami poszczególnych
rozdzia³ów s¹ duchowni i œwieccy – przedstawiciele prezentowanych Koœcio³ów.
Publikacja skierowana jest do katechetów, duchownych oraz uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych. – „Ksi¹¿ka ta jest nie tylko wydarzeniem edytorskim, ale
przede wszystkim wa¿nym wydarzeniem ekumenicznym” – powiedzia³ podczas
prezentacji teolog baptystyczny prof. Tadeusz J. Zieliñski.

 Po raz drugi Towarzystwo Biblijne w Polsce zorganizowa³o Warszawskie
Ekumeniczne Œwiêto Biblii. Odby³o siê ono w sobotê, 16 maja, podobnie jak w ze-
sz³ym roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Biblijne has³o tegorocznych Eku-
menicznych Dni Biblijnych wyjête zosta³o z Ewangelii £ukasza 18,27: „To, co jest
niemo¿liwe u ludzi, jest mo¿liwe u Boga”. Od godziny 12:00 do ok. 16:00 w cen-
trum Starego Miasta rozbrzmiewa³y pieœni w wykonaniu chórów dzieciêcych, a naj-
m³odsi mogli ogl¹daæ wystêpy Teatru Dar z Bydgoszczy oraz Teatru Dobrego Serca
z Warszawy, które w przystêpny sposób przekazywa³y prawdy biblijne oraz podkre-
œla³y znaczenie i moc Biblii jako Bo¿ego S³owa. Dzieci z ró¿nych parafii warszaw-
skich wspaniale zaprezentowa³y postacie biblijne: m³odego Samuela, Tymoteusza i
dzieci, które spotka³y Jezusa. Na towarzysz¹cej uroczystoœciom wystawie mo¿na
by³o obejrzeæ ponad 250 prac plastycznych o tematyce biblijnej, wykonanych przez
dzieci w ró¿nym wieku. Warszawskie Ekumeniczne Œwiêto Biblii nie by³oby mo¿-
liwe, gdyby nie istotna pomoc W³adz miasta sto³ecznego Warszawy. Obecnych na
Placu Zamkowym duchownych i œwieckich ró¿nych wyznañ powita³a Ma³gorzata
Platajs, dyrektor generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce. G³os zabrali ponad-
to: bp Tadeusz Pikus, przewodnicz¹cy Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episko-
patu Polski; bp dr Edward Puœlecki, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Metody-
stycznego i przewodnicz¹cy Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Pol-
sce. Ekumeniczne Œwiêto Biblii zakoñczone zosta³o nabo¿eñstwem w



Z KRAJU

217

ewangelicko-augsburskim koœciele Œw. Trójcy. Liturgii przewodniczy³ ks. Piotr
Gaœ, proboszcz tej parafii, kazanie wyg³osi³ ks. dziekan Marek Doszko, proboszcz
rzymskokatolickiej parafii pw. Matki Bo¿ej Królowej Polski, a b³ogos³awieñstwa
udzielili bp Tadeusz Pikus oraz bp Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a Ewangelicko-Refor-
mowanego. W nabo¿eñstwie czynnie uczestniczy³y dzieci z ró¿nych parafii, a in-
tencje modlitewne odczyta³o jedenastu przedstawicieli jedenastu Koœcio³ów cz³on-
kowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

