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ARTYKU£Y

Karol Karski

TRZYDZIEŒCI LAT DIALOGU
LUTERAÑSKO-PRAWOS£AWNEGO

Wprowadzenie historyczne

Dialog prawos³awno-luterañski ma swoje korzenie w epoce Reformacji, która
od pocz¹tku wykazywa³a pewn¹ otwartoœæ wobec Koœcio³ów prawos³awnych.
Dodaæ trzeba, ¿e w XVI w. posiadano tylko sk¹pe wiadomoœci o prawos³awiu.
Równie¿ Marcinowi Lutrowi (1483-1546) brakowa³o osobistych doœwiadczeñ
zwi¹zanych z t¹ ga³êzi¹ chrzeœcijañstwa.  Mimo to ju¿ w pocz¹tkowych latach
Reformacji widaæ pewne zacz¹tki nowej postawy wobec prawos³awia. Tak np.
znany malarz i zwolennik Reformacji Albrecht Dürer (1471-1528) zapisa³ 17
maja 1521 r. w swoim dzienniku modlitwê o to, by podzielone chrzeœcijañstwo –
wymienia wyraŸnie „Moskwian, Rusów, Greków” („Moscabiter, Reussen, Kri-
chen”) – po³¹czy³o siê dziêki S³owu Bo¿emu1 .

Luter podczas dysputy lipskiej w 1519 r. z Janem Eckem (1486-1543) w spo-
rze o prymat papie¿a wskaza³ na chrzeœcijañstwo wschodnie, które nigdy nie
uzna³o tego prymatu. W odpowiedzi na zarzut Ecka, ¿e po oderwaniu siê od Rzy-
mu Koœció³ prawos³awny sta³ siê „w najwy¿szym stopniu heretycki”, Luter
oœwiadczy³: „…¿adna czêœæ ca³ego Koœcio³a  nie wyda³a wiêcej i wybitniejszych
pisarzy ni¿ Koœció³ grecki”. Nie tylko zdj¹³ w ten sposób z prawos³awia odium
herezji, ale powiedzia³ nawet, ¿e jest ono „lepsz¹ czêœci¹ Koœcio³a powszech-
nego”2 .

1 H.-D. Döpmann, Stosunki miêdzy prawos³awiem a luteranizmem, SiDE 1989 nr 2, s. 39.
2 Tam¿e.
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W swoich pismach z roku 1520 Luter w kwestii ma³¿eñstwa ksiê¿y powo³uje
siê na praktykê prawos³awn¹. W dziele pt. „O papiestwie w Rzymie, przeciw
s³ynnemu romaniœcie w Lipsku” wyra¿a pogl¹d, ¿e mimo wszelkich ró¿nic istnie-
je zasadnicza zgodnoœæ z prawos³awiem w kwestii chrztu, Eucharystii, Ewangelii
i podstawowych artyku³ów wiary. Wyci¹ga nawet wniosek, ¿e: „Twierdzi³em i
nadal twierdzê, i¿ nie s¹ oni (prawos³awni) ani heretykami, ani odszczepieñcami,
a byæ mo¿e s¹ nawet lepszymi chrzeœcijanami ni¿ my, choæ nie wszyscy, podob-
nie jak i my nie wszyscy jesteœmy dobrymi chrzeœcijanami”3 .

Filip Melanchton (1497-1560), najbli¿szy wspó³pracownik Lutra, z racji swo-
ich zainteresowañ humanistycznych  oraz jako badacz kultury starogreckiej ceni³
trzech wielkich nauczycieli Koœcio³a wschodniego: Bazylego Wielkiego (ok. 330-
379), Grzegorza z Nazjansu (ok.330-390) i Jana Chryzostoma (ok. 350-407). Za
jego poœrednictwem zaczêto nawi¹zywaæ pierwsze kontakty z prawos³awiem. W
rozmowach z wyznawcami prawos³awia, którzy uszli przed Turkami, Melanchton
zasiêga³ informacji o ich Koœciele. Razem z pewnym prawos³awnym diakonem
serbskiego pochodzenia prze³o¿y³ w 1559 r. Konfesjê Augsbursk¹ na jêzyk grec-
ki, aby rozpocz¹æ dialog miêdzy oboma wyznaniami. Dosz³o doñ dopiero po jego
œmierci w formie intensywnej korespondencji w latach 1573-1581 miêdzy wy-
dzia³em teologicznym w Tybindze a patriarch¹ Konstantynopola Jeremiaszem II
(1536-1595) na temat twierdzeñ Konfesji Augsburskiej4 .

Ju¿ w ówczesnej próbie  dialogu ujawnia³y siê zasadnicze problemy, przede
wszystkim dotycz¹ce kryteriów w³aœciwego rozumienia Pisma œw. oraz rozumie-
nia Koœcio³a, które s¹ charakterystyczne tak¿e dla wspó³czesnej dyskusji teolo-
gicznej.

Dzisiejszy dialog zosta³ przygotowany przez zbli¿enie ekumeniczne, jakie na-
stêpowa³o w okresie przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ i przez pracê Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, powo³anej do ¿ycia w 1948 r.

Pierwsze kontakty miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹, zrzeszaj¹c¹ niemal
wszystkie Koœcio³y luterañskie na piêciu kontynentach, a Patriarchatem ekume-
nicznym Konstantynopola mia³y miejsce w 1967 r. Wówczas zrodzi³ siê plan
podjêcia dialogu teologicznego. IV Konferencja Ogólnoprawos³awna w
Chambésy k. Genewy w 1968 r. wypowiedzia³a siê na rzecz utworzenia Miê-
dzyprawos³awnej  Komisji Teologicznej, która przygotowa³aby oficjalny dia-
log5 . Od tego momentu idea dialogu luterañsko-prawos³awnego nie uleg³a ju¿
zapomnieniu. W marcu 1974 r. odby³a siê w Strasburgu konsultacja luterañsko-

 3 M. Luther, Von dem Papstum zu Rom, wider den hochberühmten Romanisten zu Leipzig (1520), w:
Martin Luther ausgewählte Schriften, K. Bornkamm u. G. Ebeling (red.), Frankfurt a.M. 1982, t. 3, s. 11.

4 Por. K. Karski, Ekumeniczne znaczenie Filipa Melanchtona, w: tego¿, Protestanci i ekumenizm. Wk³ad
spadkobierców Reformacji w dzie³o jednoœci, Warszawa 2001, s. 21-23.

5 Postanowienia IV Ogólnoprawos³awnej Konferencji (Chambésy 1968), w: T. Ka³u¿ny, Nowy Sobór
Ogólnoprawos³awny. Natura, historia przygotowañ, tematyka, Kraków 2008, s. 480.
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prawos³awna. Zalecono kontynuowanie wzajemnych wizyt. Federacja udziela³a
poparcia utworzeniu oœrodka dokumentacji prawos³awnej na Uniwersytecie w
Erlandze (RFN)6 .

Prze³omowe znaczenie dla utworzenia wspólnej komisji luterañsko-prawo-
s³awnej mia³o  formalne zaproszenie do podjêcia miêdzynarodowego dialogu, ja-
kie w 1977 r. wystosowa³  Patriarchat ekumeniczny7 . Rok póŸniej ŒFL mianowa-
³a  14 luterañskich cz³onków komisji. Po trzech spotkaniach przygotowawczych,
w 1981 r. odby³o siê pierwsze posiedzenie Wspólnej Komisji Prawos³awno-Lute-
rañskiej8 . Odt¹d spotyka siê ona w odstêpach dwu-trzyletnich. Ostatnie, czterna-
ste posiedzenie plenarne odby³o siê na  prze³omie maja i czerwca  2008 r.  w Pa-
fos, na Cyprze.

Podczas gdy uczestnicy luterañscy kierowani s¹ do Wspólnej Komisji przez
Radê ŒFL w porozumieniu z Koœcio³ami cz³onkowskimi, to delegaci prawo-
s³awni reprezentuj¹ wszystkie Koœcio³y bêd¹ce we wspólnocie z Patriarchatem
Konstantynopola. W pracy Komisji szczególn¹ aktywnoœæ wykazuj¹ teolodzy
greccy, a zainteresowanie luterañskie dialogiem okaza³o siê szczególnie silne w
rejonach, gdzie istnia³y dialogi lokalne, zw³aszcza w Niemczech, USA, Finlan-
dii i Rumunii.

Plonem dotychczasowej pracy jest jedenaœcie   krótkich tekstów, które w ró¿-
nym okresie czasu ukaza³y siê na ³amach „Studiów i Dokumentów Ekumenicz-
nych” (SiDE). W kolejnoœci chronologicznej s¹ to:  „Objawienie Bo¿e” (1985)9 ,
„Pismo Œwiête i Tradycja” (1987)10 , „Kanon i inspiracja Pisma Œwiêtego”
(1989)11 , „Sobory ekumeniczne a autorytet Koœcio³a i w Koœciele” (1993)12 , „Au-
torytet Koœcio³a i w Koœciele. B. Rozumienie zbawienia w œwietle soborów eku-
menicznych” (1995)13 , „Autorytet Koœcio³a i w Koœciele. C. Zbawienie: ³aska,
usprawiedliwienie i wspó³dzia³anie [synergia]” (1998)14 , „Misterium Koœcio³a. A.
S³owo  i sakramenty (misteria) w ¿yciu Koœcio³a” (2000)15 , „Misterium Koœcio³a.
B. Misteria/sakramenty jako œrodki zbawienia” (2002)16 , „Misterium Koœcio³a. C.
Chrzest i Bierzmowanie jako sakramenty przyjêcia do Koœcio³a” (2004)17 , „Mi-

 6 J. H. Schjørring i in. (red.), Vom Weltbund zur Gemeinschaft. Geschichte des Lutherischen Weltbundes
1947-1997,Hannover 1997,  s. 239.

7 Orthodoxe Kirche schlägt Dialog auf Weltebene vor, „Lutherischer Weltbund-Information“ 1977 nr 5.
8 Positiver Auftakt des internationalen Dialogs mit der Orthodoxie, , „Lutherischer Weltbund-Informa-

tion“ 1981 nr 37.
9 SiDE 2002, nr 2, s. 75-76.
10 Tam¿e,  s. 76-79.
11 Tam¿e, s. 79-84.
12 SiDE, 1994, nr 2, s.  83-85.
13 SiDE, 2010, nr 1, s.  110-113.
14 Tam¿e, s.  114-117.
15 SiDE, 2001, nr 1, s. 124-126.
16 SiDE, 2003, nr 1, s. 137-139.
17 SiDE 2010 nr 1, s. 117-122.
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sterium Koœcio³a. D/1. Œwiêta Eucharystia w ¿yciu Koœcio³a” (2006)18 , „Miste-
rium Koœcio³a. D/2. Œwiêta Eucharystia w ¿yciu Koœcio³a. Przygotowanie, impli-
kacje teologiczne i spo³eczne (2008)19 .

Dwa pierwsze posiedzenia plenarne: 1981 i 1983

Pierwsze posiedzenie plenarne odby³o siê w Espoo (Finlandia), w 1981 r. Dys-
kusje, których podstawê stanowi³y przedstawione referaty,  koncentrowa³y siê
wokó³ tematu: „Udzia³ w misterium Koœcio³a”. Postanowiono powo³aæ mieszan¹
podkomisjê, która mia³a skupiæ uwagê na nastêpuj¹cych zagadnieniach: 1. Trójca
Œwiêta i Koœció³; 2. Koœció³ w historii zbawienia; 3. Znamiona Koœcio³a; 4. Spo-
sób, w jaki spowodowane przez Chrystusa zbawienie ludzi dzia³a w Koœciele i
przez Koœció³. Podkomisja spotka³a siê w roku nastêpnym w klasztorze Penteli
ko³o Aten i opracowa³a projekty tekstów.

Drugie posiedzenie plenarne Wspólnej  Komisji Teologicznej Prawos³awno-
Luterañskiej odby³o siê w Limassol na Cyprze w 1983 roku. Wys³uchano odpo-
wiednich referatów oraz dyskutowano nad projektem tekstu przygotowanym
przez podkomisjê. Podczas dyskusji ujawni³y siê powa¿ne ró¿nice teologiczne,
które uniemo¿liwi³y przyjêcie wspólnego tekstu. Ustalono, ¿e nastêpne posiedze-
nie plenarne zajmie siê „Bo¿ym Objawieniem”20 .

Allentown (USA) 1985: Objawienie Bo¿e

Trzecie posiedzenie plenarne odby³o siê w Allentown (USA) w  dniach 23-30
maja 1985 roku. Niewielka komisja na podstawie przedstawionych referatów i
towarzysz¹cej im dyskusji opracowa³a projekt wspólnego tekstu „Objawienie
Bo¿e”. By³ on przedmiotem d³ugich dyskusji plenarnych. Po wprowadzeniu pew-
nych zmian i wyjaœnieñ zosta³ on jednomyœlnie przyjêty przez cz³onków Wspól-
nej Komisji Teologicznej. Szczególnie podkreœlano znaczenie jednomyœlnego
przyjêcia pierwszego wspólnego tekstu, gdy¿ zdawano sobie sprawê z potrzeby

 18 Tam¿e, s. 122-127.
19 Tam¿e, s. 128-134.
20 D. Papandreou, Lutherisch/Orthodoxe (Chalkedonische Orthodoxie) Dialoge. Historische Einleitung,

w: Dokumente wachsender Ûbereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Ge-
spräche auf Weltebene, t. 2: 1982-1990, H. Meyer i in. (red.), Paderborn-Frankfurt a.M. 1992, s. 258.
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bardziej systematycznego badania wspólnych podstaw teologicznych obu trady-
cji. Ustalono, ¿e tematem nastêpnego spotkania bêdzie „Pismo i Tradycja”. Trze-
cia Przedsoborowa Konferencja Ogólnoprawos³awna (1986) oceni³a pozytywnie
przebieg dialogu, da³a jednak wyraz nadziei, „¿e w dwustronnej dyskusji i przy
opracowywaniu wspólnych tekstów jednakowo zaakcentuje siê aspekty akade-
micki i koœcielny”21 .

Kreta 1987: Pismo Œwiête i Tradycja

Czwarte posiedzenie plenarne odby³o siê na Krecie w dniach 27 maja – 4
czerwca 1987 roku. Ma³a mieszana podkomisja, obraduj¹ca w Instytucie Ekume-
nicznym w Bossey ko³o Genewy (1986) przygotowa³a krótki projekt tekstu na te-
mat „Pisma Œwiêtego i Tradycji”. Komunikat z obrad Mieszanej Komisji Teolo-
gicznej tak charakteryzowa³ przebieg dyskusji: „Tekst ‘Pismo i Tradycja’ nie ma
zdaniem Komisji Mieszanej znaczenia tekstu, który wyra¿a pe³n¹ zgodnoœæ po-
gl¹dów na dany temat. Jego rola w ramach trwaj¹cego dialogu polega raczej na
tym, ¿e przedstawia obecn¹ fazê zgodnoœci i tak k³adzie fundament pod dalsze
fazy. Ponadto przyjêty tekst kieruje uwagê na obszary, na których jest konieczna
dalsza dyskusja miêdzy luteranami i prawos³awnymi”22 . Ponadto zwrócono te¿
uwagê, ¿e istnia³y znacz¹ce punkty, w których wystêpowa³a zgodnoœæ pogl¹dów,
gdy¿, jak stwierdza tekst, œwiêta Tradycja „jest autentycznym wyrazem objawie-
nia Bo¿ego w ¿ywym doœwiadczeniu Koœcio³a”. Tekst stwierdza dalej: „Ewange-
lia (euangelion) zbawienia jest treœci¹  Œwiêtej Tradycji, zachowanej, poœwiad-
czonej i podawanej dalej  w Piœmie  œw., ¿yciu œwiêtych wszystkich epok i w tra-
dycji koncyliarnej Koœcio³a (…)”23 .

Bad Segeberg 1989: Kanon i inspiracja Pisma Œwiêtego

Pi¹te posiedzenie plenarne odby³o siê w dniach 1-7 wrzeœnia 1989 roku w Bad
Segeberg (Niemcy). Dyskutowano nad tematem: „Kanon i inspiracja Pisma Œwiê-
tego” w oparciu o wspólny projekt tekstu przygotowany przez mieszan¹ podko-

 21 Cyt. za: T. Ka³u¿ny, dz. cyt., s. 411.
22 Cyt. za: D. Papandreou, dz. cyt., s. 259.
23 Cyt. za: SiDE 2002 nr 2, s. 77.



KAROL KARSKI

14

misjê (Wenecja 1988). Referaty i dyskusje podkreœla³y zarówno strukturê kanonu
jak równie¿ znaczenie inspiracji. Ostateczny tekst, zaopatrzony w objaœnienia i
uzupe³nienia, zosta³ przyjêty jako ogólna deklaracja. Zagadnienie „inspiracji Pi-
sma Œwiêtego” zosta³o zbadane w odniesieniu do teologicznej tradycji i wiary
obu stron dialogu. Inspiracja zostaje objaœniana jako „doœwiadczenie objawienia
Bo¿ej chwa³y moc¹ Ducha Œwiêtego” i  rozumiana jako dalej trwaj¹ce dzia³anie
tego¿ Ducha, dziêki czemu Koœció³ dochodzi do w³aœciwej interpretacji Pisma
Œwiêtego24 .

Sandjberg 1993: Sobory ekumeniczne
a autorytet Koœcio³a i w Koœciele

Ustalono, ¿e szóste posiedzenie plenarne Wspólnej Komisji Teologicznej od-
bêdzie siê w Moskwie w dniach od 31 maja do 8 czerwca 1991 r.  i zajmie siê
tematem: „Autorytet w Koœciele i autorytet Koœcio³a”. Temat ten podzielono na
podtematy, chciano w ten sposób umo¿liwiæ mieszanej podkomisji lepsze jego
przygotowanie. Podkomisja zebra³a siê w Pary¿u (26-30 czerwca 1990) i zajê³a
siê pierwszym podtematem „Autorytet soborów ekumenicznych” w oparciu o
cztery referaty wprowadzaj¹ce, przedstawione przez przedstawicieli obu stron. W
nawi¹zaniu do dyskusji przyjêto kilka podstawowych tez na temat soborów, m.
in. tak¹, ¿e s¹ one „szczególnymi darami Boga wobec Jego Koœcio³a i integraln¹
czêœci¹ ¿ycia koœcielnego”. Nie s¹ one jednak rozumiane jako „oderwane od Ko-
œcio³a instytucje, które dzia³aj¹ przeciw niemu, jak gdyby by³y niezale¿nymi naj-
wy¿szymi trybuna³ami”. Autorytet Koœcio³a opiera siê raczej na autorytecie na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, który „zosta³ udzielony ca³emu Koœcio³owi” i „wy-
ra¿a siê w kanonie Pisma Œwiêtego, ¿yciu wiernych i synodalnym ¿yciu
Koœcio³a”. Poza tym „urz¹d duchownego ponosi szczególn¹ odpowiedzialnoœæ w
¿yciu synodalnym Koœcio³a”25 .

Podczas posiedzenia plenarnego w Moskwie wys³uchano czterech referatów
na nastêpuj¹ce tematy: autorytet soborów ekumenicznych, synody koœcielne, na
czym polega autorytet soborów ekumenicznych dla luteran, sobory a soborowoœæ
w tradycji luterañskiej26 . Uczestnicy doszli do wniosku, ¿e trzeba jeszcze jednego
posiedzenia, by nadaæ ostateczny kszta³t dyskutowanemu dokumentowi. Dopiero

 24 Tam¿e, s. 82.
25 D. Papandreou, dz. cyt., s. 260.
26 SiDE 1992 nr 1, s. 124.
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podczas siódmego posiedzenia plenarnego w Sandjberg (Dania) w maju 1983 r.
zdo³ano przyj¹æ ostateczny tekst dokumentu: „Sobory ekumeniczne a autorytet
Koœcio³a i w Koœciele”.

Limassol 1995: Zbawienie i sobory ekumeniczne

Ósme posiedzenie plenarne Wspólnej Komisji Teologicznej obradowa³o w
dniach 1-8 sierpnia 1995 r. w Limassol na Cyprze. Temat g³ównych rozwa¿añ
brzmia³: „Rozumienie zbawienia w œwietle soborów ekumenicznych”. Dokument
koñcowy tego posiedzenia w jego wspólnych wypowiedziach pozostaje bardzo
ogólny. W tekœcie tym na uwagê zas³uguje, jak luteranie formu³uj¹ swoj¹ w³asn¹
doktrynê. Usprawiedliwienie jest tu rozumiane jako odpuszczenie grzechów i dar
nowego ¿ycia. W ten sposób usprawiedliwienie staje siê partycypacj¹ w Chrystu-
sie, który jest obecny we wierze. Wierz¹cy maj¹ udzia³ w Chrystusie i we wszyst-
kich Jego darach w Koœciele. Ten luterañski opis pozostawia otwarte drzwi dla
sakramentalnego i ontologicznego rozumienia zbawienia, jak bywa ono podkre-
œlane przez Koœcio³y prawos³awne.

We wspólnej deklaracji z Limassol obaj partnerzy stwierdzaj¹ wspólnie, ¿e zba-
wienie jest „wyzwoleniem z mocy diab³a i przywróceniem naszej w³aœciwej relacji
z Bogiem”. W tekœcie tym dochodzi do g³osu tak¿e trójstopniowa struktura oczysz-
czenia, oœwiecenia serca  i osi¹gniêcia stanu chwa³y. Jest ona przedstawiona jako
rezultat wspólnoty zbawienia z Bogiem i w œwietle wielu tekstów biblijnych27 .

Sigtuna 1998: Usprawiedliwienie i synergia

Podczas dziewi¹tego posiedzenia plenarnego, które odby³o siê od 31 lipca do 8
sierpnia w Sigtuna (Szwecja), Wspólna Komisja Teologiczna mog³a potwierdziæ
wiele soteriologicznych intuicji z wczeœniejszych dialogów regionalnych. Wspól-
na deklaracja z Sigtuny nosi³a tytu³: „Zbawienie: ³aska, usprawiedliwienie i sy-
nergia”. W oœmiu obszernych paragrafach zosta³y przedstawione historia zbawie-
nia i nauka o ³asce. W tekœcie z Sigtuny podkreœla siê bezsilnoœæ cz³owieka i ini-
cjatywê zbawcz¹ Boga. £aska jest w ca³ej rozci¹g³oœci darem Boga. Jedynie
Duch Œwiêty jest w stanie oœwieciæ i wzmocniæ wolê ludzk¹.

27 SiDE 2010 nr 1, s. 112.
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W akapicie o wzajemnym stosunku miêdzy Bogiem a wol¹ ludzk¹ (synergia)
wspólnie oœwiadcza siê, ¿e ³aska nie dzia³a z koniecznoœci. Ludzie mog¹ sprzeci-
wiæ siê ³asce. Strona prawos³awna podkreœla tak¿e absolutn¹ inicjatywê Boga w
procesie zbawienia. Obie strony podkreœlaj¹ rzeczywistoœæ ³aski jako udzia³ w
Bogu. Luteranie mog¹ potwierdziæ biblijne znaczenie theosis (2 P 1, 4 i Kol 2, 9).
Teologia luterañska nie pos³uguje siê w swojej tradycji pojêciem theosis, lecz
uœwiêceniem lub obecnoœci¹ Chrystusa we wierze. Jeœli nawet luteranie nie prze-
jêli nauki o theosis jako takiej, pojêcie o obecnoœci Chrystusa we wierze mo¿e
byæ uznane za teologiczn¹ paralelê do prawos³awnego rozumienia zbawienia. W
tym sensie obaj partnerzy mog¹ wspólnie potwierdziæ udzia³ wierz¹cych w ¿yciu
Bo¿ym. W tym kontekœcie podkreœla siê tak¿e teologiê krzy¿a28 .

Z wielu powodów mo¿na powiedzieæ, ¿e tekst przyjêty w Sigtuna stanowi, jak
dot¹d, najwiêksze teologiczne osi¹gniêcie Wspólnej Komisji Teologicznej Lute-
rañsko- Prawos³awnej. Strona prawos³awna przedstawi³a naukê o theosis  w taki
sposób, ¿e luteranie mogli j¹ rozumieæ jako biblijny punkt widzenia. Z drugiej
strony luteranie przedstawili pojêcie uœwiêcenia i obecnoœci Chrystusa we wierze
w sposób, który wyjaœnia³, ¿e nauce o usprawiedliwieniu  nie jest obce pojêcie
udzia³u w ¿yciu Boga29 .

Damaszek 2000: S³owo i Sakrament

Dziesi¹te posiedzenie plenarne Wspólnej Komisji Teologicznej odby³o siê w
dniach 3-10 listopada 2000 r. w Damaszku (Syria). Rozpoczê³o ono nowy ogólny
temat: „Misterium Koœcio³a”.

Wspólna deklaracja z Damaszku zawiera ogóln¹ prezentacjê pojêcia sakra-
mentu i rozwa¿a rozumienie S³owa Bo¿ego. Na wstêpie zostaje objaœnione biblij-
ne pojêcie mysterion i dokonany opis Koœcio³a jako Cia³a Chrystusa. £aska sakra-
mentów jest rozumiana jako wolny dar Boga.

Dla luterañskich uczestników by³o szczególnie wa¿ne, ¿e S³owo Bo¿e zostaje
wprowadzone w sposób zarazem kerygmatyczny i trynitarny. S³owo i Sakrament
maj¹ swój fundament w Chrystusie. Sakramentalna ³aska wyp³ywa z ofiary
Chrystusa na Golgocie. Gdy wierz¹cy wyznaj¹ wiarê Koœcio³a i maj¹ udzia³ w
sakramentalnym ¿yciu Koœcio³a, to dochodzi do odpowiedzi cz³owieka na S³owo
Bo¿e. W tej dynamice S³owa i odpowiedzi znajduje swój wyraz tak¿e prawos³aw-

28 Tam¿e, s. 116.
29 R. Saarinen, Die Gemeinsame lutherisch-orthodoxe Kommission: Kontinuierliche Weiterführung unse-

rer Arbeit, “Lutherische Welt-Information” 2006 nr 9, s. 10.
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na idea synergii. W tych ramach mo¿na powiedzieæ, ¿e S³owo ma czasowy prio-
rytet wobec sakramentów. Jednak w tekœcie znajdziemy tak¿e wyjaœnienie, ¿e
S³owo i Sakrament s¹ wzajemnie od siebie zale¿ne.

Mimo tych konwergencji istnia³a w Damaszku trudnoœæ dojœcia do bardziej pre-
cyzyjnego wspólnego rozumienia istoty Koœcio³a i jego misji. W koñcowych para-
grafach deklaracji czytamy, ¿e luteranie i prawos³awni rozumiej¹ Koœció³ jako Cia-
³o Chrystusa, jest on jednoczeœnie rzeczywistoœci¹ bosk¹ i ludzk¹. Koœció³ istnieje
przez stulecia jako wspólnota wierz¹cych. Deklaracja z Damaszku potwierdza, ¿e
zwiastowanie Ewangelii i dystrybucja sakramentów przez ordynowanych duchow-
nych s¹ istotne dla ¿ycia Koœcio³a. W sakramencie rzeczy stworzone staj¹ siê „sym-
bolami” (w znaczeniu teologicznym) ofiary i zmartwychwstania Chrystusa. Gdy
tekst powiada, ¿e sakramenty umo¿liwiaj¹ uczestnictwo w koinonia Trójjedynego
Boga, to staje siê przez to jasne, i¿ „symbol” obejmuje rzeczywistoœæ zbawienia30 .

Dla luteranów by³o wa¿ne, ¿e S³owo i Sakrament mog³y byæ rozpatrywane pod
wzglêdem teologicznym i eklezjologicznym. Przyczyni³y siê do tego dobre do-
œwiadczenia z Sigtuny, jak i gotowoœæ luteranów do mówienia o zbawieniu jako
uczestnictwie w ¿yciu Boga. Jednak w Damaszku da³o siê te¿ wyraŸnie zauwa-
¿yæ, ¿e fundamentalne ró¿nice eklezjologiczne nie dochodz¹ do g³osu w tym te-
macie, lecz raczej w rozumieniu urzêdu w obu Koœcio³ach. Sta³o siê wiêc zrozu-
mia³e, ¿e nadal w tle pozostaje nowy temat g³ówny „Misterium Koœcio³a”31 .

Oslo 2002: Sakramenty jako œrodki zbawienia

Podczas jedenastego  posiedzenia plenarnego Wspólnej Komisji Teologicznej
w Oslo (Norwegia) w dniach 3-10 paŸdziernika 2002 r. przedyskutowano szcze-
gó³owo niektóre tematy  w oparciu o przed³o¿one materia³y, np. kwestiê ofiary
eucharystycznej. We Wspólnej Deklaracji jednak o nich nie wspomniano32 . Mimo
tych ograniczeñ deklaracja wskaza³a na interesuj¹ce konwergencje.

Wstêpne paragrafy opisuj¹ znaczenie zbawcze sakramentów i ³¹cz¹ ten temat z
eklezjologi¹. Mo¿na tu dostrzec g³êboki namys³ nad eucharystyczn¹ eklezjologi¹.
Jak w Damaszku Koœció³ zostaje opisany jako mysterion i Cia³o Chrystusa. Opis
ten ró¿ni siê jednak od rzymskokatolickiej wizji Koœcio³a jako Sakramentu.

Podkreœla siê charakter iure divino (z nadania Bo¿ego) urzêdu z mocy ordyna-
cji. Aczkolwiek oba Koœcio³y s¹ w stanie powiedzieæ, ¿e ordynowany duchowny

 30 SiDE 2001 nr 1, s. 125-126.
31 R. Saarinen, dz. cyt., s. 10.
32 Tam¿e, s. 11.
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w pewnym sensie sprawuje swój urz¹d „in persona Christi”, to nadal oczywiste
pozostaje, ¿e u podstaw wspólnej wypowiedzi znajduj¹ siê ró¿ne punkty widzenia
w odniesieniu do urzêdu. Co siê tyczy skutecznoœci sakramentu, to pod tym
wzglêdem osi¹gniêto prawdziw¹ konwergencjê: obaj partnerzy odrzucaj¹ z jednej
strony herezjê donatystyczn¹, z drugiej zaœ strony pogl¹d, ¿e sakramenty staj¹ siê
skuteczne ju¿ ze wzglêdu na ich sprawowanie (ex opere operato)33 .

Tekst z Oslo zajmuje siê te¿ liczb¹ sakramentów. Obaj partnerzy potwierdzaj¹
otwarte rozumienie rzeczywistoœci sakramentalnej i powiadaj¹, ¿e mimo tradycji
okreœlonej liczby sakramentów – siedem lub dwa – ró¿nica w tym zakresie nie
musi byæ jedyn¹ teologiczn¹ mo¿liwoœci¹. Zbawienie jest jednak niezmiennie
zwi¹zane z sakramentami, aczkolwiek oba Koœcio³y potwierdzaj¹ wolnoœæ zbaw-
czego dzia³ania Bo¿ego. Poza tym tekst podkreœla znaczenie sakramentów inicja-
cji. Chrzest (i namaszczenie œwiêtym Krzy¿mem) oraz Eucharystia s¹ w³aœciwy-
mi œrodkami zbawienia.

Obaj partnerzy potwierdzaj¹ wspólnie rzeczywist¹ obecnoœæ Chrystusa w
Eucharystii. Prawos³awni nie mówi¹ jednak, ¿e Cia³o i Krew Chrystusa wystê-
puj¹ „w” chlebie i winie, „z” chlebem i winem czy „pod (postaci¹)” chleba i
wina. Stoj¹ jednak na stanowisku, ¿e po epiklezie elementy nie s¹ ju¿ chlebem i
winem, lecz Cia³em i Krwi¹ Chrystusa. To sformu³owanie nie oznacza akcepta-
cji transsubstancjacji, lecz podkreœla tylko rzeczywistoœæ przemiany w elemen-
tach34 .

Mimo wielu pozostaj¹cych zadañ, Wspólna Deklaracja z Oslo wprowadza dia-
log na szczeblu œwiatowym mniej wiêcej na poziom, jaki w niektórych regional-
nych dialogach ju¿ osi¹gniêto w odniesieniu do teologii sakramentalnej. Zarówno
w Damaszku (2000) jak i w Oslo (2002) uczestnicy prawos³awni mieli okazjê
wnikniêcia w specyficzne kwestie doktrynalne luterañskiej teologii sakramentalnej.
To wzajemne zrozumienie uwidacznia siê szczególnie w rozdzia³ach, które zajmuj¹
siê zagadnieniem ex opere operato i rzeczywistej obecnoœci. Jednoczeœnie kwesti¹
otwart¹ pozostaje w dalszym ci¹gu teologia urzêdu z mocy ordynacji.

Durau 2004: Inicjacja chrzeœcijañska

Dwunaste posiedzenie plenarne, które odby³o siê w dniach 6-15 paŸdziernika
2004 r. w Durau (Rumunia), zajê³o siê tematem: „Chrzest i bierzmowanie (na-
maszczenie Krzy¿mem) jako sakramenty przyjêcia do Koœcio³a”.

 33 SiDE 2003 nr 1, s. 138.
34 Tam¿e, s. 139.
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Tekst przyjêty w Durau rozumie chrzeœcijañsk¹ inicjacjê jako rzeczywistoœæ z³o-
¿on¹ z trzech podstawowych komponentów: „Œmieræ z Chrystusem, zmartwych-
wstanie z Chrystusem i pieczêæ Ducha Œwiêtego”35 . Wskazuj¹c na luterañskie i pra-
wos³awne teksty liturgiczne Wspólna Komisja Teologiczna oœwiadcza, ¿e chrzest z
wody obejmuje dwa pierwsze komponenty. Podczas gdy prawos³awni sakrament
bierzmowania (namaszczenia Krzy¿mem) traktuj¹ w bezpoœrednim powi¹zaniu z
chrztem jako trzeci komponent inicjacji, luteranie powiadaj¹, ¿e w rycie chrztu dar
Ducha Œwiêtego zwi¹zany jest z na³o¿eniem r¹k, któremu towarzyszy albo uroczy-
ste wotum pochrzcielne albo modlitwa przywo³uj¹ca Ducha Œwiêtego. Chocia¿ tra-
dycja luterañska nie uwa¿a namaszczenia Krzy¿mem za sakrament, wspólnie z ca³¹
tradycj¹ zachodni¹ obstaje przy przyk³adaniu pieczêci Ducha Œwiêtego.

Istnienie tej trójstopniowej struktury u luteranów i prawos³awnych umo¿liwi³o
Wspólnej Komisji Teologicznej wspóln¹ wypowiedŸ, ¿e „trzy g³ówne komponen-
ty inicjacji chrzeœcijañskiej zawarte s¹ w znacznym stopniu w ich  ka¿dorazo-
wych rytach”36 . Ta argumentacja mo¿e okazaæ siê w przysz³oœci ekumenicznie
owocna. Podczas gdy wiele Koœcio³ów prawos³awnych, zgodnie z tradycj¹, repre-
zentuje pogl¹d, ¿e ich uznanie wa¿noœci zachodniego chrztu jest tylko „ekono-
micznym” rozwi¹zaniem doraŸnym,  tekst z 2004 r. jednoznacznie wykracza poza
tê pozycjê i deklaruje teologiczn¹ konwergencjê odnoœnie do chrztu.

Bratys³awa 2006: Eucharystia w ¿yciu Koœcio³a

Trzynaste posiedzenie plenarne Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej
odby³o siê w dniach 2-9 listopada 2006 r. w Bratys³awie (Republika S³owacji).
G³ówny temat obrad brzmia³: „Tajemnica Koœcio³a: Œwiêta Eucharystia w ¿yciu
Koœcio³a”.

Obrady w Bratys³awie poprzedzi³a konferencja przygotowawcza w paŸdzierni-
ku 2005 r. w Erlandze (Niemcy). Teologowie prawos³awni i luterañscy wyg³osili
tam nastêpuj¹ce referaty: „Duchowoœæ Eucharystii i jej praktyczne implikacje w
¿yciu Koœcio³a ewangelicko-luterañskiego” (E. Hagberg), „Luterañskie rozumie-
nie Eucharystii” (K.C. Felmy i J. Wasmuth), „Œwiêty Sakrament Eucharystii (my-
sterion): perspektywa prawos³awna” (V. Ionita), „Uwagi w sprawie tekstów lute-
rañskich” (A. Laham) i „Metabole czy transsubstantatio” (A. Osipow). W opar-
ciu o powy¿sze teksty opracowano projekt deklaracji, któr¹ przed³o¿ono
posiedzeniu plenarnemu w Bratys³awie37 .

 35 SiDE 2010 nr 1, s. 118.
36 Tam¿e, s. 122.



KAROL KARSKI

20

W dialogu z prawos³awnymi luteranie stwierdzili, ¿e s¹ w stanie zaakceptowaæ
ideê ofiary eucharystycznej, jednoczeœnie zachowuj¹c wiernoœæ  w³asnej tradycji.
Dla pozycji luterañskiej i prawos³awnej istotna jest intuicja, ¿e ofiarê dokonuje
Chrystus – nie kap³an. Ofiara eucharystyczna jest ofiar¹ przeb³agaln¹ dokonan¹
raz na zawsze przez Chrystusa. Kiedykolwiek jest sprawowana Eucharystia, ofia-
ra uobecnia siê w sakramencie i jej dobrodziejstwa wierz¹cy otrzymuj¹ w darze.
Ludzkie wspó³dzia³anie w celebracji nie mo¿e byæ rozumiane jako dzia³anie pod-
jête z w³asnej inicjatywy i jako takie potraktowane jako „zas³uga” – podkreœlenie
tego w¹tku mia³o istotne znaczenie dla Reformacji38 .

Dialog obu tradycji na temat Eucharystii mia³ du¿e znaczenie, gdy¿ prawo-
s³awni i luteranie odrzucaj¹ jednoznacznie pewne pogl¹dy – np. transsubstancja-
cjê lub czysto „symboliczn¹” obecnoœæ – i po obu stronach istnieje potrzeba wy-
jaœnienia, czy druga strona nie reprezentuje nauki, któr¹ mo¿na by zidentyfiko-
waæ z odrzucanymi pogl¹dami.

Odnoœnie do chrystologii obie strony stoj¹ na gruncie uchwa³ Soboru w Chal-
cedonie (451). Ustanowiono wa¿ne analogie miêdzy „uni¹ hipostatyczn¹ Chry-
stusa” – zjednoczeniem dwóch natur w jednej osobie – a sakramentaln¹ uni¹ chle-
ba i cia³a, wina i krwi.

Z wiary  w uniê sakramentaln¹ obie strony podkreœlaj¹, ¿e chleb i wino do-
znaj¹ pewnego rodzaju „przemiany”. Choæ jedni mówi¹ o metabole (prawos³aw-
ni), drudzy zaœ o „rzeczywistej obecnoœci” (luteranie), to jednak jedni i  drudzy
wierz¹, ¿e chleb i wino fizycznie pozostaj¹ chlebem i winem, ale bardzo œciœle
jednocz¹ siê z Chrystusem, tak ¿e ci, którzy przystêpuj¹ do Komunii œw. przyj-
muj¹ prawdziwie Cia³o i Krew Chrystusa39 .

Komisja podkreœli³a te¿ eschatologiczny wymiar Eucharystii i postanowi³a za-
j¹æ siê na nastêpnym spotkaniu jej znaczeniem dla œwiata.

Pafos 2008: Implikacje teologiczne
i spo³eczne Eucharystii

Czternaste posiedzenie plenarne odby³o siê od 30 maja do 7 czerwca 2008 r. w
Pafos na Cyprze. Kontynuuj¹c tematykê zwi¹zan¹ z Eucharysti¹, szczególn¹
uwagê skupiono na dwóch sprawach: przygotowaniu uroczystoœci eucharystycz-
nej oraz ekologicznych i spo³ecznych aspektach Eucharystii.

 37 13. Plenartagung der Gemeinsamen lutherisch-orthodoxen Kommission. 2. bis 9. November 2006,
Bratislava (Slovakische Republik): Kommuniqué, “Lutherische Welt-Information” 2006 nr 10, s. 8.

38 SiDE 2010 nr 1, s. 123.
39 Tam¿e, s. 125.



TRZYDZIEŒCI LAT DIALOGU LUTERAÑSKO-PRAWOS£AWNEGO

21

Komisja w oparciu o materia³ komitetu przygotowawczego, który obrado-
wa³ w Joensuu (Finlandia) w dniach 3-8 paŸdziernika 2007 r. oraz wyg³oszone
i przedyskutowane referaty, kontynuowa³a swoje przemyœlenia. Referaty te
dotyczy³y nastêpuj¹cej problematyki: „Przygotowanie do uczestnictwa w Eu-
charystii i kanoniczna celebracja Boskiej Liturgii”; „Wieczerza Pañska: przy-
gotowanie i praktyka w tradycji luterañskiej”; „Liturgia po liturgii. Œwiêta
Eucharystia i misja Koœcio³a prawos³awnego dzisiaj”; „Twoje od twoich To-
bie ofiarujemy. Ewentualna prawos³awna teologia eucharystyczno-ekologicz-
na”; „Spo³eczne i etyczne aspekty Eucharystii”. Podczas dyskusji nad refera-
tami ujawni³o siê szerokie spektrum zgodnych pogl¹dów, szereg wa¿nych ró¿-
nic oraz silne wspólne zaanga¿owanie odnoœnie do implikacji Eucharystii dla
œwiata40 .

Wspólna deklaracja stwierdza w konkluzji: „Poniewa¿ Eucharystia jednoczy w
Chrystusie wyznawców miêdzy sob¹ wraz ze wszystkimi, których On przyszed³
zbawiæ, misja eucharystyczna Koœcio³a skupia siê szczególnie na podzia³ach poli-
tycznych i spo³ecznych, gdziekolwiek takie siê pojawiaj¹. Ró¿nice w zakresie
przynale¿noœci etnicznej, p³ci, klas spo³ecznych i ekonomicznych, jêzyka, sympa-
tii politycznych i inne s¹ przekraczane w Eucharystii i nie mog¹ nigdy dzieliæ
wspólnoty eucharystycznej. Eucharystia uwra¿liwia Koœció³ na niesprawiedli-
woœæ i konflikt oraz wzywa go do niesienia pomocy w zaprowadzaniu sprawiedli-
woœci i w przywracaniu pokoju (…) cz³onkowie komisji pragn¹ wskazaæ, ¿e spo-
³eczne i œrodowiskowe implikacje Eucharystii nigdy nie dzieli³y luteranów i pra-
wos³awnych. Nasze wspólne zaanga¿owanie w prze¿ywanie doœwiadczenia
eucharystycznego stanowi najbardziej obiecuj¹c¹ drogê zbli¿ania siê do siebie
naszych Koœcio³ów”41 .

Spojrzenie w przysz³oœæ

Prawos³awny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I z okazji oficjalnej wi-
zyty w siedzibie Œwiatowej Federacji Luterañskiej w Genewie w 1995 roku na-
wi¹zuj¹c do historycznych kontaktów luterañsko-prawos³awnych stwierdzi³:
„Mimo ¿e w czasach Lutra nie uda³o siê zrealizowaæ spotkania miêdzy bardzo
starym Koœcio³em prawos³awnym a m³odym Koœcio³em Reformacji, to dzisiaj, w
czasach miêdzychrzeœcijañskiego dialogu mi³oœci i prawdy, sta³o siê ono rzeczy-
wistoœci¹. Nasze Koœcio³y nawi¹za³y   ze sob¹ powa¿ny dialog, który, czego je-

 40 Tam¿e, s. 128.
41 Tam¿e, s. 134.
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steœmy pewni, umo¿liwi lepsze poznanie, wzajemne zrozumienie i pojednanie
miêdzy nami”42 .

Stosunki miêdzy prawos³awnymi i luteranami uk³adaj¹ siê dobrze, czynnikiem
sprzyjaj¹cym jest to, ¿e miêdzy obydwoma partnerami nie ma ¿adnych historycz-
nych obci¹¿eñ. Dialog toczy siê nie tylko w skali œwiatowej, lecz tak¿e na p³asz-
czyŸnie krajowej. Jak dot¹d nie ma w tym dialogu spektakularnych osi¹gniêæ,
wa¿ne jest jednak to, ¿e dziêki coraz intensywniejszym kontaktom krok po kroku
wyjaœniane s¹ zbie¿noœci i ró¿nice w kwestiach doktrynalnych.

Jednym z przyk³adów coraz bardziej braterskich stosunków ekumenicznych
mo¿e byæ wizyta, jak¹ w lutym 2010 r. z³o¿y³a patriarsze Bart³omiejowi I w
Stambule  delegacja Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Ameryce. Na czele
luterañskiej delegacji sta³  bp Mark S. Hanson, zwierzchnik tego Koœcio³a  i jed-
noczeœnie prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Podczas spotkania z Bar-
t³omiejem  I omówiono sytuacjê dialogu prawos³awno-luterañskiego. Nie pomija-
no zagadnieñ budz¹cych kontrowersje miêdzy obydwiema tradycjami, takich jak
ordynacja kobiet oraz sprawy moralno-etyczne zwi¹zane z ludzk¹ seksualnoœci¹.
Hanson podziêkowa³ patriarsze za jego zaanga¿owanie ekumeniczne, w tym za
dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska i przypomnia³ o znaczeniu jego niedawnej
wizyty w USA.

Podczas spotkania poruszono te¿ sprawê  30. rocznicy rozpoczêcia dialogu
teologicznego miêdzy luteranami i prawos³awnymi w skali œwiatowej, która przy-
pada w 2011 roku. Zdaniem patriarchy,  „Mamy jeszcze dalek¹ drogê do przeby-
cia, zanim osi¹gniemy pe³n¹, eucharystyczn¹ wspólnotê. Dialog jest jedynym
sposobem dla nas jako ludzi dobrej woli do rozwi¹zania problemów”.

Z 30. rocznic¹ oficjalnego dialogu zbiegnie siê piêtnaste posiedzenie plenarne
Wspólnej Komisji Teologicznej Prawos³awno-Luterañskiej, która podejmie dwa
zagadnienia podczas spotkañ przygotowawczych w 2009 i 2010 roku. S¹ to: „Mi-
sterium Koœcio³a. E/1: Natura  i atrybuty/w³aœciwoœci Koœcio³a” (2009) oraz „Mi-
sterium Koœcio³a. E/2: Misja Koœcio³a” (2010).

42 Cyt. za: Metropolit Gennadios von Sassima, 13. Plenartagung der internationalen Gemeinsamen
Kommission des orthodox-lutherischen Dialogs, 2. bis 9. November 2006 in Bratislava, “”Lutherische Welt-
Information” 2006 nr 10, s. 16.
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Rafa³ Marcin Leszczyñski

ETYKA I DOKTRYNA POLITYCZNA
KALWINA

1. Wstêp

10 lipca 2009 roku up³ynê³o 500 lat od narodzin Jana Kalwina1 . Jego dorobek
teologiczny i dzia³alnoœæ reformatorska w Genewie do dziœ s¹ przedmiotem licz-

1 Jan Kalwin przyszed³ na œwiat 10 lipca 1509 roku w pikardyjskim miasteczku Noyon na pó³nocy
Francji. Ojciec Jana, Gérard Cauvin, pochodzi³ z ch³opów. Za spraw¹ swojej pracowitoœci uzyska³ stanowi-
sko prokuratora miejscowej kapitu³y i sekretarza biskupiego. M³ody Jan pobiera³ pocz¹tkowo nauki w kole-
gium noyoñskim, a nastêpnie kontynuowa³ edukacjê w paryskim kolegium de la Marche. Pod koniec 1523
roku przeniós³ siê do renomowanego Collège Montaigu, bêd¹cego czêœci¹ Uniwersytetu Paryskiego (Sorbo-
ny). W roku 1528 ukoñczy³ studia z tytu³em magistra filozofii. W Orleanie natomiast podj¹³ Kalwin studia
prawnicze. Tam te¿ zetkn¹³ siê ze studentami i wyk³adowcami wyznaj¹cymi koncepcje luterañskie. W roku
1529 dozna³ Kalwin nag³ego nawrócenia i zacz¹³ zbli¿aæ siê stopniowo do pogl¹dów ewangelickich. W la-
tach 1533–1534 zerwa³ ostatecznie wspólnotê z Koœcio³em Rzymskim. Od tej pory Pikardyjczyk zacz¹³ pu-
blicznie opowiadaæ siê po stronie Reformacji. Pomiêdzy rokiem 1534 a 1536 podró¿owa³ po Francji, Szwaj-
carii i Italii, bior¹c udzia³ w dysputach teologicznych, pisz¹c listy i traktaty w duchu reformacyjnym. W
1536 roku opuœci³ ostatecznie Francjê i uda³ siê do Bazylei, gdzie pragn¹³ odbyæ studia teologiczne. Do celu
swojej podró¿y jednak nie dotar³, poniewa¿ zatrzymawszy siê po drodze w Genewie, zosta³ przekonany
przez genewskiego reformatora Guillaume’a Farela, ¿e jest potrzebny do utwierdzenia wyznania ewangelic-
kiego w tym mieœcie. W Genewie Kalwin stara³ siê nak³oniæ jej mieszkañców do wprowadzenia w ¿ycie re-
form koœcielnych i obyczajowych. Radykalne pomys³y Kalwina i Farela napotka³y jednak na opór ze strony
wielu wp³ywowych mieszczan. W roku 1538 zniechêceni zaistnia³¹ sytuacj¹ Reformatorzy opuœcili niesforne
miasto. Pikardyjczyk wyjecha³ do Strasburga, gdzie pracowa³ intensywnie nad drugim wydaniem swego naj-
wa¿niejszego dzie³a teologicznego, znanego jako Institutio Christianae religionis (Nauka religii chrzeœcijañ-
skiej). Ponadto na tamtejszym uniwersytecie otrzyma³ Kalwin stanowisko profesora egzegezy. Pomimo uda-
nego pobytu w Strasburgu, 13 wrzeœnia 1543 roku Reformator powróci³ do Genewy, poniewa¿ zosta³ o to
poproszony przez jej mieszkañców. Od tej pory dzia³a³ Kalwin w Genewie do koñca ¿ycia, czyli do 27 maja
1564 roku. Do jego najwiêkszych osi¹gniêæ nale¿y zaliczyæ porozumienie ze zwolennikami reformacji Ulry-
ka Zwingliego, co zaowocowa³o po³¹czeniem kalwinizmu z zwinglianizmem w jednym Koœciele Ewangelic-
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nych kontrowersji i polemik2 , wzbudzaj¹c emocje wœród chrzeœcijan ró¿nych
konfesji. Dzieje siê tak zapewne dlatego, i¿ francuski teolog mia³ sk³onnoœæ do
formu³owania kategorycznych s¹dów, nie boj¹c siê przy tym wypowiadania opi-
nii o rzeczach trudnych do przyjêcia dla wielu ludzi (np. o podwójnej predestyna-
cji). Równie¿ jego dzia³alnoœæ w Genewie bywa oceniana skrajnie odmiennie, z
jednej bowiem strony s³ychaæ g³osy pochwalne, eksponuj¹ce pozytywne zmiany
jakie zasz³y w tym mieœcie w zwi¹zku z pobytem w nim Kalwina3 , atoli z drugiej
strony dobiega do nas chór g³osów krytykuj¹cych postêpowanie Pikardyjczyka,
zarzucaj¹cych mu zapêdy dyktatorskie4  i udzia³ w straceniu Serveta5 . Wszelako
nawet najgorliwsi krytycy Kalwina zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e by³ on jednym z
najbardziej wp³ywowych teologów, jacy pojawili siê w blisko piêæsetletniej histo-
rii protestantyzmu. Bez wzglêdu wiêc na to, w jaki sposób oceniamy ¿ycie i po-
gl¹dy Reformatora z Genewy, jesteœmy zmuszeni przyznaæ, ¿e jego dzia³alnoœæ i
nauczanie by³y istotnym Ÿród³em inspiracji dla teologów protestanckich. Oprócz
tego jest niew¹tpliwym faktem, i¿ koncepcje Pikardyjczyka odcisnê³y trwa³y œlad
w zachodnioeuropejskiej historii idei. Ponadto nie sposób zaprzeczyæ, i¿ kalwiñ-
ska etyka pracy wp³ynê³a na umys³owoœæ Szwajcarów, Holendrów, Szkotów, an-
gielskich purytanów oraz osadników amerykañskich, którzy pragnêli w Ameryce
Pó³nocnej stworzyæ kraj oparty na zasadach kalwinizmu.

Mentalnoœæ zwolenników Kalwina zosta³a przejêta w du¿ym stopniu przez
wyznawców Koœcio³ów drugiej Reformacji. Denominacje te porzuca³y niekiedy

ko-Reformowanym. Por. I. Niewieczerza³, Jan Kalwin 1509-1564, „Jednota”, 10 (1979), s. 12-14; W. Benedyk-
towicz, Od placu œw. Piotra do route de Ferney, w: „Jednota”, 7-8 (1980), s. 11-14; S. Piwko, Nowa biografia
Jana Kalwina, „Jednota”, 2 (2001), s. 16-17; R. Leszczyñski, Pomnikiem jest jego dzie³o – 500 lat od narodzin
Jana Kalwina, w: Kalendarz ewangelicki 2009, Bielsko-Bia³a 2008, s. 128-135; Ch. Meehan, Janie Kalwinie,
prawie ciê nie znamy!, „Jednota”, 3-4 (2009), s. 5-7; M. Wojty³o, Jan Kalwin – dzie³o i ¿ycie, „Signa Tempo-
ris”, 16 (2009), s. 7-11. Bibliografiê dotycz¹c¹ Kalwina mo¿na znaleŸæ w opracowaniu W. Mincera, Jan Kal-
win w Polsce. Bibliografia, Toruñ 2000. W roku bie¿¹cym ma ukazaæ siê nowe wydanie owej ksi¹¿ki, uzupe³-
nione o pozycje, jakie ukaza³y siê w latach 2000-2010. Zob. te¿ prace na temat Zwingliego: I. Niewieczerza³,
¯ycie i dzie³o Ulryka Zwingliego, „Jednota”, 7-8 (1981), s. 5-11; K. Karski, 500-lecie urodzin Ulryka Zwinglie-
go, „Jednota”, 1 (1984), s. 5-6; ten¿e, Pogl¹dy Ulryka Zwingliego, „Jednota”, 7-8 (1981), s. 12-16; A. Skowro-
nek, O sprawiedliwoœæ dla Ulryka Zwingliego, „Jednota”, 7-8 (1981), s. 17-21; U. Gäbler, Huldrych Zwingli:
His Life and Work, Philadelphia 1986; W. P. Stephens, The Theology of Huldrych Zwingli, Oxford 1986; ten¿e,
Zwingli: An Introduction to His Thought, Oxford 1992; G. R. Potter, Zwingli, t³um. T. Szafrañski, Warszawa
1994; P. Jaskó³a, Ulrich Zwingli jako humanista i teolog, w: Cz³owiek i Koœció³ w dziejach, Opole 1999, s. 469-
476;. Zob. te¿ „Jednota”, 7-8 (1980) – numer poœwiêcony w ca³oœci Zwingliemu.

 2 Por. E. Jelinek, Kalwin w gronie reformatorów, w: Cz³owiek z Noyon, red. E. JóŸwiak, K. Urban, War-
szawa 2009, s. 28.

3 Por. np. J. Cottin, Jan Kalwin i wspó³czesne myœlenie o Bogu, t³um. W. Gilewski,  Warszawa 2009, s.
7-14, 34-37; I. Niewieczerza³, Jan Kalwin – reformator Koœcio³a, w: Cz³owiek…, op. cit., s. 16.

4 Por. np. J. W. Kowalski, Reformatorzy chrzeœcijañstwa, Warszawa 1970, s. 250-270; A. Tokarczyk, Jan
Kalwin, Warszawa 1989, s. 84-86; J. Piechowski, Prorok czy dyktator? Jan Kalwin,  Katowice 1988.

5 B. Tranda, Sprawa Micha³a Serveta, w: Cz³owiek…, op. cit., s. 180. Na temat Serveta zob. te¿: M. Hil-
lar, The case of Michael Servetus (1511-1553). The turning point in the struggle for freedom of conscience,
Lewiston 1997;  R. H. Bainton, Hanted heretic. The life and Heath of Michael Servetus, 1511-1553, Provi-
dence 2005.
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pewne w¹tki Kalwinowej teologii, na przyk³ad doktrynê o podwójnej predestyna-
cji, pielêgnuj¹c jednak praktyczne aspekty kalwinizmu, takie jak stosunek do pra-
cy, pañstwa i w³asnoœci. Doskona³¹ egzemplifikacj¹ owego zjawiska jest chocia¿-
by metodyzm, który wypar³ siê nauki o podwójnej predestynacji, pod¹¿aj¹c w
tym wzglêdzie za arminianizmem, podkreœlaj¹c wszak¿e w duchu Kalwina ko-
niecznoœæ podjêcia przez cz³owieka wierz¹cego wysi³ków na rzecz uœwiêcenia.

Nawet wspó³czeœnie, w erze postêpuj¹cej laicyzacji i indyferentyzmu religijne-
go, w moralnoœci czêœci cz³onków spo³eczeñstw zachodnich daj¹ siê zaobserwo-
waæ postawy oraz przekonania wyniesione z kalwinizmu i jego odmian. Wspo-
mniani uczestnicy kultury zachodniej niekoniecznie s¹ ludŸmi religijnymi, utrzy-
muj¹cymi kontakty z Koœcio³ami ewangelicko-reformowanymi lub wspólnotami
wyros³ymi w ³onie kalwinizmu. Czêsto nawet nie zdaj¹ sobie oni sprawy z tego,
¿e czêœæ spoœród wyznawanych przez nich wartoœci i norm moralnych tkwi korze-
niami w etyce Kalwina i kalwinizmu6 . Prawd¹ jest, ¿e osadzenie owych indyfe-
rentnych religijnie osób w etyce Kalwina bywa wybiórcze i niepe³ne, trudno
wszak byæ konsekwentnym kalwinist¹ bêd¹c jednoczeœnie cz³owiekiem nieposia-
daj¹cym wiedzy na temat nauczania Kalwina oraz obojêtnym religijnie. Opisuj¹c
œwiatopogl¹d takich ludzi, nie mo¿na jednak przejœæ obojêtnie wobec kalwiñskich
w¹tków, jakie siê w nim pojawiaj¹, œwiadcz¹ one bowiem o wp³ywie kalwiñskiej
teologii moralnej na cz³owieka Zachodu.

Skoro Kalwinowa etyka wpisa³a siê na trwa³e w historiê istotnej czêœci spo³e-
czeñstw zachodnich, warto przyjrzeæ siê jej nieco bli¿ej, wskazuj¹c zw³aszcza na
te jej aspekty, które ukszta³towa³y umys³owoœæ ludzi ¿yj¹cych w krajach zdomi-
nowanych przez ewangelicyzm reformowany.

2. Moralnoœæ cz³owieka upad³ego

Przystêpuj¹c do analizy etyki Jana Kalwina, pamiêtaæ nale¿y, i¿ jest ona inte-
graln¹ czêœci¹ Kalwinowej teologii i bez umieszczenia jej w kontekœcie refleksji
teologicznej Reformatora z Genewy trudno j¹ zrozumieæ i poprawnie zbadaæ. Pi-
kardyjczyk nie zamierza³ stworzyæ autonomicznej etyki i nauk spo³eczno-gospo-

6 Jak widaæ, dokonujê tu rozró¿nienia pomiêdzy Kalwinem a kalwinizmem. Kalwinizm jest pok³osiem
nauczania i dzie³a Kalwina, wyrastaj¹c z myœli Reformatora z Genewy niczym k³os z ziarna, jednak pomiê-
dzy pewnymi jego elementami a nauk¹ Kalwina zachodz¹ niejakie ró¿nice, o których nie nale¿y zapominaæ.
Przeoczenie owych ró¿nic mo¿e doprowadziæ do przypisania Kalwinowi pogl¹dów wykraczaj¹cych poza
jego nauczanie. Z drugiej atoli strony kalwinizm jest pochodn¹ teologii Pikardyjczyka, tak wiêc b³êdem by-
³oby odrywanie kalwinizmu od koncepcji g³oszonych przez Reformatora z Genewy.
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darczych, jakie  mog³yby funkcjonowaæ samodzielnie obok jego teologii, by³ on
bowiem teologiem, a nie etykiem lub teoretykiem nauk spo³eczno-politycznych.
W zwi¹zku z tym jego nauka o moralnoœci ma charakter wybitnie heteronomicz-
ny. Nale¿y wiêc podkreœliæ, ¿e etyka Kalwina jest w pe³nym tego s³owa znacze-
niu etyk¹ teologiczn¹, z tego powodu zagadnienia etyczne ³¹cz¹ siê w niej œciœle z
problematyk¹ teologiczn¹, a konkretnie z pogl¹dami Genewczyka na temat stanu
upad³ej ludzkiej natury oraz drogi zbawienia przygotowanej dla ludzi przez Boga.
Problemy antropologiczne i soteriologiczne s¹ kluczem do zrozumienia etyki
Kalwina, dlatego te¿ nie mo¿na ich pomin¹æ w niniejszym opracowaniu.

2.1. Niewolna wola

Przyjrzyjmy siê zatem, jakie – zdaniem Kalwina – s¹ skutki upadku prarodzi-
ców rodzaju ludzkiego dla kondycji naszej natury, i w jaki sposób wp³ywa na ni¹
grzech pierworodny.

Wed³ug helweckiego teologa, upadek pierwszych ludzi doprowadzi³ do g³êbo-
kiego ska¿enia ludzkiej natury. Degeneracja cz³owieczej esencji ujawnia siê za-
równo w sferze poznania Boga – poniewa¿ cz³owiek nie potrafi poznaæ Stwórcy
przy pomocy swego przyrodzonego rozumu7  – jak i na gruncie ¿ycia moralnego

7 Reformator naucza³, ¿e cz³owiek posiada potencjaln¹ zdolnoœæ poznania czêœciowej prawdy o Bogu na
drodze naturalnej (filozoficznej), poniewa¿ Bóg wszczepi³ mu zarodek religii (religionis semen), dziêki które-
mu wszyscy ludzie posiadaj¹ wrodzone przekonanie o istnieniu Boga. Por. I. Calvinus, Institutio Christianae
religionis, I. III. 1: “Atqui nulla est etiam, ut Ethnicus ille ait, tam barbara natio, nulla gens tam efferata, cui
non insideat haec persuasio, Deum esse”; ibid., I. IV. 1: „Sicut autem omnibus inditum esse divinitus religionis
semen experientia testator (…). Cyt za: I. Calvinus, Institutio Christianae religionis, lib. I: De cognitione Dei
Creatoris, w: Ioannis Calvini opera selecta, t. 3, Monachii 1928. Ponadto Stwórca ukaza³ swoj¹ chwa³ê w
stworzeniu, dlatego te¿ ludzki rozum mo¿e zdobyæ o Nim czêœciow¹ wiedzê na podstawie ogl¹du natury. W
Nauce religii chrzeœcijañskiej I, V, 1 Kalwin napisa³: „Bóg nie tylko wszczepi³ umys³om ludzkim to, co nazwa-
liœmy zarodkiem religii, lecz ponadto tak siê wyraŸnie ukaza³ w ca³ym stworzeniu œwiata i codziennie siê uka-
zuje, ¿e niepodobna otworzyæ oczu, ¿eby go nie dostrzec. Istota jego jest wprawdzie niepojêta, tak ¿e bóstwo
jego wymyka siê wszelkim zmys³om ludzkim, lecz na poszczególnych dzie³ach swoich wyry³ okreœlone zna-
miona chwa³y swojej, i to tak dobitnie i wyraŸnie, ¿e ani prostak, ani g³upiec nie mo¿e t³umaczyæ siê nie-
wiedz¹. Dlatego te¿ jak¿e s³usznie wo³a prorok, i¿ Bóg przyodzia³ siê œwiat³oœci¹ jak szat¹, chc¹c przez to po-
wiedzieæ, ¿e Bóg dopiero wtedy zacz¹³ wystêpowaæ w widzialnej dla ludzkich oczu postaci, kiedy stwarzaj¹c
œwiat ujawni³ znamiona swej mocy, w które zdobny ukazuje siê nam, ilekroæ oczy tu czy tam zwracamy. (...) A
wiêc przede wszystkim, w któr¹kolwiek stronê skierujesz swój wzrok, nie ma takiej cz¹stki œwiata, gdzie nie
mo¿na by dostrzec jaœniej¹cych choæby jakichœ iskierek jego chwa³y. (...) St¹d autor „Listu do Hebrajczyków”
piêknie nazywa nasze ¿ycie widowiskiem rzeczy niewidzialnych (Hebr 11, 3), poniewa¿ ten tak harmonijny
uk³ad œwiata jest dla nas jakby zwierciad³em, w którym mo¿emy ogl¹daæ Boga inaczej niewidzialnego. Z tego
powodu prorok przypisuje tworom niebieskim mowê znan¹ wszystkim na œwiecie (Ps 19, 2n); poniewa¿ tak
przekonywaj¹ce jest to ich poœwiadczenie boskoœci, i¿ nie powinno ujœæ uwagi ¿adnego, nawet najbardziej
ciemnego, narodu”. Cyt. za Jan Kalwin, Nauka religii chrzeœcijañskiej, t³um. I. Lichoñska, w: Myœl filozoficz-
no-religijna Reformacji XVI wieku, pod. red. L. Szczuckiego, Warszawa 1972, s. 289-291. Zob. tekst ³aciñski:
„(…) necui praeclusus essed ad foelicitatem aditus, non solum hominum mentibus indidit illud quod diximus
religionis semen, sed ita se pacefetit in toto mundi opificio, ac se quotidite palam ofert, ut aperire oculos naqu-
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ludzi, znajduj¹cego siê – wed³ug Pikardyjczyka – w stanie g³êbokiego rozk³adu i
chaosu.

Dezintegracja ludzkiej natury wynika z zatarcia wizerunku Boga w cz³owieku.
Prarodzice rodzaju ludzkiego zostali stworzeni na obraz Boga (Gen 1, 26-27),
jednak¿e ich niepos³uszeñstwo spowodowa³o, i¿ utracili oni podobieñstwo do
Stwórcy. W ten sposób zanegowali oni tak¿e swoje cz³owieczeñstwo, gdy¿ wize-
runek Boga by³ immanentn¹ czêœci¹ ich esencji. Odt¹d cz³owiek prowadzi ¿ycie
nieautentyczne, bêd¹c istot¹ wyalienowan¹, pogr¹¿on¹ w bezbo¿nej egzystencji8 .

Szczególnie wielkie szkody wyrz¹dzi³ grzech pierworodny woli cz³owieka.
Przed upadkiem by³a ona wolna i zdolna do wybierania dobra. Reformator s¹-
dzi³ nawet, ¿e w stanie rajskiej doskona³oœci Adam i Ewa potrafili osi¹gn¹æ
sami z siebie ¿ycie wieczne, poniewa¿ posiadali predyspozycje potrzebne do
przestrzegania Prawa Bo¿ego i prowadzenia sprawiedliwego ¿ycia9 . Sytuacja
owa zmieni³a siê radykalnie, gdy prarodzice rodzaju ludzkiego wypowiedzieli
pos³uszeñstwo Bogu i uwierzyli k³amstwu szatana. Dokonali oni wyboru, pole-
gaj¹cego na poddaniu swojej woli szatanowi. Od tego momentu ludzka wola
sta³a siê wol¹ niewoln¹, albowiem zosta³a zniewolona przez grzech i szatana.
Inaczej mówi¹c – w przekonaniu Kalwina – grzesznik posiada wolê, lecz jest
ona nieustannie nakierowana na z³o i diab³a, odrzucaj¹c wszystko to, co pocho-
dzi od Boga i wi¹¿e siê z dobrem. W ten sposób wola cz³owieka sta³a siê wol¹

eant quin aspicere eum cogantur. Esentia quidem eius incomprehensibilis est, ut sensu omnes humanos procul
efugiat eius numen: verum singulis operibus suis certas gloriae suae notas insculpsit, et quidem adeo claras et
insignes ut sublata sit quanlibet rudibus et stupidis ignorantiae excusatio. Ideo optimo iure Propheta exclamat,
luce quasi vestimento ipsum esse amicum: acsi diceret, coepisse tunc demum visibili ornatu insignem prodire
ex quo in mundi creatione sua insignia protulit, quibus nunc quoties oculos huc vel illuc circunferimus, decorus
apparet. (…) Quaquaversum oculos coniicias, nulla est mundi particula in qua non scintillae saltem aliquae glo-
riae ipsius emicare cernantur. (…) Quare eleganter author Epistolae ad Hebraeos secula nuncupat, invisibilium
rerum spectacula: quod nobis vice specula sit tam concinna mundi position, in quo invisibilem alioqui Deum
contemplari liceat. Qua ratione Propheta caelestibus creatures idioma attribuit, nullis nationibus incognitum [Ps
19,2 n]: quod evidentior illic extat divinitatis testificatio quam ut praetesire gentis ullius vel obtusissimae consi-
derationem debeat”.  Zob. te¿: ibid., I. V. 2-4, 6, 9-10. Upad³y cz³owiek nie robi jednak nale¿ytego u¿ytku ze
swoich naturalnych zdolnoœci poznawczych, poniewa¿ jego naznaczona grzechem wola odci¹ga rozum od po-
znania Stwórcy, gdyby bowiem cz³owiek pozna³ choæ cz¹stkê prawdy o Bogu, musia³by Go czciæ i ¿yæ zgodnie
z Jego Zakonem, tymczasem z³a wola ludzka woli obraæ sobie za przedmiot kultu fa³szywych bogów, którzy
nie stawiaj¹ przed cz³owiekiem wysokich wymagañ moralnych. Koniec koñców ludzkoœæ nie poznaje prawdzi-
wego Boga na drodze naturalnej (filozoficznej). Por. ibid., I. IV. 1: „Sicut autem omnibus inditum esse divinitus
religionis semen experientia testator: ita vix centesimus quisque reperitur qui conceptum in suo corde foveat,
nullus autem in quo maturescant: tantum abest ut fructus appareat suo tempore. Porro sive alii evanescant in
suis superstitionibus, sive alii data opera malitiose a Deo desciscant, omnes tamen degenerant a vera eius notia.
Ita fit ut nulla in mundo recta maneat pietas. (…) Quidquid enim postea in cultum aut obsequium Dei molian-
tur, impensum illi ferre nequeunt: quia non ipsum, sed cordis sui figmentum potius et somnium, pro ipso co-
lunt”. T³um. polskie I. Lichoñskiej: „O ile doœwiadczenie uczy, ¿e nasienie religii (religionis semen) posiane
zosta³o z bo¿ej ³aski w sercach wszystkich ludzi, o tyle widzimy, ¿e ledwie co setny cz³owiek pielêgnuje ów
zarodek, a nie ma w ogóle takich, w których by on dojrza³, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿eby wyda³ w odpowiednim
czasie owoc. Z kolei zarówno ci, którzy gnuœniej¹ w swych przes¹dach, jak i ci, którzy pe³ni z³oœci umyœlnie
odstêpuj¹ od Boga, wyrzekaj¹ siê prawdziwej jego znajomoœci. Dochodzi wiêc do tego, ¿e nie ma na œwiecie
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z³a. W Nauce religii chrzeœcijañskiej Kalwin pisa³: „Przez to zniewolenie grze-
chem wola jest ca³y czas zwi¹zana, i nie mo¿e zwróciæ siê ku dobru, ani nawet
go szukaæ. Tego rodzaju bowiem zwrot jest pocz¹tkiem nawrócenia, które w
ca³oœci przypisuje siê Bo¿ej ³asce w Duchu Œwiêtym. W jakiœ sposób Jeremiasz
by³ proszony przez Boga, aby siê nawróci³, jeœli chce zwrotu [Jer. 31. 18]. Dla-
tego prorok w tym samym rozdziale opisuj¹c duchowe odkupienie wiernego
ludu, nazywa go odkupionym z rêki silniejszego. Pokazuj¹c oczywiœcie jak sil-
nymi wêz³ami zwi¹zany jest grzesznik, jak d³ugo opuszczony przez Boga, pêdzi
¿ywot pod jarzmem diabelskim. Niemniej wola pozostaje, która z bardzo sk³on-
nej do grzechu namiêtnoœci poœpiesznie pêdzi ku zatraceniu. Poniewa¿  cz³o-
wiek nie jest pozbawiony woli, gdy¿ oparty jest o ow¹ koniecznoœæ, lecz czy-
stoœci woli. (…) Dlatego po prostu chcieæ, to dla cz³owieka chcieæ Ÿle, jest
spraw¹ zepsutej natury, chcieæ dobrze jest spraw¹ ³aski. Nastêpnie gdy mówiê,
¿e wola pozbawiona jest wolnoœci, chodzi mi o to, ¿e z koniecznoœci kieruje
siê, czy poci¹gana jest ku z³u”10 .

Zniewolenie ludzkiej woli nie oznacza jednak, ¿e cz³owiek jest zmuszany
przez jakieœ zewnêtrzne si³y do czynienia z³a i trwania w buncie przeciwko Bogu.
Zdaniem Pikardyjczyka, ludzka wola wybiera z³o chêtnie, czerpi¹c radoœæ z od-
rzucania Boga i Jego Zakonu (Prawa Bo¿ego). Cz³owiek znajduje zatem upodo-
banie w grzechu i ¿yciu bez Boga. Genewczyk naucza³, ¿e cz³owiek wybiera z³o
z koniecznoœci, gdy¿ popycha go do tego jego grzeszna natura. Z drugiej strony
z³e postêpowanie cz³owieka nie wynika z przymusu, poniewa¿ pragnie on z ca³e-
go serca trwaæ w grzechu i pod¹¿aæ za szatanem. Reasumuj¹c: cz³owiek grzeszy z
koniecznoœci, ale nie pod przymusem11 .

Jak siê wydaje, powy¿sza konstrukcja myœlowa pe³ni³a w teologii Kalwina
rolê teodycealn¹, Genewczyk chcia³ bowiem w ten sposób wykazaæ, ¿e pierwsi

 prawdziwej pobo¿noœci. (…) Bo gdyby nawet potem usi³owali coœ uczyniæ dla okazania czci i uleg³oœci Bogu,
to nie mog¹ tego uczyniæ w nale¿ytej mierze, poniewa¿ nie jego czcz¹, ale raczej jak¹œ fikcjê, wytwór w³asnej
wyobraŸni”. Ibid., I. V. 12: „St¹d ten przeogromny potok b³êdów, który zalewa i zape³nia œwiat ca³y. W³asny
rozum bowiem jest dla ka¿dego labiryntem (suum enim cuique ingenium instar labyrinthi est); nie dziw wiêc,
¿e poszczególne ludy rozdzieli³y siê wedle ró¿nych wymyœlonych pogl¹dów. Wiêcej, niemal ka¿dy pojedynczy
cz³owiek mia³ swych w³asnych bogów. Bo kiedy niewiedza i ciemnota ³¹czy siê z zuchwa³oœci¹ i swawol¹,
trudno znaleŸæ kogoœ, kto by nie stworzy³ sobie jakiegoœ bo¿ka czy zjawy, by je czciæ zamiast Boga. Zaiste,
podobnie jak z wielkiej i obfitej krynicy z szumem wyp³ywaj¹ wody, tak wytrysn¹³ z ludzkiej g³owy nieprzeli-
czony t³um bogów (…)”. Zob. tak¿e ca³oœæ I. V. 12. Patrz równie¿: ibid., II. II. 18-19. Zob. tekst ³aciñski w: I.
Calvinus, Institutio…, op. cit., lib. II: De cognitione Dei Redemptoris, w: Ioannis…, op. cit.

8 Por. ibid., I. XV. 5; I. XV. 4; II. I. 6. Zob. te¿ B. Tranda, Humanizm spo³eczny Jana Kalwina, w: Cz³o-
wiek…, op. cit., s. 43-45.

9 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., I. XV. 8.
10 Por. ibid., II. III. 5. Cyt. za przek³adem J. Kucharczyka. Zob. te¿ ibid., II. XVI. 16. Przek³ad zosta³ mi

udostêpniony w formie elektronicznej przez t³umacza. Jest on przygotowywany do druku przez Towarzy-
stwo Upowszechniania Myœli Reformowanej „Horn”. Ksiêga IV, rozdzia³y 16-20, t³umaczona jest przez R.
Leszczyñskiego (seniora), ksiêgi I-III oraz czêœæ ksiêgi IV przet³umaczone zosta³y przez J. Kucharczyka.

11 Por. ibid., II. IV. 1.
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ludzie zas³u¿yli sobie na potêpienie przez Boga, dokonuj¹c wyboru pomiêdzy
Stwórc¹ a szatanem. Wybór ten polega³ na odrzuceniu Boga i zwróceniu siê ku
szatanowi. Odpowiedzialnoœæ za upadek spoczywa wiêc wy³¹cznie na ludziach, a
nie na Bogu. W chwili podjêcia przez Adama i Ewê decyzji o odwróceniu siê od
Boga i oddaniu siê we w³adanie szatana, prarodzice i ich potomkowie utracili
zdolnoœæ dalszego dokonywania wyborów pomiêdzy dobrem i z³em, pogr¹¿aj¹c
siê ca³kowicie w grzechu. Nastêpcy pierwszych ludzi grzesz¹ zatem z konieczno-
œci, atoli stan ów najwyraŸniej siê im podoba, poniewa¿ ze wstrêtem odwracaj¹
siê oni od rzeczy zwi¹zanych z Bogiem. W ten sposób ludzie przypieczêtowuj¹
wyrok potêpiaj¹cy, jaki wyda³ na nich Stwórca, staj¹c siê mas¹ istot upad³ych
(massa damnata). Cz³owiek – wed³ug Kalwina – zapracowa³ wiêc na swoje potê-
pienie, otrzymuj¹c od Boga to, na co zas³u¿y³.

Sparali¿owanie przez grzech pierworodny ludzkiej zdolnoœci wybierania dobra
powoduje, ¿e grzesznik nie jest w stanie sam z siebie czyniæ dobrze i ¿yæ spra-
wiedliwie. Wszelkie jego wysi³ki zmierzaj¹ce do spe³niania dobrych uczynków
skazane s¹ z góry na niepowodzenie, pog³êbiaj¹c dodatkowo jego z³oœæ i prze-
wrotnoœæ, albowiem wbijaj¹ go w pychê i samozadowolenie12 . Grzesznik wy-
obra¿a sobie, ¿e skoro dokona³ czynu, który w jego mniemaniu zas³uguje na mia-
no dobrego uczynku, to z pewnoœci¹ jest cz³owiekiem dobrym i zas³uguj¹cym na
zbawienie. W rzeczywistoœci jednak upad³y cz³owiek nie mo¿e uczyniæ nic dla
osi¹gniêcia zbawienia. Nie potrafi on nawet zainicjowaæ samodzielnie procesu
swojego nawrócenia do Boga. Dzieje siê tak, poniewa¿ wola ludzka nie posiada
w sobie ¿adnych pierwiastków dobra, które mog³yby popchn¹æ cz³owieka w stro-
nê Stwórcy i pomóc mu zwróciæ siê ku Bogu i Jego ³asce13 . Z tego powodu ludzie
nie s¹ w stanie zas³u¿yæ sobie na zbawienie14 .

Tragiczn¹ sytuacjê grzesznika komplikuje dodatkowo jego niezdolnoœæ do
odró¿niania dobra od z³a, co sprawia, ¿e nie zdaje on sobie sprawy ze swojej
grzesznoœci. Zdaniem Genewczyka, nieznajomoœæ dobra nie zwalnia jednak
cz³owieka od odpowiedzialnoœci za jego czyny. Kalwin s¹dzi³, ¿e Bóg wyposa-
¿y³ wszystkich ludzi w naturalne prawo moralne, jakie istnieje w naszych du-
szach nawet po upadku w grzech15 . Prawo naturalne daje cz³owiekowi poten-
cjaln¹ zdolnoœæ odró¿niania dobra od z³a. Naturalny os¹d dobrego i z³ego, spra-
wiedliwoœci i niesprawiedliwoœci nie jest jednak odpowiednio wykorzystywany
przez ludzi. Cz³owiek ma wiêc mo¿liwoœæ odró¿niania dobra od z³a, ale nie
chce z niej skorzystaæ, poniewa¿ dokonuj¹c takiego rozró¿nienia, musia³by za-

12 Por. ibid., III. VII. 2. Tekst ³aciñski w: I. Calvinus, Institutio…, op. cit., lib. III: De modo percipiendae
Christi gratiae, w: Ioannis…, op. cit., t. 4, Monachii 1931.

13 Por. ibid., II. III. 5, 11; III. II. 33-34, 41.
14 Por. ibid., II. III. 5; III. II. 33-34, 41.
15 Por. S. Piwko, Myœl etyczna w nauce Jana Kalwina, w: Cz³owiek…, op. cit., s. 135; M. Hintz, Wokó³

etyki protestanckiej. Pocz¹tki po stronie reformowanej, w: Cz³owiek…, op. cit., s. 128.
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cz¹æ ¿yæ zgodnie z Bo¿¹ wol¹, tymczasem nie ma on na to ochoty. Skoro jed-
nak cz³owiek zosta³ wyposa¿ony przez Boga w naturalny zmys³ moralny i zdol-
noœæ do odró¿niania dobra od z³a, zatem nie mo¿e on t³umaczyæ swoich z³ych
uczynków niezdolnoœci¹ do poznania dobra. Koniec koñców okazuje siê, ¿e
prawo naturalne tkwi¹ce w ludziach przypieczêtowuje ich potêpienie, albowiem
posiadaj¹c naturalny zmys³ moralny pomocny w odró¿nianiu dobra od z³a, lu-
dzie nie mog¹ t³umaczyæ swojego z³ego postêpowania niemo¿noœci¹ poznania
dobra. Gdyby rzeczywiœcie nie mogli poznaæ dobra, trudno by³oby ich potêpiaæ
za niegodziwe postêpowanie, poniewa¿ jednak posiadaj¹ naturalne predyspozy-
cje s³u¿¹ce do odró¿niania dobra od z³a, których celowo nie aktualizuj¹, staj¹
siê tym samym winni pope³nianego z³a16 .

Szczególnym przejawem prawa naturalnego jest Zakon Bo¿y wraz ze sw¹ naj-
wa¿niejsz¹ czêœci¹, jak¹ jest Dekalog17 . Zdaniem Kalwina, Zakon zosta³ dany lu-
dziom miêdzy innymi po to, aby wykazaæ, i¿ s¹ grzesznikami. W konfrontacji z
Przykazaniami zapisanymi w Prawie Bo¿ym cz³owiek okazuje siê istot¹ upad³¹,
poniewa¿ nie jest w stanie samodzielnie wype³niæ woli Bo¿ej zawartej w Zako-
nie. Jego starania w tym wzglêdzie s¹ ca³kowicie daremne. W zwi¹zku z tym Za-
kon jest jakby rodzajem lustra, w którym ludzie mog¹ obejrzeæ swoj¹ bezsilnoœæ i
nieprawoœæ. Bóg stosuje go zatem wobec grzeszników w celach pedagogicznych,
daj¹c im szansê na poznanie ich op³akanej kondycji moralnej. Z tego powodu
Kalwin mówi³ o usus paedagogicus Zakonu czyli o pedagogicznym (wychowaw-
czym) zastosowaniu Prawa Bo¿ego18 .

Ludzka nienawiœæ do Boga i ¿ycia zgodnego z Bo¿¹ wol¹ nie oznacza jednak,
i¿ cz³owiek nie pragnie rzeczy dobrych dla siebie. Grzesznik instynktownie po¿¹-
da ró¿nego rodzaju dóbr – problem w tym, ¿e s¹ to dobra doczesne, które maj¹
zaspokoiæ jego egoistyczne potrzeby. Postêpuj¹c w ten sposób, upad³y cz³owiek
nie kieruje siê mi³oœci¹ do Boga i bliŸnich, lecz swoim partykularnym interesem,
czêsto sprzecznym z Bo¿¹ wol¹. Grzeszny cz³owiek nie szuka wiêc tak naprawdê
dobra zwi¹zanego z Bogiem19 .

 16 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., II. II. 22: „Pawe³ stwierdzi³ trochê wczeœniej, ¿e ci, którzy
zgrzeszyli znajduj¹c siê pod Prawem, bêd¹ s¹dzeni przez Prawo, którzy zaœ zgrzeszyli poza Prawem, gin¹
tak¿e bez Prawa. Poniewa¿ mog³oby wydawaæ siê to niedorzeczne, i¿ ludy gin¹ bez jakiegokolwiek prawa
(…), zaraz dodaje, ¿e ich sumienie jest dla nich Prawem, i ¿e to wystarczy do ich sprawiedliwego potêpie-
nia. Celem prawa naturalnego jest zatem odebranie cz³owiekowi wymówki”. T³um. w³asne.

17 Por. M. Hintz, op. cit., s. 128.
18 Por. B. Cottret, Kalwin, t³um. M. Milewska, Warszawa 2000, s. 332.
19 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., II. II. 26.
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2.2. Pozorne cnoty pogan

2.2.1. Kalwinowa krytyka filozoficznej aretologii

Jeœli – zdaniem Kalwina – upadli ludzie nie s¹ w stanie uczyniæ sami z siebie
nic dobrego, có¿ zatem pocz¹æ z owymi poganami, których uznaje siê powszech-
nie za cnotliwych (na przyk³ad z Sokratesem)? W jaki sposób odnieœæ siê do ich
godziwego i cnotliwego ¿ycia? Czy ich cnota nie œwiadczy o tym, ¿e cz³owiek
mo¿e sam z siebie wybraæ dobro i odrzuciæ z³o?

Powy¿sze zagadnienie by³o rozwa¿ane przez teologów ju¿ u zarania chrzeœci-
jañstwa. Czêœæ z nich sk³onna by³a przyznaæ, i¿ wœród pogan zdarzali siê ludzie
prowadz¹cy cnotliwe ¿ycie. Modelowym wrêcz przyk³adem Ojców Koœcio³a g³o-
sz¹cych taki w³aœnie pogl¹d s¹ Justyn Mêczennik20  oraz Klemens Aleksandryj-
ski21 . Apologeci owi twierdzili, ¿e Bóg ukszta³towa³ kosmos, pos³uguj¹c siê swo-
im Logosem (Rozumem, Myœl¹, M¹droœci¹, S³owem), którym by³ Syn Bo¿y.
Podczas stwarzania wszechœwiata Syn Bo¿y rozsia³ w bytach swoje cz¹steczki,
tzw. logosy zarodkowe22 , w zwi¹zku z czym w ka¿dym bycie przebywa cz¹stecz-
ka Logosu, za spraw¹ jakiej byt ów uczestniczy w Logosie kosmicznym23 . WiêŸ z

20 Justyn przyszed³ na œwiat w koñcu pierwszego lub zaraz na pocz¹tku drugiego wieku. Dok³adnej daty
jego urodzenia jednak nie znamy, wiemy natomiast, ¿e jego rodzinnym miastem by³o palestyñskie miasto
Neapolis (dzisiejsze Nablus). Jego pogañscy rodzice byli greckimi osadnikami. Ju¿ jako m³odzieniec intere-
sowa³ siê filozofi¹, zadaj¹c pytania o Boga i cel ludzkiego ¿ycia. Bêd¹c cz³owiekiem wychowanym w kultu-
rze hellenistycznej, zwróci³ siê zrazu w swych poszukiwaniach prawdy ku filozofii greckiej. Historiê swoich
poszukiwañ intelektualnych zawar³ nastêpnie w traktacie Dialog z ¯ydem Tryfonem. Oko³o roku 130 nawró-
ci³ siê na chrystianizm, nie porzucaj¹c jednak swych filozoficznych zainteresowañ. Tu¿ po nawróceniu
osiad³ w Efezie. W zwi¹zku z powstaniem Bar Kochby (132-135) opuœci³ miasto i wyjecha³ do Rzymu,
gdzie za³o¿y³ szko³ê teologiczno-filozoficzn¹. W trakcie pewnej publicznej debaty filozoficznej, jakie by³y
w owych czasach na porz¹dku dziennym, Justyn star³ siê na argumenty z filozofem cynickim o imieniu Kre-
scens. Krescens przegra³ dyskusjê z Justynem i chc¹c zemœciæ siê na nim, oskar¿y³ go przed w³adzami rzym-
skimi o dzia³alnoœæ antypañstwow¹. W efekcie Justyn zosta³ skazany na œmieræ przez œciêcie mieczem, co
nast¹pi³o prawdopodobnie pomiêdzy rokiem 163 a 167.

21 Titus Flavius Clemens urodzi³ siê ok. 150 roku w Atenach. Wszystko wskazuje na to, ¿e jego rodzice
byli poganami. Klemens tworzy³ w okresie rz¹dów cesarza Sewera (193–211) oraz cesarza Karakalli (211–
217). Zgodnie ze zwyczajem ludzi wykszta³conych ¿yj¹cych w jego czasach podró¿owa³ wiele po Imperium
Rzymskim, chc¹c odnaleŸæ nauczyciela filozofii, który wskaza³by mu drogê wiod¹c¹ do poznania prawdy.
W Aleksandrii zwi¹za³ siê z niejakim Pantenem, nawróconym na chrzeœcijañstwo mêdrcem stoickim lub pi-
tagorejskim, uwa¿anym za pierwszego scholarchê aleksandryjskiej szko³y katechetycznej. Osoba nauczycie-
la zafascynowa³a do tego stopnia Klemensa, i¿ osiada³ na sta³e w Aleksandrii. Pod jego kierunkiem zg³êbia³
Klemens filozofiê i doktrynê chrystianizmu. W koñcu zosta³ wspó³pracownikiem Pantena i jego nastêpc¹ w
szkole katechetycznej, zyskuj¹c powa¿anie w ca³ym œwiecie chrzeœcijañskim. W roku 202, na skutek prze-
œladowañ chrzeœcijan, jakie rozgorza³y za panowania Septymiusza Sewera, zosta³ zmuszony do wyjazdu z
Aleksandrii. Przez pewien czas przebywa³ Klemens w Kapadocji u biskupa Cezarei Kapadockiej Aleksan-
dra, który by³ jego uczniem i przyjacielem. W czasie swego pobytu w Cezarei Klemens wydatnie przyczyni³
siê do rozwoju tamtejszego zboru. Jak siê wydaje, Aleksandryjczyk zmar³ oko³o roku 215, atoli czasami
przesuwa siê jego œmieræ na rok 231.