  
 W Warszawie, w ramach Ekumenicznych Dni Biblijnych, Stowarzyszenie

Pokoju i Pojednania „Effatha” zorganizowa³o ekumeniczne czytanie Pisma Œwiête-
go. Przez dziesiêæ godzin ewangelicy, katolicy i prawos³awni czytali teksty biblijne.
Spotkanie mia³o miejsce 23 maja w koœciele ksiê¿y orionistów, a jego wspó³organi-
zatorem by³ Warszawski Oddzia³ Polskiej Rady Ekumenicznej. Czytanie zakoñczy-
³o siê wieczornym spotkaniem ekumenicznym pt. „Biblia ¿ywe s³owo Boga”. Wie-
czorem odby³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne, któremu przewodniczy³ bp Edward
Puœlecki, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego, a tak¿e przewodni-
cz¹cy Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz sekretarz PRE.
Podczas nabo¿eñstwa teksty biblijne odczytali przedstawiciele Koœcio³ów Ewange-
licko-Augsburskiego, Rzymskokatolickiego i Polskokatolickiego. Swoj¹ refleksj¹
po lekturze Biblii podzieli³ siê z uczestnikami spotkania o. Piotr Kuszka, proboszcz
greckokatolickiej parafii Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Warszawie.
Zwróci³ on uwagê na aktualnoœæ s³ów Pisma Œwiêtego. – Biblia jest ¿ywa, tak¿e
dzisiaj, w naszym ¿yciu i codziennoœci. S³owo Bo¿e dociera do nas z tak¹ moc¹,
jak wtedy, gdy Jezus g³osi³ je chodz¹c po ziemi – mówi³. Modlitewne spotkanie
ekumeniczne zakoñczy³o siê modlitw¹ o pojednanie i pokój, któr¹ odmówi³ ks. Jan
Hause, przewodnicz¹cy Warszawskiego Oddzia³u PRE, b³ogos³awieñstwem chleba
i dzieleniem siê nim oraz wspóln¹ modlitw¹ „Ojcze nasz”.

 W czwartek, 11 czerwca  zmar³ œp. ks. Jan Hause, by³y Naczelny Kapelan
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.   Ks. Jan Hause urodzi³ siê 8 lute-
go 1934 r. w Krakowie jako syn ks. Paw³a Hause i Marii z d. Goldberg. Po ukoñ-
czeniu studiów teologicznych zosta³ ordynowany 1 paŸdziernika 1961 r. w Kra-
kowie przez ks. bpa Andrzeja Wantu³ê i mianowany wikariuszem krakowskiej
parafii. PóŸniej s³u¿y³ w Karpaczu (Wang), W³oc³awku, P³ocku, Radomiu, Lubli-
nie, Kielcach,  Wêgrowie i ¯yrardowie. Od 1975 do 28 lutego 1999 r. by³ dyrek-
torem Biblioteki Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a od 1
wrzeœnia 1995 do 28 lutego 1999 Naczelnym Kapelanem Ewangelickiego Dusz-
pasterstwa Wojskowego. By³ równie¿ przewodnicz¹cym warszawskich oddzia³ów
Polskiej Rady Ekumenicznej i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Opracowa³: Karol Karski
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PONTYFIKAT EKUMENICZNEJ NADZIEI
Z Janem Paw³em II na drogach ekumenii,
pod redakcj¹ ks. Zygfryda Glaesera

Opole: Redakcja Wydawnictw Wydzia³u Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego 2008

 Mimo i¿ Jan Pawe³ II nie ¿yje od czterech lat, nadal dokonywany jest bilans
jego pontyfikatu w ró¿nych aspektach. Najpe³niejsze dot¹d podsumowanie eku-
menicznych dokonañ papie¿a sprezentowa³ czytelnikom Wydzia³ Teologiczny
Uniwersytetu Opolskiego wydaj¹c ponad 500 stronicow¹ publikacjê jako 16 tom
serii „Ekumenizm i integracja”. Inspiratorem publikacji by³, jak¿e by inaczej, abp
Alfons Nossol, a nad ca³oœci¹ sprawowa³ pieczê, u¿yjmy tego samego zwrotu, ks.
prof. Zygfryd Glaeser. Wspomniany abp Nossol informuje we wstêpie, ¿e pretek-
stem wydania ksi¹¿ki by³o 30-lecie pontyfikatu Jana Paw³a II i 25-lecie jego po-
bytu na Górze œw. Anny w diecezji opolskiej. Arcybiskup przypomina, ¿e papie¿
ten zaliczy³ ekumenizm do priorytetów swego pontyfikatu.

Jan Pawe³ II zas³u¿y³ na tak¹ ksi¹¿kê, która wszechstronnie i szczegó³owo
omawia jego dokonania na niwie ekumenicznej. Mamy tutaj m.in. analizê nie tyl-
ko encykliki „Ut unum sint”, ale tak¿e kilku innych dokumentów papieskich. Jest
te¿ omówiona inspiracja papie¿a dla niektórych ruchów katolickich, rodzin, kate-
chetów itp. Wa¿ne s¹ teksty, w których autorzy dokonuj¹ oceny wk³adu Jana
Paw³a II do dialogu z poszczególnymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi: prawos³aw-
nym, luterañskim, anglikañskim, Polskim Narodowym Koœcio³em Katolickim w
USA i Kanadzie oraz polskokatolickim.