22 Zob. R. M. Leszczyñski, Logos spermatikos, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, szp. 1320-1321.
23 Por. Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Koœcio³a, Kraków 2008, s. 16.
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Logosem jest najsilniejsza w przypadku ludzi, albowiem w ich rozumnych du-
szach obecnoœæ Logosu kosmicznego manifestuje siê szczególnie intensywnie24 .
Dziêki uczestnictwu rozumu ludzkiego w Logosie kosmicznym cz³owiek posiada
w sobie naturalne prawo moralne. Jeœli zatem ¿yje on w zgodzie ze swoim rozu-
mem, to jest równie¿ zdolny do odró¿niania dobra od z³a, sprawiedliwoœci od nie-
sprawiedliwoœci25 . Tym w³aœnie nale¿y t³umaczyæ cnotliwe ¿ycie czêœci pogañ-
skich filozofów, którzy potrafili uzgodniæ swoje postêpowanie z Prawem Bo¿ym,
to¿samym z Prawem Logosu zasianym w ludzkich umys³ach. Filozofowie ci uni-
kali z³ego i kierowali siê wol¹ Bo¿¹, pomimo ¿e demony wywo³ywa³y nienawiœæ
wobec nich w bezrozumnych t³umach26 . Jednym s³owem, ¿yli oni zgodnie z Pra-
wem Bo¿ym wszczepionym w nich przez Syna Bo¿ego, dlatego byli niejako
chrzeœcijanami przed Chrystusem. Justyn Mêczennik zaliczy³ w ich poczet miê-
dzy innymi Sokratesa, stoików i Heraklita27 . Jeszcze dalej posun¹³ siê Klemens
Aleksandryjski, który uzna³ filozofiê za drugie Ÿród³o Objawienia. S¹dzi³ on, ¿e
Zakon zosta³ objawiony Hebrajczykom przez Jahwe w celu przygotowania ich na
przyjœcie Chrystusa, którym by³ inkarnowany Syn Bo¿y, filozofia zaœ przygoto-
wywa³a do tego wydarzenia pogan. W swoim najwa¿niejszym dziele, Kobier-

24 Por. Justyn Mêczennik, Apologia, II. 6. 7, w: Œwiêty Justyn Filozof i Mêczennik, Apologia, Dialog z
¯ydem Tryfonem, t³um., oprac. i wstêp A. Lisiecki, Pisma Ojców Koœcio³a, t. IV, Poznañ 1926. Clemens Ale-
xandrinus, Hypotyposeis, cod. 109. Cyt za: J. Naumowicz, Wczesnochrzeœcijañscy pisarze aleksandryjscy w
Bibliotece Focjusza, Wroc³aw – Warszawa – Kraków 1995. Por. te¿ L. G³adyszewski, Œwiêty Justyn – chrze-
œcijañski filozof i mêczennik, „Ateneum Kap³añskie” 71 (1979), t. 93, s. 24. Zob. równie¿ inne prace o Justy-
nie: W. Tarczyñska, Œwiêty Justyn apologeta, „¯ycie i Myœl” 1 (1954), s. 86-114; W. A. Shotwell, The Bibli-
cal Exegesis of Justin Martyr, London 1965; L. M. Bernard, Justin Martyr. His Life and Thought, Cambridge
1967; E. R. Goodenough, The Theology of Justin Martyr. An Investigation into the Concepts of Early Chri-
stian Literature and Its Hellenistic and Judaistic Influences, (reprint) Amsterdam 1968; E. Osborn, Justin
Martyr, Tûbingen 1973; E. £omnicki, Modlitwa eucharystyczna w przekazie Justyna, „Tarnowskie Studia
Teologiczne” 8 (1981), s. 201 – 202; P. Merlo, Liberi per vivere secondo il Logos. Principi e criteri dell’agi-
re morale in San Giustino filosofo e martire, Roma 1994; G. Girgenti, Giustino Martire. Il primo cristiano
platonico, Milano 1995; K. Brzechczyn, Sokrates w myœli Justyna Mêczennika, „Baptystyczny Przegl¹d Teo-
logiczny”, 2 (2004), s. 90-94; R. M. Leszczyñski, Justyn Mêczennik w poszukiwaniu „filozofii prawdziwej”,
„Jednota”, 7-8 (2005), s. 9-11; ten¿e, Grzech i zbawienie wed³ug Justyna Mêczennika, „Jednota”, 9-10
(2005), s. 10-12; ten¿e, Refleksja trynitarna Justyna Mêczennika, „Jednota”, 11-12 (2005), s. 12-14.

25 Por. Clemens Alexandrinus, Stromata, VI. 136. 1-3. Zob. ten¿e, Stromata, w: Stromata Buch, wyd. O.
Stählin, Berlin 1960-1970. Zob. niektóre wa¿niejsze opracowania na temat Klemensa: F. Dr¹czkowski, Aga-
pe w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, Pelpin 1980; ten¿e, Dowartoœciowanie kultury intelektualnej
przez Klemensa Aleksandryjskiego jako rezultat polemiki antyheretyckiej, „Studia Pelpiñskie”, 6 (1975), s.
177–199; ten¿e, Koœció³ jako szko³a Logosu w doktrynie Klemensa Aleksandryjskiego, w: „Roczniki Teolo-
giczno–Kanoniczne”, 28 (1981), z. 4, s. 137-143; J. M. Szymusiak, Klasycyzm Klemensa Aleksandryjskiego,
„Studia Theologica Varsaviensia”, 9 (1971), z. 1, s. 289–302; N. Widok, Cele eklektyzmu Klemensa Aleksan-
dryjskiego,  „Vox  Patrum”, 11–12 (1991–1992), z. 20-23, s. 361-374; R. M. Leszczyñski, Staro¿ytna kon-
cepcja Logosu i jej wp³yw na myœl wczesnego chrzeœcijañstwa, Warszawa 2004, s. 313-375 (rozdzia³ VIII
ksi¹¿ki w ca³oœci zosta³ poœwiêcony Klemensowi).

26 Por. Justyn Mêczennik, Apologia, II. 7. 2.
27 Por. ibid., II. 6. 3; II. 7. 1. Podobne myœli spotykamy tak¿e u wielu innych apologetów, na przyk³ad

Minucjusza Feliksa. Por.  Minucjusz Feliks, Octavius, 19. 15; 20. 1. Zob. Minucjusz Feliks, Octavius, t³um.
J. Sajdak, Poznañ 1925.
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cach, Klemens Aleksandryjski napisa³: „(...) filozofia zosta³a dana Hellenom bez-
poœrednio i celowo, zanim jeszcze Pan ich powo³a³. Bo przecie¿ i ona prowadzi³a
¿ywio³ helleñski do Chrystusa, podobnie jak Prawo prowadzi³o do Niego Hebraj-
czyków”28 .

Pogl¹dy zarysowane powy¿ej musia³y najwyraŸniej g³êboko zapuœciæ korzenie
w teologiê chrzeœcijañsk¹, skoro nawet poprzednik Kalwina, zuryski reformator
Ulryk Zwingli, zaprezentowa³ podobne koncepcje w swojej rozprawie Fidei
expositio. W pracy tej, obok oddanych Bogu bohaterów biblijnych, umieœci³
Zwingli wybitnych pogan, znanych z cnotliwego ¿ycia: Katona, Scypiona, Sokra-
tesa, Arystydesa, a nawet mitycznego Herkulesa i Tezeusza29 . Helwecki teolog
post¹pi³ zreszt¹ identycznie w dziele De Providentia Dei, stawiaj¹c w nim w jed-
nym rzêdzie Moj¿esza, Aposto³a Paw³a, Platona i Senekê. Wszyscy oni byli – w
przekonaniu Zwingliego – œwiadkami chwa³y Boga i mê¿ami Bo¿ymi30 . Postêpu-
j¹c w ten sposób, kontynuowa³ Zwingli – œwiadomie b¹dŸ nieœwiadomie – myœle-
nie Justyna, Klemensa i wielu innych teologów wczesnochrzeœcijañskich.

W przypadku Kalwina sprawy maj¹ siê inaczej. Genewczyk zdecydowanie
odci¹³ siê od tezy g³osz¹cej, i¿ ludzie niewierz¹cy i poganie mog¹ wybieraæ dobro
i ¿yæ cnotliwie. Tym samym Kalwin zerwa³ z tradycj¹ wywodz¹c¹ siê od Justyna
i Klemensa, a przejêt¹ przez Zwingliego. Zdaniem Genewczyka, cnoty pogan s¹
pozorne. Ich iluzorycznoœæ wynika z tego, ¿e ludzie rzekomo je posiadaj¹cy ca³-
kowicie ufaj¹ swojej przyrodzonej zdolnoœci czynienia dobra, nie zauwa¿aj¹c
przy tym z³a, jakie w nich tkwi. Upad³y cz³owiek lubi byæ ³echtany przez po-
chlebstwa, dlatego te¿ z  ³atwowiernoœci¹ pod¹¿a tam, gdzie mówi mu siê, i¿ jego
zdolnoœci moralne s¹ wielkie. Wszystkim ludziom wrodzona jest œlepa mi³oœæ do
siebie samych, z tego w³aœnie powodu bardzo ³atwo uwierz¹ w to, ¿e potrafi¹ o
w³asnych si³ach osi¹gn¹æ cnotê. Postawê ow¹ – wed³ug Pikardyjczyka – spotyka-
my powszechnie wœród filozofów pogañskich, którzy byli przekonani, i¿ cz³o-
wiek jest w stanie sam z siebie prowadziæ dobre i cnotliwe ¿ycie31 .

W tym miejscu swoich wywodów zawartych w Nauce religii chrzeœcijañskiej
nawi¹za³ Kalwin do De natura deorum Cycerona, w którym rzymski filozof
twierdzi³, ¿e o ile dobra zewnêtrzne dostajemy od bogów, to cnotê wypracowuje-
my sobie bez ich udzia³u, opieraj¹c siê na w³asnych zdolnoœciach moralnych.
Z tego powodu nie dziêkujemy bogom za cnotê, lecz za dobra materialne i po-

 28 Por. Clemens Alexandrinus, Stromata, I. 28. 3. Zob. te¿: I. 28. 1-2; VII. 20. 2; I. 29. 1, 3. Cyt polski
za: Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotycz¹cych prawdziwej wiedzy, t³um. J. Nie-
mirska-Pliszczyñska, t. 1, Warszawa 1994.

29 Por. G. R. Potter, Zwingli, t³um. T. Szafrañski, Warszawa 1994 s. 428.
30 Por. U. Zwingli, O Opatrznoœci Bo¿ej, t³um. J. Domañski, w: Myœl filozoficzno-religijna…, op. cit., s.

118. Zob. te¿ P. Jaskó³a, Spiritus effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Œwiêtego w misterium zbawie-
nia, Opole 1994, s. 67.

31 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., II. I. 2.
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myœlnoœæ w ¿yciu. Ponadto „(…) mamy za rzecz s³uszn¹, gdy chwal¹ nas za cno-
tê i gdy sami siê ni¹ chlubimy. Nie by³oby tak, gdybyœmy uzyskali cnotê jako dar
bogów, a nie mieli jej sami z siebie”32 .

W rozumowaniu Cycerona Kalwin dopatrzy³ siê kwintesencji pogañskiej nauki o
cnotach33 . Zdaniem Pikardyjczyka, poganie pielêgnuj¹ swoje cnoty w tym celu, aby
byæ podziwianymi i chwalonymi. Prawdziwym motywem ich postêpowania jest
wiêc zaspokojenie w³asnej pychy, a nie dobro i sprawiedliwoœæ. Przekonanie o w³a-
snej cnotliwoœci zaœlepia niewierz¹cych do tego stopnia, i¿ nie potrafi¹ zobaczyæ
ju¿ prawdy o swojej niedoli, upadaj¹c w ten sposób do koñca. Cnoty pogan s¹ wiêc
pozorne, gdy¿ bior¹ siê z niskich pobudek i na dodatek niebezpieczne, poniewa¿
wbijaj¹ ich w pychê, która nie pozwala im szukaæ ratunku w Bogu34 .

Powy¿sze myœli Cycerona nie s¹ jedynymi skrytykowanymi przez Kalwina. W
dziele Cycerona De legibus oraz De finibus bonorum et malorum odnalaz³ Refor-
mator kolejne stwierdzenia, jakie nie przypad³y mu do gustu. W pismach owych
Rzymianin zauwa¿a, ¿e do cnoty trzeba d¹¿yæ ze wzglêdu na ni¹ sam¹, a nie w
zwi¹zku ze strachem przed kar¹ za pope³nianie z³ych czynów. Rzymski filozof
przekonywa³ w nich równie¿, i¿ potrzeba praktykowania cnoty jest wrodzona
wszystkim ludziom, z czego wynika, ¿e cnotliwe ¿ycie jest mo¿liwe do osi¹gniê-
cia35 .

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e koncepcja d¹¿enia do cnoty ze wzglêdu na ni¹
sam¹ nie powinna wzbudziæ negatywnej reakcji Kalwina, Pikardyjczyk doszed³
jednak do wniosku, ¿e postawa owa jest wyrazem pychy filozofów pogañskich,
albowiem g³osz¹ oni przy okazji, i¿ posiadaj¹ wrodzone predyspozycje s³u¿¹ce
do osi¹gniêcia cnoty. Wychodz¹c z takiego za³o¿enia, okazuj¹ pychê, dlatego
w³aœnie ich cnota jest ska¿ona36 .

Negatywne nastawienie Kalwina do pogañskiej etyki filozoficznej wyartyku³o-
wanej w pismach Cycerona pog³êbia³a nastêpuj¹ca wypowiedŸ Arpinaty: „Do-
prawdy, sztuk¹ leczenia duszy jest filozofia. I nie nale¿y poszukiwaæ pomocy
poza nami, tak jak zwykliœmy postêpowaæ w chorobach cia³a: sami musimy do³o-
¿yæ wszelkich œrodków i si³, aby móc leczyæ samych siebie”37 . W œwietle omó-
wionych dotychczas pogl¹dów Pikardyjczyka staje siê jasne, ¿e Reformator nie
móg³ zaakceptowaæ tego rodzaju twierdzeñ. Jego zdaniem, ska¿ony grzechem

32 Por. M. T. Cicero, O naturze bogów, III. 36. 86-88 w: M. T. Cicero, O naturze bogów; O wró¿biar-
stwie; O przeznaczeniu, kom. K. Leœniak, t³um. W. Kornatowski, Warszawa 1960.

33 Por. S. Piwko, Jan Kalwin. ¯ycie i dzie³o, Warszawa 1995, s. 79.
34 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., II. I. 2; II. II. 3.
35 Por. M. T. Cicero, O prawach, I. 14. 40-41, w: Cyceron, O pañstwie, O prawach, t³um. I. ¯ó³towska,

Warszawa 2010; ten¿e, O najwy¿szym dobru i z³u, III. 11. 36, w: M. T. Cicero, Ksiêgi akademickie; O naj-
wy¿szym dobru i z³u; Paradoksy stoików, t³um. W. Kornatowski; Rozmowy tuskulañskie, t³um. J. Œmigaj,
kom. K. Leœniak, Warszawa 1961.

36 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., III. VII. 2.
37 Por. M. T. Cicero, Rozmowy tuskulañskie, I. 3. 5-6, w: M. T. Cicero, Ksiêgi…, op. cit.
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pierworodnym cz³owiek nie mo¿e uczyniæ nic, aby uzdrowiæ swoj¹ duszê. Filozo-
fia, bêd¹c produktem upad³ych ludzi, jest bezradna zarówno w odkrywaniu praw-
dy o Bogu, jak i w procesie uzdrawiania cz³owieka. Ju¿ nawet sama myœl, ¿e przy
pomocy filozofii cz³owiek mo¿e uwolniæ siê od z³a, jakie w nim tkwi, œwiadczy o
wielkiej pysze filozofów i iluzorycznoœci ich cnót.

Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ Kalwin polemizowa³ nie tylko z Cyceronem, lecz tak¿e z
naukami Arystotelesa zawartymi w Etyce nikomachejskiej. Ateñczyk napisa³ w
niej, ¿e wszystkie nasze uczynki wynikaj¹ z wolnego wyboru. Oznacza to, i¿ mo¿e-
my czyniæ dobro, jak równie¿ zaprzestaæ czynienia dobra. Podobnie mo¿emy po-
rzuciæ z³o, którego jesteœmy autorami. Wszystko wiêc cokolwiek robimy, zale¿y od
naszej woli38 . W oczach Genewczyka tego typu wypowiedzi by³y niepodwa¿alnym
œwiadectwem fa³szywoœci etyki filozoficznej oraz wyrazem ludzkiej hybris.

2.2.2. Kalwinowa krytyka synergistycznej soteriologii
Ojców Koœcio³a

Mocne ciêgi od Kalwina zebrali równie¿ Ojcowie Koœcio³a, którzy – w jego
mniemaniu – zbytnio zbli¿yli siê do tez etycznych propagowanych przez filozo-
fów. Zbli¿enie owo – zdaniem Pikardyjczyka – polega³o na przyznaniu cz³owie-
kowi przez teologów wczesnochrzeœcijañskich zbyt du¿ego zakresu wolnej woli.
Przyk³adem ilustruj¹cym owo zjawisko jest – wed³ug Kalwina – teologia ³aciñ-
skiego Ojca Koœcio³a Hieronima, który g³osi³, i¿ proces usprawiedliwienia cz³o-
wieka zaczyna siê od wysi³ku ludzkiej woli, jaka otwiera siê na wspó³pracê z
³ask¹ Boga. £aska Bo¿a dope³nia procesu usprawiedliwienia i uœwiêcenia cz³o-
wieka, który zapocz¹tkowany zosta³ przez wolê cz³owieka. Kalwin uwa¿a³, ¿e
synergistyczna soteriologia rozkwit³a zw³aszcza we wschodnim chrzeœcijañstwie.
Do jej najwa¿niejszych reprezentantów zalicza³ Reformator Orygenesa, Chryzo-
stoma i Grzegorza z Nazjanzu. Wed³ug Genewczyka, okazali oni daleko posu-
niêt¹ arogancjê, albowiem byli przeœwiadczeni, i¿ wola cz³owieka jest autono-
miczna wobec woli Stwórcy. Ich b³êdn¹ naukê o woli wyrazi³ esencjonalnie Ory-
genes, twierdz¹c, ¿e wola jest zdolnoœci¹ rozumu do rozró¿niania dobra i z³a oraz
wybierania przez wolê jednego b¹dŸ drugiego39 , co po upadku ludzkoœci – z

 38 Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, III. 7. 1113 b 6nn.; I. Calvinus, Institutio…, op. cit., II. II. 3.
39 Por. Orygenes, O zasadach, III. I. 3: „Stworzenie rozumne (…) ma jednak coœ wiêcej ni¿ pozosta³e

istoty ¿ywe, a mianowicie moc rozumu, dziêki której potrafi oceniaæ i rozró¿niaæ naturalne dzia³ania, mo¿e
jedne z nich potêpiaæ i odrzucaæ, a inne akceptowaæ i przyjmowaæ, i dziêki ocenie rozumu poczynania ludz-
kie mog¹ siê zwracaæ ku chwalebnemu ¿yciu. Wynika st¹d wniosek, ¿e istota rozumu tkwi¹cego w cz³owie-
ku ma w sobie zdolnoœæ rozró¿niania dobra i z³a, a gdy dokona tego rozró¿nienia, posiada mo¿liwoœæ wybo-
ru tego, co uzna³a za s³uszne: wybieraj¹c to, co dobre, zas³uguje na pochwa³ê, id¹c zaœ za tym, co szpetne i
z³e, s³usznie zostanie uznana za godn¹ potêpienia”. Cyt. za: Orygenes, O zasadach, t³um. i oprac. S. Kalin-
kowski, Kraków 1996. Zob. te¿ tekst grecki w: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 11, rec. J. P.
Migne, Parisiis 1857.
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punktu widzenia Kalwina – jest rzecz¹ zgo³a niemo¿liw¹ do realizacji. Pojawie-
nie siê synergizmu w soteriologii licznych teologów chrzeœcijañskich wyjaœnia³
Pikardyjczyk tym, i¿ chc¹c unikn¹æ szyderstw filozofów pogañskich, zaczêli oni
upodabniaæ kerygmat koœcielny do filozofii greckiej, przej¹wszy z niej koncepcjê
wolnej woli. Koncepcjê ow¹ próbowali po³¹czyæ nastêpnie z chrzeœcijañsk¹
nauk¹ o ska¿eniu woli grzechem, z tego te¿ powodu ich teologia jest niekoherent-
na i pe³na ambiwalencji, nie da siê bowiem zsyntetyzowaæ pogañskiego przeko-
nania o wolnoœci woli z niewoln¹ wol¹ g³oszon¹ przez ortodoksyjny chrystia-
nizm40 .

3. Usprawiedliwienie i odnowienie cz³owieka

W przeciwieñstwie do Cycerona, odradzaj¹cego ludziom poszukiwanie lekar-
stwa na choroby duszy poza cz³owiekiem41 , Genewczyk uwa¿a³, ¿e ratunek dla
grzesznika musi pochodziæ od Boga. Tylko w Bogu znajduje siê Ÿród³o usprawie-
dliwienia i uœwiêcenia upad³ego rodzaju ludzkiego. W cz³owieku natomiast nie
ma niczego, co mog³oby pos³u¿yæ mu do osi¹gniêcia sprawiedliwoœci i uœwiêce-
nia.

Kulminacyjnym wydarzeniem w ekonomii zbawienia jest – zdaniem Kalwina
– wcielenie Logosu i krzy¿ Chrystusa, Bóg nie pozostawi³ bowiem ludzi swojemu
losowi, posy³aj¹c ku nim swojego Syna, który przyj¹³ ludzk¹ naturê z Marii Pan-
ny i swoj¹ œmierci¹ na krzy¿u otworzy³ nam drzwi do zbawienia.

Inkarnacja Syna Bo¿ego (Logosu) ma – w przekonaniu Pikardyjczyka – cha-
rakter soteryczny. Logos, bêd¹c prawdziwym Bogiem, a zatem bytem doskona-
³ym i bezgrzesznym, w chwili przyjêcia na siebie natury ludzkiej, odnowi³ w niej
wizerunek Boga zatarty przez grzech. Dok³adnie mówi¹c, stworzy³ w sobie now¹
naturê ludzk¹, pozbawion¹ piêtna grzechu pierworodnego. W ten sposób sta³ siê
drugim, bezgrzesznym Adamem, który w odró¿nieniu od pierwszego Adama jest
ca³kowicie pos³uszny Bogu42 .

Z kolei mêka Jezusa Chrystusa na krzy¿u posiada³a trzy aspekty zbawcze:
1) umieraj¹c na krzy¿u Jezus Chrystus przyj¹³ na siebie nasze grzechy i zosta³

przeklêty w miejsce nas,

 40 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., II. II. 4.
41 Por. M. T. Cicero, Rozmowy tuskulañskie, III. 3. 6: „Doprawdy, sztuk¹ leczenia duszy jest filozofia. I

nie nale¿y poszukiwaæ pomocy poza nami, tak jak zwykliœmy postêpowaæ w chorobach cia³a: sami musimy
do³o¿yæ wszelkich œrodków i si³, aby móc leczyæ samych siebie.”

42 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., II. XII. 3.
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2) Jego œmieræ by³a ofiar¹ przeb³agaln¹ za nasze grzechy43,
3) pos³uszeñstwo Chrystusa a¿ do œmierci na krzy¿u zosta³o uznane przez

Boga za zas³ugê, której my sami, ze wzglêdu na nasz¹ grzesznoœæ, nie mogliœmy
wypracowaæ. Pos³uszeñstwo Chrystusa dowiod³o niezbicie, ¿e jest On sprawiedli-
wym, drugim Adamem44.

W jaki jednak sposób – zdaniem Kalwina – mo¿emy mieæ udzia³ w dobro-
dziejstwach zwi¹zanych z wcieleniem i œmierci¹ Syna Bo¿ego45 ? Reformator z
Genewy naucza³, ¿e dzieje siê to jedynie dziêki wierze (zasada sola fide)46 . Wiara
wszczepia cz³owieka w Chrystusa i pozwala mu partycypowaæ w Jego doskona³ej
ludzkiej naturze. Wierz¹cy dostêpuje tym samym unii z Chrystusem (unio cum
Christo), staj¹c siê czêœci¹ drugiego Adama47 . W zwi¹zku z tym grzeszna natura
ludzka zostaje zamieniona na bezgrzeszn¹ naturê drugiego Adama. Tak oto do-
chodzi do odtworzenia wizerunku Boga w cz³owieku, a dok³adnie mówi¹c, do
stworzenia go w cz³owieku na nowo48 . Mo¿na rzec, i¿ wierz¹cy rodzi siê na
nowo w Jezusie Chrystusie, czyli dostêpuje metanoi49 .

Ponadto poprzez wiarê uczestniczymy w zbawczych skutkach œmierci Chry-
stusa: Jego zas³ugach, sprawiedliwoœci i w ofierze, któr¹ z³o¿y³ za nas. Dziêki
wierze Bóg uznaje nas za sprawiedliwych, poczytuj¹c wiarê za sprawiedliwoœæ.
Wiara powoduje, ¿e dostrzega On w ludziach sprawiedliwoœæ Chrystusa, a nie ich
grzesznoœæ. Za spraw¹ wiary jesteœmy w Bo¿ych oczach sprawiedliwi sprawiedli-
woœci¹ Chrystusa50 .

Jak ju¿ powiedziano powy¿ej, Pikardyjczyk by³ przekonany, ¿e cz³owiek sam
z siebie nie potrafi zwróciæ siê ku Bogu51 . Z tego wynika, i¿ nie jest on w stanie
wzbudziæ w sobie wiary. Jeœli zatem w grzeszniku pojawia siê wiara, zmieniaj¹c

43 Por. R. Lipiñski, Wcielenie w teologii Jana Kalwina, w: W s³u¿bie wcielonego S³owa, Bielsko-Bia³a
1996, s. 110.

44 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., II. XVI. 5-6; II. XVII. 1-6; III. 11. 2-4, 11, 23.
45 Por. ibid., op. cit., III. 1. 1: Nunc videndum quomodo ad nos perveniant, quae Pater Filio unigenito

contulit bona, non in privatum usum, sed ut inopes egenosque locupletaret.
T³um. P. Jaskó³y w: P. Jaskó³a, Spiritus…, op. cit., s. 117: „Teraz trzeba zobaczyæ, jak dobra, które Ojciec

z³o¿y³ w swoim jednorodzonym Synu, staj¹ siê naszym udzia³em, jako ¿e On otrzyma³ je nie dla w³asnego
dobra, ale by nimi ubogaciæ biednych i potrzebuj¹cych”.

46 Por. ibid., III. I. 1, III. II. 1.: „(…) jest jedna podstawa uwolnienia, która nas wyrywa z ¿a³osnego nie-
szczêœcia, gdy objawia siê Chrystus odkupiciel, za poœrednictwem którego Ojciec niebieski dla swej niezmie-
rzonej dobroci i ³askawoœci wobec naszej marnoœci zechcia³ przyjœæ nam z pomoc¹, jeœli tylko przez trwa³¹
wiarê obejmiemy to mi³osierdzie i spoczniemy w tej sta³ej nadziei”. Cyt. za przek³adem J. Kucharczyka.

47 Por. ibid., III. I. 4; III. V. 8; III. XI. 10.
48 Por. ibid., III. II. 24, 30, 35.
49 Por. ibid., II. I. 6: „Satis etiam clare pronuntiat caelestis ipse iudex Christus omnes pravos et vitiosos

nasci, ubi docet, quicquid genitum est ex carne, carnem esse, ideoque omnibus clausam esse vitae ianuam,
donec regeniti fuerint”. „Dostatecznie te¿ jasno wypowiada siê sam sêdzia niebieski Chrystus, i¿ wszyscy
rodz¹ siê Ÿli i wystêpni, gdy naucza, ¿e cokolwiek narodzi³o siê z cia³a, jest cia³em (J 3, 5), i dlatego za-
mkniête s¹ przed wszystkimi drzwi ¿ywota, dopóki nie narodz¹ siê na nowo”. T³um. I. Lichoñska.

50 Por. ibid., II. XVI. 5-6; II. XVII. 1-6; III. 11. 2-4, 11, 23.
51 Por. ibid., II. III. 5; III. II. 33-34, 41.
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go w nowe stworzenie, to mo¿emy byæ pewni, ¿e jest ona darem ³aski Bo¿ej (gra-
tia singularis), albowiem jedynie Bóg mo¿e roznieciæ w ludziach wiarê52 . £askê
ow¹ okreœli³ Kalwin mianem nieodpartej, nie znosz¹cej ¿adnego sprzeciwu (gra-
tia irresistibilis), dlatego te¿ grzesznik nie mo¿e jej odrzuciæ, a wierz¹cy utra-
ciæ53 . Jeœli zatem w pewnych ludziach nie dostrzegamy wiary, to jest rzecz¹ oczy-
wist¹ – wed³ug Kalwina – ¿e ów brak wiary nie jest skutkiem odrzucenia przez
nich ³aski, ale wynika z decyzji Boga, który im jej odmówi³. Pikardyjczyk s¹dzi³,
i¿ decyzja ta ma charakter przedwieczny. Inaczej mówi¹c, Bóg w swojej przed-
wiecznej decyzji predestynowa³ pewnych ludzi do zbawienia, innych zaœ przezna-
czy³ na potêpienie54 . Zdaniem Kalwina, nauka o podwójnej predestynacji (pra-
edestinatio duplex) wyjaœnia, dlaczego jedni ludzie otrzymali zbawcz¹ ³askê (gra-
tia salvifica) i uwierzyli, rodz¹c siê na nowo55 , inni zaœ trwaj¹ w niewierze i
buncie przeciwko Bogu.

4. Moralnoœæ cz³owieka wierz¹cego

4.1. Cz³owiek nowonarodzony a Zakon Bo¿y

Kalwin uwa¿a³, ¿e wiara zmienia diametralnie kwalifikacje moralne cz³owie-
ka. Wszczepiaj¹c grzesznika w doskona³¹ naturê drugiego Adama, wiara sprawia,
i¿ zaczyna on pragn¹æ dobra i ¿ycia zgodnego z Prawem Bo¿ym. W stanie natu-
ralnym cz³owiek stroni³ od wszystkiego tego, co wi¹za³o siê z Bogiem i praw-
dziw¹ pobo¿noœci¹, atoli wraz z pojawieniem siê w nim wiary zaczyna d¹¿yæ do
dobra i Boga. Oczywiœcie nie czyni tego sam z siebie, ale pod wp³ywem zbaw-
czej ³aski, danej przez Stwórcê ludziom wybranym do zbawienia. Wszelkie z³o
istniej¹ce w cz³owieku pochodzi z jego starej, grzesznej natury, zaœ dobre intencje
i czyny s¹ skutkiem dzia³ania Bo¿ej ³aski, która roznieca w nim wiarê, jaka jed-
noczy go z doskona³¹ ludzk¹ natur¹ Chrystusa56 .

52 Por. ibid., III. I. 4; II. III. 11.
53 Por. ibid., II. III. 11. Zob. te¿ E. Jelinek, Œwiecki pisarz o teologii Jana Kalwina. Kilka uwag o ksi¹¿ce

Cz. Lechickiego i jej krytyce w „Przegl¹dzie Ewangelickim”, Warszawa 1939, s. 31.
54 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., III. XXI. 5.
55 Por. ibid., II. III. 8-13.

56 Por. ibid., II. III. 5.: „Przez to zniewolenie grzechem wola jest ca³y czas zwi¹zana, i nie mo¿e zwróciæ siê
ku dobru, ani nawet go szukaæ. Tego rodzaju bowiem zwrot jest pocz¹tkiem nawrócenia, które w ca³oœci przy-
pisuje siê Bo¿ej ³asce w Duchu Œwiêtym. W jakiœ sposób Jeremiasz by³ proszony przez Boga, aby siê nawróci³,
jeœli chce zwrotu [Jer. 31. 18]. Dlatego prorok w tym samym rozdziale opisuj¹c duchowe odkupienie wiernego
ludu, nazywa go odkupionym z rêki silniejszego. (…) Dlatego po prostu chcieæ to dla cz³owieka chcieæ Ÿle, jest
spraw¹ zepsutej natury, chcieæ dobrze jest spraw¹ ³aski.”. Cyt. za przek³adem J. Kucharczyka.
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Moralnoœæ chrzeœcijañska jest moralnoœci¹ nowonarodzonego cz³owieka, który
sytuuje siê w miejscu podmiotu refleksji etycznej. Przedmiotem chrzeœcijañskiej
refleksji etycznej jest natomiast nowe ¿ycie, jakie wierz¹cy otrzymuje w Jezusie
Chrystusie57 . Jak widaæ, etyka chrzeœcijañska – zdaniem Kalwina – mo¿e byæ
skutecznie uprawiana jedynie przez ludzi nowonarodzonych, a wiêc wybranych
przez Boga, bierze bowiem ona swój pocz¹tek w akcie nowego narodzenia. Cz³o-
wiek, który nie narodzi³ siê na nowo, nie bêdzie potrafi³ poj¹æ przes³ania etyki
chrzeœcijañskiej, poniewa¿ jego grzeszna natura nie jest w stanie ¿yæ zgodnie z
wol¹ Boga i rodziæ dobra. Chrzeœcijañskie cnoty, dobre uczynki spe³niane przez
wierz¹cego s¹ owocami Ducha Œwiêtego i stanowi¹ cechê konstytutywn¹ nowo-
narodzonego cz³owieka, z czego wynika, ¿e s¹ one nieosi¹galne dla ludzi nie-
odrodzonych. W odró¿nieniu od ludzi niewierz¹cych, ignoruj¹cych Zakon, osoba
nowonarodzona z radoœci¹ poddaje siê pod autorytet Bo¿ego Prawa, odpowiada-
j¹c w ten sposób na mi³oœæ, jak¹ obdarzy³ j¹ Bóg. Tym samym unaocznia ona fakt
predestynowania jej przez Boga do zbawienia, albowiem jedynie ludzie wybrani
przez Stwórcê do zbawienia wykazuj¹ chêæ podporz¹dkowania siê Zakonowi. Dla
prawdziwego chrzeœcijanina Zakon nie jest wiêc s³owem gniewu i potêpienia, ale
moralnym drogowskazem i pomoc¹ w chrzeœcijañskim ¿yciu. Oznacza to, i¿ w
Nowym Przymierzu Prawo Bo¿e jest nadal aktualne i nie przesta³o obowi¹zywaæ
ludzi wierz¹cych. Chrystus nie uniewa¿ni³ Prawa, lecz przyszed³ po to, aby wy-
zwoliæ nas od przekleñstwa, jakie œci¹gnêliœmy na siebie ³ami¹c Zakon58 .

Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ mo¿na postawiæ tezê, ¿e – wed³ug Pikar-
dyjczyka – dla moralnoœci chrzeœcijanina w równym stopniu wa¿na jest Bo¿a
³aska, jak i Zakon. £aska jest si³¹ odradzaj¹c¹ cz³owieka, uzdalniaj¹c¹ go do czy-
nienia dobra, Zakon zaœ norm¹ postêpowania. Etyka Kalwina jest wiêc jednocze-
œnie etyk¹ soteriologiczn¹ i jurydyczn¹. Jej jurydycznoœæ polega na podkreœleniu
roli Zakonu w ¿yciu odrodzonego cz³owieka, zaœ soteriologiczny charakter prze-
jawia siê w twierdzeniu, i¿ tylko ludzie odrodzeni przez Bo¿¹ ³askê s¹ w stanie
czyniæ dobrze i spe³niaæ uczynki mi³e Bogu59 .

4. 2.  Simul iustus et simul peccator

Pojawienie siê w cz³owieku wierz¹cym chêci do prowadzenia ¿ycia zgodnego
z Bo¿ym Prawem nie oznacza jednak, ¿e sta³ siê on istot¹ bezgrzeszn¹. Cz³owiek

57 W. Benedyktowicz W., Co powinniœmy czyniæ. Zarys ewangelickiej etyki teologicznej, Warszawa 1993,
s. 40.

58 Por. S. Piwko, Jan…, op. cit., s. 110-111, 116; B. Cottret, op. cit., s. 313; K. Karski, Symbolika. Zarys
wiedzy o koœcio³ach i wspólnotach chrzeœcijañskich, Warszawa 1994, s. 156.

59 Por. Z. £yko, Etyka, Podkowa Leœna 2006, s. 94.
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odrodzony uczestniczy, rzecz jasna, w Jezusie Chrystusie, dziêki czemu otrzy-
muje now¹ naturê, atoli jego grzeszna, stara natura nie zanika w nim ca³kowi-
cie, daj¹c znaæ o sobie. Chrzeœcijanin nadal ma w sobie starego Adama, który
pragnie odwieœæ go od Boga i nak³ania do pope³niania wystêpków. Niekiedy
zreszt¹ chrzeœcijanin ulega podszeptom swojej grzesznej natury i dopuszcza siê
z³a. Wierz¹cy nie jest wiêc moralnie doskona³y i ca³kowicie cnotliwy. W osobie
nowonarodzonej toczy siê walka pomiêdzy jej now¹ natur¹ a starym cz³owie-
kiem, znajduj¹cym upodobanie w grzechu. Chrzeœcijanin jest zatem cz³owie-
kiem rozdartym wewnêtrznie, zawieszonym pomiêdzy grzechem a cnot¹, do-
brem i z³em, szatanem i Bogiem, dlatego te¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e jest on
usprawiedliwiony i grzeszny zarazem (simul iustus et simul peccator). Paradok-
salnie jednak w³aœnie owo napiêcie wewnêtrzne i walka rozgrywaj¹ca siê w
chrzeœcijaninie œwiadczy o tym, ¿e jest on cz³owiekiem odrodzonym, w lu-
dziach niewierz¹cych, oddanych grzechowi nie ma bowiem ¿adnej walki i roz-
darcia. Cz³owiek nienarodzony na nowo raduje siê z grzechu i nie zamierza sta-
wiæ mu czo³a. Nie podejmuje on walki ze swymi z³ymi sk³onnoœciami, gdy¿
jest ukontentowany swoim obecnym stanem. Jeœli zatem w jakiejœ osobie poja-
wia siê rozdarcie pomiêdzy dobrem i z³em oraz wewnêtrzna walka, to mo¿na
mieæ pewnoœæ, i¿ cz³owiek ów odrodzi³ siê w Chrystusie i posiada w sobie na-
turê drugiego Adama60 .

W jaki wszak¿e sposób cz³owiek, który jest simul iustus et simul peccator
mo¿e osi¹gn¹æ spokój sumienia? Czy jest w ogóle mo¿liwe, aby ktoœ, w kim
trwa wewnêtrzna walka pomiêdzy dobrem i z³em, osi¹gn¹³ wewnêtrzny spokój?
W odpowiedzi Kalwin ponownie wskazuje na Chrystusa. Wszak Zbawiciel,
swoj¹ œmierci¹ na krzy¿u, uwolni³ nas od przekleñstwa Zakonu. Odt¹d wy-
znacznikiem ludzkiej sprawiedliwoœci nie s¹ uczynki, lecz wiara w Syna Bo¿e-
go. W Chrystusie niedoskona³oœæ ludzkich poczynañ zostaje zawieszona. Jeœli
wiêc pok³adamy ufnoœæ w Jezusie Chrystusie, a nie w naszej w³asnej sprawie-
dliwoœci, mo¿emy dost¹piæ spokoju sumienia. Jest zatem spraw¹ pierwszorzêd-
nej wagi, abyœmy uœwiadomili sobie, ¿e nasz spokój wewnêtrzny nie opiera siê
na naszej w³asnej sprawiedliwoœci, ale na dziele zbawczym Logosu i na Bo¿ych
obietnicach. Ufnoœæ  Chrystusowi ³agodzi wiêc skutki walki pomiêdzy starym i
nowym Adamem, jaka siê w nas rozgrywa i pozwala odnaleŸæ spokój sumie-
nia61 .

60 Por. P. Jaskó³a, Spiritus…, op. cit., s. 141.
61 Por. S. Piwko, Myœl…, op. cit., s. 136.
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4.3. Uœwiêcenie cz³owieka odrodzonego

4.3.1. Syllogismus practicus i samozaparcie

Jednym z kluczowych terminów w etyce Kalwina jest pojêcie uœwiêcenia
(sanctificatio), z tego powodu okreœla siê czêsto Pikardyjczyka mianem teologa
uœwiêcenia62 . Cz³owiek odrodzony, za spraw¹ dzia³aj¹cego w nim Ducha Œwiête-
go, nieustannie siê odnawia i wzrasta w Chrystusie. Dziêki temu obraz Boga w
cz³owieku wierz¹cym podlega ci¹g³ej restauracji. Im bardziej posuwamy siê w
swoim duchowym rozwoju, tym bardziej jaœnieje w nas obraz Stwórcy63 .

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Kalwinowa koncepcja uœwiêcenia posiada wyraŸne rysy
perfekcjonistyczne. Zdaniem Reformatora, uœwiêcenie polega na ca³kowitym od-
daniu siê w s³u¿bê Bogu. Ka¿dego dnia cz³owiek wierz¹cy powinien pokazywaæ
swym postêpowaniem, ¿e zosta³ odrodzony w Chrystusie. ¯ycie nowonarodzone-
go dziecka Bo¿ego musi ró¿niæ siê jakoœciowo od jego egzystencji sprzed nawró-
cenia. Jest rzecz¹ bardzo istotn¹, aby ludzie otaczaj¹cy chrzeœcijanina dostrzegali
ow¹ zmianê, dlatego musi byæ ona widoczna w najdrobniejszych szczegó³ach
¿ycia codziennego osoby wierz¹cej64 .

Silny nacisk Kalwina na koniecznoœæ manifestowania przez cz³owieka nowo-
narodzonego jego odrodzenia w Chrystusie, a wiêc równie¿ wybrania go przez
Boga do zbawienia, doprowadzi³ do powstania w ³onie ewangelicyzmu refor-
mowanego doktryny znanej jako syllogismus practicus65 . Klasyczne ujêcie
wspomnianej doktryny znajdujemy w osiemdziesi¹tym szóstym pytaniu Kate-
chizmu Heidelberskiego, który uznawany jest przez liczne Koœcio³y Ewangelic-
ko-Reformowane za ksiêgê wyznaniow¹. Pytanie owo brzmi nastêpuj¹co: „Dla-
czego musimy spe³niaæ jeszcze dobre uczynki, skoro ju¿ zostaliœmy wyzwoleni
z niedoli i to bez ¿adnej w³asnej zas³ugi, tylko przez ³askê Jezusa Chrystusa”?
OdpowiedŸ autorów Katechizmu, Zachariasza Ursyna i Kacpra Olewiana jest
nastêpuj¹ca: „Jezus Chrystus, odkupiwszy nas swoj¹ krwi¹, odnawia nas przez
Ducha Œwiêtego na swoje podobieñstwo. Dlatego ca³ym naszym postêpowa-
niem okazujemy Bogu wdziêcznoœæ za Jego dobrodziejstwa i oddajemy Mu
chwa³ê. Ponadto upewniamy siê w wierze, widz¹c owoce, jakie ona przynosi, a
tak¿e chwalebnym przyk³adem pozyskujemy innych ludzi (bliŸnich) dla Chry-
stusa”66 .

Chocia¿ powy¿sze s³owa nie zosta³y skreœlone rêk¹ Genewczyka, to jednak
wyrastaj¹ one z jego nauczania. Zreszt¹, gdyby Kalwin mia³ coœ przeciwko my-

 62 Por. M. Hintz, op. cit., s. 128.
63 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., III. III. 9.
64 Por. M. Hintz, op. cit., s. 128.
65 Por. K. Karski, op. cit., s. 155.
66 Por. Katechizm Heidelberski, t³um. G. Pianko, Warszawa 1988, s. 59.
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œlom Ursyna i Olewiana zawartym w Katechizmie Heidelberskim, zapewne by
zaprotestowa³ i podj¹³ z nimi polemikê, tymczasem nic takiego nie nast¹-
pi³o67 .