Publikacja podzielona jest na szeœæ rozdzia³ów: ekumeniczny program pontyfi-
katu, ekumenizm duchowy, ekumenizm doktrynalny, ekumenizm praktyczny,
ekumeniczne aspekty pielgrzymek, ekumeniczne œwiadectwa.

Z grubsza bior¹c bilans dokonañ ekumenicznych Jana Paw³a II wygl¹da nastê-
puj¹co: teologowie i publicyœci katoliccy podkreœlaj¹ jego wyj¹tkowe zaanga¿o-
wanie w ekumenizm, a ich oceny s¹ niezwykle pozytywne, nieraz bliskie za-
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chwytu; z drugiej strony niekatolicy, doceniaj¹c rolê tego papie¿a we wspó³cze-
snych d¹¿eniach na rzecz jednoœci, dalecy s¹ od wystawiania mu laurek i nie stro-
ni¹ od krytyki. Odzwierciedlenie takich postaw widoczne jest w opolskiej publi-
kacji, aczkolwiek trzeba powiedzieæ, ¿e nie zawiera ona tekstów wyraŸnie kry-
tycznych, a ekumeniczny bilans Jana Paw³a II wypada zdecydowanie dodatnio.

Z punktu widzenia czytelnika znacznie ciekawsza jest druga czêœæ ksi¹¿ki, za-
wieraj¹ca wypowiedzi autorów niekatolickich. Ju¿ pierwszy z nich, luterañski pa-
stor ks. dr Marian Niemiec z Opola jakby polemizuje ze swym s¹siadem zza mie-
dzy, abp. Nossolem stwierdzaj¹c, ¿e „miêdzywyznaniowy dialog ekumeniczny w
pontyfikacie Jana Paw³a II nie zajmowa³ pierwszoplanowanego miejsca, ale te¿
nie by³ zepchniêty na margines”.  O wiele pozytywniej ocenia papie¿a inny lute-
ranin, bp Tadeusz Szurman, który uwa¿a, ¿e pontyfikat Jana Paw³a II „ekume-
nizm znacznie pog³êbi³ teologicznie, jak i poszerzy³ praktycznie”. Bp Szurman
dostrzega równie¿ wp³yw papie¿a na polskich luteranów: „Pog³êbienie posoboro-
wych dokumentów ekumenicznych i charyzmat ekumenicznych dzia³añ samego
papie¿a zachêci³y równie¿ Koœció³ ewangelicko-augsburski w Polsce do prze³a-
mywania utartych stereotypów, akceptowania ekumenizmu i poszukiwania no-
wych form wspó³pracy”.

Teolog prawos³awny dr Wsiewo³od Konach pisz¹c o ekumenicznych aspek-
tach papieskich pielgrzymek do Polski przyznaje, ¿e Jan Pawe³ II kierowa³ swe
ekumeniczne przes³anie do wszystkich chrzeœcijan w naszym kraju. Jednak, jak
twierdzi, „prawos³awni oczekiwali bardziej zdecydowanych s³ów i gestów eku-
menicznych ze strony papie¿a”.   Konach próbuje te¿ odpowiedzieæ na pytanie,
dlaczego wielu zwierzchników Koœcio³ów prawos³awnych nie zaprosi³o do siebie
Jana Paw³a II.  Przypomina, ¿e wzajemne kontakty miêdzy Koœcio³em rzymsko-
katolickim a Koœcio³em prawos³awnym zosta³y wystawione na ciê¿k¹ próbê po
opublikowaniu dwóch dokumentów Kongregacji Nauki Wiary. W pierwszym –
s³ynnej deklaracji „Dominus Jesus” –  prawos³awnym przypomniano, ¿e „istnieje
zatem jeden Koœció³ Chrystusowy, który trwa w Koœciele katolickim rz¹dzonym
przez nastêpcê Piotra i przez biskupów w ³¹cznoœci z nim”.  Inny z kolei burzy³ i
tak kruch¹ eklezjologiê Koœcio³ów siostrzanych, stwierdzaj¹c jednoznacznie, ¿e
Koœció³ katolicki nie jest dla innych Koœcio³ów siostr¹, lecz matk¹. Id¹c tym to-
kiem rozumowania Koœció³ prawos³awny zaszeregowano do roli „zranionej cór-
ki”, która w pokorze powinna wróciæ do matki. „Nie mo¿na siê dziwiæ zwierzch-
nikom Koœcio³ów prawos³awnych (…), i¿ odmówili zaproszenia papie¿a, gdy¿ o
jakim pojednaniu mogliby oni mówiæ, chyba tylko na zasadzie <powrotu i wcie-
lenia>” – konkluduje Konach.

Drugi z prawos³awnych autorów, abp Jeremiasz wyra¿a ciekawe spostrze¿enie,
¿e Jan Pawe³ II jest tak¿e postaci¹ tragiczn¹  nie tylko dlatego, ¿e zamachowiec
targn¹³ siê na jego ¿ycie, lecz ze wzglêdu na dramatyczne dylematy przed jakimi
stan¹³.  W 1979 r. wystosowa³ on list do greckokatolickiego kardyna³a Josyfa Sli-
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pyja, w którym znalaz³y siê s³owa o trwa³ym eklezjalnym znaczeniu unii brze-
skiej z 1596 r.  Protesty lokalnych Koœcio³ów prawos³awnych spowodowa³y o¿y-
wion¹ korespondencjê miêdzy kard. Janem Willebrandsem, a metropolit¹ Juwe-
nalijem z Patriarchatu Moskiewskiego, zakoñczon¹ zapewnieniem strony waty-
kañskiej, ¿e unia na wzór brzeskiej nie jest obowi¹zuj¹cym modelem jednoœci
Koœcio³a we wspó³czesnej rzymskokatolickiej eklezjologii. Zdaniem abp. Jere-
miasza mamy tutaj do czynienia ”z niezwykle trudnym dylematem pogodzenia
troski duszpasterskiej o wiernych obrz¹dku wschodniego z d¹¿eniem do pojedna-
nia z Koœcio³em prawos³awnym”. Jest to, jak twierdzi prezes Polskiej Rady Eku-
menicznej, „dylemat na miarê setek lat i cierpieñ milionów ludzi”.

W ocenie abp. Jeremiasza: „W miarê up³ywu czasu znaczenie myœli Jana Paw-
³a II bêdzie wzrastaæ. Tak dzieje siê zawsze z dzie³ami ludzi, którzy wskazuj¹
nowe horyzonty i wyprzedzaj¹ swój czas”.

 Na uwagê zas³uguje tekst ks. Jerzego Bajorka, w którym autor podkreœla nie-
zaprzeczalne zas³ugi Jana Paw³a II dla dialogu Koœcio³a rzymskokatolickiego z
Polskim Narodowym Koœcio³em Katolickim w USA i Kanadzie oraz z Koœcio³em
polskokatolickim.

W sumie otrzymaliœmy publikacjê niezwykle ciekaw¹, wprost bezcenn¹ dla tych
wszystkich, którzy bêd¹ pisaæ o ekumenicznym zaanga¿owaniu Jana Paw³a II.

Na koniec ³y¿ka dziegciu do beczki miodu. Uwa¿am, ¿e lekk¹ przesad¹ jest
opublikowanie w tomie artyku³ów trzech niemieckich teologów w jêzykach ory-
ginalnych. Zapewne na Œl¹sku Opolskim wiêkszoœæ teologów poradzi sobie z nie-
mieckim, ale w innych regionach Polski mo¿e byæ ró¿nie. A ju¿ zupe³nym kurio-
zum jest umieszczenie artyku³u o. prof. Zdzis³awa J. Kijasa OFMConv. w jêzyku
w³oskim. S¹dz¹c po imieniu i nazwisku mamy chyba do czynienia z Polakiem.
Co stwierdza zdziwiony wielce rodak tego¿ autora

Grzegorz Polak