Jak ju¿ wspomniano powy¿ej, Pikardyjczyk s¹dzi³, ¿e drogowskazem w
¿yciu moralnym chrzeœcijanina jest Zakon. Prawo Bo¿e posiada wiêc zastoso-
wanie adhortacyjne (okreœlane w teologii mianem usus legis) czyli napominaj¹-
ce, a zarazem doskonal¹ce cz³owieka wierz¹cego. Zakon zawiera normy, któ-
rych osoba nowonarodzona powinna przestrzegaæ, gdy¿ tylko wtedy bêdzie
mog³a siê uœwiêcaæ68 . Prawo Bo¿e jest wiêc pomocne w procesie uœwiêcania
siê chrzeœcijanina, albowiem warunkiem koniecznym uœwiêcenia jest wype³nia-
nie woli Boga, która zosta³a wyra¿ona wszak w Zakonie. Zakon nie jest wiêc
dla chrzeœcijanina ograniczeniem, lecz przeciwnie – pomoc¹ w d¹¿eniu do
œwiêtoœci.

   Uœwiêcenie wi¹¿e siê œciœle w etyce Kalwina z pojêciem samozaparcia, bez
samozaparcia nie ma bowiem autentycznego uœwiêcenia69 . Samozaparcie polega
na odrzuceniu przez cz³owieka grzesznej natury starego Adama, jaka ci¹gle w
nim tkwi i na ca³kowitym oddaniu siê Bogu70 . Wszystkie dziedziny aktywnoœci
wierz¹cego maj¹ byæ podporz¹dkowane Stwórcy, który staje siê w ten sposób ab-
solutnym w³adc¹ cz³owieka71 . Wszelkie plany ¿yciowe chrzeœcijanina, zarówno
w sferze osobistej, jak i spo³ecznej, powinny byæ nakierowane na realizacjê woli
Boga, osoba wierz¹ca nie nale¿y bowiem do siebie, lecz do Pana, dlatego te¿ nie
wolno jej stawiaæ sobie za cel tego, co jest dla niej korzystne, gdy¿ powinna ona
raczej poszukiwaæ mo¿liwoœci g³oszenia Bo¿ej chwa³y wœród ludzi. Nale¿¹c do
Boga, chrzeœcijanin musi zapomnieæ o sobie oraz o wszystkim, co uwa¿a za cen-
ne dla siebie. W jego istnieniu i wszelakich dzia³aniach chodzi wszak o to, aby
pomna¿aæ chwa³ê Boga. Taki jest w³aœnie cel ¿ycia cz³owieka wybranego przez
Boga do zbawienia72 .

Samozaparcie przejawia siê równie¿ w zmianie stosunku do bliŸnich. Przed
nawróceniem cz³owiek nie interesuje siê potrzebami bliŸnich, o ile nie widzi w
tym swojego interesu. Innymi s³owy, cz³owiek nieodrodzony w swoich relacjach
z ludŸmi kieruje siê egoizmem i egocentryzmem. Nieznana jest mu postawa bez-
interesownoœci i autentyczna mi³oœæ bliŸniego. Gdy jednak rodzi siê na nowo i

 67 Katechizm Heidelberski zosta³ opublikowany w roku 1563 w Palatynacie, Pikardyjczyk zmar³ zaœ w
nastêpnym roku, mia³ wiêc okazjê ustosunkowaæ siê do jego treœci.

 68 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., II. VII. 3.
69 Por. ibid., III. VII. 1-2.
70 Por. S. Piwko, Jan…, op. cit., s. 95.
71 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., III. VII. 10: „Nikt wiêc nie zapar³ siê siebie w sposób nale¿yty,

je¿eli nie odda³ siê Bogu ca³kowicie, pozwalaj¹c, by wola bo¿a sprawowa³a rz¹dy nad wszystkimi dziedzina-
mi jego ¿ycia”. T³um. I. Lichoñska.

72 Por. ibid., III. VII. 1.
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zaczyna kroczyæ drog¹ samozaparcia, zaczyna ¿yæ dla bliŸnich, otwieraj¹c siê na
ich potrzeby73 .

Zasadniczym motywem zmiany nastawienia cz³owieka nowonarodzonego wo-
bec ludzi jest pragnienie pos³uszeñstwa Bogu, który nakazuje kochaæ bliŸnich.
Kochaj¹c bliŸnich, chrzeœcijanin realizuje wiêc wolê Bo¿¹ i ukazuje wielkoœæ
Boga, gdy¿ jego mi³oœæ do ludzi œwiadczy o tym, ¿e Stwórca potrafi³ swoj¹ ³ask¹
wypleniæ z niego egoizm. Prowadzenie ¿ycia otwartego na potrzeby innych ludzi
jest w gruncie rzeczy prac¹ ad maiorem Dei gloriam74 .

Cz³owiek pod¹¿aj¹cy drog¹ samozaparcia naœladuje Chrystusa, gdy¿ jest go-
tów w ka¿dej chwili do poniesienia krzy¿a. Kto staje siê wyznawc¹ Chrystusa
powinien liczyæ siê z tym, ¿e podobnie jak Chrystus bêdzie musia³ przyj¹æ na sie-
bie niezawinione cierpienie, œwiat bowiem nie jest miejscem przyjaznym dla lu-
dzi kieruj¹cych siê Bo¿ym Prawem. Wierz¹cy zawsze powinien byæ gotowy pójœæ
w œlady Chrystusa, który zapar³ siê samego siebie w s³u¿bie dla Boga i innych
ludzi. Na tym w³aœnie polega bycie naœladowc¹ Chrystusa75 .

Egzystencja cz³owieka wierz¹cego nie jest wiêc sielank¹ i pasmem ¿yciowych
sukcesów. Przeciwnie, nacechowana jest ona mozo³em, ciê¿k¹ prac¹ i wielk¹ ilo-
œci¹ cierpieñ. Wszak naœladowanie Chrystusa polega na niesieniu krzy¿a, a nie na
pogr¹¿eniu siê w stanie b³ogoœci i w nieróbstwie. Znojne, twarde, wrêcz ascetycz-
ne ¿ycie prowadzone przez chrzeœcijanina jest dowodem na to, ¿e zosta³ on wy-
brany przez Boga do pod¹¿ania szlakiem Chrystusa, który wiód³ wszak przez
mêkê i œmieræ76 .

Powy¿sze twierdzenia stoj¹ w sprzecznoœci z czêsto powielan¹ opini¹, zgodnie
z jak¹ mia³ Kalwin g³osiæ, ¿e œwiadectwem wybrania cz³owieka przez Boga jest
sukces ¿yciowy i pomyœlnoœæ materialna Bo¿ego wybrañca. Do takiego odczyta-
nia myœli Kalwina mog³a przyczyniæ siê w pewnym stopniu amerykañska teolo-
gia sukcesu, upatruj¹ca w powodzeniu finansowym i zawodowym osoby wierz¹-
cej woli Bo¿ej. Nale¿y wszak¿e podkreœliæ, i¿ teologia owa wypacza w istotny
sposób przes³anie Kalwina, bêd¹c raczej wyrazem amerykañskiego nacjonalizmu
i wiary w wolny rynek ni¿ rozwiniêciem etyki Pikardyjczyka77 . Helwecki myœli-
ciel z ca³¹ pewnoœci¹ nie naucza³, ¿e powodzenie zawodowe, op³ywanie w dostat-
ki i wygodne ¿ycie jest konstytutywn¹ cech¹ egzystencji chrzeœcijanina i œwia-
dectwem wybrania go przez Stwórcê do zbawienia. Genewczyk nie nakazywa³

73 Por. ibid., III. VII. 4-7. Zob. te¿: K. WoŸniak, Etyka Jana Kalwina, „Signa Temporis”, 16 (2009), s.
73; Ch. Frey, Etyka protestantyzmu od Reformacji do czasów wspó³czesnych, t³um. S. Cinal, Kraków 1991, s.
54; B. Tranda, Humanizm…, op. cit., s. 47-50.

74 Por. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, t³um. J. Miziñski, Lublin 1994, s. 90; J. Cottin,
Jan…, op. cit., s. 61.

75 Por. S. Piwko, Jan…, op. cit., s. 94-95.
76 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., III. VIII. 1.
77 Por. A. E. McGrath, Jan Kalwin. Studium kszta³towania siê kultury Zachodu, t³um. J. Wolak, Warsza-

wa 2009, s. 355.
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wprawdzie wierz¹cym odrzucania dóbr doczesnych, widz¹c w nich dary Boga i
wyraz dobroci Stwórcy wobec ludzi78 , atoli w rozumieniu Kalwina posiadanie
owych dóbr nie jest   wyznacznikiem bycia wybrañcem Boga. Ponadto ubóstwo,
cierpienie i niedole ¿yciowe nie mog¹ byæ uwa¿ane – zdaniem Reformatora – za
dowód odrzucenia cz³owieka przez Boga. Przeciwnie, gdy doœwiadcza ich osoba
wierz¹ca, stanowi¹ one œwiadectwo niesienia przez ni¹ krzy¿a czyli naœladowania
Chrystusa. Natomiast naœladowc¹ Chrystusa mo¿e byæ  cz³owiek, którego Bóg
wybra³ do zbawienia i obdarzy³ swoj¹ ³ask¹79 .

4.3.2. Cnoty cz³owieka odrodzonego

W odró¿nieniu od Lutra, który ze swej teologii wyeliminowa³ pojêcie cnoty80 ,
rozwija³ Kalwin chrzeœcijañsk¹ aretologiê (naukê o cnotach)81 . Jego zdaniem, sa-
mozaparcie przejawia siê w cnocie trzeŸwoœci, sprawiedliwoœci i pobo¿noœci82 .

Charakteryzuj¹c poszczególne cnoty, Jan Kalwin napisa³: „Wœród nich trzeŸ-
woœæ oznacza niew¹tpliwie zarówno czystoœæ i opanowanie, jak i w³aœciwe i
oszczêdne u¿ywanie dóbr doczesnych, a tak¿e cierpliwoœæ w znoszeniu niedostat-
ku. Sprawiedliwoœæ zaœ obejmuje wszystkie powinnoœci wynikaj¹ce z poczucia
s³usznoœci, aby oddaæ ka¿demu, co jego. I ostatnia, pobo¿noœæ, która oddzielaj¹c
nas od brudów œwiata, prawdziw¹ œwiêtoœci¹ ³¹czy nas z Bogiem. Jeœli te trzy
cnoty po³¹czone zosta³y ze sob¹ nierozerwalnym wêz³em, tworz¹ prawdziw¹ do-
skona³oœæ”83 .

Jak wiêc widaæ – wed³ug Pikardyjczyka – cz³owiek odrodzony jest w stanie
d¹¿yæ do doskona³oœci, a wiêc uczyniæ coœ, czego nie potrafili dokonaæ poganie.
Dzieje siê to za spraw¹ Bo¿ej ³aski, która przemienia grzesznika w nowe stworze-
nie i w³¹cza go w doskona³¹, ludzk¹ naturê Jezusa Chrystusa. Perfekcjonistyczna
etyka Kalwina znajduje zatem podbudowê w nauce o Bo¿ej ³asce i w chrysto-
logii.

Wœród cnót wymienionych powy¿ej, szczególnie interesuj¹ca dla badacza
twórczoœci Pikardyjczyka wydaje siê cnota trzeŸwoœci, wyra¿aj¹ca siê w czysto-
œci i opanowaniu (umiarze). W teologii Kalwinowej koncepcja trzeŸwoœci ³¹czy
siê bowiem z nauk¹ Kalwina o dobrach doczesnych oraz z etyk¹ pracy, a wiêc z
zagadnieniami zajmuj¹cymi poczesne miejsce w myœli francuskiego teologa.

Zdaniem genewskiego Reformatora, ludzie posiadaj¹cy cnotê trzeŸwoœci po-
trafi¹ w³aœciwie u¿ywaæ dóbr doczesnych. Zdaj¹ sobie oni sprawê z tego, ¿e s¹
one darem Bo¿ym dla cz³owieka. Przyjmuj¹c je z wdziêcznoœci¹, ludzie wierz¹cy
wielbi¹ tym samym Boga i g³osz¹ Jego chwa³ê. Celem istnienia dóbr doczesnych
jest tedy powiêkszanie chwa³y Bo¿ej. Z tego powodu chrzeœcijanin nie powinien
odrzucaæ owych dóbr, choæ nie s¹ one dobrami wiecznymi. Bóg stworzy³ œwiat
pe³en barw, smaków, zapachów, kszta³tów, abyœmy z niego czerpali, chwal¹c w
ten sposób jego Stwórcê. Kto gardzi œwiatem stworzonym przez Boga, pogr¹¿aj¹c
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siê w skrajnej ascezie, ten gardzi te¿ jego Stwórc¹ i staje siê bluŸnierc¹. Z drugiej
strony z dóbr doczesnych nale¿y korzystaæ z umiarem i nie przywi¹zywaæ siê do
nich nadmiernie. Nadu¿ywanie dóbr doczesnych czyni nas ich niewolnikami, bê-
d¹c wyrazem pychy i egoizmu. Trzeba tak¿e rozwin¹æ w sobie umiejêtnoœæ bez-
namiêtnego znoszenia ich braku, przyjmuj¹c ze stoickim spokojem ¿ycie w ubó-
stwie84 .

4.3.3. Chrzeœcijanin a praca

4.3.3.1. Kalwiñskie inspiracje ideologii kapitalistycznej

W Nauce religii chrzeœcijañskiej Kalwin napisa³: „A wiêc wyznaczy³ Bóg ka¿-
demu jego powinnoœæ w zale¿noœci od rodzaju ¿ycia, jakie prowadzi, aby wsku-
tek g³upoty i lekkomyœlnoœci naszej nie zosta³o wszystko przemieszane na opak.
Aby zaœ ktoœ nie przekroczy³ niebacznie swoich granic, nazwa³ owe rodzaje ¿ycia
powo³aniami. A wiêc rodzaj ¿ycia jest to jakby posterunek przydzielony przez
Pana ka¿demu cz³owiekowi z osobna, aby nie miota³ siê bezmyœlnie tu i tam w
ci¹gu ca³ego swego ¿ycia. (…) nie ma tak nêdznej i pod³ej pracy, która (bylebyœ
by³ pos³uszny swemu powo³aniu) nie nabra³aby blasku i nie zosta³a uznana przed
Bogiem za najwspanialsz¹”85 .

Zacytowany powy¿ej tekst jest bardzo charakterystyczny dla kalwiñskiego
myœlenia na temat pracy. Zdaniem Reformatora, praca jest zadaniem, do którego
powo³uje cz³owieka Bóg. Ka¿demu z nas Bóg powierza pewien obszar obowi¹z-
ków, porz¹dkuj¹c w ten sposób stworzony przez siebie œwiat.

Widaæ tu wyraŸn¹ analogiê z nauk¹ Kalwina o predestynacji. Okreœlona pra-
ca wykonywana przez cz³owieka, podobnie jak jego zbawienie, wynika – w
przekonaniu Genewczyka – z decyzji Boga, z Bo¿ego wyboru, a nie z incyden-
talnych postanowieñ ludzkich. Oznacza to, ¿e nieprzypadkowo wykonujemy

78 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., III. X. 1-5.
79 Por. G. Harkness, John Calvin. The Man and His Ethics, New York-Nashville 1958, s. 216-217.
80 Zapewne ze wzglêdu na filozoficzny rodowód owego pojêcia.
81 Por. M. Hintz, op. cit., s. 129.
82 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., III. VII. 3: „Wszystkie dzia³ania ¿yciowe ogranicza [Pawe³ – R.

M. L.] do trzech dziedzin: trzeŸwoœci, sprawiedliwoœci i pobo¿noœci”. T³um. I. Lichoñska. Zob. tekst ³aciñ-
ski: „Iam omnes vitae actiones ad tria membra restringit, sobrietatem, iustitiam et pietatem”.

83 Por. ibid., III. VII. 3. Cyt. za t³um. I. Lichoñskiej. Por. tekst ³aciñski: „ex quibus sobrietas haud dubie
tam castitatem et temperantiam quam purum et frugalem temporalium bonorum usum, et inopiae tolerantiam
denotat. Iustitia autem omnia aequitatis officia complectitur, ut reddatur unicuique quod suum est. Sequitur
pietas, quae nos a mundi inquinamentis segregatos vera sanctitate cum Deo coniungit. Haec ubi insolubili
vinculo inter se connexa sunt, solidam efficiunt perfectionem”.

84 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., III. X. 1-5. Zob. równie¿ ten¿e, Jak nale¿y korzystaæ z dóbr do-
czesnych, w: Reformacja, opr. L. Szczucki, J. Tazbir, Warszawa 1960, s. 8-9.

85 Por. ten¿e, Institutio…, op. cit., III. X. 6. T³um. I. Lichoñska.
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tak¹ a nie inn¹ pracê, jest ona bowiem zapisana w przedwiecznych planach Bo-
¿ej Opatrznoœci. W œwiecie rz¹dzonym przez wszechmocnego Boga nic prze-
cie¿ nie mo¿e byæ przypadkowe86 . W zwi¹zku z tym, i¿ dana praca jest zada-
niem powierzonym cz³owiekowi przez Stwórcê,  ka¿dy jej rodzaj jest godzien
szacunku i uznania. Nie ma wiêc znaczenia, jak¹ pracê wykonujemy i do jakie-
go stanu spo³ecznego nale¿ymy, o ile pracujemy solidnie czyli zgodnie z wol¹
Boga. Nie jest tak¿e istotne, jakie zyski przynosi praca, poniewa¿ nie chodzi w
niej o zysk, ale o pos³uszeñstwo woli Boga, który powo³uje cz³owieka do wy-
konywania okreœlonych zadañ i o pomna¿anie Jego chwa³y. Nie nale¿y zatem
hierarchizowaæ pracy pod wzglêdem jej dostojeñstwa, wa¿noœci i op³acalnoœci,
gdy¿ wszystkie rodzaje pracy, bêd¹c Bo¿ymi powo³aniami, s¹ tak samo istot-
ne87 . Wynika z tego, i¿ Kalwin zrówna³ pracê wykonywan¹ przez ch³opa, rze-
mieœlnika, proletariusza i kupca z zajêciami rycerza, w³adcy, mnicha czy uczo-
nego.

W œwietle powy¿szego mo¿na stwierdziæ, ¿e – zdaniem Kalwina – ¿adna praca
nie hañbi, poniewa¿ hañbi jedynie nieróbstwo. Z tego powodu Pikardyjczyk na-
pomina³ chrzeœcijan, aby ich modlitwa i kontemplacja nie odbywa³a siê w ode-
rwaniu od mozo³ów i k³opotów dnia codziennego, ale by³a ich towarzyszk¹88 .
Szwajcarski Reformator ostro krytykowa³ wy¿sze duchowieñstwo katolickie oraz
arystokracjê za pró¿niaczy styl ¿ycia, cytuj¹c z upodobaniem s³owa aposto³a
Paw³a: „Kto nie chce pracowaæ, niech te¿ nie je!” (2 Tes 3, 10). Nic te¿ dziwne-
go, ¿e przebywaj¹cych w Genewie na wygnaniu francuskich arystokratów zapê-
dzano do pracy fizycznej, która – w ich przekonaniu – stanowi³a czynnoœæ nie-
godn¹ osób szlachetnie urodzonych89 .  W taki oto sposób przejawi³o siê w prak-
tyce w Genewie egalitarne podejœcie Kalwina do pracy.

Niew¹tpliwie w swojej etyce helwecki teolog dowartoœciowa³ pracê fizyczn¹,
stawiaj¹c j¹ na równi z prac¹ umys³ow¹. Jego postêpowanie wyraŸnie kontrastuje
ze stosunkiem do tego rodzaju pracy cz³owieka œredniowiecza i renesansowego
arystokraty. W œredniowieczu pojmowano na ogó³ pracê fizyczn¹ jako czynnoœæ
przeklêt¹ przez Boga lub w najlepszym wypadku uci¹¿liw¹ i przykr¹. Podobnie
nisko oceniano kupiectwo i bankowoœæ, chêtnie pozostawiaj¹c je w rêkach
¯ydów, a wiêc ludzi niebêd¹cych chrzeœcijanami. Nieprzypadkowo w owej epoce
okreœlano pracê fizyczn¹ ³aciñskim s³owem labor, oznaczaj¹cym trud, mozó³, klê-
skê, niedolê, cierpienie, chorobê, bóle porodowe90 . W przekonaniu cz³owieka œre-
dniowiecza – przyjmuj¹cego platoñski podzia³ spo³eczeñstwa na klasê mêdrców,

86 Por. R. M. Leszczyñski,  Natura i ³aska w teologii Jana Kalwina, w: Cz³owiek…, op. cit., s. 54.
87 Por. S. Piwko, Jan…, op. cit., s. 106.
88 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XII. 10, 16. Zob. w: ten¿e, Institutio…, op. cit., lib. IV: De

externis mediis, w: Ioannis…, op. cit., t. 5, Monachii 1936.
89 Por. A. E. McGrath, Jan…, op. cit., s. 327.

90 Por. D. Tanalski, Ideotwórcze funkcje pracy – przyczynek do filozofii spo³ecznej, Warszawa 2002, s. 21.
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wojowników i s³u¿¹cych91  – duchowni (mêdrcy) i rycerze (wojownicy) nie paraj¹
siê prac¹ wykonywan¹ przez ch³opów, rzemieœlników, handlowców, bankierów
(s³u¿¹cych). W Renesansie przekonanie to bardzo ochoczo podtrzymywali arysto-
kraci i hierarchowie koœcielni. Afirmacja pracy fizycznej wystêpuj¹ca w Kalwi-
nowej etyce by³a wiêc w tamtych czasach wielkim wy³omem ideowym i musia³a
spotkaæ siê z przychylnym przyjêciem przez warstwy spo³eczne uprawiaj¹ce ów
rodzaj pracy92 .

Wed³ug rozpowszechnionej opinii, pogl¹dy Kalwina na temat pracy by³y inspi-
racj¹ dla rozwoju kapitalistycznych form gospodarki. Tak przynajmniej zwyk³o
siê uwa¿aæ od czasu opublikowania przez Maksa Webera jego sztandarowego
dzie³a Etyka protestancka a duch kapitalizmu (Die protestantische Ethik und der
Geist des Kapitalismus), w jakim postawi³ on tezê o zwi¹zku zachodz¹cym po-
miêdzy Kalwinow¹ nauk¹ o podwójnej predestynacji a powstaniem wspó³czesne-
go kapitalizmu93 . Zdaniem Webera, zwolennik Kalwina, aby utwierdziæ siê w
przekonaniu o wybraniu go przez Boga, oddaje siê intensywnej pracy. „Ona i tyl-
ko ona usuwa w cieñ w¹tpliwoœci religijne – i daje pewnoœæ stanu ³aski” – twier-
dzi³ Weber94 . „Jakkolwiek wiêc dobre dzie³a nie nadaj¹ siê zupe³nie na œrodek
zbawienia (…), to jednak s¹ one niezbite jako znak bycia wybranym”95 . Weber
dowodzi³, ¿e kalwiñska afirmacja pracy oraz przekonanie, i¿ rzetelnie wykonywa-
na praca (to¿sama z pe³nieniem dobrych uczynków) jest znakiem rozpoznawczym
osoby wybranej przez Boga do zbawienia, sta³y siê podstaw¹ ideow¹ kapitalizmu
i da³y mu teologiczne uzasadnienie, co jednak nie znaczy, ¿e by³y bezpoœredni¹
przyczyn¹ jego powstania96.

Nale¿y przyznaæ, i¿ pewne elementy kalwiñskiej etyki pracy zosta³y spo¿ytko-
wane przez tworz¹ce kapitalizm mieszczañstwo i klasyków póŸniejszej myœli li-
beralnej. Niew¹tpliwie dowartoœciowanie pracy przez Kalwina, zw³aszcza tej wy-
konywanej przez ni¿sze warstwy spo³eczeñstwa, podoba³o siê mieszczanom. Ega-
litarne podejœcie Pikardyjczyka do pracy, neguj¹ce szczególny i uprzywilejowany
charakter zajêæ wykonywanych przez arystokracjê i duchowieñstwo, uderzy³o w

91 Por. Ch. Frey, op. cit., s. 22.
92 Jeszcze dalej w afirmacji pracy fizycznej poszli brytyjscy zwolennicy Kalwina, purytanie. W roku

1684, Richard Steele, teolog purytañski, napisa³: „W dniu s¹du ludzie bêd¹ s¹dzeni wed³ug swoich owoców.
Zostan¹ zapytani nie: czyœcie wierzyli?, ale czyœcie dzia³ali, czy tylko mówili? Bracia ¿ebrz¹cy i mnisi ¿yj¹-
cy dla siebie tylko i swej pobo¿noœci, ale nie przyczyniaj¹cy siê do po¿ytku ludzkoœci (…) maj¹ mimo to
zuchwa³oœæ pyszniæ siê w³asn¹ doskona³oœci¹; w istocie stoj¹ ni¿ej od ubogiego szewczyka, albowiem jego
zawód jest od Boga, ich zaœ nie”. Cyt. za: R. H. Tawney, Religia a powstanie kapitalizmu, t³um. O. Wojtasie-
wicz, Warszawa 1963, s. 227-228.

93 Por. J. Langhoff, Kalwiñskie Ÿród³a kapitalizmu i wspó³czesnej demokracji, w: Cz³owiek…, op. cit.,
s. 145.

94 M. Weber, op. cit., s. 94.
95 Ten¿e, s. 97.
96 Por. A. E. McGrath, Jan…, op. cit., s. 314-316; B. Milerski, Etos pracy jako postaæ œwiadomoœci pro-

testanckiej, „Rocznik Teologiczny”, 51 (2009), z. 1-2, s. 53.
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podstawy feudalnego spo³eczeñstwa, uzasadniaj¹c przy tym aspiracje miesz-
czañstwa. Pogl¹dy Kalwina w tej materii nadawa³y siê wiêc znakomicie na orê¿
ideologiczny w walce powstaj¹cej w obrêbie mieszczañstwa klasy kapitali-
stycznej z trac¹cymi coraz bardziej na znaczeniu feuda³ami (arystokracj¹).  Z
antyfeudalnego wydŸwiêku nauk Kalwina wyci¹gnêli ostateczne wnioski bry-
tyjscy purytanie, obalaj¹c monarchiê, uœmiercaj¹c króla i proklamuj¹c republi-
kê, wspieraj¹c¹ siê na zasadach kalwinizmu, staj¹c siê w ten sposób prekursora-
mi rewolucji bur¿uazyjnej we Francji i Stanach Zjednoczonych. Zw³aszcza re-
wolucja amerykañska jest wa¿na dla naszych rozwa¿añ, gdy¿ jej autorzy byli
czêsto potomkami purytanów lub pochodzili z denominacji protestanckich
tkwi¹cych korzeniami w etyce pracy Jana Kalwina. Ojcowie za³o¿yciele Sta-
nów Zjednoczonych w swej dzia³alnoœci politycznej chêtnie odwo³ywali siê do
nauk biblijnych, odczytywanych przez pryzmat kalwinizmu i jego odmian. Na-
wet jeœli przyjmiemy, ¿e kalwinizm nie daje siê w pe³ni uto¿samiæ z teologi¹
Pikardyjczyka, to nikt chyba nie bêdzie siê spiera³ co do tego, ¿e wyrasta on z
nauczania Reformatora z Genewy.

Afirmacja pracy nie jest jednak jedyn¹ Kalwinow¹ koncepcj¹, jaka przypad³a
do gustu rodz¹cej siê bur¿uazji. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ Reformator wykazywa³ zro-
zumienie dla praw ekonomicznych rz¹dz¹cych handlem i przep³ywem pieni¹dza
w warunkach gospodarki wczesnokapitalistycznej. Przejawi³o siê to w tolerowa-
niu przez Kalwina praktyki udzielania oprocentowanych po¿yczek, niezwykle
przecie¿ wa¿nej w systemie kapitalistycznym. Helwecki teolog twierdzi³, ¿e nie
ma przekonuj¹cych argumentów biblijnych na rzecz ca³kowitego zakazu pobiera-
nia odsetek od po¿yczonych pieniêdzy. Biblia zakazuje wyzyskiwania i oszuki-
wania ludzi w trakcie dokonywanych przez nich operacji finansowych, ale nie
samego pobierania odsetek od kapita³u97 . Równie dobrze mo¿na by zakazywaæ
pobierania czynszu z tytu³u wynajmowania jakiegoœ dobra materialnego (np.
domu) innemu cz³owiekowi. W ten sposób Reformator z Genewy odrzuci³ stano-
wisko œredniowiecznych teologów, wed³ug których pobieranie oprocentowanych
po¿yczek jest grzechem i zajêciem odpowiednim dla wyznawców judaizmu, któ-
rzy – jak powszechnie wówczas s¹dzono – i tak bêd¹ potêpieni za udzia³ w zabój-
stwie Chrystusa98 . Chrzeœcijanin natomiast, o ile pragnie byæ zbawiony, nie powi-
nien uczestniczyæ w spekulacjach finansowych. Bardzo podobny stosunek do po-
¿yczania na procent mia³ Marcin Luter, który zdecydowanie potêpia³ tego rodzaju
praktyki, uwa¿aj¹c je za zajêcie niegodne chrzeœcijanina. Luter by³ przekonany,
¿e pieni¹dz zosta³ wymyœlony przez szatana, aby wzbudziæ w ludziach z³e inten-

97 Por. T. Szczech, Pañstwo i prawo w doktrynie œw. Augustyna, Marcina Lutra i Jana Kalwina, £ódŸ
2006, s. 271.

98 Por. L. Wawrzyñska-Furman, Antyjudaizm chrzeœcijañski – ³¹czy czy dzieli w d¹¿eniach ekumenicz-
nych? Chrzeœcijañska refleksja nad antyjudaizmem, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, 2009 nr 1, s. 28-
29nn; J. Cottin, Jan…, op. cit., s. 12-13.
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cje i emocje, z tego te¿ powodu handel trzeba oprzeæ na bezpoœredniej wymianie
towarów, a nie na przep³ywie pieniêdzy. Postawa Kalwina wobec ci¹gniêcia zy-
sków z obracania kapita³em ró¿ni siê wiêc zasadniczo od pogl¹dów niemieckiego
Reformatora, który pozosta³ w tej sferze cz³owiekiem œredniowiecza99 .

4.3.3.2. Ró¿nice pomiêdzy Kalwinem a ideologi¹ kapitalistyczn¹

Pomimo wszystko b³êdem by³oby przedstawianie Kalwina jako prekursora
myœli liberalnej i ideologa wczesnej gospodarki kapitalistycznej. Prawd¹ jest, ¿e
zarysowane powy¿ej koncepcje Kalwinowe by³y wykorzystywane chêtnie przez
powstaj¹c¹ klasê kapitalistyczn¹ do realizacji jej celów, nie znaczy to jednak, i¿
w swojej dzia³alnoœci Pikardyjczyk d¹¿y³ do budowania systemu kapitalistyczne-
go, lub ¿e by³ jego bezpoœrednim inspiratorem. Odnosz¹c siê do  jego tez, nale¿y
ca³y czas pamiêtaæ, ¿e by³ on teologiem, a nie filozofem uprawiaj¹cym filozofiê
spo³eczno-gospodarcz¹100 . Kalwin nie by³ wiêc kimœ w rodzaju Adama Smitha,
Friedricha Augusta von Hayeka czy Karola Marksa. W jego twórczoœci nie cho-
dzi³o o rozpropagowanie takiego czy innego systemu polityczno-gospodarczego,
ale o g³oszenie chwa³y Bo¿ej. Motorem dzia³alnoœci pisarskiej i organizacyjnej
Cz³owieka z Noyon by³a religia, a nie ekonomia i polityka. Jeœli zatem pisa³ on o
sprawach zwi¹zanych z wy¿ej wymienionymi zagadnieniami, to czyni³ to jako
teolog i duszpasterz wykazuj¹cy troskê o moralnoœæ swojej owczarni w sferze ak-
tywnoœci gospodarczej i spo³eczno-politycznej. Kalwin nie przekonywa³ wiêc lu-
dzi do przyjêcia okreœlonego modelu spo³ecznego, politycznego i gospodarczego,
ale naucza³, w jaki sposób wierz¹cy maj¹ prowadziæ cnotliwe ¿ycie, potwierdza-
j¹ce wybranie ich przez Boga do zbawienia. Wydaje siê, i¿ w wielu wypadkach
nauki Kalwina zosta³y wykorzystane przez bur¿uazjê instrumentalnie, z pominiê-
ciem prawdziwych intencji Reformatora, a nawet niekiedy wbrew owym inten-
cjom. Poni¿ej przyjrzymy siê kilku Kalwinowym koncepcjom, jakie zosta³y zro-
zumiane Ÿle lub po³owicznie, b¹dŸ wrêcz odrzucono je w toku rozwoju kapitali-
zmu.

1) Jak zauwa¿ono w jednym z poprzednich akapitów, genewski Reformator
zgadza³ siê na praktykê ci¹gniêcia zysków z operacji kapita³owych, warto jednak
dodaæ, ¿e nigdy nie by³ entuzjast¹ po¿yczania na procent, traktuj¹c je jako prze-
jaw niedoskona³oœci œwiata. Ponadto z ca³¹ moc¹ podkreœla³, i¿ od koniecznoœci
sp³acania odsetek nale¿y uwolniæ ludzi ubogich, aby nie pog³êbiaæ ich biedy. W
gruncie rzeczy spekulacje finansowe powinny ograniczaæ siê do ludzi bogatych,
którzy maj¹ z czego sp³acaæ odsetki. Nie znaczy to jednak, ¿e ubogim nale¿y za-

 99 Por. T. Szczech, Pañstwo…, op. cit., s. 204, 269-271; A. Œciegienny, Luter, Warszawa 1967, s. 84; A.
McGrath, Kalwin a powo³anie chrzeœcijañskie, t³um. K. Warcho³, w: Cz³owiek…, op. cit., s. 119-120.

100 Por. H. Langhoff, op. cit., s. 146.



RAFA£ MARCIN LESZCZYÑSKI

50

mykaæ drogê do kredytów. Zdaniem Kalwina, osoby biedne powinny otrzymywaæ
kredyty nieoprocentowane. Francuski teolog uwa¿a³ tak¿e, i¿ w³adze œwieckie
powinny narzucaæ bankierom wysokoœæ stopy procentowej, jaka powinna znajdo-
waæ siê – wed³ug niego – na mo¿liwie najni¿szym poziomie, zysk kapitalisty nie
mo¿e bowiem dokonywaæ siê kosztem biedaków i prowadziæ do niepokojów spo-
³ecznych.  Kieruj¹c siê wskazówkami Kalwina, w³adze Genewy wyrazi³ zgodê na
pobieranie maksymalnie piêcioprocentowej stawki odsetek, zwalniaj¹c od ich
sp³acania niezamo¿nych obywateli miasta101 .

Okazuje siê zatem, ¿e Kalwin opowiada³ siê za daleko id¹cym interwencjoni-
zmem pañstwowym w sferê relacji ³¹cz¹cych kredytodawcê z kredytobiorc¹. Naj-
wyraŸniej Pikardyjczyk daleki by³ od bezkrytycznej wiary w niewidzialn¹ rêkê
rynku, reguluj¹c¹, podobno samodzielnie, zjawiska ekonomiczne zachodz¹ce na
tym¿e rynku102 . Stanowisko Genewczyka zdecydowanie nie mog³o podobaæ siê
wspó³czesnym mu bankierom i innym kredytodawcom. Mo¿na te¿ wyobraziæ so-
bie, jaki rwetes podnieœliby wspó³czeœni libera³owie i neolibera³owie, gdyby Kal-
win zacz¹³ obecnie g³osiæ tak daleko id¹cy interwencjonizm pañstwowy w sektor
bankowy. Odezwa³by siê zapewne chór oburzonych g³osów neoliberalnych eks-
pertów i bankierów, zarzucaj¹cy Pikardyjczykowi lewacki populizm i zamach na
wolny rynek, który sam powinien decydowaæ o wysokoœci oprocentowania kre-
dytów. Ze zdecydowanym sprzeciwem spotka³by siê na pewno Kalwinowy postu-
lat zwolnienia ludzi ubogich ze sp³acania odsetek od zaci¹gniêtych po¿yczek.
Nale¿y podejrzewaæ, ¿e nawet wiêkszoœæ wspó³czesnych lewicowych partii ba³a-
by siê w³¹czyæ go do swoich programów, aby nie naraziæ siê na masow¹ krytykê
ze strony neoliberalnych mediów i ekonomistów. Pogl¹dy Kalwina mog³yby li-
czyæ co najwy¿ej na przychylne przyjêcie w œrodowiskach radykalnej lewicy, po-
strzeganej na ogó³ jako zbiór ma³ych partii, grupuj¹cych socjalistycznych doktry-
nerów. Jak wiêc widaæ, pogl¹dy Pikardyjczyka dotycz¹ce pobierania odsetek od
po¿yczek ca³kowicie nie przystaj¹ do rzeczywistoœci wspó³czesnego kapitalizmu,
który niewiele robi sobie z nauczania Kalwina na ten temat. Zreszt¹ równie¿ w
XIX i XX wieku kapitaliœci, tak¿e wyznania ewangelicko-reformowanego, nie
zaprz¹tali sobie zbytnio g³owy wywodami Kalwina w tej materii. Mo¿na rzec, ¿e
na tym polu koncepcje Kalwinowe nie wywar³y wiêkszego wp³ywu na praktyki
kapitalistyczne. Owszem, mieszczañstwo chêtnie zgodzi³o siê z Pikardyjczykiem,
¿e nie nale¿y zabraniaæ œci¹gania odsetek od po¿yczonego kapita³u, zapominaj¹c

 101 Por. T. Szczech, Pañstwo…, op. cit., s. 269-271; A. P. F. Sell, Wyzwania Kalwina wobec Koœcio³a w
XXI wieku, t³um. M. KuŸ, „Rocznik Teologiczny”, 51 (2009), z. 1-2, s. 204.

102 O tym, z jakim skutkiem owa niewidzialna rêka reguluje rynek, daje pewne wyobra¿enie obecny kry-
zys ekonomiczny wywo³any poœrednio neoliberalnymi pomys³ami na gospodarkê, a bezpoœrednio nienasyco-
nymi apetytami bankierów i kapitalistów, daj¹cymi chêtnie pos³uch ideologom neoliberalnej gospodarki.
Por. J. Cottin, Ponowne odkrywanie Jana Kalwina we Francji w 2009 roku, t³um. A. Nawrocki,  „Rocznik
Teologiczny”, 51 (2009), z. 1-2, s. 214-215; B. Milerski, op. cit, s. 56.
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jednak, i¿ Kalwin domaga³ siê jednoczeœnie ograniczenia wysokoœci stopy pro-
centowej i nakazywa³ zwolniæ z oprocentowania po¿yczki udzielane ludziom
ubogim. Ostatnie dwie opinie Kalwina zosta³y odrzucone w toku rozwoju kapita-
lizmu. Okazuje siê, ¿e bur¿uazja przejê³a od Genewczyka to, co by³o dla niej
wygodne, odrzucaj¹c lub ignoruj¹c Kalwinowe nauki ograniczaj¹ce jej zyski. Sy-
tuacja ta stawia pod znakiem zapytania tezê o istotnym udziale etyki gospodar-
czej Kalwina w kszta³towaniu siê kapitalizmu.

Mówi¹c o stosunku Kalwina do spekulacji finansowych, nale¿y podkreœliæ, ¿e
jego niechêtna akceptacja dla czerpania zysków z po¿yczonego kapita³u toruje
zapewne z jednej strony drogê kapitalizmowi, atoli z drugiej strony nak³ada na
rz¹dz¹cych obowi¹zek powœci¹gania apetytów bur¿uazji oraz stworzenia praw-
nych mechanizmów zabezpieczaj¹cych interesy ludzi biednych. Jeœli wiêc, jak
s¹dz¹ niektórzy, etyka Genewczyka da³a zielone œwiat³o dla rozwoju kapitalizmu,
to równie dobrze mo¿na powiedzieæ, i¿ myœl Kalwina sta³a siê bodŸcem do po-
wstania koncepcji pañstwa opiekuñczego (socjalnego).

2) Diametralnie odmienna od wyobra¿eñ przeciêtnego kapitalisty i liberalnego
ekonomisty, zarówno wspó³czesnego, jak i ¿yj¹cego w poprzednich stuleciach,
jest kalwiñska koncepcja zysku. Powiedzieliœmy ju¿ powy¿ej, i¿ – wed³ug Noy-
onczyka – w pracy  wykonywanej przez cz³owieka wierz¹cego nie chodzi o zysk,
ale o g³oszenie chwa³y Bo¿ej. Osoba wierz¹ca pracuje wiêc nie dla zysku, lecz
dla Boga i bliŸnich. Przys³owiowa gruboœæ portfela nie jest wiêc – zdaniem Kal-
wina – wyznacznikiem wartoœci pracy103 . Dla szwajcarskiego Reformatora jedy-
nym kryterium wartoœci wykonywanej pracy by³o to, czy wykonuje siê j¹ z chêci
podporz¹dkowania siê woli Bo¿ej i z mi³oœci do ludzi, czy te¿ traktuje jako zajê-
cie niechciane i uci¹¿liwe104 . W oczach liberalnego ekonomisty kryteria przyjête
przez Kalwina wydadz¹ siê zapewne kompletnym nieporozumieniem, gdy¿ w
jego przekonaniu o wartoœci pracy nie decyduj¹ religijne intencje osoby, która j¹
wykonuje, ale cena, jak¹ osi¹ga ona na rynku. Im wiêcej ktoœ chce zap³aciæ za
dan¹ pracê, tym wiêcej jest ona warta pod wzglêdem ekonomicznym. Ujmuj¹c
sprawê bardziej kolokwialnie, im grubszy portfel pracownika, tym bardziej war-
toœciowa jest praca wykonywana przez niego. O pracy wykonywanej ad maiorem
Dei gloriam oraz z mi³oœci do bliŸnich ekonomista ów nie bêdzie mia³ zgo³a nic
do powiedzenia, gdy¿ takie podejœcie do pracy przekracza obszar badañ nauk
ekonomicznych.

Z kolei w uszach kapitalisty twierdzenie Kalwina, ¿e w pracy nie chodzi o
zysk, zabrzmi jak lewicowe mrzonki, wie on bowiem, i¿ w pracy chodzi w³aœnie
o zysk i to o zysk jak najwiêkszy. Cech¹ kapitalizmu jest d¹¿enie do pomna¿ania
zysków, nawet za cenê ³amania praw pracowniczych. Maksymalizacja zysków

103 Por. S. Piwko, Jan…, op. cit., s. 106.
104 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., III. X. 6.
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wymuszana jest na kapitaliœcie przez sam system ekonomii kapitalistycznej, jeœli
bowiem kapitalista zaprzestanie akumulowania kapita³u, wtedy mo¿e zdarzyæ siê,
i¿ jego firma bêdzie stopniowo wypierana z rynku przez przedsiêbiorstwa o wiêk-
szym kapitale, co z kolei mo¿e doprowadziæ j¹ do bankructwa lub przejêcia przez
bogatsz¹ konkurencjê. D¹¿enie do nieustannego zwiêkszania zysku doprowadzi³o
kapitalizm z prze³omu XX i XXI wieku do etapu globalizacji ekonomicznej. Po-
szukiwanie nowych rynków zbytu dla towarów i us³ug, a tak¿e ulg podatkowych i
taniej si³y roboczej, która obni¿y koszty produkcji, musia³o poci¹gn¹æ w œlad za
sob¹ globalizacjê gospodarki i finansów. D¹¿enie do zysku za wszelk¹ cenê do-
prowadzi³o do zwiêkszenia wyzysku pracowników z krajów Trzeciego Œwiata i
postêpuj¹cej pauperyzacji szerokich rzesz ludnoœci105 .

Na problem ten zwrócili uwagê reprezentanci Koœcio³ów Ewangelicko-Refor-
mowanych, zebrani na obradach Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowa-
nych w Akrze. W swoim oœwiadczeniu, znanym pod nazw¹ Listu z Akry, nazywa-
nym te¿ niekiedy Wyznaniem wiary z Akry106 , stwierdzili oni: „Widzimy, ¿e
wspó³czesny œwiat ¿yje w cieniu imperialnego ucisku. Rozumiemy przez to w³a-
dzê wszystkoogarniaj¹cej ekonomii i przewa¿aj¹cych si³ polityki ogólnoœwiato-
wej, które powiêkszaj¹ podzia³y miêdzy bogatymi i biednymi. Miliony z nas, w
naszych zborach, ¿yj¹ codziennie w centrum tych realiów. Gospodarki wielu kra-
jów popad³y w ogromne zad³u¿enie wobec innych narodów i narzucono im takie
finansowe ¿¹dania, które pogarszaj¹ stopê ¿yciow¹ najbiedniejszych. Tak wielu
cierpi! Ka¿dego dnia 24 tysi¹ce ludzi umiera z g³odu i niedo¿ywienia, a trendy
ogólnoœwiatowe pokazuj¹, ¿e nieliczni korzystaj¹ z bogactw, podczas gdy bieda
rozszerza siê wœród wielu”107 .

Wyznanie wiary z Akry, zrodzone z Kalwinowego ducha, nie zrobi³o wiêkszego
wra¿enia na ludziach posuwaj¹cych do przodu globalizacjê ekonomiczn¹. W
œwiecie globalnej gospodarki i globalnych zysków zaczyna po prostu brakowaæ
miejsca dla pracy z mi³oœci do Boga i bliŸnich, o jakiej naucza³ Jan Kalwin. W
tym punkcie drogi Kalwina i wspó³czesnego kapitalizmu zdecydowanie siê roz-
chodz¹. Zreszt¹ zaczê³y siê one rozchodziæ ju¿ znacznie wczeœniej, gdy¿ charak-

105 Por. R. M. Leszczyñski, Globalizacja ekonomiczna w etyce ewangelickiej, „Ewangelik”, 1 (2008), s.
48-49.

106 Por. S. Nyomi, Wiara w Trzecim Millenium – ¿ywa wiara w erze wyzwañ, t³um. K. Zagórowicz, „Jed-
nota”, 11-12 (2005), s. 23.

107 List z Akry, „Jednota”, 8-9 (2004), s. 15. Zob. te¿ Alians dziœ i jutro: w kierunku Akry i wokó³, opubli-
kowane przez Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych (2004), s. 71: „Kiedy jedni z nas ciesz¹ siê i
s³usznie podkreœlaj¹ w globalnej wiosce wzrost wzajemnych stosunków zale¿noœci, osi¹gniêtych dziêki tech-
nologii informatycznej, wielu innych odczuwa skutki globalizacji ekonomicznej i finansowej. 54 kraje s¹
biedniejsze dzisiaj ni¿ by³y 10 lat temu. Ekonomia œwiatowa jest w ca³oœci bardziej niesprawiedliwa ni¿ 20
lat temu. Dochody 1% najbogatszych osób œwiata wynosz¹ tyle, co dochody 57% najbiedniejszych. Wiele
krajów w Afryce, Azji, Ameryce £aciñskiej i na Karaibach ugina siê pod ciê¿arem d³ugu publicznego i pry-
watnego”.
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terystyczne dla kapitalizmu pojmowanie zysku towarzyszy³o temu systemowi od
jego zarania, tyle tylko, ¿e obecnie manifestuje siê ono na skalê globaln¹108 .

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Genewczyk nie negowa³ pobierania zap³aty za wyko-
nan¹ pracê i gromadzenia bogactw. Uwa¿a³ jednak, i¿ celem pracy i bogacenia siê
– obok s³awienia Boga –  jest udzielanie pomocy potrzebuj¹cym bliŸnim i dzia³a-
nie na rzecz wspólnoty, w jakiej przysz³o nam ¿yæ, a nie zysk dla samego zy-
sku109 . Kalwin k³ad³ zatem nacisk na spo³eczny, kolektywny charakter pracy. S¹-
dzi³ on, ¿e cz³owiek wierz¹cy, gromadz¹c bogactwa, musi kierowaæ siê dobrem
ogó³u, a nie w³asnym, partykularnym interesem110 . Swoje przekonania stara³ siê
wcieliæ w ¿ycie w Genewie, organizuj¹c – przy wsparciu Rady Miejskiej – pomoc
socjaln¹ i s³u¿bê zdrowia dla biednych, domy opieki i budownictwo mieszkañ
komunalnych oraz zak³adaj¹c szko³y gminne, w jakich udzielano pomocy stypen-
dialnej dla ubogich uczniów. Ponadto Reformator przeforsowa³ przepisy o ade-
kwatnej p³acy dla pracowników najemnych (czyli minimum p³acowe), a tak¿e
uchwa³ê o zniesieniu oprocentowania po¿yczek udzielanych ludziom niezamo¿-
nym. Kalwin wspiera³ równie¿ aktywnie tworzenie nowych miejsc pracy dla bez-
robotnych. Warto podkreœliæ, ¿e Pikardyjczyk wprowadzi³ w Genewie sprawny
system pañstwowej (gminnej) opieki spo³ecznej, finansowany z pieniêdzy podat-
ników111 , którym zast¹piono koœcielne instytucje dobroczynne. Rozwi¹zania sys-
temowe na gruncie opieki nad biednymi wypar³y wiêc w Genewie akcje charyta-
tywne organizowane przez Koœció³112 .

108 W sposób bardzo znamienny oceni³ kapitalistyczne pojmowanie zysku, wychowany w duchu kalwiñskiej
etyki pracy, wybitny pisarz ewangelicko-reformowany, Pawe³ Hulka-Laskowski (1881-1946), syn ¿yrardowskiej
robotnicy i robotnika. W ksi¹¿ce Mój ¯yrardów Hulka wykazywa³, ¿e stosunek do zysku i ludzkiej pracy kapitali-
stów z prze³omu XIX i XX wieku nie ma nic wspólnego z etyk¹ chrzeœcijañsk¹. W oczach ¿yrardowskiego kalwi-
nisty sprawy maj¹ siê tak: „Klasyczny kapita³ nie zna uczuæ ludzkich, mi³osierdzia, litoœci, wspó³czucia. ¯e robot-
nik wyrzucony na bruk zginie z g³odu, ¿e jego dzieci pomr¹ na suchoty, to kapitalistê nie obchodzi. Jego jedynym
doradc¹ jest buchalter: wszystko, co daje wysokie zyski, jest dobre, wszystko, co zyski pomniejsza i ogranicza,
jest z³e. (…) Zasada mi³oœci chrzeœcijañskiej, braterstwa w Chrystusie, mi³osierdzia i dobroci, dezorientuje
wszystkie spo³eczeñstwa wspó³czesne. ¯yciorysy takich potentatów kapita³u, jak Rockefeller, Morgan, Zacharoff,
mówi¹ wyraŸnie, ¿e kapitalista mo¿e istnieæ tylko wówczas, gdy udaje siê mu zniweczyæ innych, pomniejszych
kapitalistów, podporz¹dkowaæ ich sobie, zrobiæ z nich narzêdzie w³asnej polityki”. Por. P. Hulka-Laskowski, Mój
¯yrardów, Warszawa 1958, s. 245-246. Podkreœlmy, s³owa owe – tak bardzo przecie¿ krytyczne wobec kapitali-
stycznych stosunków pracy – wypowiedzia³ cz³owiek wychowany w duchu ewangelickiego szacunku do pracy,
imponuj¹cy pracowitoœci¹ na ka¿dym polu swojej dzia³alnoœci. Zob. o Hulce: Pawe³ Hulka-Laskowski (1881-
1946). Szkice do portretu, pod red. R. Leszczyñskiego, ¯yrardów 1995; R. Leszczyñski, Hulka-Laskowski Pawe³,
w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000, s. 232; R. M. Leszczyñski, Pawe³
Hulka-Laskowski – ewangelicko-reformowany religiolog, „Rocznik Teologiczny”, 46 (2004), z. 1, s. 145-155.

 109 Por. J. Cottin, Ponowne…, s. 214.
110 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., III. VII. 5-8.
111 Wed³ug Kalwina, w³adza ma prawo œci¹gaæ podatki dla dobra wspólnoty ludzkiej, któr¹ rz¹dzi. Pie-

ni¹dze pochodz¹ce z podatków musi jednak wydawaæ m¹drze i nie marnotrawiæ ich, poniewa¿ nie s¹ one
prywatn¹ w³asnoœci¹ rz¹dz¹cych. Por. ibid., IV. XX. 13.

112 Por. J. Cottin, Jan…, op. cit., s. 36-37, 61; W. Kriegseisen, Wstêp, w: Jan Kalwin, O zwierzchnoœci  œwiec-
kiej, porz¹dne, wed³ug sznuru Pisma œwiêtego opisanie. Zaraz o po¿ytkach i powinnoœciach urzêdu jej. Z ³aciñ-
skiego na polskie wiernie przet³umaczone, t³um. anonimowe, opr.  W. Kriegseisen, Warszawa 2009, s. 12-13.
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Bior¹c to wszystko pod uwagê, nale¿y stwierdziæ, i¿ postawa genewskiego
Reformatora ró¿ni siê znacz¹co od postêpowania wielu wspó³czesnych kapitali-
stów, dla których zysk sta³ siê celem samym w sobie, a p³acenie podatków na
rzecz pomocy socjalnej i sfery bud¿etowej jawi siê jako coœ uci¹¿liwego i nie-
sprawiedliwego.

3) Kolejna ró¿nica pomiêdzy nauczaniem Kalwina a mentalnoœci¹ przeciêtne-
go kapitalisty uwidacznia siê w podejœciu do statusu pracy. Wed³ug Reformatora,
nie ma znaczenia jak¹ pracê wykonujemy. Ka¿da praca – jego zdaniem – jest tak
samo wa¿na, o ile wynika ona z mi³oœci do Boga i ludzi, a nie z egoistycznych
pobudek. Z punktu widzenia spo³ecznego wszelka praca wykonywana rzetelnie i
dla dobra wspólnoty jest istotna. Wynika z tego, ¿e nie mo¿na ró¿nicowaæ statusu
poszczególnych pracowników pod k¹tem rodzaju wykonywanej przez nich pra-
cy113 .

Myœlenie kapitalisty jest z gruntu inne. W kapitalizmie status danego pracow-
nika, przek³adaj¹cy siê z kolei na miejsce zajmowane przez niego w drabinie spo-
³ecznej, jest bardzo mocno podkreœlany i zale¿y od rodzaju wykonywanej pracy.
Jest spraw¹ jasn¹, ¿e ¿aden z pracowników zatrudnionych w firmie kapitalistycz-
nej nie bêdzie twierdzi³, i¿ rodzaj wykonywanej przez niego pracy nie ma wp³y-
wu na jego status w przedsiêbiorstwie. Hierarchiczna struktura firmy kapitali-
stycznej jest spraw¹ oczywist¹ i niekwestionowaln¹ przez jej pracowników. Z
tego w³aœnie powodu w tego typu firmach wystêpuje ostra konkurencja o stano-
wiska pracy, im bowiem wy¿sze i lepiej p³atne stanowisko, tym wy¿szy status
spo³eczny i zawodowy pracownika.

4) Pikardyjczyk uwa¿a³, i¿ wszelkie dobra wytworzone przez ludzi s¹ darem
Stwórcy udzielonym cz³owiekowi na zasadzie dzier¿awy, dlatego te¿ de facto
nale¿¹ one do Boga, a nie do cz³owieka. Ludzie u¿ywaj¹ owych dóbr, ale w grun-
cie rzeczy nie s¹ ich w³aœcicielami, bo chocia¿ w³o¿yli swoj¹ pracê w ich powsta-
nie, to jednak bez pomocy Boga nie potrafiliby niczego wyprodukowaæ114 . U¿y-
waj¹c dóbr doczesnych, musimy zatem byæ ca³y czas œwiadomi, ¿e posiadanie ich
przez nas nie jest spraw¹ oczywist¹. Pamiêtaæ tak¿e nale¿y, i¿ Bóg wydzier¿awi³
je nam po to, abyœmy chwalili Go i udzielali owych dóbr potrzebuj¹cym115 .

Ujawnia siê tu kolejna rozbie¿noœæ pomiêdzy Kalwinow¹ etyk¹ pracy a
œwiatopogl¹dem mieszczañskim, kapitalistycznym, wiêkszoœæ kapitalistów jest
bowiem mocno przekonana, ¿e prawo do posiadania w³asnoœci jest czymœ abso-
lutnym i nie mo¿e byæ w jakikolwiek sposób ograniczone. Ponadto kapitalista
jest tak silnie przekonany o swoim bezwzglêdnym prawie do decydowania o
dobrach materialnych znajduj¹cych siê w jego posiadaniu, i¿ nie przekonuj¹ go

 113 Por. S. Piwko, Jan…, op. cit., s. 106; A. McGrath, Kalwin a powo³anie…, op. cit., s. 122.
114 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., II. VIII. 45.
115 Por. ibid., III. VII. 5-8.
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do jego czêœciowego bodaj ograniczenia nawet wa¿ne wzglêdy spo³eczne.
Z tego powodu postrzega on na ogó³ politykê podatkow¹ pañstwa jako zaw³asz-
czanie nale¿nej mu w³asnoœci. Kapitalista jest, co prawda, sk³onny p³aciæ podat-
ki na policjê, wojsko i s¹downictwo, gdy¿ dostrzega w tym swój interes – insty-
tucje te wszak chroni¹ posiadany przez niego kapita³ przed wrogami wewnêtrz-
nymi i zewnêtrznymi – jednak ju¿ wydawanie pieniêdzy z podatków na sferê
socjaln¹ poczytuje za rozrzutnoœæ i niesprawiedliwoœæ. D¹¿¹c do p³acenia ni¿-
szych podatków, nie ma on oporu przed przeniesieniem swojej firmy do kraju,
gdzie s¹ one mniejsze, nawet jeœli oznacza to pozbawienie swoich wspó³obywa-
teli miejsc pracy. Scenariusz ten realizuje siê zreszt¹ na naszych oczach w skali
globalnej, jesteœmy wszak œwiadkami ucieczki kapita³u z krajów Zachodnich do
krajów niezamo¿nego Po³udnia, w jakich praca jest tania, a podatki niskie, co
prowadzi do wzrostu bezrobocia w krajach rozwiniêtych. Doskona³ym przyk³a-
dem owego zjawiska s¹ Stany Zjednoczone (zw³aszcza Stany po³udniowe), z
których, na skutek zawarcia przez nie Pó³nocnoamerykañskiego Uk³adu o Wol-
nym Handlu (NAFTA), nast¹pi³ odp³yw  kapita³u do Meksyku, w zwi¹zku z
czym pracê straci³o tysi¹ce obywateli USA. Aby ¿yæ na dotychczasowym po-
ziomie lub przynajmniej zwi¹zaæ koniec z koñcem wielu z nich zaci¹gnê³o kre-
dyty w bankach, na skutek czego wpad³o w pu³apkê kredytow¹, okaza³o siê bo-
wiem, ¿e nie maj¹c sta³ej, dobrze p³atnej pracy, nie s¹ w stanie ich sp³aciæ. Ma-
sowoœæ owego zjawiska sta³a siê wa¿n¹ przyczyn¹ utraty p³ynnoœci finansowej
przez wiele banków pó³nocnoamerykañskich, co doprowadzi³o do obecnego
kryzysu gospodarczego.

Okaza³o siê zatem, ¿e liberalna teza o nieograniczonym prawie cz³owieka do
dysponowania w³asnoœci¹ by³a (i jest) dla wiêkszoœci kapitalistów bardziej prze-
konuj¹ca ni¿ interes spo³eczny i perspektywa kryzysu ekonomicznego. Nie po-
winniœmy zatem siê dziwiæ, ¿e jeszcze mniej przekonuj¹co jawi¹ siê w ich oczach
argumenty natury religijnej wysuwane przez Kalwina, podwa¿aj¹ce absolutny
charakter prawa w³asnoœci. Twierdzenie Pikardyjczyka, zgodnie z jakim cz³owiek
nie jest tak naprawdê w³aœcicielem dóbr materialnych, lecz ich dzier¿awc¹ oraz
id¹ce w œlad za nim przekonanie o wspólnotowym charakterze pracy i produktów
wytwarzanych w jej trakcie, zupe³nie nie przystaje do przekonañ i praktyki ¿ycio-
wej wiêkszoœci kapitalistów. Raczej niewielu z nich by³oby sk³onnych zgodziæ siê
z Kalwinem, ¿e prawo w³asnoœci ma charakter relatywny a nie bezwzglêdny,
gdy¿ dobra znajduj¹ce siê w rêkach ludzi nie nale¿¹ tak naprawdê do cz³owieka,
lecz do Boga i s¹ mu udzielane, aby powiêkszyæ chwa³ê Stwórcy oraz dla dobra
wspólnoty ludzkiej. Okazuje siê, ¿e równie¿ pod tym wzglêdem myœlenie Kalwi-
na rozmija siê z pogl¹dami i czynami kapitalistów.

Z rozwa¿añ dotychczas przeprowadzonych wynika, ¿e w kalwiñskiej etyce
pracy zawieraj¹ siê pewne elementy sprzyjaj¹ce rozwojowi kapitalizmu, jakie zo-
sta³y  wykorzystane przez kapitalistów do uzasadnienia ich racji i postêpowania.
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Elementy owe oderwano jednak w du¿ym stopniu od ca³oœci nauczania Pikardyj-
czyka i wstawiono w kontekst niemaj¹cy wiele wspólnego z teologi¹ Reformato-
ra. Jednoczeœnie pominiêto te spoœród Kalwinowych zapatrywañ, które nie odpo-
wiada³y potrzebom bur¿uazji. Dokonawszy tego zabiegu, mo¿na by³o nastêpnie
przedstawiæ Kalwina jako prekursora kapitalizmu i filozofii liberalnej.

4.3.4. Chrzeœcijanin a w³adza pañstwowa

4.3.4.1. Regimen spiritualis a regimen politicus
– rozdzielnoœæ i dope³nienie

Nowonarodzony cz³owiek, pomimo swego odrodzenia i wejœcia do Królestwa
Chrystusa, egzystuje jednak nadal w niedoskona³ej rzeczywistoœci doczesnej. Ja-
kie stanowisko powinna zaj¹æ osoba wierz¹ca wobec naznaczonego grzechem
œwiata, w którym przysz³o jej egzystowaæ? Czy powinna wycofaæ siê z niego i
¿yæ na marginesie spo³ecznoœci ludzkiej, tworz¹c wraz z innymi Bo¿ymi wybrañ-
cami wyizolowane wspólnoty ludzi wierz¹cych?

Pikardyjczyk daleki by³ od g³oszenia takiej koncepcji. Pogl¹dy Reformatora z
Genewy w tej materii daj¹ siê streœciæ nastêpuj¹co: chrzeœcijanin powinien ¿yæ
wewn¹trz œwiata, odrzucaj¹c jednoczeœnie grzech, który w nim tkwi. Bo¿y wy-
braniec odwraca siê zatem od grzechu, ale nie od œwiata, albowiem nawet po
upadku rodzaju ludzkiego jest on wszak nadal tworem Boga. Zdaniem Kalwina,
chrzeœcijanin nie powinien dystansowaæ siê od ¿ycia w œwiecie, gdy¿ œwiat nie
zosta³ opuszczony przez Boga. Stwórca nieustannie zajmuje siê œwiatem, sprawu-
j¹c w nim w³adzê dwojakiego rodzaju (duplex regimen): w³adzê duchow¹ (regi-
men spiritualis) oraz w³adzê polityczn¹ (regimen politicus)116 .

Rz¹dy duchowe nad œwiatem powierzy³ Bóg swojemu Koœcio³owi, w³adaj¹c
poprzez Niego ludzkimi duszami117 . Orê¿em w³adzy koœcielnej jest Ewangelia,
dziêki której ludzie uwalniani s¹ z mocy grzechu, staj¹c siê uczestnikami Bo¿e-
go Królestwa118 . Koœció³ otrzyma³ tedy od Stwórcy w³adzê kluczy, polegaj¹c¹
na g³oszeniu osobom wybranym przez Boga Dobrej Nowiny o zbawieniu w Je-
zusie Chrystusie oraz na oznajmianiu ludziom niewierz¹cym, i¿ zostali odrzu-
ceni przez Boga w akcie przedwiecznej predestynacji. Wobec ludzi wybranych
do zbawienia S³owo Bo¿e rozbrzmiewaj¹ce w Koœciele staje siê œrodkiem, przy
którego pomocy.

 116 Por. ibid., III. XIX. 15. Por te¿ T. Szczech, W³adza œwiecka u Lutra i Kalwina, w: Idee jako Ÿród³o
instytucji politycznych i prawnych, pod red. L. Dubela, Lublin 2003, s. 338-339.

117 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. VIII. 1.
118 Por. ibid., IV. XI. 1.
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Bóg powo³uje ich do swojego Królestwa, natomiast dla osób przeznaczonych
przez Boga do potêpienia jest Ono s³owem s¹du, albowiem ludzie ci niechybnie
odrzuc¹ przes³anie w Nim zawarte, przypieczêtowuj¹c tym samym swoje potê-
pienie119 .

Jak wiêc widaæ, w³adza koœcielna (w³adza kluczy) odnosi siê do sfery ludzkie-
go ducha, i z tego w³aœnie powodu okreœlona zosta³a przez Pikardyjczyka mianem
rz¹du duchowego (regimen spiritualis). Jednak¿e Bóg sprawuje swe rz¹dy nie tyl-
ko na p³aszczyŸnie duchowej, lecz równie¿ w sferze fizycznej, materialnej, pod-
trzymuj¹c istnienie przyrody i spo³ecznoœci ludzkich ³ask¹ powszechn¹ (gratia
generalis). Jednym z przejawów dzia³ania ³aski powszechnej jest ludzka zdolnoœæ
do organizowania pañstwa, ustanawiania prawa oraz zasad handlu i ekonomii120 .
Bóg wyposa¿y³ cz³owieka w tego typu zdolnoœci, aby móg³ on zorganizowaæ so-
bie ¿ycie spo³eczne, eliminuj¹c z niego, na ile to tylko mo¿liwe dla grzesznika,
chaos i agresjê, do której upadli ludzie maj¹ wszak wrodzon¹ sk³onnoœæ. Bez
³aski powszechnej, wyposa¿aj¹cej cz³owieka w zdolnoœci pañstwowotwórcze,
spo³eczeñstwo ogarn¹³by chaos121 . Dziêki Bo¿ej ³asce ludzie s¹ w stanie wy³oniæ
spoœród siebie w³adzê œwieck¹, która wprowadza ³ad w relacje zachodz¹ce po-
miêdzy nimi i chroni spo³eczeñstwo przed chaosem. W ten sposób za spraw¹ rz¹-
dów ustanawianych przez ludzi aktualizuje siê w œwiecie regimen politicus Boga.
Inaczej mówi¹c, Bóg sprawuje w³adzê polityczn¹ nad œwiatem poprzez w³adców
ziemskich, czuwaj¹cych nad przestrzeganiem przez ludzi prawa i zasad sprawie-
dliwoœci spo³ecznej122 . Z tego wynika, ¿e wszelka w³adza œwiecka pochodzi od
Boga, bêd¹c Jego darem dla cz³owieka123 , bo choæ jest ona powo³ywana do ist-
nienia przez ludzi, to akt ów mo¿e zaistnieæ wy³¹cznie za spraw¹ woli Stwórcy,
który uzdalnia nas do tworzenia w³adzy pañstwowej. W zwi¹zku z tym rz¹dz¹cy
s¹ – w mniemaniu Pikardyjczyka – namiestnikami Bo¿ymi (Dei vicarios), orga-
nem prawdy Bo¿ej (divinae veritati organum), tronem Boga ¿yj¹cego (Dei viven-
tis thronum), pos³añcami Bo¿ymi (Dei legatos)124  oraz rêkami (manus) Pana125 .
Kto zatem twierdzi, ¿e w³adza pañstwowa nie powinna sprawowaæ rz¹dów nad
chrzeœcijanami – gdy¿ s¹ oni obywatelami Królestwa Chrystusa, a nie królestw

 119 Por. ten¿e, Commentaire a Epître aux Romains, I. 16-17, w: Commentaires de Jean Calvin sur le
Nouveau Testament, t. 4: Epître aux Romains, éd. Kerygma-Farel, Aix-en-Province, Fontenay-sous-Bois
1978.

120 Por. ten¿e, Institutio…, op. cit., II. II. 13-16.
121 Por. ibid., II. II. 17; I. V. 6.
122 Por. ibid., IV. XX. 4.
123 Por. ibid., IV. XX. 7, 4. Skoro w³adza jest darem Boga dla cz³owieka, zatem – wed³ug Kalwina – nie

mo¿emy traktowaæ jej jako z³a koniecznego. Nale¿y raczej upatrywaæ w jej istnieniu b³ogos³awieñstwa Bo-
¿ego. Z tego wzglêdu powinniœmy poddawaæ siê woli w³adców nie ze strachu i pod przymusem, ale z ochot¹
i radoœci¹. Por. ibid., IV. XX. 22-23.

124 Por. ibid., IV. XX. 6.
125 Por. ibid., IV. XX. 22.
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ziemskich – sprzeciwia siê panowaniu Boga na Ziemi, w którego imieniu rz¹dz¹
w³adcy œwieccy126 .

Pomimo i¿ zarówno w³adza koœcielna, jak i w³adza œwiecka pochodzi od
Boga, to jednak – wed³ug Kalwina – ka¿da z nich  ma odrêbny obszar dzia³ania
(rz¹dów)127 . W³adza œwiecka obejmuje zakresem swoich kompetencji sferê mate-
rialn¹ ludzkiego istnienia, natomiast w³adza kluczy odnosi siê do p³aszczyzny
duchowej128 . B³êdem by³oby zatem mieszanie ze sob¹ owych w³adz. Regimen
spiritualis i regimen politicus musi koniecznie byæ rozdzielony, co skutkuje roz-
dzieleniem pañstwa i Koœcio³a129 . Zdaniem Kalwina, w³adze koœcielne nie powin-
ny ingerowaæ w politykê uprawian¹ przez w³adców œwieckich, ani tym bardziej
przejmowaæ uprawnieñ przynale¿nych do w³adzy pañstwowej, z kolei w³adcy
œwieccy nie mog¹ d¹¿yæ do podporz¹dkowania Koœcio³a pañstwu. Obydwie w³a-
dze musz¹ wiêc – w przekonaniu Reformatora – pozostawaæ w stanie równowagi.
¯adna z nich nie mo¿e zdominowaæ drugiej130 .

Rozdzielenie w³adz nie jest jednak to¿same z ich separacj¹. Helwecki teolog
s¹dzi³, ¿e w³adza pañstwowa i w³adza koœcielna dope³niaj¹ siê wzajemnie, gdy¿
ich wspólnym celem jest realizacja Bo¿ej woli131 . Zadanie w³adzy koœcielnej po-
lega na prowadzeniu ludzi do Królestwa Chrystusa, które zaczyna siê dla osoby
wierz¹cej w momencie narodzenia na nowo. Atoli w niedoskona³ym œwiecie, w
jakim przychodzi ¿yæ ludziom wierz¹cym, konieczne jest istnienie w³adzy œwiec-
kiej, jej rol¹ jest bowiem poskramianie ludzi z³ych i bezbo¿nych. W³adza pañ-
stwowa jest zatem potrzebna z uwagi na niedoskona³oœæ i z³oœæ ludzk¹. To ona

126 Por. ibid., IV. XX. 7. Kalwin polemizuje tu z anabaptystami, którzy s¹dzili, ¿e chrzeœcijanie nie po-
winni piastowaæ ¿adnych urzêdów pañstwowych i anga¿owaæ siê w politykê, poniewa¿ „(…) zarówno po-
rz¹dek religijny, jak i w³adza œwiecka znajduj¹ siê poza doskona³oœci¹ Chrystusa”. Por. T. Szczech,  Pañ-
stwo…, op. cit., s. 256. Anabaptyœci kwestionowali s³u¿bê wojskow¹ chrzeœcijan, sk³adanie przysiêgi na
wiernoœæ w³adcy, odwo³ywanie siê chrzeœcijan do s¹dów œwieckich. Tworzyli chêtnie mniej lub bardziej
wyizolowane komuny, których celem by³o mo¿liwie jak najwiêksze uniezale¿nienie siê od wp³ywów ze-
wnêtrznych. Zob. na temat anabaptystów: K. Mê¿yñski, O mennonitach w Polsce, Gdañsk 1961; G. H. Wil-
liams, The Radical Reformation, London 1962; J. S. Oyer, Lutheran Reformers Against Anabaptists, The
Hague 1964; S. Bajko, Anabaptyœci, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, szp. 472; W. Elliger, Aus-
senseiter der Reformation: Thomas Müntzer, ein Knecht Gottes, Göttingen 1975; ten¿e, Thomas Müntzer.
Leben und Werk, Göttingen 1975; E. Kizik, Mennonici w Gdañsku, Elbl¹gu i na ¯u³awach Wiœlanych w dru-
giej po³owie XVII i w XVIII wieku. Studium z dziejów ma³ej spo³ecznoœci wyznaniowej, Gdañsk 1994; R. M.
Leszczyñski, Myœl etyczno-spo³eczna Tomasza Mützera, „Jednota”, 11 (1998), s. 15-17; B. Gordon, The
Swiss Reformation, Manchester-New York 2002, s. 191-227; R. M. Leszczyñski, Menno Simons, w: Ency-
klopedia katolicka, t. 12, Lublin 2008, szp. 539-540; W. R. Estep, Anabaptyœci, t³um. K. Wiazowski, Warsza-
wa 2009.

127 Por. B. Cottret, op. cit., s. 178.
128 Por. S. Piwko, Jan…, op. cit., s. 167.
129 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 1: „Porro, quum duplex in homine regimen superius

statuerimus: et de altero illo, quod est in anima, seu interiori homine positum, aeternamque vitam respicit,
satis multa verba alibi fecerimus, de altero etiam, quod ad instituendam civilem duntaxat externamque mo-
rum iustitiam pertinet, nonnihiliut disseramus, locus hic appetit”.

130 Por. W. Kriegseisen, Wstêp, dz. cyt., s. 12.
131 Por.  I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 4-7.
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stanowi prawa, bez jakich powsta³by w spo³eczeñstwie chaos. Prawa te potrzebne
s¹ zreszt¹ tak¿e chrzeœcijanom, gdy¿ pomimo odrodzenia w Chrystusie nie s¹ oni
wszak doskonali. Gdyby obecny œwiat by³ doskona³y, ludzie nie potrzebowaliby
praw i w³adzy stoj¹cej na ich stra¿y. Skoro jednak rzeczywistoœæ doczesna jest
niedoskona³a, zatem potrzebne jest prawo i w³adza pañstwowa132 .

Zakres kompetencji w³adzy œwieckiej, a wiêc tak¿e jej obowi¹zków, wyznacza
– zdaniem Kalwina – Zakon (Prawo Bo¿e)133 . We wczeœniejszych rozwa¿aniach
wspomniano ju¿ o tym, ¿e – wed³ug Reformatora – Zakon posiada zastosowanie
wychowawcze (usus paedagogicus) i adhortacyjne (usus legis). Jak siê okazuje,
ma on oprócz tego zastosowanie polityczno-spo³eczne (usus politicus), gdy¿ nor-
muje relacje miêdzyludzkie i nak³ada na w³adców obowi¹zek egzekwowania
owych norm, zakreœlaj¹c przy tym obszar ich dzia³añ.

Swój szczególny wyraz znajduje Zakon w Przykazaniach zawartych w Deka-
logu134 . Prawo Bo¿e zapisane w formie Dziesiêciu Przykazañ odzwierciedla natu-
ralne prawo moralne, które znajduje siê we wszystkich ludziach. Przykazania De-
kalogu nie s¹ wiêc czymœ zewnêtrznym i obcym wobec cz³owieka, poniewa¿
tkwi¹ one w sumieniach ludzkich w postaci prawa naturalnego. W oparciu o pra-
wo naturalne ludzie ustanawiaj¹ z kolei prawa pañstwowe, a poniewa¿ prawo na-
turalne ujête zosta³o w postaci Dekalogu, wiêc prawa stanowione przez ludzi od-
nosz¹ siê si³¹ rzeczy do Przykazañ Zakonu. Dzieje siê tak nawet w przypadku
pañstw pogañskich, albowiem w poganach równie¿ znajduje siê naturalne prawo
moralne135 . Skoro prawa ludzkie wyrastaj¹ z Prawa Bo¿ego (Zakonu), to znaczy,
¿e w³adca stoj¹cy na stra¿y prawa pañstwowego, jest tak¿e stra¿nikiem Przyka-
zañ zawartych w Zakonie. Z tego w³aœnie powodu nale¿y widzieæ w nim s³ugê
Boga i okazywaæ mu szacunek oraz pos³uszeñstwo136 . Choæ wiêc w³adza pañ-
stwowa ma inny zakres zadañ od w³adzy koœcielnej, to jednak jest ona, podobnie
jak w³adza kluczy, na us³ugach Boga, realizuj¹c Jego wolê wobec œwiata137.

132 Por. ibid., IV. XX. 2, 17. Zob. te¿  W. Kriegseisen, Polski przek³ad XX rozdzia³u czwartej ksiêgi „In-
stitutio Christianae religionis” Jana Kalwina, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 50 (2006), s. 104.

133 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 4, 9.
134 Por. M. Hintz, op. cit., s. 128-129. Kalwin wyró¿nia³ w Zakonie trzy czêœci: Zakon (Prawo) obycza-

jów (Lex morum), Zakon (Prawo) s¹du (Lex iudicii) i Zakon (Prawo) ceremonii (Lex ceremoniarum).  We-
d³ug Genewczyka, Zakon ceremonialny i s¹downiczy nie obowi¹zuje ju¿ chrzeœcijan. Zakon ceremonialny
by³ figur¹ wskazuj¹c¹ na rzeczy przysz³e, jakie wype³ni³y siê w Chrystusie, dlatego nie jest on ju¿ potrzebny
chrzeœcijanom. Z kolei Zakon s¹downiczy zosta³ dany wy³¹cznie ¯ydom i nie odnosi siê do innych narodów.
Inaczej maj¹ siê sprawy z Zakonem obyczajowym, to¿samym z Przykazaniami Dekalogu. Zakon ten obo-
wi¹zuje chrzeœcijan, gdy¿ nakazuje mi³oœæ do Boga i bliŸnich, a przecie¿ z mi³owania chrzeœcijanie nie s¹
zwolnieni. Por.  I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 14-15. Okazuje siê zatem, ¿e Reformator, pisz¹c o
aktualnoœci Zakonu w ¿yciu ludzkim, mia³ na myœli pewn¹ jego czêœæ, a konkretnie Przykazania Dekalogu,
reguluj¹ce stosunek cz³owieka do Boga (pierwsza tablica Przykazañ) oraz cz³owieka do cz³owieka (druga
tablica Przykazañ).

135 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 16.
136 Por. ibid., IV. XX. 4.
137 Por. ibid., IV. 4-7.
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4.3.4.2. Zadania w³adzy pañstwowej

Zdaniem Kalwina, jednym z wa¿niejszych zadañ w³adców jest troska o zacho-
wanie sprawiedliwoœci, pokoju i porz¹dku w rz¹dzonym przez nich kraju. Pañ-
stwo powinno zatem chroniæ ludzi przed przestêpcami i wystêpowaæ w roli roz-
jemcy w konfliktach powstaj¹cych pomiêdzy jego obywatelami. Obowi¹zkiem
w³adców jest ochrona ¿ycia i mienia poddanych, sprawowanie sprawiedliwych
s¹dów138  i surowe karanie z³oczyñców, po to bowiem rz¹dz¹cy otrzymali od Boga
miecz, aby go u¿ywaæ, gdy zajdzie taka potrzeba. St¹d te¿ w³adzê polityczn¹ na-
zywa siê tak¿e w³adz¹ miecza139 . W³adza œwiecka musi równie¿ stworzyæ dogod-
ne warunki dla rozwoju handlu140  oraz zapewniæ podstawowe dobra materialne
potrzebne ludziom ubogim do prze¿ycia141 .

Oprócz utrzymywania porz¹dku wewn¹trz pañstwa w³adcy musz¹ jeszcze za-
dbaæ o jego zewnêtrzne bezpieczeñstwo. Warto zauwa¿yæ, ¿e Kalwin ceni³ umie-
jêtnie prowadzone zabiegi dyplomatyczne, zapewniaj¹ce danemu pañstwu pokój i
znaczenie na arenie miêdzynarodowej142 . Jeœli jednak dyplomacja nie przynosi
po¿¹danego skutku w postaci uchronienia pañstwa od agresji zewnêtrznej, wtedy
w³adca jest zobowi¹zany siêgn¹æ po miecz i obroniæ kraj powierzony jego opiece.
Jako osoba prywatna powinien on nadstawiaæ drugi policzek, gdy jednak policzek
ów wymierzony zostaje jego krajowi, nie mo¿e biernie przygl¹daæ siê z³u. Prowa-
dz¹c wojnê z agresorem, postêpuje on s³usznie i zgodnie z Bo¿¹ wol¹, wszak Bóg
powo³a³ go na stró¿a sprawiedliwoœci i obroñcê uciœnionych143 .

Zadania w³adzy pañstwowej nie koñcz¹ siê jednak na powy¿szych obowi¹z-
kach. Wed³ug Kalwina, w³adcy œwieccy powinni czuwaæ nad pobo¿noœci¹ podda-
nych, stwarzaj¹c odpowiednie warunki dla jej rozwoju poprzez wspieranie dzia-
³alnoœci Koœcio³a, który naucza ludzi Prawa Bo¿ego i Ewangelii, zaszczepiaj¹c w
nich tym samym chrzeœcijañskie cnoty. Nie chodzi tu jednak o jakiekolwiek ko-
œcielne nauczanie, ale tylko o takie, które wykazuje koherentnoœæ z treœciami za-
wartymi w S³owie Bo¿ym144 . W przekonaniu Pikardyjczyka, zgodne ze S³owem
Bo¿ym jest nauczanie teologów ewangelickich, a zw³aszcza jego samego, dlatego
te¿ w³adza œwiecka powinna propagowaæ tezy g³oszone przez duchownych refor-
mowanych145 . „Ma³o tego, Kalwin uwa¿a³, ¿e jest w posiadaniu niezawodnej
prawdy, i dlatego ma prawo karaæ heretyków, podczas gdy Koœció³ rzymskokato-

138 Por. ibid., IV. 19-21.
139 Por. ibid., IV. 6, 9-10, 17.
140 Por. ibid., IV. 3.
141 Por. J. Bauer, Gott, Recht und weltliches Regiment im Werke Calvins, Bonn 1965, s. 124.
142 Por. T. Szczech, Pañstwo…, op. cit., s. 284.
143 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 11-12, 24.
144 Por. ibid., IV. XX. 3, 9-10.
145 Por. A. P. F. Sell, op. cit., s. 192; T. Szczech, Pañstwo…, op. cit., s. 281; ten¿e, W³adza…, op. cit., s.

339-340; W. Kriegseisen, Wstêp, op. cit., s. 13; A. Tokarczyk, op. cit., s. 79.
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licki nie mo¿e karaæ heretyków, bo takiej prawdy nie posiada, a wiêc móg³by ska-
zaæ kogoœ niewinnego”146 . Atoli Pikardyjczyk nie zamierza³ osobiœcie anga¿owaæ
siebie czy te¿ duchownych ewangelickich w s¹dzenie i karanie heretyków. Kal-
win uwa¿a³, ¿e wyroki na heretyków, w tym równie¿ wyroki œmierci, powinni
wydawaæ rz¹dz¹cy, albowiem to w³aœnie oni otrzymali od Boga w³adzê miecza, a
wiêc mo¿noœæ i obowi¹zek stosowania pañstwowej przemocy wobec z³oczyñców,
heretycy zaœ s¹ z³oczyñcami, poniewa¿ niszcz¹ prawdziw¹ teologiê i pobo¿noœæ
ludu. Rola duchownych w dziele pacyfikowania heterodoksów ogranicza siê za-
tem do stwierdzenia ich nieprawomyœlnoœci, reszta natomiast, czyli s¹dzenie i
wykonanie wyroku, pozostaje w rêkach urzêdników pañstwowych147 . W ten spo-
sób – w mniemaniu francuskiego Reformatora – zachowany zostaje rozdzia³ Ko-
œcio³a od pañstwa, gdy¿ ka¿da z owych instytucji odgrywa inn¹ rolê w g³oszeniu
prawdy Bo¿ej i w zwalczaniu innowierców.

Pogl¹d Kalwina na rolê w³adców œwieckich w têpieniu herezji nie by³ niczym
niezwyk³ym w jego czasach. Wywodzi³ siê on ze œredniowiecznego prawodaw-
stwa i eklezjologii, zgodnie z jakimi w³adca jest jednoczeœnie sêdzi¹ i reprezen-
tantem ludu Bo¿ego, troszcz¹cym siê o zbawienie swoich poddanych. Jeœli wiêc
pozwala on na szerzenie siê fa³szywych nauk, to znaczy, ¿e nie wywi¹zuje siê
nale¿ycie z powierzonego mu zadania. Inaczej mówi¹c, dobry w³adca musi wy-
pleniæ ze swojego kraju innowiercz¹ teologiê oraz d¹¿yæ do ujednolicenia kultu i
wierzeñ religijnych148 .

Jak wiêc widaæ, szwajcarski Reformator na gruncie nauki o roli w³adców w
têpieniu heterodoksji i propagowaniu prawdziwej teologii nie wymyœli³ nic nowe-
go, bêd¹c jedynie kontynuatorem œredniowiecznych koncepcji i praktyk. Zreszt¹
wiêkszoœæ reformatorów ewangelickich, zarówno luterañskich, jak i reformowa-
nych, podziela³a zapatrywania Kalwina w tych kwestiach. Genewczyk pod
wzglêdem stosunku do ró¿nowierców by³ po prostu dzieckiem swojej epoki, któ-
ra z trudem przyswaja³a ideê tolerancji religijnej149 .

4.3.4.3. Prawo oporu i ustrój pañstwowy

Wspomniano ju¿ powy¿ej, ¿e – wed³ug Kalwina – wszelka w³adza pochodzi
od Boga, i dlatego chrzeœcijanie powinni poddawaæ siê woli rz¹dz¹cych oraz da-
rzyæ ich szacunkiem jako namiestników Boga150 . Có¿ pocz¹æ jednak, gdy w³adza

 146 A. P. F. Sell, op. cit., s. 192.
147 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 10. Zob. te¿: B. Cottret, op. cit., s. 219-248; W. Bene-

dyktowicz,  Co…, op. cit., s. 42; A. Brückner, Ró¿nowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie, Warszawa
1962, s. 111-112.

148 Por. W. Kriegseisen, Wstêp, op. cit., s. 6-7.
149 Por. J. Cottin, Jan…, op. cit., s. 50.
150 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 7, 4, 22-23.
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nie wype³nia nale¿ycie swoich obowi¹zków b¹dŸ jawnie narusza Bo¿e Prawo i
zasady pobo¿noœci? Czy chrzeœcijanie – zdaniem Kalwina – maj¹ prawo sprzeci-
wiæ siê takiej w³adzy, a jeœli tak, to w jaki sposób?

Mówi¹c wprost, Pikardyjczyk nie mia³ zadatków na rewolucjonistê151 . Jego
zdaniem, nawet z³a, tyrañska w³adza pochodzi od Boga i realizuje Jego plany
wobec ludzi, z tego powodu chrzeœcijanie powinni byæ jej pos³uszni152 . Teolog z
Genewy przywo³a³ przyk³ad Nabukadnesara, który zburzy³ Jerozolimê i zniewoli³
Hebrajczyków, a pomimo tego zosta³ nazwany w Piœmie Œwiêtym królem królów,
któremu Bóg da³ w posiadanie ziemie podbitych narodów (por. Ks. Ezechiela 27.
5-8; 28. 14; 29. 19-20; Ks. Daniela 2. 37-38). Przypomnia³ tak¿e Dawida, przeœla-
dowanego przez Saula, który nie chcia³ podnieœæ rêki na niesprawiedliwego króla,
widz¹c w nim pomazañca Bo¿ego (1 Ks. Samuela 24. 7, 11; 26. 9-11; 2 Ks. Sa-
muela 1. 12-16). W podobny sposób maj¹ zachowywaæ siê uciskani chrzeœcijanie,
musz¹ oni bowiem pamiêtaæ, ¿e z³ego w³adcê zsy³a Bóg jako karê za pope³nione
przez ludzi grzechy. Tak wiêc nawet tyran odgrywa okreœlon¹ rolê w Bo¿ych pla-
nach153 .

    Atoli – w przekonaniu francuskiego Reformatora – istniej¹ granice pos³u-
szeñstwa wobec w³adzy. Wyznacza je tzw. clausula Petri, zgodnie z jak¹ nale¿y
s³uchaæ bardziej Boga ni¿ ludzi (por. Dzieje Ap. 5. 29 oraz 4. 19), gdy zatem bez-
bo¿ny w³adca nakazuje chrzeœcijanom czynienie rzeczy sprzecznych z Bo¿ym
Prawem, maj¹ oni obowi¹zek odmówiæ ich wykonania154 . Ubieraj¹c myœl Kalwi-
na w garnitur wspó³czesnego s³ownictwa, mo¿na powiedzieæ, ¿e Pikardyjczyk
zaleca³ obywatelom bierny opór wobec w³adzy domagaj¹cej siê od nich ³amania
Bo¿ego Zakonu, zabrania³ jednak stosowania przemocy155 .

W swoich rozwa¿aniach na temat z³ej, bezbo¿nej w³adzy Reformator bra³ jed-
nak równie¿ pod uwagê mo¿liwoœæ czynnego oporu wobec niej,  jaki prowadzi w
konsekwencji do usuniêcia owej w³adzy. W skrajnych przypadkach, gdy zawiod¹
metody polityczne, Ÿli rz¹dz¹cy mog¹ zostaæ pozbawieni swoich urzêdów nawet
przy pomocy si³y militarnej156 .

Koncepcja czynnego oporu, do jakiej odwo³a³ siê Kalwin, znana jest pod
nazw¹ teorii eforalnej157 . Zgodnie z ni¹ kompetencje do sprzeciwiania siê rz¹dz¹-
cym i odwo³ywania w³adzy posiadaj¹ przedstawiciele ludnoœci zamieszka³ej w
danym kraju, powo³ani w legalny sposób w celu kontrolowania w³adców. S¹ oni
kimœ w rodzaju spartañskich eforów lub rzymskich trybunów reprezentuj¹cych

 151 Por. B. Cottret, op. cit., s. 344-346.
152 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 24-25.
153 Por. ibid., IV. XX. 26-29.
154 Por. ibid., IV. XX. 32; ten¿e, Praelectiones in Danielem prophetam, vol. II, w: Ioanis Calvini opera,

vol. XLI, ed. E. Reuss, A. Ericsson, W. Baldensperger, Brunsvigae 1889, s. 25.
155 Por. W. Kriegseisen, Polski…, op. cit., s. 105.
156 Por. T. Szczech, W³adza…, op. cit., s. 341.
157 Por. ten¿e, Pañstwo…, op. cit., s. 292.
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interesy ludu. Innymi s³owy, czynny opór wobec w³adzy mog¹ stawiæ urzêdnicy
pañstwowi, których w mocy prawa powo³uje siê do tego. By³oby nawet Ÿle, gdy-
by eforzy nie wyst¹pili przeciwko tyranii depcz¹cej Zakon Pana, poniewa¿ zanie-
dbaliby oni w ten sposób powierzone im obowi¹zki trybunów ludowych i stró¿ów
Bo¿ego Prawa. O ile wybrañcy ludu mog¹ stawiaæ czynny opór rz¹dz¹cym, o tyle
– w mniemaniu Kalwina – prywatne osoby nie maj¹ do tego ¿adnych uprawnieñ.
Z drugiej jednak strony nale¿y pamiêtaæ, ¿e lud wp³ywa na sytuacjê w pañstwie
za poœrednictwem swych przedstawicieli, nie jest wiêc ca³kowicie pozbawiony
podmiotowoœci politycznej158 .

Dotykamy w tym miejscu zagadnienia stosunku Kalwina do ustroju pañstwa,
albowiem w doktrynie politycznej Pikardyjczyka teoria eforalna wi¹¿e siê œciœle
z problematyk¹ ustrojow¹. Niew¹tpliwie naszkicowanie pogl¹dów Reformatora
na temat ustroju pañstwowego pozwoli nam na lepsze zrozumienie jego koncepcji
oporu wobec bezbo¿nej w³adzy.

W sprawach ustrojowych Kalwin wypowiada³ siê ostro¿nie159 , aby nie zraziæ
do Reformacji królów i ksi¹¿¹t, wydaje siê jednak, ¿e najbardziej odpowiada³ mu
ustrój republikañsko-oligarchiczny, w jakim rz¹dy sprawuj¹ wybitni mê¿owie, po-
siadaj¹cy liczne cnoty moralne i intelektualne. W³aœnie tacy duchowi arystokraci
powinni staæ na czele pañstwa160 . W³adza owych uzdolnionych jednostek powin-
na byæ jednak akceptowana przez lud, albowiem ich rz¹dy s¹ sprawowane dla
ludu i w imieniu ludu. W pañstwie o ustroju republikañsko-oligarchicznym, takim
jak Genewa, wybitni mê¿owie tworz¹ radê, rz¹dz¹c¹ kolegialnie krajem, nato-
miast w przypadku istnienia w pañstwie monarchii, pe³ni¹ oni rolê trybunów lu-
dowych (eforów), powœci¹gaj¹cych tyrañskie zapêdny królów i ksi¹¿¹t, gdy¿ –
wed³ug Pikardyjczyka – panowie feudalni maj¹ osobliw¹ sk³onnoœæ do nadu¿y-
wania w³adzy161 . Nie da siê ukryæ, ¿e Kalwin nie ufa³ zbytnio monarchom i ksi¹-
¿êtom, preferuj¹c „(…) system rz¹dów ‘arystokratycznych’ ograniczany, czy te¿
kontrolowany przez czynnik ‘demokratyczny’, przy czym okreœlenia ‘arystokra-
tyczny’ i ‘demokratyczny’ oznaczaj¹ kategorie Arystotelesa mocno przykrojone
do realiów XVI w.”162 . Nic te¿ dziwnego, i¿ zwolennicy republikanizmu i parla-
mentaryzmu – na przyk³ad purytanie – wykorzystywali doktrynê polityczn¹ Kal-
wina do uzasadnienia swoich racji, doszukuj¹c siê w niej elementów podbudowu-

158 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 30-31. Zob. te¿: H. Höpfl, The Christian polity of John
Calvin, Cambridge 1985, s. 152-171; T. Szczech, Jan Kalwin – zarys myœli politycznej, „Myœl Protestancka”,
3-4 (2003), s. 65; W. Kriegseisen, Ewangelicy reformowani jako czynnik w procesie modernizacji Rzeczypo-
spolitej szlacheckiej w drugiej po³owie XVI wieku i w Warszawie epoki stanis³awowskiej, „Rocznik Teolo-
giczny”, 51 (2009), z. 1-2, s. 294.

159 Por. ten¿e, Wstêp, op. cit., s. 17.
160 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 4, 8; Por te¿ A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycz-

nych i prawnych, Warszawa 1995, s. 151; T. Szczech, Jan…, dz. cyt., s. 68.
161 Por. I. Calvinus, Institutio…, op. cit., IV. XX. 31.
162 Por. W. Kriegseisen, Ewangelicy…, op. cit., s. 293.
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j¹cych ich monarchomachizm163 , atoli z ca³¹ pewnoœci¹ Kalwin nie pochwali³by
wszystkich ich pogl¹dów i dzia³añ, takich jak choæby królobójstwo, którego by³
zdecydowanym przeciwnikiem164 .

5. Zakoñczenie

W opracowaniu niniejszym przedstawiono najistotniejsze koncepcje Kalwina
dotycz¹ce etyki ogólnej, spo³eczno-gospodarczej i polityki. Jak mogliœmy siê
przekonaæ, refleksja Pikardyjczyka na powy¿sze tematy mia³a charakter sensu
stricto teologiczny. Jego zdaniem, zasadniczy wp³yw na ludzk¹ moralnoœæ oraz
zachowania w sferze spo³ecznej, gospodarczej i politycznej ma stosunek cz³owie-
ka do Boga. ¯ycie prawdziwie cnotliwe mo¿e prowadziæ – wed³ug Reformatora z
Genewy – jedynie cz³owiek odrodzony przez Boga, który uczestniczy w doskona-
³ej ludzkiej naturze Jezusa Chrystusa. Wiara w Chrystusa sprawia, ¿e w œrodowi-
sku ludzi nowonarodzonych dochodzi – w przekonaniu Kalwina – do odtworze-
nia – przynajmniej czêœciowego – prawid³owych relacji miêdzyludzkich, przewi-
dzianych w Bo¿ym planie stworzenia, a zniszczonych przez grzech
pierworodny165 .

Etyka i doktryna polityczna Pikardyjczyka opiera siê wiêc na przes³ankach
teologicznych, dlatego zajmuj¹c siê Kalwinow¹ myœl¹ etyczn¹ i polityczn¹, nale-
¿y analizowaæ j¹ w kontekœcie owych przes³anek. Odrywanie nauki spo³eczno-
politycznej helweckiego Reformatora od jego refleksji teologicznej musi prowa-
dziæ do wypaczenia istoty jego pogl¹dów. Tak samo dzieje siê wtedy, gdy potrak-
tujemy nauki Genewczyka instrumentalnie, czerpi¹c z nich to, co uznamy za
przystaj¹ce do naszych zapatrywañ. W ten oto sposób dosz³o do zniekszta³cenia
kalwiñskiej etyki pracy, z której wyjmowano poszczególne elementy i przystoso-
wywano do potrzeb ideologii kapitalistycznej, zatracaj¹c przy tym zasadniczy
sens nauczania Reformatora na temat pracy. We wstêpie stwierdzono, ¿e nawet w
zlaicyzowanych spo³eczeñstwach, w których ewangelicyzm reformowany odgry-
wa³ wa¿n¹ rolê jako czynnik kulturotwórczy, czêœæ osób nadal wyznaje przynaj-
mniej niektóre normy charakterystyczne dla Kalwinowej etyki pracy, pomimo ¿e
nie do koñca zdaje sobie sprawê z ich genezy. Tak jest rzeczywiœcie, problem w
tym, ¿e normy te, funkcjonuj¹c w oderwaniu od ca³oœci kalwiñskiego systemu
teologicznego, zosta³y w³¹czone w zgo³a niekalwiñski œwiatopogl¹d wspó³cze-

163 Por. ten¿e, Polski…, op. cit., s. 101-102; ten¿e, Wstêp, op. cit., s. 24-25.
164 Por. A. E. McGrath, Jan…, op. cit., s. 266nn.
165 Por. B. Tranda, Humanizm…, op. cit., s. 47-48.



ETYKA I DOKTRYNA POLITYCZNA KALWINA

65

snego konsumenta, dla którego celem rzetelnej i mozolnej pracy nie jest ju¿ po-
mna¿anie chwa³y Boga, ale pieniêdzy na swoim koncie oraz dóbr materialnych.
Rzecz jasna, na œwiecie wci¹¿ ¿yj¹ ortodoksyjni kalwiniœci, którzy traktuj¹ na se-
rio Kalwinow¹ naukê o moralnoœci i staraj¹ siê wprowadzaæ j¹ w ¿ycie, funkcjo-
nuj¹ oni jednak poza g³ównym nurtem œwiatopogl¹dowym konsumenckiego spo-
³eczeñstwa, w jakim coraz mniej jest miejsca dla Pikardyjczyka i jego etyki.
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Grzegorz Ignatowski

ZNACZENIE WIZYTY BENEDYKTA XVI
W SYNAGODZE RZYMSKIEJ
DLA RELACJI
KATOLICKO-¯YDOWSKICH

Wizyta Jana Paw³a II w rzymskiej Synagodze Wiêkszej (13 kwietnia 1986 r.)
jest powszechnie uwa¿ana za jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w historii dialo-
gu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego i miêdzyreligijnego. By³a ona obszernie komen-
towana nie tylko w codziennej prasie polskiej, lecz tak¿e zagranicznej. Doczeka-
liœmy siê równie¿ sporej liczby obszerniejszych opracowañ na ten temat1 . Francu-
ski teolog i historyk Jean Letellier napisa³ wówczas, ¿e w trakcie wizyty Jana
Paw³a II byli katoliccy integryœci gwa³townie protestuj¹cy przeciwko temu wyda-
rzeniu oraz ¯ydzi, którzy ¿a³owali, ¿e papie¿ w swoim przemówieniu nie wspo-
mnia³ o Pañstwie Izrael. Oczywiœcie, jak s³usznie zauwa¿a Francuz, te dwa kilo-
metry jakie Jan Pawe³ II przeby³ z Watykanu do Synagogi Wiêkszej nie wymaza-
³y w pe³ni prawie dwóch tysiêcy lat wzajemnych nieporozumieñ. By³a to jednak
podró¿ „cz³owieka do cz³owieka, jak pewnego samarytanina wszystkim dobrze
znanego, który poszed³ do cz³owieka zranionego, umi³owanego przez Boga”2 .
Nale¿y postawiæ pytanie: dlaczego obecnoœæ Benedykta XVI w tej samej synago-
dze 17 stycznia 2010 r. nie spotka³a siê z tak powszechnym zainteresowaniem
œrodków spo³ecznego przekazu. Zauwa¿my, ¿e nawet polskie dzienniki czy kato-

1 Zob. np.: Juifs et chrétiens „pour une entente nouvelle”. Visite de Jean-Paul II á la Synagogue de
Rome, Paris 1986;  Pope John Paul II’s Visit to the Synagogue In Rome, w: „Christian-Jewish Relations”
1986, nr 2, s. 46–59; M. Horoszewicz, Great Judaic Symbols of John Paul II, „Dialogue and Universalism”
2002, nr 6/7, s. 81–90; G. Ignatowski, ¯ydowskie symbole Jana Paw³a II, w: S³owo pojednania. Ksiêga pa-
mi¹tkowa z okazji siedemdziesi¹tych urodzin Ksiêdza Micha³a Czajkowskiego, J. Warzecha (red.), Warszawa
2004, s. 529 –534.

2 J. Letellier, Les juifs chez les chrétiens. Vingt siecles de déraison, Paris 1991, s. 219.
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lickie tygodniki niewiele miejsca poœwieci³y temu wydarzeniu3 . Jednym z mniej
znacz¹cych powodów takiej postawy jest zapewne fakt, ¿e wizyta Jana Paw³a II
to pierwsze odwiedziny ¿ydowskiego domu modlitwy przez jakiegokolwiek
zwierzchnika Koœcio³a katolickiego.

Kolejnym, mniejszej wagi powodem braku szerszego zainteresowania wizyt¹
Benedykta XVI jest zapewne i to, ¿e obecny papie¿ odwiedzi³ ju¿ wczeœniej
dwie inne synagogi: pierwsz¹ w Kolonii – 19 sierpnia 2005 r., a drug¹ w No-
wym Jorku – 18 kwietnia 2008 r. W przemówieniu z synagogi rzymskiej Bene-
dykt XVI wspomnia³ o swoich wczeœniejszych wizytach: „Zachowujê ¿ywe w
sercu wszystkich chwile pielgrzymki, jak¹ z radoœci¹ odby³em do Ziemi Œwiêtej
w maju ubieg³ego roku, jak równie¿ liczne spotkania ze wspólnotami i organi-
zacjami ¿ydowskimi, zw³aszcza wizyty w synagogach w Kolonii i Nowym Jor-
ku”4 .

Znacz¹cym powodem, który spowodowa³ mniejsze zainteresowanie œrodków
spo³ecznego przekazu wizyt¹ Benedykta XVI mo¿e byæ natomiast ogólne przeko-
nanie, i¿ obecny papie¿ nie jest entuzjastycznie nastawiony do dialogu z ¯ydami,
nawet wiêcej – ogólnie do dialogu miêdzyreligijnego. Maj¹c na uwadze to ostat-
nie spostrze¿enie, warto przeanalizowaæ wyst¹pienie Benedykta XVI w Synago-
dze Wiêkszej z towarzysz¹cym w tle  pytaniem o pozytywne treœci jego przes³a-
nia, o wy³aniaj¹ce siê z niego nastawienie Koœcio³a do dialogu chrzeœcijañsko-
¿ydowskiego. 17 stycznia 2010 r. Benedykt XVI wielokrotnie odwo³ywa³ siê do
wypowiedzi swojego poprzednika z 13 kwietnia 1986 r., a tak¿e innych jego wy-
st¹pieñ, rzadziej natomiast do swoich wczeœniejszych przemówieñ, zupe³nie po-
mijaj¹c te z synagog w Kolonii i Nowym Jorku5 . Nie znaczy to wcale, ¿e te same
myœli i zagadnienia nie by³y podejmowane przez niego we wczeœniejszych wyst¹-
pieniach. Nasuwa siê od razu pierwsze spostrze¿enie. Czy z faktu, i¿ Benedykt
XVI wielokrotnie przypomina³ o Janie Pawle II nie mo¿na wyprowadziæ wnio-
sku, i¿ w swoim podejœciu do ¯ydów pragnie on kontynuowaæ nauczanie po-

3 Zob. np.: J. B¹tkiewicz-Bro¿ek, Znaczenie milczenia, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 4, s. 19; M.
Rosik, Benedykt XVI w rzymskiej synagodze, „Niedziela” 2010, nr 5, s. 4–5; Benedykt XVI w synagodze: Bi-
blia i Dekalog wspólnym fundamentem, Biuletyn KAI 2010, nr 3, s. 3, 22–23.

4 Przemówienie Benedykt XVI w synagodze rzymskiej: Benedykt XVI wzywa chrzeœcijan i ¯ydów do
wspólnego œwiadectwa, Biuletyn KAI 2010, nr 3, s. 20–22. Zob. tak¿e: Chcemy tworzyæ nadal wiêŸ prawdzi-
wego braterstwa z narodem Przymierza, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie – dalej ORP) 2010, nr
3–4, s. 16–18. Dalsze cytaty z przemówienia Benedykta XVI w synagodze rzymskiej pochodz¹ z Biuletynu
KAI.

5 Wyst¹pienia Benedykta XVI w wymienionych synagogach: Dekalog naszym wspólnym dziedzictwem i
zobowi¹zaniem. Wizyta w synagodze koloñskiej, ORP 2005, nr 10, s. 16–18; Budujcie mosty przyjaŸni ze
wszystkimi. Wizyta w Park East Synagogue, ORP 2008, nr 6, s. 14. Na temat wizyty w Kolonii zob.: G. Igna-
towski, Znaczenie wizyty Benedykta XVI w synagodze koloñskiej dla pojednania chrzeœcijañsko-¿ydowskie-
go, w: Chrystus œwiat³em ekumenii. W drodze na trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu, R.
Porada (red.), Opole 2006, s. 53–58; W. Chrostowski, ¯ydzi i judaizm w nauczaniu Benedykta XVI, „Collec-
tanea Theologica” 2006, nr 2, s. 40–45.
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przednika, tak ¿yczliwie przyjmowanego przez ¿ydowskie wspólnoty na ca³ym
œwiecie?6

Benedykt XVI ju¿ wczeœniej stwierdza³, ¿e dialog i nowe, pozytywne nasta-
wienie do ¯ydów, rozpoczête przez nauczanie soborowe, szczególnie zaœ Dekla-
racjê o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich Nostra aetate, stanowi
nowy i nieodwracalny element postawy Koœcio³a. Tak by³o w przemówieniu skie-
rowanym do naczelnego rabina Rzymu Riccardo di Segni 16 stycznia 2006 r.7 .
Znacznie wyraŸniej, 26 paŸdziernika 2005 r., w przes³aniu skierowanym do kar-
dyna³a Waltera Kaspera, przewodnicz¹cego watykañskiej Komisji ds. Kontaktów
Religijnych z Judaizmem, Benedykt XVI napisa³: „Dialog ¿ydowsko-chrzeœcijañ-
ski musi trwaæ, aby wzbogacaæ i pog³êbiaæ istniej¹ce ju¿ wiêzi przyjaŸni […]8 .
Tak wyraŸne s³owa skierowane do watykañskiego urzêdnika i wybitnego teologa,
to zapewne odpowiedŸ dana tym wszystkim, zdeklarowanym i zdecydowanym
konserwatystom, którzy u pocz¹tków pontyfikatu Benedykta XVI szukali zmiany
w nastawieniu Koœcio³a do ¯ydów. Jego s³owa z Synagogi Wiêkszej stanowi¹
imperatyw, który trudno podwa¿aæ: „Wydarzenie soborowe da³o decyduj¹cego
bodŸca zaanga¿owaniu na rzecz przebycia nieodwracalnej drogi dialogu, brater-
stwa i przyjaŸni, drogi pog³êbionej i rozwiniêtej w ci¹gu tych czterdziestu lat
dziêki wa¿nym i znacz¹cym krokom i gestom […]”.

Niemal wszystkie przemówienia Jana Paw³a II na temat ¯ydów i judaizmu
by³y oceniane przez miêdzynarodow¹ spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹ zgodnie z pewnym
schematem, a wiêc wed³ug tematów niezmiernie dla nich istotnych. Na pierw-
szym miejscu znajduje siê kwestia antysemityzmu chrzeœcijan oraz zagadnienie
Holokaustu, nastêpnie stosunku Koœcio³a do Pañstwa Izrael. Niestety, problema-
tyka teologiczna schodzi³a zawsze na dalszy plan. Zdawa³ sobie z tego sprawê
zapewne Jan Pawe³ II oraz jego doradcy. Jest to zasadniczy powód, dlaczego w
jego przemówieniach tak wiele odniesieñ do tej w³aœnie problematyki oraz zdecy-
dowanych potêpieñ anty¿ydowskich postaw.

Piêtnuj¹c antysemityzm chrzeœcijan, Benedykt XVI odwo³uje siê najpierw do
dokumentu Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem z 16 marca 1998 r.
zatytu³owanego Pamiêtamy: Refleksje nad Szoah i stwierdza: „Ponadto Koœció³
nie omieszka³ potêpiæ uchybienia swoich synów i córek, prosz¹c o przebaczenie
za to wszystko, co mog³o w jakiœ sposób sprzyjaæ pladze antysemityzmu i antyju-
daizmu”9 . Przypomnia³ równie¿ modlitwê Jana Paw³a II odmówion¹ przy Œcianie

 6 Wskazuj¹ na to wczeœniejsze wypowiedzi Benedykta XVI. Zob. np.: Twórzmy podstawy trwa³ego dia-
logu, ORP 2005, nr 9, s. 34; Dekalog naszym wspólnym dziedzictwem i przeznaczeniem. Wizyta w synagodze
koloñskiej, ORP 2006, nr 10, s. 16.

7 Benedykt XVI, Mamy wspóln¹ misjê dla dobra wszystkich narodów, ORP 2006, nr 4, s. 25.
8 Wspólnie dawajmy œwiadectwo o Bogu. Przes³anie Benedykta XVI z okazji 40. rocznicy og³oszenia

Deklaracji „Nostra atate”, ORP 2005, nr 2, s. 46.
9 We Remember: A Reflections on the Shoah, „Information Service. The Pontifical Council For Promo-

ting Christian Unity” 1998, nr 1–2, s. 18–22. Polski przek³ad ORP 1998, nr 5–6, s. 52–56.
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Zachodniej w Jerozolimie (26 marca 2000 r.) która, jak zaznacza, „rozbrzmiewa³a
w ca³ej swej prawdzie i g³êbi w naszych sercach”. Przypomnijmy wiêc tê modli-
twê: „Bo¿e naszych Ojców, wybra³eœ Abrahama i jego potomstwo, aby Imiê Two-
je zwiastowali narodom; jesteœmy g³êboko zasmuceni zachowaniem siê tych, któ-
rzy w ró¿nych okresach historii sprawiali cierpienia tym Twoim dzieciom i pro-
sz¹c o przebaczenie, pragniemy zaanga¿owaæ siê w prawdziwe braterstwo z
narodem przymierza”10 . Jakie nasuwaj¹ siê spostrze¿enia po lekturze fragmentów
przemówienia Benedykta XVI, w których napiêtnowa³ antysemityzm chrzeœci-
jan? Po pierwsze, nie s¹ to s³owa zdecydowane i stanowcze. Przypomnijmy tak¿e,
¿e Jan Pawe³ II przy Œcianie Zachodniej sta³ w ciszy i zadumie. S³owa zacytowa-
ne przez Benedykta XVI stanowi¹ fragment modlitwy odmówionej przez jego
poprzednika na placu œw. Piotra 12 marca 2000 r. podczas Dnia Przebaczenia,
które zosta³y potem w³o¿one  w szczeliny pozosta³oœci muru œwi¹tynnego. Osta-
tecznie, kartka ta przechowywana jest w Instytucie Pamiêci Ofiar i Bohaterów
Holokaustu Yad Vashem. Nie mog³y wiêc, w znaczeniu dos³ownym, „rozbrzmie-
waæ w ca³ej prawdzie i g³êbi w naszych sercach”. Po drugie, co jest wa¿niejsze,
bardziej zdecydowana wypowiedŸ, w której Jan Pawe³ II napiêtnowa³ anty¿ydow-
skie postawy katolików znajduje siê w przemówieniu ze wspomnianego powy¿ej
Instytutu Yad Vashem: „Jako Biskup Rzymu i Nastêpca Aposto³a Piotra zapew-
niam 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”11 . Chocia¿ trudno to po-
równywaæ, to zapewne z perspektywy medialnej, modlitwa Jana Paw³a II przy
Œcianie Zachodniej ma wiêksze znaczenie ni¿ wyst¹pienie w Instytucie Pamiêci.

Najwa¿niejszym zagadnieniem w relacjach katolicko-¿ydowskich nie jest jed-
nak pytanie o aktualny stosunek Koœcio³a do anty¿ydowskich postaw, lecz kwe-
stia w jakim stopniu zachowania chrzeœcijan oraz oficjalne nauczanie koœcielne
przyczyni³y siê do powstania i utrwalenia wœród nazistowskich oprawców ich
okrutnego i barbarzyñskiego antysemityzmu? Dla ¯ydów zaanga¿owanych w dia-
log z chrzeœcijanami potêpianie antysemityzmu przy jednoczesnym unikaniu od-
powiedzi na sformu³owane pytanie stanowi pewien unik w rozmowach i w nie-
wielkim stopniu przybli¿a wzajemne pojednanie. Nie wystarczy tak¿e, jak zauwa-
¿aj¹, prezentowanie nowego, pozytywnego nauczania Koœcio³a o ¯ydach, bez
jednoczesnego oraz zdecydowanego odciêcia siê od poprzednich stanowisk i wy-
powiedzi. Owo nauczanie, widz¹ce w ¯ydzie obraz wiecznego wroga Jezusa

10 Analiza przemówieñ i relacja z wizyty Jana Paw³a II przy Œcianie Zachodniej znajduje siê w: G. Igna-
towski, Zmierzaj¹c ku braterstwu. Wp³yw wizyty Jana Paw³a II w Pañstwie Izrael na prace komitetu ³¹cz¹-
cego Naczelny Rabinat Izraela ze Stolic¹ Apostolsk¹, Katowice 2008, s. 51–54.

11 Jan Pawe³ II, Budujmy now¹ przysz³oœæ, ORP 2000, nr 5, s. 28.
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Chrystusa, Koœcio³a oraz chrzeœcijañstwa jest przecie¿ w dalszym ci¹gu obecne w
œwiadomoœci wielu osób wierz¹cych i daje o sobie znaæ w trakcie licznych dysku-
sji i spotkañ.

Przechodz¹c do wyjaœnienia Ÿróde³ Holokaustu, Benedykt XVI czyni swoje
w³asne uwagi. Innymi s³owy, nie odwo³uje siê wprost do nauczania Jana Paw³a
II, co nie znaczy wcale, ¿e je pomija.  Holokaust, okreœlony przez obecnego
papie¿a terminem „szoah”, jest to wprawdzie „szczyt ci¹gu nienawiœci”, ale
jednoczeœnie jedna z ideologii, „u których korzeni le¿a³o ba³wochwalstwo cz³o-
wieka, rasy, pañstwa […]”.  By³a to zapowiedziana zbrodnia, „potem systema-
tycznie zaplanowana i realizowana w Europie pod panowaniem nazistów”, któ-
ra „dotar³a […] tak¿e do Rzymu”. Zasadnicze jednak pytanie w dialogu, jak
wspomniano powy¿ej, dotyczy Ÿróde³ Holokaustu. Benedykt XVI wskazuje, ¿e
„w³adze Trzeciej Rzeszy chcia³y ca³kowicie zmia¿d¿yæ naród ¿ydowski”, a uni-
cestwiaj¹c naród, „zamierza³y zabiæ Boga […]”. Nikt jednak nie chce negowaæ,
¿e inspiracji do swoich nazistowskich przekonañ w pewnym stopniu (a jego za-
kres stanowi przedmiot dociekañ socjologów, historyków, teologów) dostarcza-
³o tak¿e nauczanie Koœcio³ów chrzeœcijañskich, w tym tak¿e katolickiego. Pisa³
na ten temat kardyna³ Joseph Ratzinger w ksi¹¿ce zatytu³owanej „Sól ziemi”:
„Nie sposób te¿ zaprzeczyæ, ¿e w jakimœ stopniu grunt pod tê katastrofê przy-
gotowa³ chrzeœcijañski antysemityzm, który wystêpowa³ we Francji, w Austrii,
w Prusach, w³aœciwie we wszystkich krajach. Rzeczywiœcie, stale musimy tu
biæ w piersi”12 .

W przemówieniu Benedykta XVI z 17 stycznia 2010 r. nie mog³o zabrakn¹æ
odniesieñ do tragedii ¿ydowskich mieszkañców Rzymu. W tym miejscu s³owa
papie¿a staj¹ siê bardziej dobitne i bardziej stanowcze: „Jak¿e nie wspomnieæ w
tym miejscu ¯ydów rzymskich, których wywleczono z tych domów, przez te
mury i w straszliwych mêkach zabito w Auschwitz”. W zwi¹zku z tym wypada
przypomnieæ, ¿e w³aœnie ich wywózka do Auschwitz stanowi³a inspiracjê dla nie-
mieckiego dramaturga Rolfa Hochhutha, autora sztuki teatralnej Namiestnik. Be-
nedykt XVI nie wspomnia³ jednak o Piusie XII. Ogólnie mówi³ o tym, ¿e Stolica
Apostolska pomaga³a ¯ydom, prowadz¹c dzia³alnoœæ „czêsto ukryt¹ i dys-
kretn¹13 . Ciekawe, ¿e kwestia ta zosta³a szerzej zaprezentowana w trakcie wizyty
Benedykta XVI w Synagodze Wiêkszej przez Riccardo Pacifici – przewodnicz¹-
cego rzymskiej gminy ¿ydowskiej. Przypomnia³, ¿e jego ojciec oraz kuzyn zna-
leŸli schronienie we florenckim klasztorze Œwiêtej Marty. A nie jest to jedyny

12 J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrzeœcijañstwo i Koœció³ katolicki na prze³omie tysi¹cleci, Kraków 1997,
s. 215.

13 Stanowisko Benedykta XVI wobec postawy Piusa XII zob.: Obroñca pokoju i prekursor Soboru Waty-
kañskiego II, ORP 2008, nr 12, s. 38–39. ¯ydowskie opinie na temat Piusa XII prezentuje publikacja: G.
Ignatowski, Papie¿e wobec kwestii ¿ydowskiej. Pius XII, Jan XXIII, Pawe³ VI, Jan Pawe³ II, Benedykt XVI,
Katowice 2007, s. 19–22.
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przypadek w Europie, zaznaczy³ Pacifici, dodaj¹c, ¿e „wielu cz³onków zakonów i
zgromadzeñ ryzykowa³o swoje ¿ycie dla uratowania tysiêcy ¯ydów od pewnej
œmierci, niczego nie oczekuj¹c w zamian”. Jest to jednak – jak mocno podkreœli³
– jeden z powodów, dla których „milczenie Piusa XII wobec Szoah boli wci¹¿
jako czyn, którego nie by³o. Mo¿e nie zatrzyma³by poci¹gów œmierci, ale przeka-
za³by sygna³, s³owo ostatniego pocieszenia, ludzkiej solidarnoœci dla naszych bra-
ci, wiezionych do pieców Auschwitz”14 . W ramach krótkiego podsumowania na-
le¿y odnotowaæ, ¿e wœród spo³ecznoœci ¿ydowskiej obecne s¹ dwa odmienne sta-
nowiska. Mo¿emy odnaleŸæ wœród nich zdecydowanych przeciwników postawy
Piusa XII, jak i takich, którzy okazuj¹ wyraŸn¹ wdziêcznoœæ za jego dzia³alnoœæ i
pomoc w czasie wojny.

Jak wspomniano powy¿ej, zasadniczym elementem, wed³ug którego ¯ydzi
oceniaj¹ stanowisko Koœcio³a, jest tak¿e kwestia Pañstwa Izrael. Zauwa¿my naj-
pierw, ¿e Benedykt XVI nie wymieni³ go w tekœcie przemówienia. Wspomina³
natomiast o swojej wizycie w Ziemi Œwiêtej: „Ja równie¿ w latach swojego pon-
tyfikatu, chcia³em okazaæ sw¹ bliskoœæ i uczucie do narodu Przymierza. Zacho-
wujê ¿ywe w sercu wszystkie chwile pielgrzymki, jak¹ z radoœci¹ odby³em do
Ziemi Œwiêtej w maju ubieg³ego roku”. Termin „ziemia œwiêta” pojawia siê jesz-
cze kilkakrotnie w tym samym przemówieniu. Na jego koñcu Benedykt XVI
przypomina, ¿e podczas tej samej pielgrzymki prosi³ o dar pokoju nie tylko dla jej
mieszkañców, lecz tak¿e dla ca³ego Bliskiego Wschodu.

Pewn¹ dezaprobatê dla takiego stanowiska mog¹ stanowiæ s³owa naczelnego
rabina Rzymu Riccardo Di Segni, który przypomnia³ wówczas, ¿e w okresie wi-
zyty Jana Paw³a II w Synagodze Wiêkszej „zwierzchnicy naszych wspólnot wy-
suwali stanowcze ¿¹dania […], aby uznano Pañstwo Izrael i nawi¹zano relacje
dyplomatyczne”. Odnotowa³ nastêpnie, ¿e ich nawi¹zanie w 1993 r. stanowi³o
„znak zmiany, czasów bardziej dojrza³ych”. Di Segni podkreœli³, i¿ Pañstwo Izra-
el jest polityczn¹ jednostk¹ uznan¹ przez prawa narodów. W religijnej myœli
¿ydowskiej „nale¿y w tym wydarzeniu dopatrywaæ siê opatrznoœci Bo¿ej”. Dla
naczelnego rabina Rzymu okreœlenia takie, jak „ziemia œwiêta” lub „ziemia obie-
cana”, które s¹ powszechnie u¿ywane, mo¿e prowadziæ do zatraty pierwotnego
znaczenia, jakie ma ziemia Izraela dla ¯ydów. „Bo¿a obietnica tej ziemi – mówi³
Di Segni – dotyczy³a Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz ich potomków, dzieci Jaku-
ba-Izraela, którzy s¹ w jej posiadaniu od d³u¿szego ju¿ czasu. Fakt ten stanowi
podstawê, niepodwa¿alny element ¿ydowskiej œwiadomoœci, który jest zakorze-
niony w Biblii”15 .

14 Przemówienie Pacifici znajduje siê na stronach Internetowych:  http://www.google.pl/se-
arch?hl=pl&&sa=X&ei=HWcgTLqrOKaVOO294TQ&ved=0CBMQvgUoAA&q=Pacifici+speach+for+vi-
sit+of+pope+benedict+XVI.+January+17,+2010&nfpr=1 (22 czerwca 2010)

15 Speech by Chief Rabbi Di Segni during visit of Pope to Rome Synagogue, http://www.worldjewish-
congress.org/en/main/showNews/id/8823 (19 czerwca 2010).
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Znaczn¹ czêœæ przemówienia Benedykta XVI stanowi próba przedstawienia
stanu oraz zarysowania perspektyw wspó³pracy miêdzy katolikami a narodem
¿ydowskim. Papie¿ mówi³ o bliskoœci i braterstwie, wspólnych korzeniach oraz
historii, a tak¿e bogatym dziedzictwie. Oparte jest ono na Piœmie Œwiêtym. Kre-
œl¹c perspektywy wspó³pracy, wskazywa³ na szczególn¹ rolê, jak¹ mo¿e odegraæ
tutaj Dekalog. Jest on „wspólnym przes³aniem etycznym o trwa³ej wartoœci dla
Izraela, Koœcio³a, niewierz¹cych i ca³ej ludzkoœci”. Papie¿ opisuje go jako „po-
chodniê etyki, nadziei i dialogu, zorzê wiary i moralnoœci ludu Bo¿ego”, który
„rozœwietla i kieruje tak¿e drog¹ chrzeœcijan”. Dekalog jest „latarni¹ i norm¹
¿ycia w sprawiedliwoœci i mi³oœci”, „wielkim kodeksem” etycznym dla wszyst-
kich ludzi. Rzuca on œwiat³o na dobro i z³o, „na to, co prawdziwe i fa³szywe, co
s³uszne i nies³uszne […] wed³ug kryteriów prawego sumienia ka¿dej osoby ludz-
kiej”. Tak barwne i obfite okreœlenie Dekalogu oraz przypomnienie, ¿e Jezus pod-
kreœla³ wartoœæ przykazañ i koniecznoœæ zaanga¿owania w ich realizacjê (Mt 19,
17), pozwala Benedyktowi XVI wskazaæ na mo¿liwoœci wspó³pracy ¿ydowsko-
chrzeœcijañskiej przez wspólne œwiadectwo o:

1. Jedynym Bogu, którego wielu ludzi nie zna lub uwa¿a za zbytecznego, nie
maj¹cego znaczenia dla codziennego ¿ycia: „Obudzenie w naszym spo³eczeñ-
stwie otwarcia na wymiar nadprzyrodzony, œwiadczenie o jedynym Bogu jest
cenn¹ pos³ug¹, jak¹ ¯ydzi i chrzeœcijanie mog¹ ofiarowaæ wspólnie”.

2. Najwy¿szej wartoœci i prawie do ¿ycia ka¿dej osoby ludzkiej stworzonej na
obraz i podobieñstwo Bo¿e i o wolnoœci, tam, gdzie s¹ ³amane podstawowe prawa
cz³owieka.

3. Koniecznoœci zachowania i wspierania œwiêtoœci rodziny, poniewa¿ „rodzi-
na nadal ma byæ podstawow¹ komórk¹ spo³eczeñstwa i fundamentalnym kontek-
stem, w którym naucza siê i æwiczy w cnotach ludzkich”.

Koñcz¹c uwagi na temat mo¿liwoœci wspó³pracy ¿ydowsko-chrzeœcijañskiej,
Benedykt XVI wskazuje w sposób szczególny na koniecznoœæ wspólnej troski
„wobec ubogich, kobiet, dzieci, cudzoziemców, chorych, s³abych, potrzebuj¹-
cych”. Wskazane p³aszczyzny i perspektywy wspó³pracy Benedykta XVI nazywa
krokami: „W tym kierunku mo¿emy stawiaæ kroki razem, œwiadomi ró¿nic, ist-
niej¹cych miêdzy nami, ale tak¿e faktu, ¿e jeœli osi¹gniemy jednoœæ naszych serc
i naszych r¹k, aby odpowiedzieæ na wezwanie Pana, Jego œwiat³o stanie siê bli¿-
sze, aby oœwietliæ wszystkie ludy ziemi”.

Podobne perspektywy wspó³pracy zarysowa³ rabin Riccardo Di Segni. Szcze-
góln¹ jednak uwagê zwróci³ na problem œrodowiska naturalnego. Opieraj¹c siê na
biblijnym przes³aniu – podkreœla³ Di Segni – mo¿emy skoncentrowaæ siê na reli-
gijnym, a nie ideologicznym spojrzeniu na ekologiê, nie zapominaj¹c, ¿e szczy-
tem stworzenia jest cz³owiek, ukszta³towany na obraz Bo¿y. Zaznaczy³, ¿e wspól-
nie odpowiadamy nie tylko za ochronê stworzenia, lecz tak¿e powinna nami kie-
rowaæ troska o œwiêtoœæ ludzkiego ¿ycia, godnoœæ i wolnoœæ cz³owieka, o
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sprawiedliwoœæ oraz etykê. Rabin wskaza³, ¿e do wspólnego dzia³ania powinny
inspirowaæ nas wspólne biblijne imperatywy.

Spróbujmy podsumowaæ nasze wczeœniejsze rozwa¿ania. Nie jest trudno za-
uwa¿yæ, ¿e zarysowane perspektywy wspó³pracy by³y ju¿ nakreœlone i postulo-
wane przez Paw³a VI oraz Jana Paw³a II. W podobnym tonie wypowiada³ siê
równie¿ Benedykt XVI w synagodze koloñskiej16 . Trudno jest jednak dzisiaj – po
ponad piêædziesiêciu latach spotkañ i oficjalnych dialogów – wskazaæ jakieœ kon-
kretne jego formy znajduj¹ce swoje urzeczywistnienie w instytucjach lub nawet
pojedynczych inicjatywach. Jednym z powodów  takiego stanu rzeczy jest na
pewno fakt, ¿e Dekalog jest przedmiotem dialogu, poniewa¿ jest odmiennie inter-
pretowany przez ró¿ne wspólnoty religijne, tak¿e chrzeœcijan i ¯ydów17 .

Holokaust jest traktowany przez Benedykta XVI jako jedna z najwiêkszych
tragedii XX wieku. Stanowisko takie jest powszechnie przyjmowane w nauczaniu
katolickim. Nie zmienia to faktu, ¿e dla ¯ydów jest ono nie do zaakceptowania,
poniewa¿ Szoah jest dla nich wyj¹tkowym wydarzeniem. Wolno zapytaæ, czy nie
powinno ono mieæ takiego samego znaczenia dla chrzeœcijan. Z religijnego punk-
tu widzenia trzeba podkreœliæ, ¿e wymordowanie narodu, który by³ œwiadkiem
Boga objawionego na kartach Starego Testamentu, zas³uguje na to, aby je wyja-
œniaæ i opisywaæ jako wyj¹tkow¹ zbrodniê, mimo ¿e ka¿de ludobójstwo wymaga
zdecydowanego napiêtnowania i potêpienia. W tym kontekœcie mo¿emy zauwa-
¿yæ, ¿e niezbyt stanowczo napiêtnowany zosta³ w synagodze rzymskiej antysemi-
tyzm. Odwo³anie siê do modlitwy Jana Paw³a II przy Œcianie Zachodniej jest jed-
nak znacz¹ce dla obecnego papie¿a. Do tego wyj¹tkowego wydarzenia z pontyfi-
katu swojego poprzednika powraca³ on równie¿ w trakcie watykañskiego
spotkania z przedstawicielami najwiêkszych organizacji ¿ydowskich w Stanach
Zjednoczonych (12 lutego 2009 r.)18 .

Okreœlenie przez Jana Paw³a II ¯ydów jako „naszych niezmiernie umi³owa-
nych braci” jest ci¹gle ¿ywo obecne wœród publicystów i teologów zajmuj¹cych
siê dialogiem chrzeœcijañsko-¿ydowskim. Interesuj¹ce, ¿e do tych w³aœnie s³ów w
trakcie wizyty Benedykta XVI w synagodze rzymskiej powróci³ rabin Riccardo
Di Segni. Nale¿y podkreœliæ, ¿e jego uwagi na ten  temat powinny stanowiæ inspi-
racjê dla aktualnych orêdowników dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego.

Odwo³uj¹c siê do wypowiedzi Jonathana Sachsa (naczelny rabin Brytyj-
skiej Wspólnoty Narodów) wspominany ju¿ Di Segni przypomnia³ uczestnikom
spotkania w Synagodze Wiêkszej, ¿e motyw braterstwa jest obecny w ca³ym Pi-
œmie Œwiêtym. Pocz¹tek historii braterstwa rozpoczyna siê Ÿle od dziejów Kaina,

16 Benedykt XVI, Dekalog naszym wspólnym dziedzictwem i zobowi¹zaniem. Wizyta w synagodze koloñ-
skiej, s. 18.

17 Na ten temat zob. np.: A. Chouraqui, Dziesiêæ przykazañ dzisiaj, Warszawa 2002; Problemy etyczne w
tradycjach szeœciu religii, P. Morgan, C. Lawton (red.), Warszawa 2007.

18 Benedykt XVI, Negowanie Szoah jest niedopuszczalne, ORP 2009, nr 4, s. 23.
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który zabi³ Abla. Inni bracia, Izaak i Izmael byli podzieleni przez lata z powodu
dziedzictwa. Spotkali siê ponownie, grzebi¹c swojego ojca Abrahama. Trzecia
para – Jakub i Ezaw – tak¿e ¿yli w konflikcie. Owszem, spotkali siê i pogodzili, a
nawet objêli, ale potem ich drogi siê rozesz³y. W koñcu, przypomina Di Segni,
jest tak¿e historia Józefa i jego braci. Rozpoczyna siê ona dramatycznie od posta-
nowienia zabójstwa, a potem przez sprzeda¿ Jakuba kupcom madianickim. W
ostatecznoœci nastêpuje pojednanie. Jeœli wiêc – jak powiada Di Segni – nasze
stosunki mo¿na opisaæ, odwo³uj¹c siê do relacji miêdzy braæmi, to powinniœmy
zapytaæ siebie ca³kiem szczerze, w jakim punkcie drogi siê znajdujemy i jak dale-
ko musimy jeszcze iœæ, aby odkryæ autentyczne, wiarygodne wiêzi braterstwa i
zrozumienia oraz co musimy zrobiæ dla osi¹gniêcia takiego stanu rzeczy19 . Wolno
mieæ nadziejê, ¿e wizyta Benedykta XVI w Synagodze Wiêkszej pozwoli i zmo-
bilizuje uczestników dialogu katolicko-¿ydowskiego do postawienia otwarcie ta-
kiego w³aœnie pytania. Na pewno bêdzie mo¿na j¹ uznaæ za znacz¹cy wk³ad w
rozwój dialogu.

19 Speech by Chief Rabbi Di Segni during visit of Pope to Rome Synagogue...
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ZJEDNOCZENIOWE
ZGROMADZENIE GENERALNE

ŒWIATOWEJ WSPÓLNOTY
KOŒCIO£ÓW REFORMOWANYCH

Grand  Rapids, Michigan, USA, 18-26 czerwca 2010

Trochê historii

Koœcio³y reformowane, znane w krajach anglojêzycznych bardziej jako Ko-
œcio³y prezbiteriañskie, utworzy³y w 1875 r. w Londynie Œwiatowy Alians Ko-
œcio³ów Reformowanych. By³ to pierwszy w historii œwiatowy zwi¹zek wyzna-
niowy. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci  zrzesza³ on zaledwie 21 Koœcio³ów,
przy czym by³y to przede wszystkim Koœcio³y tradycji prezbiteriañskiej z Wiel-
kiej Brytanii i Ameryki Pó³nocnej. Po drugiej wojnie œwiatowej przy³¹czy³a siê
do Aliansu wiêkszoœæ Koœcio³ów tradycji reformowanej w Europie oraz du¿a
liczba Koœcio³ów z Afryki, Azji, Ameryki £aciñskiej i obszaru Pacyfiku.

W 1891 r. powsta³a Miêdzynarodowa Rada Kongregacjonalna (MRK), która
pod wzglêdem doktrynalnym reprezentowa³a zbli¿one pogl¹dy do Koœcio³ów tra-
dycji reformowanej i prezbiteriañskiej, lecz w przeciwieñstwie do nich przywi¹-
zywa³a du¿e znaczenie do niezale¿noœci i samodzielnoœci ka¿dej wspólnoty lokal-
nej. W 1970 r. postanowi³a ona po³¹czyæ siê z Aliansem. Bezpoœrednio przed po-
³¹czeniem Rada zrzesza³a 19 Koœcio³ów cz³onkowskich, ale ju¿ wówczas 5 jej
Koœcio³ów by³o cz³onkami zarówno Aliansu jak i MRK.

Konserwatywne Koœcio³y reformowane, stroni¹ce od wszelkich kontaktów
miêdzywyznaniowych, utworzy³y w 1946 r. niezale¿n¹ organizacjê o nieco szo-
kuj¹cej nazwie – Reformowana Rada Ekumeniczna (RRE). W 2002 r. zrzesza³a
ona ok. 40 Koœcio³ów w 24 krajach, które ³¹cznie posiada³y ok. 5 mln cz³onków.
By³y to przewa¿nie niewielkie Koœcio³y pochodzenia holenderskiego, przestrze-
gaj¹ce œciœle sformu³owañ zawartych w ksiêgach wyznaniowych.
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Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych, zrzeszaj¹cy w ostatnich latach
ponad 200 Koœcio³ów tradycji reformowanej, prezbiteriañskiej i kongregacjonal-
nej z ok. 75 mln cz³onków, by³ od d³u¿szego czasu w dialogu z Reformowan¹
Rad¹ Ekumeniczn¹, który w 2007 r. doprowadzi³ do podjêcia decyzji o po³¹cze-
niu obu organizacji w Œwiatow¹ Wspólnotê Koœcio³ów Reformowanych
(ŒWKR). Podejmuj¹c tê uchwa³ê przedstawiciele obu stron wyrazili pragnienie,
aby ŒWKR mia³a siln¹ to¿samoœæ reformowan¹, jednoczy³a Koœcio³y tej tradycji
przy Stole Pañskim i dzia³a³a na rzecz jednoœci ca³ego Koœcio³a Chrystusowego.

Zgromadzenie w Grand Rapids

Oficjalne po³¹czenie obu organizacji w now¹ Œwiatow¹ Wspólnotê Koœcio³ów
Reformowanych dokona³o siê 18 czerwca 2010 r. podczas Zjednoczeniowego
Zgromadzenia Generalnego w Grand Rapids, stan Michigan, USA. Nowa organi-
zacja zrzesza 227 Koœcio³ów cz³onkowskich w 108 krajach. Reprezentuje ona ok.
80 milionów chrzeœcijan tradycji reformowanej. Jednym z jej Koœcio³ów cz³on-
kowskich jest Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w Polsce. Siedziba ŒWKR
mieœciæ siê bêdzie w Centrum Ekumenicznym w Genewie, gdzie swoje siedziby
maj¹ miêdzy innymi Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Konferencja Koœcio³ów Euro-
pejskich i Œwiatowa Federacja Luterañska.

„Utworzenie Œwiatowej Wspólnoty Koœcio³ów Reformowanych to historyczny
moment dla Koœcio³ów reformowanych oraz dla Koœcio³a Chrystusowego na ca-
³ym œwiecie. To nowy wyraz widzialnej jednoœci Koœcio³a Bo¿ego i jako taki jest
jednoczeœnie darem Boga i znakiem nadziei. Ufam, ¿e wzmocni to wk³ad Koœcio-
³ów reformowanych w budowanie  jednoœci, pokoju i sprawiedliwoœci” – oceni³
to wydarzenie sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów ks. dr Olav Tveit.

W Zjednoczeniowym Zgromadzeniu Generalnym wziê³o udzia³ 380 delega-
tów. Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w Polsce reprezentowali: ks. bp Marek
Izdebski i £ukasz Skurczyñski. 71 delegatów z Afryki i Azji nie mog³o przybyæ,
gdy¿ w³adze amerykañskie odmówi³y im wiz wjazdowych. W uzasadnieniu
stwierdzi³y, ¿e uczyni³y to z obawy przed dzia³alnoœci¹ terrorystyczn¹  lub niele-
galn¹ imigracj¹. Zgromadzenie Generalne zaprotestowa³o przeciw tej dyskrymi-
nacji. Stwierdzi³o, ¿e w tych warunkach nie jest mo¿liwe organizowanie w USA
œwiatowego zgromadzenia koœcielnego, pragn¹cego anga¿owaæ siê na rzecz po-
koju i porozumienia.

£¹cz¹ce siê dwie rodziny Koœcio³ów reformowanych ró¿ni³y siê, ale i uzupe³-
nia³y w swej dzia³alnoœci. ŒAKR koncentrowa³ siê na sprawach spo³ecznych:



77

ZJEDNOCZENIOWE ZGROMADZENIE GENERALNE ŒWKR

równouprawnieniu p³ci i ras, sprawiedliwoœci w œwiatowym porz¹dku ekono-
micznym, ochronie œrodowiska. Kilkukrotnie mniejsza RRE nacisk k³ad³a na roz-
wój duchowy i wiernoœæ koœcielnym ksiêgom wyznaniowym. Obie podkreœla³y
silny zwi¹zek z tradycj¹ biblijn¹. Nowa, wspólna organizacja skupi siê na zagad-
nieniach jednoœci Koœcio³a oraz programach spo³ecznych.

Nowa ŒWKR pragnie przyczyniæ siê do umocnienia praw cz³owieka i wystê-
powaæ na rzecz sprawiedliwoœci w œwiecie. Opowiada siê za zwo³aniem miêdzy-
narodowej konferencji ekumenicznej, która ustali³aby kryteria nowej architektury
finansowej i ekonomicznej. Przy tej okazji trzeba bêdzie uwzglêdniæ zasady spra-
wiedliwoœci ekonomicznej i spo³ecznej oraz ekologiczn¹ odpowiedzialnoœæ za
ochronê klimatu. Podkreœla, ¿e trzeba po³o¿yæ kres chciwoœci.

Delegaci domagali siê wiêkszej ochrony praw ludzkich w Birmie, na Kubie, w
Korei Pó³nocnej, Somali i Sudanie. Ludziom w tych krajach trzeba zapewniæ
wszystkie podstawowe wolnoœci. Walka z uciskiem i dyskryminacj¹ to jedno z
najwa¿niejszych zadañ nowej organizacji Koœcio³ów reformowanych.

Podjêto te¿ dyskusjê nad spraw¹ dopuszczenia kobiet do urzêdu duchownego,
czemu sprzeciwiaj¹ siê niektóre Koœcio³y wywodz¹ce siê z dawnej Reformowa-
nej Rady Ekumenicznej. Ostatecznie ustalono, ¿e ŒWKR bêdzie tylko „popieraæ
ordynacjê kobiet”, natomiast zrezygnowano z celu, ¿e ordynacja kobiet ma byæ
kiedyœ warunkiem cz³onkostwa w ŒWKR.

Na stanowisko pierwszego prezydenta ŒWKR zosta³ wybrany Jerry Pillay ze
Zjednoczonego Koœcio³a Prezbiteriañskiego w  RPA. W swoim przemówieniu
uj¹³ on zadania nowej organizacji i jej komitetu wykonawczego w okresie do na-
stêpnego zgromadzenia generalnego za siedem lat w trzech punktach; s¹ to:
umocnienie wspólnoty Koœcio³ów reformowanych, ustanowienie jednoœci w spra-
wach wiary w tych kwestiach, w których Koœcio³y ró¿ni¹ siê jeszcze od siebie,
misja rozumiana jako zobowi¹zanie Koœcio³ów do anga¿owania siê na rzecz lep-
szego œwiata. Nowy prezydent zapowiedzia³ utworzenie nowej „strategicznej gru-
py planowania”. Ma ona opracowaæ wizjê ŒWKR i zaplanowaæ przysz³y rozwój.

Dotychczasowy sekretarz generalny ŒAKR, Setri Nyomi z Ghany, zosta³
pierwszym sekretarzem generalnym nowej organizacji.

K.K.
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JEDENASTE ZGROMADZENIE OGÓLNE
ŒWIATOWEJ
FEDERACJI LUTERAÑSKIEJ
Stuttgart, Niemcy, 20-27 lipca 2010

Obradowa³o ono po raz szósty w Europie, a po raz drugi w Niemczech. Zgro-
madzenie Ogólne jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Federacji. Zbiera siê zwykle co 6-7 lat.
Decyduje o g³ównych kierunkach dzia³alnoœci Federacji, wybiera jej prezydenta i
cz³onków Rady, przyjmuje raporty cia³ wykonawczych, uchwala dokumenty. Po-
miêdzy Zgromadzeniami Ogólnymi Federacj¹ zarz¹dza jej Rada, Komitet Wyko-
nawczy i sekretarz generalny.

W stuttgarckim Zgromadzeniu wziê³o udzia³ 418 delegatów. Ka¿dy ze 140
Koœcio³ów cz³onkowskich Œwiatowej Federacji Luterañskiej w 79 krajach by³
reprezentowany przynajmniej przez jednego delegata. Poszczególne regiony mia-
³y nastêpuj¹c¹ liczbê delegatów: Europa – 183, Azja – 96, Afryka – 92, Ameryka
Pó³nocna – 21, Ameryka £aciñska i Karaiby – 26. Zachowane zosta³y te¿ paryte-
ty: 50% delegatów stanowi³y kobiety, zaœ 20% osoby poni¿ej 30. roku ¿ycia. Ko-
œció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowa³o troje delegatów: Iwona
Baraniec, bp Jerzy Samiec oraz Ewa Œliwka. Oprócz delegatów w Zgromadzeniu
Ogólnym w Stuttgarcie wziêli udzia³ tak¿e przedstawiciele Koœcio³ów posiadaj¹-
cych status cz³onka stowarzyszonego ze Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹, obser-
watorzy Krajowych Komitetów ŒFL i organizacji powi¹zanych z Federacj¹, ste-
wardzi, goœcie ekumeniczni.

Zgromadzenie Ogólne pracowa³o w ró¿nych formach: studiach biblijnych,
dyskusjach, wyk³adach. G³ówne decyzje przyjmowano podczas jego obrad ple-
narnych.
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Temat Zgromadzenia

Ka¿de Zgromadzenie Ogólne ma swój temat przewodni, wyznaczaj¹cy kieru-
nek refleksji podejmowanej podczas obrad. W Stuttgarcie delegaci koncentrowali
siê wokó³ fragmentu modlitwy Ojcze Nasz: „Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj”. Ta czwarta proœba Modlitwy Pañskiej mia³a zainspirowaæ Œwiatow¹
Federacjê Luterañsk¹ i delegatów Zgromadzenia do odpowiedzi na problemy dzi-
siejszego œwiata, takie jak: wykluczenie, bieda, brak dostêpu do czystej wody,
HIV i AIDS, globalizacja neoliberalna, konflikty miêdzyreligijne, ³amanie praw
cz³owieka i.in. Te zagadnienia codziennie by³y rozwa¿ane w ró¿nych formach: na
studiach biblijnych, dyskusjach w grupach, publicznych wyk³adach.

Temat przewodni by³ te¿ dyskutowany ju¿ wczeœniej – na konferencjach przy-
gotowawczych do Zgromadzenia, które odbywa³y siê od jesieni 2009 r. Zorgani-
zowano siedem takich konferencji – po jednej dla ka¿dego regionu oraz dla ko-
biet i m³odzie¿y. Refleksje uczestników tych konferencji koncentrowa³y siê na
sprawach zwi¹zanych z godnoœci¹ ludzk¹. Prawo do ¿ywnoœci – chleba powsze-
dniego – jest podstaw¹ do godnej egzystencji cz³owieka. Jednak problematyka
godnoœci jest o wiele szersza – wi¹¿e siê z takimi kwestiami, jak równouprawnie-
nie p³ci, handel ludŸmi, dyskryminacja, ekologia. Podczas konferencji kobiet wy-
suniêto propozycjê, aby na nowego prezydenta Federacji wybraæ kobietê. Do-
tychczas funkcjê tê pe³nili wy³¹cznie mê¿czyŸni.

Wyst¹pienia prezydenta
i sekretarza generalnego Federacji

XI Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Federacji Luterañskiej rozpoczê³o siê na-
bo¿eñstwem komunijnym w stuttgarckim Stiftskirche, podczas którego kazanie
wyg³osi³ prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej bp Mark S. Hanson. Pod-
kreœli³, ¿e Jezus wezwa³ swoich uczniów do jednoœci. – Nikt nie powinien byæ
wykluczany z powodu rytualnej nieczystoœci, p³ci, klasy spo³ecznej, HIV i AIDS,
biedy lub zamo¿noœci, jêzyka czy rasy – mówi³ bp Hanson, który jest równie¿
zwierzchnikiem Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w USA.

Drugiego dnia Zgromadzenia prezydent ŒFL wyg³osi³ swoje przemówienie do
delegatów. Podkreœli³, ¿e luteranie z ca³ego œwiata tworz¹ wspólnotê Koœcio³ów,
które wspó³pracuj¹c ze sob¹ œwiêtuj¹ wspólne dziedzictwo. Nie s¹ w tym jednak
zaabsorbowane wy³¹cznie swoj¹ to¿samoœci¹ i przetrwaniem. – Wierzê, ¿e nasze
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samorozumienie pozwala nam skierowaæ siê na zewn¹trz w kierunku œwiata, który
Bóg tak kocha – powiedzia³ bp Hanson. Stwierdzi³, i¿ dla swej to¿samoœci Ko-
œcio³y luterañskie powinny byæ: ewangelickie, sakramentalne, kontekstualne,
wspólnotowe, diakonijne i ekumeniczne.

Bp Hanson wymieni³ te¿ trzy zagadnienia, którymi Federacja, jako wspólnota
Koœcio³ów, powinna siê zaj¹æ: przywództwo, podejmowanie decyzji oraz zrów-
nowa¿ony rozwój. W kontekœcie przywództwa prezydent ŒFL zwróci³ uwagê, i¿
luteranie tworz¹ wspólnotê, która nikogo nie wyklucza – wspólnotê inkluzywn¹.
Wspólnota taka odrzuca przywileje w dostêpie do w³adzy ze wzglêdu na p³eæ,
rasê czy klasê spo³eczn¹. Bp Hanson podkreœli³ w tym miejscu potrzebê ordynacji
kobiet na ksiê¿y oraz obecnoœci kobiet w kierownictwie zarówno Koœcio³ów jak i
Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Mówi¹c o podejmowaniu decyzji prezydent
ŒFL podda³ pod refleksjê kwestie kompetencji poszczególnych organów ŒFL,
wyznaczania priorytetów, wp³ywu dzia³añ poszczególnych Koœcio³ów na ca³¹
wspólnotê oraz finansowania Federacji. W kontekœcie zrównowa¿onego rozwoju
bp Hanson poruszy³ problemy spo³eczne i ekologiczne, z którymi boryka siê
wspó³czesny œwiat. Mówi³ m.in. o wojnach, przymusowych uchodŸcach, biedzie,
niszczeniu œrodowiska naturalnego.

Podczas konferencji prasowej bp Hanson dotkn¹³ te¿ problematyki ekume-
nicznej. – Zaanga¿owanie ekumeniczne luteran nie ustanie, dopóki nie bêdzie-
my mogli dzieliæ siê Eucharysti¹ z innymi Koœcio³ami – podkreœli³. Zauwa¿y³
te¿, ¿e podczas gdy liderzy koœcielni spieraj¹ siê w kwestiach teologicznych,
oddolny ekumenizm kwitnie. Œwieccy ró¿nych wyznañ nie maj¹ problemu, by
siê razem modliæ, studiowaæ czy pracowaæ, buduj¹c przy tym sprawiedliwe spo-
³eczeñstwa.

Sekretarz generalny Œwiatowej Federacji Luterañskiej ks. Ishmael Noko przed-
stawi³ raport „Od Winnipeg do Stuttgartu”, w którym zda³ relacjê ze swojej dzia-
³alnoœci w ostatnich siedmiu latach. Mówi³ o kwestii ordynacji kobiet na ksiê¿y w
kontekœcie d¹¿enia Koœcio³ów do tworzenia inkluzywnej wspólnoty. Zauwa¿y³,
¿e wprowadzanie ordynacji kobiet jako przejaw praktyki równoœci jest zalecane
Koœcio³om podczas Zgromadzeñ Ogólnych i otrzymuje wówczas silne poparcie,
jednak nie zawsze fakt ten przyczynia siê do realizacji tego postulatu. Mówi¹c o
relacjach ekumenicznych ks. Noko zwróci³ uwagê na donios³oœæ dokumentu
Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu z 1999 r. Jak stwier-
dzi³, dialog zwi¹zany z Deklaracj¹ jest kontynuowany. Podkreœli³ te¿ wagê aktu
skruchy za historyczne przeœladowania menonitów. Sekretarz generalny mówi³
te¿ o dialogu wewnêtrznym w Federacji na temat rodziny, ma³¿eñstwa i seksual-
noœci. Jak zauwa¿y³, Koœcio³y luterañskie na œwiecie ró¿ni¹ siê co do akceptacji
zwi¹zków czy ma³¿eñstw homoseksualnych oraz dopuszczenia osób homoseksu-
alnych do urzêdu duchownego. Proces uzgadniania stanowiska w tym zakresie
ma potrwaæ do 2012 r.
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Nowy prezydent i Rada ŒFL

Podczas obrad wybrano nowego prezydenta i Radê Federacji. Prezydentem
zosta³ bp Munib Younan, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w
Jordanii i Ziemi Œwiêtej. By³ on jedynym kandydatem na to stanowisko. G³oso-
wa³o za nim 300 delegatów, 23 by³o przeciwnych tej kandydaturze, a 37 wstrzy-
ma³o siê od g³osu. Bp Younan ma 59 lat. Ordynowany na duchownego zosta³ w
1976 r. Od 1998 r. jest biskupem Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Jordanii
i Ziemi Œwiêtej. Jako pierwszy przet³umaczy³ Konfesjê Augsbursk¹ na jêzyk
arabski. W przesz³oœci by³ ju¿ wiceprezydentem ŒFL, a w ostatnich latach prezy-
dentem Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich Bliskiego Wschodu. Jest równie¿
wspó³za³o¿ycielem Rady Instytucji Religijnych w Ziemi Œwiêtej, w sk³ad której
wchodz¹ lokalni liderzy ¿ydowscy, muzu³mañscy i chrzeœcijañscy. Bp Younan ma
¿onê Suad, troje dzieci i jednego wnuka.

W sk³ad 48-osobowej Rady ŒFL wesz³o 26 kobiet i 22 mê¿czyzn, dziesiêcioro
osób poni¿ej 30. roku ¿ycia, 28 duchownych i 20 œwieckich. Zachowano parytet
regionalny. Wœród nowych cz³onków Rady znalaz³a siê delegatka Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Iwona Baraniec. Pierwsze posiedzenie
Rady odby³o siê zaraz po zakoñczeniu Zgromadzenia w Stuttgarcie.

Dokumenty Zgromadzenia

Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Federacji Luterañskiej przyjê³o szereg doku-
mentów i oœwiadczeñ. Jednym z najwa¿niejszych jest dokument, w którym wyra-
¿a siê ubolewanie z powodu przeœladowañ, których dopuœcili siê luteranie wobec
menonitów w XVI w. Przyjêto oœwiadczenia, w których Œwiatowa Federacja Lu-
terañska m.in.:

 potêpia handel ludŸmi;
 potêpia dyskryminacjê Dalitów w Indiach;
 zachêca do redukcji wydatków na zbrojenia na œwiecie;
 podkreœla prawo wszystkich ludzi do dostêpu do ¿ywnoœci – w tym kon-

tekœcie podkreœlona zosta³a potrzeba równoœci p³ci;
 okreœla parytety na rzecz inkluzywnej reprezentacji – chc¹c zapewniæ w

ró¿nych gremiach Federacji odpowiednie proporcje p³ci, wieku, œwieckich i du-
chownych przyjmuje siê nastêpuj¹ce minima: 40% kobiet, 40% mê¿czyzn, 20%
osób poni¿ej 30. roku ¿ycia oraz 40% œwieckich; ŒFL wzywa te¿ Koœcio³y cz³on-
kowskie do przyjêcia podobnych rozwi¹zañ w swoich strukturach;
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 wzywa Koœcio³y cz³onkowskie do umo¿liwienia kobietom dostêpu do or-
dynacji oraz koœcielnych gremiów kierowniczych;

 wzywa do podjêcia odpowiednich kroków zmierzaj¹cych do redukcji dzia-
³ania zmian klimatycznych;

 wzywa do zwiêkszania uczestnictwa osób niepe³nosprawnych w ¿yciu spo-
³ecznym.

Podczas obrad debatowano równie¿ o takich zagadnieniach, jak godnoœæ ludz-
ka, HIV/AIDS, sprawiedliwoœæ spo³eczna, finanse ŒFL i .in. W trakcie trwania
Zgromadzenia do Federacji przyjêto piêæ nowych Koœcio³ów: Koœció³ Luterañski
Myanmaru, Myanmarski Koœció³ Luterañski i Koœció³ Ewangelicki Mara
(wszystkie ze Zwi¹zku Myanmar, czyli z Birmy) oraz Luterañski Koœció³ Dobre-
go Pasterza w Indiach i Pó³nocny Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Nepalu. W ten
sposób liczba Koœcio³ów cz³onkowskich Federacji wzros³a do 145.

Micha³ Karski
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APOSTOLSKOŒÆ KOŒCIO£A
Dokument studyjny

Luterañsko-Rzymskokatolickiej Komisji Jednoœci
(2007)

Spis treœci

Wprowadzenie
Czêœæ pierwsza
Apostolskoœæ Koœcio³a – nowotestamentowe podstawy
1.1. Wprowadzenie
1.2. Naœladowanie Jezusa i misja Dwunastu
1.3. Pe³nomocnictwo zmartwychwsta³ego Chrystusa i obietnica Ducha Œwiêtego
1.4. Aposto³owie
1.4.1. Uwagi terminologiczne
1.4.2. Corpus Paulinum
1.4.3. Ewangelia £ukasza i Dzieje Apostolskie
1.5. Struktury koœcielne i formy urzêdu
1.5.1. Duchowe dary i pos³ugi
1.5.2. Pos³uga episkope
1.5.3. Powstanie trójcz³onowego porz¹dku
1.5.4. Ryty nak³adania r¹k
1.6. ¯ywa tradycja i pozostawanie w prawdzie

Czêœæ druga
Apostolska Ewangelia i apostolskoœæ Koœcio³a
2.1. Wprowadzenie
2.2. Orientacja biblijna
2.3. Aposto³owie i Koœció³: interpretacja starokoœcielna i œredniowieczna
2.3.1. Wczesne wypowiedzi na temat apostolskoœci Koœcio³a
2.3.2. Szczególna apostolskoœæ Rzymu i jego biskupa
2.3.3. Apostolskoœæ w stylu ¿ycia, sztuce i liturgii
2.3.4. Wezwania do  reformy
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2.4. Rozwój w okresie Reformacji i póŸniej
2.4.1. Reformacja luterañska
          Kontynuacja i krytyka w okresie Reformacji luterañskiej
2.4.2. Apostolskoœæ w Trydencie i w katolickiej teologii potrydenckiej
2.5. Rozwój zmierzaj¹cy do rozwi¹zania i konsensu
2.5.1. Katolicko-ekumeniczna  wizja uczestniczenia w apostolskoœci
         Ewangelia i kolegium biskupów
         Odnowione rozumienie tradycji
         Koœció³ katolicki oraz inne Koœcio³y i wspólnoty eklezjalne
2.5.2. Luterañsko-ekumeniczny opis apostolskoœci Koœcio³a
         Pe³nia wymiarów S³owa Bo¿ego
         Elementy apostolskoœci i ich konfiguracja
         Substancja Ewangelii i jej uwarunkowane formy
         Ró¿norodnoœæ i jej pojednanie
         Luteranie a Koœció³ Rzymskokatolicki
2.6. Wnioski wynikaj¹ce z apostolskoœci Koœcio³a
       Wprowadzenie
2.6.1. Fundamentalne wspólne przekonania w sprawach wiary
2.6.2. Rozpoznane cechy wspólne w zakresie rozumienia
2.6.3. Ró¿nice, które wymagaj¹ dalszego zbadania

Czêœæ trzecia
Sukcesja apostolska i urz¹d z mocy ordynacji
3.1. Wprowadzenie
3.2. Orientacja biblijna
3.3. Urz¹d z mocy ordynacji w staro¿ytnym Koœciele i w œredniowieczu
3.4. Urz¹d z mocy ordynacji w okresie Reformacji luterañskiej i na Soborze Trydenckim
3.4.1. Urz¹d z mocy ordynacji w okresie Reformacji luterañskiej

Kap³añstwo wszystkich ochrzczonych
Stosunek kap³añstwa wszystkich ochrzczonych do urzêdu z mocy ordynacji
Autorytet  urzêdu
Problematyka urzêdu biskupiego w okresie Reformacji i reakcja reformatorów
Teologiczna definicja relacji miêdzy  urzêdem duchownego a urzêdem biskupa
Ordynacja i „sukcesja apostolska”

3.4.2. Trójstopniowy urz¹d z mocy ordynacji (biskup – kap³an – diakon) wed³ug Sobo-
ru Trydenckiego (1545-1563)
3.5. Urz¹d z mocy ordynacji wed³ug  Drugiego Soboru Watykañskiego i wspó³czesnej
nauki luterañskiej
3.5.1. Urz¹d z mocy ordynacji na Drugim Soborze Watykañskim
          Powszechne kap³añstwo wszystkich ochrzczonych
         Misja apostolska i urz¹d koœcielny
         Urz¹d biskupi
         Prezbiterzy i diakoni
3.5.2. Urz¹d z mocy ordynacji w dzisiejszym nauczaniu luterañskim
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          Urz¹d z mocy ordynacji i kap³añstwo wszystkich ochrzczonych
          Zró¿nicowanie urzêdu
3.6. Wnioski: Sukcesja apostolska i urz¹d z mocy ordynacji
3.6.1. Zbie¿noœci
3.6.2. Ró¿nice
3.6.3. Ekumeniczna perspektywa w obliczu tych ró¿nic

Czêœæ czwarta
Nauka koœcielna, która pozostaje w prawdzie
4.1. Wprowadzenie
4.2. Orientacja biblijna
4.3. Nauka i prawda apostolska w Koœciele staro¿ytnym i œredniowiecznym
4.3.1. Wczesne œwiadectwa w sprawie Ewangelii, nauki, nauczycieli i Pisma
4.3.2. Regu³a wiary
4.3.3. Symbole do wyznawania wiary apostolskiej
4.3.4. Kanon Pisma
4.3.5. Sobory pierwszych oœmiu stuleci
4.3.6. Prawda Pisma i jej interpretacja dla potrzeb Koœcio³a: sposób podejœcia
w Koœciele staro¿ytnym i w œredniowieczu
4.4. Koœció³ pozostaj¹cy  w prawdzie w perspektywie Reformacji luterañskiej
4.4.1. Kanon, interpretacja  Pisma i  nauczanie w Reformacji luterañskiej
4.4.2. Urz¹d nauczania w Koœcio³ach luterañskich
4.5. Nauka katolicka o kanonie biblijnym, intepretacji Pisma i urzêdzie nauczaj¹cym
4.5.1. Kanon Pisma i jego podstawa
4.5.2. Interpretacja biblijna: od Trydentu do Drugiego Soboru Watykañskiego
4.5.3. Urz¹d nauczaj¹cy wed³ug nauki katolickiej
4.6. Wnioski: Koœció³  pozostaj¹cy w prawdzie
       Wprowadzenie
4.6.1. Wspólne fundamentalne przekonania w sprawach wiary
A. Ewangelia o ³asce Bo¿ej w Chrystusie
B. Ewangelia i Koœció³
C. Ewangelia, pisma kanoniczne oraz nauczanie i ¿ycie Koœcio³a
4.6.2. Tematy zwi¹zane z pojednan¹ ró¿norodnoœci¹
A. Kanon Pisma i Koœció³
B. Pismo i Tradycja
C. Urz¹d nauczaj¹cy: jego koniecznoœæ i miejsce w Koœciele
C.1. Egzystencja urzêdu nauczania publicznego na p³aszczyŸnie lokalnej i ponadlokalnej
C.2. Urz¹d nauczaj¹cy w ramach ró¿nych instancji poœwiadczania S³owa Bo¿ego C.3.
Urz¹d nauczaj¹cy w jego funkcjach konstruktywnych i krytycznych



86

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

Wprowadzenie

Wraz z przed³o¿onym dokumentem studyjnym na temat „Apostolskoœci Ko-
œcio³a” Komisja Luterañsko-Rzymskokatolicka ds. Jednoœci koñczy czwart¹ fazê
(1995-2006) dialogu luterañsko-katolickiego na szczeblu œwiatowym. Pe³nomoc-
nictwo Komisji i nominacja jej cz³onków zosta³y wypowiedziane  w imieniu Ko-
œcio³ów przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ i Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. Dokument studyjny zostaje przed³o¿ony obu zleceniodawcom, ich
Koœcio³om, lecz równie¿ szerokiej opinii osób i grup zaanga¿owanych w ruchu
ekumenicznym. Komisja wi¹¿e z tym nadziejê, ¿e to studium otworzy nowe per-
spektywy w dziedzinie ekumenicznej eklezjologii i rzuci œwiat³o na drogi, na któ-
rych mog¹ byæ poczynione w skali œwiatowej wa¿ne kroki ku pe³nej wspólnocie
miêdzy Koœcio³em katolickim a Koœcio³ami luterañskimi.

Dokument oferuje najpierw solidn¹ analizê tekstów nowotestamentowych na
temat  aposto³ów i podstaw apostolskoœci (czêœæ pierwsza). Poza tym zostaj¹
przedstawione wyniki badañ z trzech perspektyw, w jakich rozpatrywana jest apo-
stolskoœæ: apostolskoœæ jako istotna w³aœciwoœæ Koœcio³a w wyznaniu wiary
(czêœæ druga), jako cecha urzêdu koœcielnego (czêœæ trzecia)  i jako decyduj¹ca
w³aœciwoœæ nauczycieli i nauki, której potrzebuj¹ nasze Koœcio³y dla pozostawa-
nia w prawdzie Ewangelii (czêœæ czwarta).

Przebieg obecnej fazy dialogu katolicko-luterañskiego

W pierwszych latach obecnej fazy Komisja, poza apostolskoœci¹, zajmowa³a
siê jeszcze dwoma tematami, mianowicie po pierwsze etyk¹ i nauk¹ moraln¹ na-
szych Koœcio³ów i jej znaczeniem dla stosunków ekumenicznych i po drugie
stopniem katolicko-luterañskiej zgodnoœci w nauce o Eucharystii. Ale Komisja
zorientowa³a siê szybko, ¿e oba tematy s¹ w sobie tak obszerne i z³o¿one, ¿e nie
upora³aby siê z nimi zg³êbiaj¹c jednoczeœnie temat apostolskoœci. Dlatego posta-
nowiono skoncentrowaæ siê ca³kowicie na temacie apostolskoœci. Tak wiêc przed-
stawiamy tylko jeden tekst, ale bardzo obszerny.

Apostolskoœæ Koœcio³a

Cz³onkowie Komisji reprezentuj¹ katolickie i luterañskie punkty widzenia,
które s¹ rezultatem ¿ycia i pracy  w ich Koœcio³ach lokalnych. Sk³ad Komisji
wp³yn¹³ na poszerzenie t³a geograficznego: jej cz³onkowie pochodz¹ z Argenty-
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ny, Finlandii, Japonii, Kanady, Niemiec, Nigerii, Norwegii, Polski, Tanzanii,
USA, Wêgier i W³och.

Podczas trwaj¹cego lata dialogu Komisja wesz³a w kontakt z Koœcio³ami lo-
kalnymi, na których terenie odbywa³a swoje doroczne tygodniowe spotkania:  w
Danii (Smidstrup Strand), Niemczech (Rottenburg-Stuttgart, Tutzing-Monachium
i Würzburg), Finlandii (Lärkkulla), W³oszech (Bose/Mediolan i Cassano delle
Murze ko³o Bari), Polsce (Opole), na Wêgrzech (Dobogokö ko³o Budapesztu) i w
USA (Baltimore). Komisja przyjmowa³a do wiadomoœci sprawozdania na temat
d¹¿eñ ekumenicznych na tych terenach oraz stara³a siê przekazaæ lokalnym repre-
zentantom informacje na temat swojego zaanga¿owania na rzecz jednoœci chrze-
œcijan i metody prowadzonego dialogu. Ma nadziejê, ¿e te spotkania stanowi³y
wzbogacenie dla Koœcio³ów lokalnych i bodziec do ekumenicznej aktywnoœci
miejscowych chrzeœcijan.

Podczas spotkania w Baltimore (lipiec 2004) Komisja otrzyma³a raport na te-
mat zakoñczonej w³aœnie dziesi¹tej rundy dialogu katolicko-luterañskiego w
USA, której wyniki opublikowane zosta³y w miêdzyczasie jako The Church as
Koinonia of Salvation. Its Structures and Ministries1 . W tekœcie tym Komisja
znalaz³a punkty wyjœcia i uzupe³nienia dla trzeciej czêœci swego dokumentu, któ-
ra zajmuje siê urzêdem koœcielnym i sukcesj¹ apostolsk¹. Wsparcia udzieli³ te¿
projekt Ekumenicznej Grupy Roboczej Teologów Katolickich i Ewangelickich w
Niemczech (Jäger-Stählin-Kreis), z któr¹ wspó³pracuj¹ aktywnie dwaj cz³onko-
wie naszej Komisji. Szereg paragrafów czêœci czwartej przed³o¿onego studium
dotycz¹ce kwestii, jak Koœció³ pozostaje w prawdzie apostolskiej Ewangelii, za-
wdziêcza swoje powstanie impulsom p³yn¹cym z obszernego studium Ekume-
nicznej Grupy Roboczej zatytu³owanego Verbindliches Zeugnis2 .

Dekada tego dialogu charakteryzowa³a siê wa¿nym wydarzeniem zwi¹zanym z
luterañsko-rzymskokatolick¹ Wspóln¹ deklaracj¹ w sprawie nauki o usprawiedli-
wieniu, która zosta³a uroczyœcie podpisana 31 paŸdziernika 1999 r. w Augsburgu.
Podczas pierwszych lat pracy nad apostolskoœci¹ Komisja towarzyszy³a proceso-
wi, który przyczynia³ siê do recepcji Wspólnej deklaracji w naszych Koœcio³ach.
Niektórzy cz³onkowie Komisji osobiœcie uczestniczyli w formu³owaniu Wspólnej
deklaracji i wraz z innymi przyczyniali siê do rozpowszechniania jej tekstu w
Koœcio³ach.

1 R. Lee/J. Gros (red.), The Church as Koinonia of Salvation. Its Structures and Ministries, Washington
D.C. 2005.

2 G. Wenz/Th. Schneider (red.), Verbindliches Zeugnis, 3 tomy, Freiburg/Göttingen 1992-1998. W 2002
r. Ekumeniczna Grupa Robocza podjê³a temat urzêdu koœcielnego w tradycji apostolskiej, który w przedk³a-
danym dokumencie studyjnym jest przedstawiony w czêœci trzeciej. Grupa Robocza opublikowa³a dwa tomy,
które jednak nie zawieraj¹ jeszcze wspólnego raportu, który jest w przygotowaniu i zostanie opublikowany
w tomie trzecim: Th. Schneider/G. Wenz (red.), Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge I. Grundla-
gen und Grundfragen, Freiburg/Göttingen 2004; D. Sattler/G. Wenz (red.), Das kirchliche Amt in apostoli-
scher Nachfolge I I. Ursprünge und Wandlungen, Freiburg/Göttingen 2006.
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Kontekst niniejszego studium

Oficjalny dialog miêdzy luteranami i katolikami na p³aszczyŸnie œwiatowej
rozpocz¹³ siê bezpoœrednio po Soborze Watykañskim II i w 1993 r. zakoñczy³a siê
jego trzecia faza. Komisja, która obecnie zakoñczy³a swoj¹ pracê, reprezentuje
wiêc czwart¹ fazê dialogu. Przed³o¿on¹ pracê nale¿y rozumieæ jako dalszy krok
na drodze wytyczonej przez trzy wczeœniejsze fazy i jako kontynuacjê tego, co
zosta³o przedstawione w dotychczas opracowanych dokumentach. Nawi¹zuje ona
w sposób szczególny do nastêpuj¹cych raportów dialogu luterañsko-katolickiego
na szczeblu œwiatowym: Ewangelia i Koœció³ z 1972 r., Urz¹d duchowny w Ko-
œciele z 1981 r. oraz Koœció³ i usprawiedliwienie z 1994 r.3

Wa¿n¹ cech¹ przedk³adanego dokumentu jest jego powi¹zanie ze Wspóln¹ de-
klaracj¹ w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Wspólna deklaracja posiada wa¿-
ne znaczenie i autorytet ze wzglêdu na fakt, ¿e wraz z jej podpisaniem w 1999 r.
oba znajduj¹ce siê w dialogu Koœcio³y dokona³y oficjalnej recepcji wyników wie-
lu dialogów luterañsko-katolickich, które zajê³y siê nauk¹ o usprawiedliwieniu
zarówno na szczeblu œwiatowym, jak te¿ na szczeblu krajowym w USA i Niem-
czech.

Metody wspólnego studium

Analiza  nowotestamentowych œwiadectw na temat aposto³ów i ich misji w
zakresie zwiastowania Ewangelii o Jezusie Chrystusie wnosi do naszego doku-
mentu bogate i wa¿ne rezultaty. Naukowo-egzegetyczny sposób postêpowania
mia³ centralne znaczenie dla unikniêcia starszej metody, która polega³a na wyko-
rzystaniu cytatów Pisma œw. jedynie jako Ÿród³a potwierdzaj¹cego dany wywód.
Czêœæ pierwsza przedstawia teksty Nowego Testamentu w ich z³o¿onoœci i daje
im mo¿liwoœæ  przemawiania we w³asnym imieniu. Druga, trzecia i czwarta czêœæ
zawiera za ka¿dym razem fragment zatytu³owany „Orientacja biblijna”, w którym
wa¿ne teksty Nowego Testamentu s¹ umieszczane w kontekœcie tematycznym i
merytorycznym ka¿dorazowej czêœci. Komisja uwzglêdnia³a przy tym dynamikê
rozwoju w obrêbie Nowego Testamentu. W œcis³ym sensie ca³y proces roboczy w
Komisji dokonywa³ siê jako intensywny dialog, który ma swoj¹ podstawê w Pi-
œmie œw. jako pierwotnym œwiadectwie naszej wiary.

Druga, trzecia i czwarta czêœæ zawiera ponadto za ka¿dym razem przegl¹d
przemian w Koœciele w epoce Ojców i w œredniowieczu. Istnieje wiele szczegó³o-

3 Polskie przek³ady wymienionych dokumentów w: Bli¿ej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu
1965-2000, K. Karski, S.C. Napiórkowski (redakcja, wprowadzenie i t³umaczenie tekstów), Lublin 2003, ss.
39-67, 237-271, 361-481.
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wych badañ nad tematami, którymi te fragmenty siê zajmuj¹. Prezentacja opiera
siê w poszczególnych fragmentach w sposób selektywny na takich studiach, przy
czym nie wysuwa jakiegokolwiek roszczenia, ¿e przedstawia wa¿ne aspekty w
sposób wszechstronny i dostatecznie zró¿nicowany.

Przegl¹dy obejmuj¹ce stulecia miêdzy czasami apostolskimi i wybuchem
Reformacji chc¹ byæ czymœ wiêcej ni¿ tylko historycznym opisem. Stulecia te
tworz¹ zarówno dla luteranów jak te¿ dla katolików wspóln¹ historiê rozwoju
nauki i ustroju koœcielnego. Koœcio³y luterañskie widz¹ korzenie swojej tra-
dycji w misji i dzia³alnoœci za³o¿ycielskiej aposto³ów. Ponadto s¹ przekonane,
¿e Reformacja kontynuowa³a istotne elementy rozwoju nauki i struktur, zapo-
cz¹tkowane w okresie poapostolskim, tj.  w Koœciele staro¿ytnym i œrednio-
wiecznym.

Badania historyczne, chocia¿ nie mog³y mieæ charakteru wyczerpuj¹cego, to
jednak w sposób nieoczekiwany okaza³y siê korzystne, o czym mo¿na siê przeko-
naæ w czêœci trzeciej dotycz¹cej przemian urzêdu biskupiego w czwartym stule-
ciu. Stanowi to wa¿ny wk³ad zarówno dla interpretacji Reformacji jak i nowszych
przemian dokonuj¹cych siê po stronie katolickiej.

Fragmenty na temat Lutra i Reformacji luterskiej opieraj¹ siê na badaniach
szczegó³owych. Oczywiœcie nie chc¹ byæ one po prostu historycznymi prezenta-
cjami, lecz s³u¿¹ te¿ jako systematyczno-teologiczne prezentacje i argumenty. W
podobny sposób zosta³y przeprowadzone szczegó³owe badania nad nowsz¹ kato-
lick¹ tradycj¹ doktrynaln¹, tak jak ukszta³towa³a siê ona od Soboru w Trydencie
poprzez Pierwszy a zw³aszcza Drugi Sobór Watykañski. Dla czêœci trzeciej prze-
jêto wa¿ne wypowiedzi w sprawie sakramentu œwiêceñ z Trydentu, podczas gdy
Drugi Sobór Watykañski wnosi wk³ad do czêœci drugiej z koœcielnymi „elementa-
mi” nawi¹zuj¹cymi do aposto³ów i do czêœci czwartej odnoœnie do pozycji i roli
Biblii w katolickim ¿yciu religijnym.

Granice niniejszego studium
na temat apostolskoœci

Od pocz¹tku Komisja trzyma³a siê ustalenia, by nie podejmowaæ kontrower-
sji wystêpuj¹cej miêdzy luteranami i katolikami, mianowicie kwestii ordynacji
kobiet na urz¹d duchownego i ich nominacji na urz¹d biskupi. Mimo to luterañ-
scy cz³onkowie Komisji wskazuj¹, ¿e dla nich, gdy tekst mówi o „urzêdzie ko-
œcielnym”, s¹ to zarówno mê¿czyŸni jak i kobiety jako osoby sprawuj¹ce ten
urz¹d.

Inny temat kontrowersyjny, szczególna apostolska pos³uga biskupa Rzymu,
pojawia siê w wielu miejscach naszego studium. Jednak Komisja nie chce przy
tym wzbudzaæ wra¿enia, ¿e zajê³a siê kwesti¹ papiestwa w sposób gruntowny.
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Prymatem rzymskim i kwesti¹ nieomylnoœci zajê³y siê bezpoœrednio inne dialo-
gi luterañsko-katolickie w USA4 . Poza tym najnowszy dokument studyjny opu-
blikowany w Niemczech, Communio Sanctorum (2000), zawiera istotn¹ argu-
mentacjê katolicko-luterañsk¹ na temat papiestwa5 . Komisja stwierdza, ¿e jej
celem mog³o byæ dodawanie nowych przemyœleñ do tej dyskusji. Ponadto zda-
jemy sobie sprawê, ¿e ekumeniczna encyklika Jana Paw³a II Ut unum sint
(1995) doprowadzi³a ju¿ do szerokiej dyskusji i wielu publikacji na temat urzê-
du papieskiego, których nie da³o siê przestudiowaæ i wprowadziæ do naszego
studium.

Uwaga w sprawie jêzyka

Niniejszy dokument na ka¿dym etapie by³ opracowywany zarówno w jêzyku
angielskim jak i niemieckim. Obie wersje staraj¹ siê uwzglêdniaæ stylistyczne
wymogi jednego lub drugiego jêzyka; a wiêc nie ma miêdzy nimi relacji pe³nej
dos³ownoœci. Zespó³ z³o¿ony z cz³onków Komisji, który przygotowa³ edycjê tek-
stów, zbada³ pieczo³owicie obie wersje jêzykowe, by zabezpieczyæ podstawow¹
zgodnoœæ obu tekstów.

Zarówno angielsk¹ jak i niemieck¹ wersjê jêzykow¹ tego studium nale¿y trak-
towaæ jako wersje oryginalne tekstu Komisji; nadaj¹ siê one do cytowania w spra-
wozdaniach i badaniach na temat wk³adu, jaki wnosi to studium do postêpu w
zakresie uznania szerszej wspólnoty miêdzy Koœcio³em katolickim a Koœcio³ami
luterañskimi.

Biskup Béla Hartami
Budapeszt, Wêgry
Przewodnicz¹cy strony luterañskiej

Arcybiskup Alfons Nossol
Opole, Polska
Przewodnicz¹cy strony rzymskokatolickiej

4 Por. publikacje dotycz¹ce pi¹tej i szóstej rundy dialogu luterañsko-katolickiego w USA: Papal Prima-
cy and the Unity of the Church (Minneapolis 1974) i: Teaching Authority and Infallibility in the Church
(Minneapolis 1980).

5 Por. Bilaterale Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kircheleitung der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Communio Sanctorum. Die Kirche als Gemeinschaft der
Heiligen, Paderborn/Frankfurt a.M. 2000, s. 77-99.
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Czêœæ pierwsza
Apostolskoœæ Koœcio³a – nowotestamentowe podstawy

1.1. Wprowadzenie

1. Dla naszego wspólnego badania apostolskoœci Koœcio³a, jak przejawia siê
ona w swoim apostolskim fundamencie i przez swoje apostolskie pos³annictwo,
decyduj¹ce znaczenie ma œwiadectwo Pisma. Koœció³ przej¹³ Pisma Œwiête naro-
du ¿ydowskiego i ustali³ kanon Nowego Testamentu jako normatywne œwiadec-
two dla apostolskiej Ewangelii, to znaczy jako œwiadectwo miarodajnego, auten-
tycznego zwiastowania objawienia Boga w Jezusie Chrystusie przez tych, którzy
jako pierwsi zostali pos³ani do g³oszenia Dobrej Nowiny (Rz 10, 14-15). Kiero-
wani przez Ducha Œwiêtego, chrzeœcijanie jako jednostki i Koœció³ jako ca³oœæ
stale czytali Pismo, aby znaleŸæ zrozumienie i polecenie dla wype³niania swej
Bo¿ej misji zwiastowania Ewangelii w ka¿dej epoce i w ka¿dym miejscu na
nowo. Tak wiêc d¹¿eniem Koœcio³a przez stulecia by³o okazywanie wielkiego
powa¿ania i dochowanie wiernoœci apostolskiemu fundamentowi. Istotne by³o za-
wsze przekonanie, ¿e Duch Œwiêty prowadzi i utrzymuje Koœció³ w prawdzie, i
¿e treœæ wiary, któr¹ Duch wzbudza we wspólnocie wierz¹cych, ma priorytet i jest
istotna w konfrontacji z ka¿d¹ form¹ zewnêtrzn¹. Formy, w jakich prze¿ywa siê
swoje chrzeœcijañstwo, i wype³niana jest pos³uga pojednania, musz¹ byæ zawsze
zgodne z Ewangeli¹.

2. Nowy Testament w bardzo zró¿nicowanych wypowiedziach i formach
mówi o uczniostwie jako naœladowaniu Jezusa, o aposto³ach i Ewangelii, do
zwiastowania której zostali powo³ani, gdy byli jeszcze z Jezusem w Galilei, jak
równie¿ po Wielkanocy przez zmartwychwsta³ego Pana. Egzegeza biblijna po-
twierdzi³a to zró¿nicowanie i bierze je pod uwagê. Teksty nowotestamentowe
mówi¹ tak¿e w ró¿ny sposób o charyzmatach i pos³ugach we wczesnych zborach
chrzeœcijañskich, w których te teksty by³y pisane i które mia³y te¿ wp³yw na ich
postêpowanie. Badanie tej ró¿norodnoœci w nowotestamentowym œwiadectwie
sprawia, ¿e tym bardziej piln¹ staje siê kwestia, jak to wszystko ³¹cznie rozpatry-
wane konstytuuje jednolity kanon.

3.  Nasze Koœcio³y maj¹ ró¿ne tradycje w zakresie wyk³adania konkretnych
tekstów. Równie¿ istniej¹ ró¿nice, gdy chodzi o ustalenie, którym pismom nale-
¿y przyznawaæ wiêksze znaczenie; ró¿ne sposoby czytania mog¹ nawet prowa-
dziæ do nieporozumieñ w ramach ka¿dego poszczególnego Koœcio³a. Zadanie
hermeneutyczne, nawet sformu³owane w zró¿nicowany sposób, jest zakorzenio-
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ne we wspólnym przekonaniu, ¿e œwiadectwo Pisma œw. jest normatywne. Jak
Pismo, Tradycjê i tradycje mo¿na dok³adnie rozró¿niæ, ale tak¿e zrozumieæ w ich
nieustannym wzajemnym oddzia³ywaniu na siebie, stanowi kluczow¹ kwestiê w
dialogu ekumenicznym i obszar, w którym osi¹gniêto ju¿ znacz¹cy konsens.

4. Œwiadectwo Nowego Testamentu, prezentowane w tym dokumencie studyj-
nym, ma d³ug¹ historiê recepcji w naszych Koœcio³ach. Nie przebiega³a ona by-
najmniej ca³kiem oddzielnie, ale czêœciowo tak. Dotyczy to szczególnie kwestii,
czy w Nowym Testamencie daj¹ siê odnaleŸæ koncepcja lub praktyka sukcesji
apostolskiej i, jeœli tak by³o, co mo¿e to oznaczaæ dla apostolskoœci Koœcio³a.
Kwestiê tê mo¿na uj¹æ radykalniej, pytaj¹c, czy sukcesja apostolska w urzêdzie,
rozwa¿ana póŸniej eklezjologicznie, ma podstawê w Nowym Testamencie. Nie da
siê unikn¹æ, by wybór i teologiczne akcentowanie materia³u nowotestamentowe-
go bra³y pod uwagê kwestie dogmatyczne w ramach ca³ego  dokumentu studyjne-
go. Nie chodzi jednak o to, aby konkretne pozycje dogmatyczne potwierdziæ od-
powiednimi tekstami biblijnymi. W swoim œwiadectwie na rzecz S³owa Bo¿ego
sam Nowy Testament ma zasadnicze znaczenie i dlatego zaprasza on tak¿e do
krytycznego zbadania tradycji dogmatycznych i rozwa¿enia sprzecznie brzmi¹-
cych sformu³owañ, które mog¹ byæ nawet powodem konfliktu.

1.2. Naœladowanie Jezusa i misja Dwunastu

5. Jezus zwiastowa³ Ewangeliê Bo¿¹ s³owami: „Nadszed³ czas, Królestwo
Boga jest blisko, nawróæcie siê i wierzcie w Ewangeliê” (Mk 1, 15). Powo³a³
uczniów, mê¿czyzn i kobiety, by poszli za Nim i stali siê „rybakami ludzi” (Mk 1,
16-20; Mt 4, 18-22 i £k 5, 1-11;8, 1-3). W opowieœciach Ewangelii uczniostwo
zostaje opisane jako naœladowanie Jezusa, który, pos³uszny swemu mesjaniczne-
mu powo³aniu, udaje siê do Jerozolimy, by tam doznaæ odrzucenia, cierpienia i
ukrzy¿owania, i by po trzech dniach zmartwychwstaæ (Mk 8, 31-38). Tak wiêc
naœladowanie Jezusa jest naœladowaniem w cieniu Krzy¿a; wymaga ofiarowania
samego siebie i gotowoœci cierpienia; nie dopuszcza d¹¿enia do ¿adnej innej wiel-
koœci ni¿ s³u¿ba (Mk 10, 38-45). Mimo to Ewangelie opowiadaj¹ tak¿e historiê
uczniostwa jako historiê bojaŸni i zawodu, gdy¿ wielu uczniów nie wytrzymuje
do koñca, lecz odstêpuje od wiary i nawet neguje swoje zwi¹zki z Jezusem. Dla-
tego ostatecznie to sam zmartwychwsta³y Chrystus jest Tym, który siê im objawia
i przebacza, Tym, który wzywa ich na nowo do naœladowania i przywraca wspól-
notê (por. nr 30).

6. Bêd¹c z uczniami w drodze, Jezus w podobieñstwach mówi im o Królestwie
Bo¿ym. Unaocznia Bo¿¹ ³askê i moc za pomoc¹ cudów i objaœnia w sposób su-
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werenny wolê Bo¿¹, która znajduje swój wyraz w Prawie i dzia³alnoœci proroków.
Istotna cecha naœladowania Jezusa polega na tym, ¿e inicjatywa pochodzi od Nie-
go i uczniowie odpowiadaj¹ na Jego wezwanie. „Nie wy Mnie wybraliœcie, ale Ja
was wybra³em” (J 15, 16). On jest ich Mistrzem (Mt 23, 8; J 13, 13), On te¿
udziela swego pe³nomocnictwa, powierzaj¹c im jako swoim naœladowcom zwia-
stowanie Królestwa Bo¿ego  oraz uzdrawianie chorych i opêtanych tak, jak sam
to czyni (£k 9, 1-2; por. te¿ Mk 6, 7-13; Mt 10, 1). Oczywiœcie naœladowanie Je-
zusa jest w swojej istocie s³u¿b¹; bowiem uczniowie naœladuj¹ Tego, który „nie
przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i oddaæ swoje ¿ycie jako okup za wie-
lu” (Mk 10, 44n; tak¿e £k 22, 24-27).

7. Wszystkie cztery Ewangelie informuj¹, ¿e Jezus ju¿ podczas swej dzia³al-
noœci w Galilei wybra³ grupê dwunastu uczniów. Marek powiada, ¿e ustanowi³
ich, „¿eby byli z Nim, aby móg³ ich posy³aæ do g³oszenia Ewangelii i aby mieli
moc wypêdzania demonów” (Mk 3, 14-15); i przekazuje ich imiona: „Ustano-
wi³ wiêc Szymona, któremu nada³ imiê Piotr, Jakuba – syna Zebedeusza, i Jana
– brata Jakuba, którym nada³ przydomek Boanerges, to znaczy Synowie Gromu,
Andrzeja, Filipa, Bart³omieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba – syna Alfeusza, Ta-
deusza, Szymona Kananejczyka i Judasza Iskariotê, który Go zdradzi³” (Mk 3,
16-19). Dwunastka bierze swoje znaczenie od dwunastu pokoleñ Izraela i, trzy-
maj¹c siê tej konwencji jêzykowej, zarówno Mateusz jak i £ukasz rozumiej¹
Dwunastu tak, ¿e odegraj¹ oni rolê podczas eschatologicznego odrodzenia ludu
Bo¿ego: „Zapewniam was, ¿e przy odrodzeniu wszystkich rzeczy, kiedy Syn
Cz³owieczy zasi¹dzie na tronie swojej chwa³y, zasi¹dziecie i wy, którzy poszli-
œcie za Mn¹, na dwunastu tronach, aby s¹dziæ dwanaœcie pokoleñ Izraela” (Mt
19, 28; £k 22, 29-30).

8. Z krêgu Dwunastu Jezus wybiera niekiedy mniejsz¹ grupê trzech jako
œwiadków szczególnych wydarzeñ, przewa¿nie nale¿¹ do niej Piotr, Jakub i
Jan (Mk 9, 2 par.; Mk 14, 32 par. Mt). Z pewnych okazji Piotr przemawia w
imieniu wiêkszej grupy; na wszystkich listach Dwunastu jest wymieniany
jako pierwszy, co jest zgodne z faktem, ze wed³ug tradycji synoptycznej on i
jego brat Andrzej zostali powo³ani jako pierwsi (Mk 1, 16-20 par.). W Ewan-
gelii Mateusza Jezus, w reakcji na wyznanie Szymona Piotra, ¿e jest On Me-
sjaszem, Synem Boga ¿ywego, odpowiada, ¿e jemu, Szymonowi, synowi Jony,
nadaje imiê Petros (aramejskie Kefas, por. J 1, 42), i wyjaœnia, ¿e Piotr jest
„ska³¹” (petra), na której „zbudujê Mój Koœció³” (ekklesia). Piotr otrzyma
tak¿e w³adzê kluczy dla wi¹zania i rozwi¹zywania (Mt 16, 16-19). Podczas
Ostatniej Wieczerzy Jezus wed³ug £ukasza 22, 24-34 przekazuje uczniom
inny etos ludzkich zachowañ ni¿ ten, który jest znany w œwiecie: „Kto z was
jest wa¿niejszy, niech stanie siê jak ten m³odszy, a kto jest prze³o¿onym,
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niech bêdzie jak ten, który s³u¿y”. Nastêpnie przekazuje Dwunastu ich escha-
tologiczne zadanie (por. tak¿e u góry nr 7 i dalej nr 30). Mówi¹c o czekaj¹cych
ich pokusach zapewnia Szymona Piotra: „Ja jednak prosi³em za tob¹, aby nie
usta³a twoja wiara. Ty natomiast, gdy siê nawrócisz, utwierdzaj swoich braci”.
Gdy Szymon Piotr zapewnia, ¿e nie opuœci Jezusa, nawet gdyby mia³o mu to
groziæ wiêzieniem lub œmierci¹, Jezus odpowiada, ¿e jego zdrada jest bliska –
zanim jeszcze kogut zapieje. Wszystkie Ewangelie stwierdzaj¹ zgodnie, ¿e w
decyduj¹cym momencie procesu Jezusa Piotr trzy razy siê Go wypar³ (Mk 14,
66-72 par.). Gdy pewne historie zwi¹zane ze zmartwychwstaniem zwracaj¹
szczególn¹ uwagê na Piotra, mo¿e to byæ rozumiane jako wskazówka, ¿e zmar-
twychwsta³y Chrystus przebacza mu jego zdradê, przyjmuje ponownie do
wspólnoty mi³oœci i troski oraz powo³uje go do naœladowania Chrystusa do sa-
mej œmierci (Mk 16, 7; J 21, 15-22).

9. Tradycja synoptyczna jest zgodna co do tego, ¿e Dwunastka podczas dzia-
³alnoœci Jezusa w Galilei zostaje rozes³ana w celach misyjnych. Ich misja stanowi
poszerzenie pos³ugi zwiastowania i uzdrawiania sprawowanej przez Jezusa (Mk
6, 7-13; Mt 10, 1-11, 2; £k 9, 1-6). £ukasz mówi, nawet jeszcze szczegó³owiej, o
powo³aniu siedemdziesiêciu innych uczniów (£k 10, 1-20). Tak¿e oni reprezen-
tuj¹ samego Jezusa, tote¿ mo¿emy przeczytaæ: „Kto was s³ucha, Mnie s³ucha, a
kto wami gardzi, gardzi tak¿e Tym, który Mnie pos³a³” (£k 10, 16). Polecenie
wed³ug Mt 10, 5-42, wypowiedziane w jêzyku eschatologicznego kryzysu, po-
zwala po³¹czyæ wys³anie Dwunastu „do owiec, które poginê³y z domu Izraela” z
doœwiadczeniem Koœcio³a w okresie póŸniejszym. Skutkiem specyficznego po-
dejœcia do kwestii czasu w Ewangelii Mateusza jest to, i¿ czasy, w których ¿y³
Jezus, przyczyniaj¹ siê stale do wyjaœniania póŸniejszego doœwiadczenia Koœcio-
³a, i odwrotnie.

1.3. Pe³nomocnictwo zmartwychwsta³ego Chrystusa
i obietnica Ducha Œwiêtego

10. Wspólnota wczesnochrzeœcijañska by³a przekonana o sta³ej obecnoœci
Pana, mimo ¿e Jezus wiêcej siê jej nie objawi³. Koœció³ jest miejscem, w którym
wiara chrzeœcijañska ci¹gle, z pokolenia na pokolenie, zostaje zachowywana i
odnawiana. Ewangelia Mateusza koñczy siê obietnic¹, ¿e zmartwychwsta³y Chry-
stus zawsze bêdzie ze swoimi uczniami, gdziekolwiek by siê udali, a¿ do koñca
œwiata (Mt 28, 20). W Ewangeliach: £ukasza i Jana i przez samego Paw³a ta nie-
ustanna Bo¿a obecnoœæ jest rozumiana w kategoriach pneumatologicznych. Duch
Œwiêty wi¹¿e Koœció³ w trwa³y i ci¹gle nowy sposób z Jezusem Chrystusem i
Jego apostolskim fundamentem. Przez moc i przewodnictwo Ducha Œwiêtego
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Koœció³ jest przygotowywany ró¿nymi, lecz ci¹g³ymi sposobami do swojej misji.
Tak wiêc zyskuje on zdolnoœæ reagowania na potrzeby ka¿dej epoki i ka¿dego
miejsca, a Duch tworzy miêdzy wszystkimi chrzeœcijanami wiêŸ wzajemnej mi³o-
œci i wspólnoty.

11.  W Ewangelii Jana Jezus w swojej mowie po¿egnalnej do uczniów mówi o
Paraklecie, Duchu Prawdy, który przyjdzie po odejœciu Jezusa; Duch ten dopro-
wadzi ich „do ca³ej prawdy” (J 14, 16n.26; 15, 26; 16, 7-15). Paraklet nauczy
uczniów wszystkiego i przypomni im o wszystkim, co Jezus im powiedzia³. Duch
nie dodaje niczego do objawienia w Chrystusie, lecz wyjaœnia, udostêpnia i prze-
kazuje sens i skutki tego objawienia, w trakcie dochodzenia uczniów do ca³ej
prawdy. G³ówny akcent le¿y zarówno na zachowaniu i strze¿eniu tego, co Jezus
niegdyœ powiedzia³ i naucza³, jak te¿ na poœwiadczaniu z inspiracji Ducha tych
nauk. Co wiêcej, Ewangelia Jana jest sama w sobie wyrazem obecnoœci Parakleta,
który prowadzi uczniów do prawdy, oraz przekonania, ¿e „b³ogos³awieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29).

12.  Wed³ug Ewangelii £ukasza i Dziejów Apostolskich Chrystus, który wst¹-
pi³ do nieba, wylewa obiecanego przez Ojca Ducha na wszystkich swoich
uczniów zgromadzonych w Jerozolimie (£k 24, 49; Dz 2, 1 – 4, 33). Mog¹ byæ
oni Jego œwiadkami „a¿ po krañce ziemi” tylko w mocy, któr¹ otrzymuj¹, gdy
Duch Œwiêty na nich zstêpuje (Dz 1, 7-8). W opowieœci o dwóch uczniach na dro-
dze do Emaus (£k 24, 13-35) obaj najpierw nie potrafi¹ rozpoznaæ swego towa-
rzysza podró¿y. Dopiero podczas ³amania chleba otwieraj¹ siê ich oczy. Ich wiara
reaktywuje siê, gdy podczas tej czynnoœci eucharystycznej objawia siê obecnoœæ
Pana. Pytaj¹cy okazuje siê byæ nauczycielem, a goœæ zachowuje siê jak gospo-
darz. Uczniowie szukaj¹ i znajduj¹ ¿ywego Chrystusa nie z w³asnej inicjatywy.
Jak we wszystkich opowieœciach dotycz¹cych Jego ukazywania siê, jest On tym,
który do nich przychodzi i im siê objawia; uczniowie pozostaj¹ odbiorcami tak¿e
wówczas, gdy Go ju¿ rozpoznali. Zmartwychwsta³y Chrystus pozostaje z oby-
dwoma uczniami w Emaus tylko do momentu rozpoznania. Pozostaj¹ oni z ³ama-
nym chlebem, otwartym Pismem i bêd¹c¹ do opowiedzenia histori¹ spotkania.
Gdy Pan znika im z oczu zmieniaj¹ swoje plany i jeszcze tego samego wieczoru
powracaj¹ do Jerozolimy, by byæ razem z innymi uczniami, którzy ju¿ siê tam
zgromadzili. Wspólnota zostaje przywrócona. Temu w pe³nym sk³adzie zgroma-
dzeniu uczniów Pan ukazuje siê ponownie, a w Dniu Zielonych Œwi¹tek, gdy
wszyscy (to znaczy nie tylko Dwunastu) znów siê zgromadzili, wszystkim zostaje
dany Duch Œwiêty.

13. Mateusz i £ukasz a tak¿e Jan (który nie wspomina o wczeœniejszym pe³no-
mocnictwie w Galilei) poœwiadczaj¹ ostateczne uniwersalne pe³nomocnictwo
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aposto³ów otrzymane od zmartwychwsta³ego Chrystusa. Oni byli nie tylko
uczniami Jezusa, gdy by³ jeszcze z nimi. Mimo ich bojaŸni i nawet mimo ich
wypierania siê, ich powo³anie zostaje ponownie potwierdzone; teraz otrzymuj¹
oni jeszcze powa¿niejsz¹ misjê na czas po Wielkanocy. Jest to ich apostolska mi-
sja; odpowiada ona mocno zaakcentowanej wypowiedzi Paw³a, ¿e swoje apostol-
skie powo³anie otrzyma³ od samego zmartwychwsta³ego Pana (1 Kor 15, 8-11).
Misja ta mo¿e byæ ró¿na pod wzglêdem sformu³owania i tak¿e treœci, ale udzielo-
ne w ten sposób pe³nomocnictwo jest w swej istocie podobne. Zgodnie z naka-
zem misyjnym w Mt 28, 19-20 jego zadanie polega na tym, by przez chrzest i
nauczanie uczyniæ narody uczniami; wed³ug £k 24, 48 i Dz 1, 8.21-22 uczniowie
maj¹ byæ œwiadkami zmartwychwstania, z czym wi¹¿¹ siê tak¿e zwiastowanie
pokuty i odpuszczenia grzechów; wed³ug J 20, 21-23 maj¹ oni grzechy odpusz-
czaæ i zatrzymywaæ.

1.4. Aposto³owie

1.4.1.  Uwagi terminologiczne

14. W Nowym Testamencie apostolskoœæ nie jest jeszcze atrybutem Ko-
œcio³a. Pojawiaj¹ siê jednak pojêcia apostolos i apostole – stale w odniesieniu
do osób i ich pos³annictwa. Wiêkszoœæ nowotestamentowych przyk³adów na
apostolos znajduje siê w listach Paw³owych i £ukaszowych Dziejach Apo-
stolskich. Pojedyncze przyk³ady w innych miejscach równie¿ pokazuj¹, ¿e to
okreœlenie mia³o w Koœciele staro¿ytnym silne umocowanie i by³o szeroko
u¿ywane.

15. Terminy apostole i apostolos w nowotestamentowym u¿yciu maj¹ niew¹t-
pliwie konotacje tytularne, chocia¿ w grece przedchrzeœcijañskiej, z tradycjami
Suptuaginy w³¹cznie, prawdopodobnie by³y  nieznane. Greckie pojêcie apostolos
oznacza pos³añca lub zwiastuna, „kogoœ, kto zosta³ pos³any”. Pochodzi ono od
czasownika apostello. Priorytetowe znaczenie ma tutaj czasownik. Nikt nie jest
apostolos, gdy nie istnieje ktoœ, kto wysy³a.

16. Specyficznie chrzeœcijañskie u¿ycie pojêcia zosta³o objaœnione przez
wskazanie na ¿ydowski obyczaj pe³nomocnictwa (shaliah), to znaczy upe³nomoc-
nion¹ reprezentacjê jednostki lub grupy w sprawach prawnych i religijnych: wy-
s³aniec jest uto¿samiany z wysy³aj¹cym. W realizacji swej misji reprezentant lub
przedstawiciel jest pe³nomocnikiem w pe³nym znaczeniu tego s³owa i nale¿y mu
siê taki sam szacunek jak g³ównej postaci. Godnoœæ reprezentanta zale¿y wiêc
wy³¹cznie od autorytetu i statusu wysy³aj¹cego. Jako instytucja prawna shaliah
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znajduje jednak tylko potwierdzenie w Ÿród³ach rabinicznych z koñca drugiego
stulecia po Chrystusie. Jednak niektórzy reprezentowali pogl¹d, ¿e Mt 10, 40 i
szczególnie J 13, 16-19, gdzie widocznie mamy do czynienia z nawi¹zaniem do
obiegowego sposobu mówienia, s¹ œwiadectwem, ¿e zwyczaj shaliah by³ ju¿ zna-
ny w czasach nowotestamentowych.

1.4.2. Corpus Paulinum

17. Znaczenie i implikacje zwi¹zane z pojêciem aposto³ by³y w Koœciele
pierwszych wieków przedmiotem dyskusji i interpretacji. W swoich listach, naj-
wczeœniej nam znanych tekstach chrzeœcijañskich, Pawe³ zak³ada rozpowszech-
nione pos³ugiwanie siê tym pojêciem w  ju¿ istniej¹cych w zborach. Wœród po-
s³ug w Koœciele w Koryncie wymienia on urz¹d apostolski jako najwy¿szy rang¹
charyzmat (1 Kor 12, 28n.). W d³ugiej liœcie osobistych pozdrowieñ, którymi za-
myka swój list do Rzymian, mówi, ¿e   Andronik i Junias ciesz¹ siê „wielkim
powa¿aniem u aposto³ów” (Rz 16, 7). Nowe badania dopuszczaj¹ prawdopodo-
bieñstwo, ¿e Junias to biernik od Junia, imienia ¿eñskiego, przez co odzyskuje
siê sposób czytania tekstów reprezentowany przez niektórych Ojców Koœcio³a, w
tym Jana Chryzostoma, Orygenesa i Hieronima. Rz 16, 7 dopuszcza zatem mo¿li-
woœæ, ¿e kobiety by³y zaliczane do szerokiej grupy aposto³ów i ¿e Pawe³ po pro-
stu to akceptowa³.

18. W Dz 14, 4 i 14, 14 mo¿na znaleŸæ te¿ œlady podobnego szerokiego u¿ycia
apostolos w odniesieniu do Paw³a i Barnaby.  W 2 Kor 2-6 i 10-13 broni ener-
gicznie i nawet z pewn¹ gorzk¹ ironi¹ swoje prawo do tytu³u aposto³a. Sposób, w
jaki sam siê broni, pokazuje, ¿e jego przeciwnicy, których nazywa ironicznie
„wielkimi aposto³ami” (12, 11), pos³uguj¹ siê szerszym i ogólniejszym rozumie-
niem tego tytu³u oraz inn¹ grup¹ kryteriów w odniesieniu do urzêdu apostolskie-
go: obok posiadania pewnych nadzwyczajnych darów charyzmatycznych doma-
gaj¹ siê oni materialnego wsparcia ze strony za³o¿onych przez nich lub odwiedza-
nych zborów. Najprawdopodobniej mieli te¿ siedzibê, z której byli wysy³ani, na
któr¹ siê powo³ywali i do której powracali. Byæ mo¿e chodzi tu o pewne wschod-
nie (syryjskie) praktyki, których mo¿na siê tak¿e domyœlaæ w 2 Kor 8, 23 i Flp 2,
25. Jest prawdopodobne, ¿e tak¿e Barnaba i Pawe³ byli pocz¹tkowo wysy³ani
przez zbór w Antiochii (Dz 13, 1-3). To by³a ich baza wsparcia, do której powra-
cali podczas swojej wczesnej dzia³alnoœci misyjnej. W jakimœ konkretnym mo-
mencie dosz³o w przypadku Paw³a do zerwania ³¹cznoœci, tak ¿e odt¹d nie mia³
on ju¿ trwa³ej siedziby. Sposób, w jaki Pawe³ zw³aszcza w Liœcie do Galatów
oraz w Pierwszym i Drugim Liœcie do Koryntian    rozumie istotê swego aposto-
latu, potwierdza i podkreœla jego niezale¿noœæ i daje powód do wê¿szej interpre-
tacji tytu³u apostolos.
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19. Niektórzy badacze chcieli dopatrywaæ siê w pismach Paw³a rozró¿nienia
miêdzy „aposto³ami”, którzy byli wys³annikami lokalnych zborów/lokalnych Ko-
œcio³ów a bardziej ekskluzywn¹ grup¹ „aposto³ów Jezusa Chrystusa”, którzy byli
mandatariuszami zmartwychwsta³ego Chrystusa i do których zalicza³ siê sam
Pawe³. To rozró¿nienie nie jest jednak przeprowadzane konsekwentnie, poniewa¿
Sylwan i Tymoteusz w 1 Tes 2, 7 wespó³ z Paw³em nazywani s¹ „aposto³ami
Chrystusa”. Przeto inn¹ mo¿liwoœci¹ jest, ¿e Pawe³ pos³ugiwa³ siê tym okreœle-
niem tak¿e w szerszym znaczeniu, zanim zakwestionowany zosta³ jego urz¹d
apostolski. Gdy potem zosta³ zmuszony do uzasadnienia i obrony swojej apostol-
skoœci, obstawa³ przy bardziej ekskluzywnym zestawie kwalifikacji. Jak by nie
spojrzeæ na tê deklaracjê, istnieje niew¹tpliwie wieloznacznoœæ w u¿yciu tytu³u
apostolos, które przejmuje Pawe³: u¿ywa on tego s³owa zarówno w szerszym zna-
czeniu, jak i te¿ w wê¿szej definicji, któr¹ potem rozwija, by j¹ zastosowaæ i do-
pasowaæ do w³asnego urzêdu.

20. Dla specyficznie rozwiniêtego rozumienia urzêdu apostolskiego przez
Paw³a istotne jest to,  ¿e aposto³ zwiastuje Ewangeliê jako ktoœ, kto zosta³ do tego
upowa¿niony przez Chrystusa. Aposto³ jest uprawnionym i mianowanym przez
Chrystusa pos³añcem. W tym sensie aposto³ jest misjonarzem, jednak nie ma ¿ad-
nego wskazania, ¿e ka¿dy misjonarz jest aposto³em. Zdaje siê dominowaæ pogl¹d,
¿e apostolskie upowa¿nienie winno pochodziæ bezpoœrednio od Chrystusa i ¿e
objawienie (zmartwychwsta³ego) Pana by³o koniecznym miejscem dla okreœlane-
go mianem apostole pe³nomocnictwa (Rz 1, 4-5; Ga 1, 11-17; 2, 7-9). W póŸniej-
szej recepcji przez Koœció³ to rozumienie zyska³o pozycjê powszechnie dominu-
j¹c¹.

21. Gdy przeciwnicy Paw³a kwestionuj¹ jego prawo i status jako aposto³a, de-
cyduj¹cym elementem obrony jest jego doœwiadczenie z Damaszku: swój mandat
aposto³a pogan otrzyma³ bezpoœrednio od zmartwychwsta³ego Chrystusa bez ja-
kiegokolwiek ludzkiego poœrednictwa (Ga 1, 1; 1, 15nn.). Zale¿y mu jednak tak¿e
na pokazaniu, jak wa¿ne by³o, ¿e jego Bo¿a misja spotka³a siê z uznaniem i
wsparciem „filarów” w Jerozolimie, mimo ¿e nie by³ uzale¿niony od ich uznania.
Pawe³ dba bardzo   o to, by nie powsta³o wra¿enie, jakoby podporz¹dkowywa³ siê
jakiemuœ rzekomemu autorytetowi w Jerozolimie. Fakt, ¿e zosta³ przez nich przy-
jêty, zostaje opisany s³owem kolegialnoœæ: „Jakub, Kefas i Jan, uznawani za fila-
ry,  podali rêkê mnie i Barnabie na znak wspólnoty” (Ga 2, 9). Kolekta, któr¹
Pawe³ zbiera w swoich zborach jako s³u¿bê dla ubogich poœród œwiêtych w Jero-
zolimie (Ga 2, 10; 2 Kor 8-9), pokazuje ich solidarnoœæ z Jerozolim¹ i jest uzna-
niem znaczenia Jerozolimy, gdy¿ dozna³y one udzia³u w jej „dobrach ducho-
wych”. Troska, która towarzyszy Paw³owi w drodze do przekazania daru (Rz 15,
25-33) pokazuje, ¿e chodzi te¿ o wzajemnoœæ. Przyjmuj¹c dar – przy za³o¿eniu,
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¿e tak uczyni – prazbór w Jerozolimie uznaje misjê Paw³a i jego zbory. Dar przez
jego przyjêcie staje siê znakiem wzajemnego uznania i jednoœci ca³ego Koœcio³a.

22. Dla Paw³a misja apostolska jest istotna, gdy dochodzi do zak³adania Ko-
œcio³a; aposto³ jest za³o¿ycielem. Przez zwiastowanie aposto³a S³owo Bo¿e nabie-
ra mocy w wierze, a Jezus Chrystus jako fundament Koœcio³a jest k³adziony w
stale nowych miejscach. Przy tym aposto³, jak i ci, którzy kontynuuj¹ jego dzie³o
i dalej buduj¹ na tym fundamencie, s¹ s³ugami Bo¿ymi (1 Kor 3, 5-11). Jednak
aposto³ nie jest zwi¹zany z konkretnym miejscem lub zborem. Ruchliwoœæ apo-
sto³a jest znakiem solidarnoœci i jednoœci ca³ego Koœcio³a. Nawet mo¿e on siê
zwróciæ do zborów, których nigdy nie odwiedzi³, jak czyni to Pawe³, gdy pisze
swój list do Rzymian.

23. Miêdzy aposto³em a zborami, do których powstania siê przyczyni³, po-
wstaje wzajemna wspólnota. Dlatego ¿ywa wiara zborów, w których zwiastowa³
S³owo Bo¿e, jest rozstrzygaj¹c¹ miar¹ tego, co osi¹gn¹³ swoim apostolskim dzia-
³aniem. S¹ one „pieczêci¹” jego urzêdu apostolskiego (1 Kor 9, 2) lub „listem
polecaj¹cym” (2 Kor 3, 1). Zawarty jest w tym tak¿e aspekt mimesis, naœladowa-
nia aposto³a, i odzwierciedlenie apostolskiego ¿ycia (vita apostolica), do czego
Pawe³ czêsto zachêca swoje zbory (1 Tes 1, 6; 1 Kor 11, 1; Flp 3, 17 i 2 Tes 3,
7.9). Jak niektóre miejsca w tekœcie pokazuj¹, to apostolskie mimesis jest faktycz-
nie imitatio Pana. Chodzi o prowadzenie siê wed³ug nauki i przyk³adu Jezusa
Chrystusa a nawet o ukazywanie ¿ycia i cierpienia, nawet œmierci Jezusa „w na-
szym œmiertelnym ciele” (2 Kor 4, 11). W tym sensie istnieje sukcesja, naœlado-
wanie w wierze apostolskiej i w ¿yciu.

24. Pawe³ mia³ wielu wspó³pracowników, których wspomina w swoich listach.
By³y wœród nich kobiety,  na przyk³ad diakonisa Febe (Rz 16, 1-2) i Pryscylla (Rz
16, 3-5; 1 Kor 16, 19). Niektórzy jego wspó³pracownicy byli te¿ wspó³autorami
listów, które Pawe³ pisa³ do swoich zborów: Sylwan (1 Tes 1, 1; 2 Tes 1, 1), So-
stenes (1 Kor 1, 1) Tymoteusz (2 Kor 1, 1; Flp 1, 1; 1 Tes 1, 1; Flm 1, 1). Tymo-
teuszowi (1 Kor 4, 17; 16, 10; 2 Kor 1, 19; Flp 2, 19; 1 Tes 3, 1-10) i Tytusowi (2
Kor 7, 5-16; 8, 6.16n.23; 12, 18) zostaj¹ powierzone wa¿ne zadania w komunika-
cji aposto³a z Koœcio³ami;  s¹ wysy³ani, by w imieniu Paw³a sprawowali w zbo-
rach zadania kierownicze. W listach pasterskich, które Tymoteusz i Tytus przyj-
muj¹ jako adresaci, ich rola ulega dalszemu poszerzeniu, zostaj¹ oni przedstawie-
ni jako nastêpcy aposto³a w przewodzeniu Koœcio³owi (2 Tm 3, 10-15).

25. Fundamentalna rola aposto³a polega na pierwszeñstwie w zakresie czasu i
jego nastêpstwa, pozostawia ona te¿ œlad na formie Koœcio³a. Obejmuje te¿ zada-
nie ustanawiania normy, któr¹ póŸniej mo¿na dalej badaæ, rozwijaæ i stosowaæ,
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nie wolno z niej jednak rezygnowaæ lub j¹ zniekszta³ciæ. Dlatego aposto³ Pawe³
pisze listy do zborów, które za³o¿y³ i dlatego póŸniej inni pisz¹ w jego imieniu,
gdy go zabrak³o, by   móc samemu reagowaæ.

26. Listy pastoralne pog³êbiaj¹ jeszcze refleksjê nad funkcj¹ za³o¿ycielsk¹
aposto³a zarówno odnoœnie do jego wzorcowego trybu ¿ycia (2 Tm 4, 7), jak i
jego nauczania „w wierze i prawdzie” (1 Tm 2, 7). Tak wiêc mówi siê o Tymote-
uszu, ¿e poszed³ œladami Paw³a w nauce, postêpowaniu, pragnieniu, wierze, cier-
pliwoœci, mi³oœci, wytrwa³oœci, przeœladowaniach  i cierpieniach, zostaje te¿ za-
chêcony, by trwa³ w tym, czego siê nauczy³ i w czym pozosta³ wierny, pamiêtaj¹c
od kogo siê nauczy³ (2 Tm 3, 10-14). Listy pastoralne przyjmuj¹, ¿e Pawe³ w ten
sposób ustanowi³ kryteria, dziêki którym zbory mog³y nadal zachowaæ prawdê
Ewangelii, czyst¹ naukê i czystoœæ wiary w czasie, gdy aposto³a wœród nich ju¿
nie bêdzie. Wskazówki dotycz¹ce biskupów, prezbiterów i diakonów mówi¹ o
ró¿nym charakterze ich odpowiedzialnoœci, aczkolwiek brakuje powszechnie
przyjêtej struktury.

27. W tradycji Paw³owej, jak j¹ reprezentuje List do Efezjan, sam Koœció³ sta-
je siê tematycznym centrum refleksji. W Ef 4, 11 aposto³owie wspomniani s¹ w
podobnym kontekœcie jak w 1 Kor 12. Ró¿ne dary Chrystusa, by byæ w Jego Ko-
œciele aposto³em, prorokiem, ewangelist¹, pasterzem i nauczycielem, s³u¿¹
wszystkie budowaniu Cia³a Chrystusa. Jeszcze wa¿niejsze jest to, ¿e w Ef 2, 20
sposób wyra¿ania podstawowej roli aposto³ów ulega dalszemu rozwiniêciu w tym
sensie, ¿e oni, wraz z prorokami s¹ uwa¿ani za czêœæ fundamentu Koœcio³a, pod-
czas gdy Jezus Chrystus jest „kamieniem wêgielnym”, który zespala ca³¹ budow-
lê. Podobny obraz znajduje siê w Apokalipsie œw. Jana 21, 14, gdzie imiona dwu-
nastu aposto³ów Baranka s¹ wypisane na fundamentach muru miejskiego nowej
Jerozolimy. Ten sposób wyra¿ania wskazuje, ¿e aposto³owie przynale¿¹ do prze-
sz³oœci. Jednak nie tylko obecny Koœció³, lecz tak¿e przysz³e, eschatologiczne
miasto chwa³y Bo¿ej jest zbudowane na tej przesz³oœci.

1.4.3. Ewangelia £ukasza i Dzieje Apostolskie

28. Urz¹d apostolski, jak ju¿ wyjaœnia³ Pawe³, nale¿y do czasu powielkanocne-
go. Tradycja synoptyczna nazywa jednak tych, którzy nale¿eli do krêgu dwuna-
stu, niekiedy „aposto³ami”. W Mk 3, 14 i Mt 10, 1-2 okreœlenia „aposto³owie” i
„uczniowie” zdaj¹ siê mieæ takie samo znaczenie. To terminologiczne zastosowa-
nie w opinii wielu daje siê naj³atwiej objaœniæ jako przeniesienie w czasy publicz-
nej dzia³alnoœci Jezusa. Tytu³ apostolos zosta³ zastosowany retrospektywnie wo-
bec Dwunastu, gdy¿ ich wybór jest zwi¹zany tak œciœle z ich misj¹ w Galilei, z
ich pierwszym wys³aniem przez Jezusa. Zdaniem innych ju¿ sam Jezus nazywa³
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swoich uczniów „aposto³ami” i widz¹ w tym przynajmniej funkcjonalny ekwiwa-
lent tego, co póŸniej dochodzi do g³osu w ¿ydowskiej instytucji shaliah jak rów-
nie¿ we wczesnochrzeœcijañskim rozumieniu urzêdu apostolskiego.

29. W dwutomowym dziele £ukasza, w Ewangelii i Dziejach Apostolskich,
jest postawiony znak równoœci miêdzy „Dwunastoma” i „Aposto³ami”. Tytu³
apostolos  (abstrahuj¹c od Dz 14, 4.14) zostaje ograniczony do Dwunastu, którzy
tworz¹ wy³¹cznie kolegium apostolskie. Kolegium dwunastu aposto³ów w zesta-
wieniu £ukasza w zdecydowany sposób wywar³o wp³yw na tradycjê chrzeœci-
jañsk¹ i sta³o siê tak¿e w ikonografii dominuj¹c¹ konfiguracj¹. W semantycznym
kontekœcie £ukasza pozycja Paw³a jako aposto³a staje siê problematyczna.
Zw³aszcza w ostatniej czêœci Dziejów Apostolskich £ukasz przedstawia Paw³a
jako g³ównego aktora; Pawe³ g³osi i uzdrawia w znacznym stopniu w taki sam
sposób jak wczeœniej dwunastu aposto³ów. Poniewa¿ jednak £ukasz ogranicza
urz¹d apostolski do Dwunastu, Pawe³ nie mo¿e go piastowaæ. Nawet gdy w Dz
14, 4 i 14, 14 spotykamy siê z szerszym znaczeniem tego s³owa, które wystêpuje
w innych pismach Nowego Testamentu, to szczególne roszczenie Paw³a do urzê-
du apostolskiego w terminologii, jaka dominuje w Dziejach Apostolskich, znaj-
duje ma³o wsparcia, mimo ¿e Pawe³ – jak Dwunastu – ma decyduj¹ce znaczenie
jako œwiadek Jezusa Chrystusa.

30. Wybór Dwunastu podczas publicznej dzia³alnoœci Jezusa w Galilei i misja,
któr¹ otrzymuj¹ podczas Wieczerzy (£k 22, 22-38), przygotowuj¹ ich do ich roli
podczas przywracania Izraela do dawnego stanu, opisanej w eschatologicznych
pojêciach: w Królestwie Bo¿ym zasi¹d¹ na tronach, by s¹dziæ dwanaœcie pokoleñ
(wiersz 30). Po zdradzie i œmierci Judasza grupa Dwunastu nie jest ju¿ w komple-
cie, tote¿ bezpoœrednio po wniebowst¹pieniu Jezusa zostaje wybrany nowy apo-
sto³, by zast¹piæ Judasza i zaj¹æ jego miejsce w „pos³ugiwaniu i w apostolstwie”
(Dz 1, 15-26). Co najmniej dwóch kandydatów zdawa³o siê odpowiadaæ tym kry-
teriom: Józef i Maciej; los pad³ na Macieja, sk¹din¹d nieznanego ucznia.

31.  Jako przygotowanie do wyboru wymienione s¹ kryteria wybieralnoœci do
pos³ugi aposto³a (Dz 1, 21-22): osoba musia³a nale¿eæ do uczniów Jezusa od dnia,
gdy zosta³ ochrzczony przez Jana a¿ do Jego wniebowst¹pienia. Godne uwagi jest
to, ¿e kryteria s¹ tak postawione, ¿e ich wype³nienie staje siê mo¿liwe tylko w
pierwszym pokoleniu. Kolegium aposto³ów ma – wed³ug £ukasza – jedyn¹ w
swoim rodzaju funkcjê w historii ludu Bo¿ego, mianowicie w czasie, w którym
ci, którzy wierz¹ w Jezusa, buduj¹ zbór w Jerozolimie, który jest punktem wyj-
œcia i oœrodkiem szeroko pojêtej misji, do której aposto³owie s¹ powo³ani (Dz 1,
8). Nie tylko zostaj¹ ustalone jasne kryteria, wed³ug których identyfikuje siê
ewentualnych kandydatów, lecz tak¿e zostaje wyjaœniona szczególna misja lub
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pos³uga aposto³ów. Kryteria i misja s¹ z sob¹ powi¹zane, lecz nie to¿same. Misja
polega na (zwróæmy uwagê na u¿ycie s³owa gemesthei w 1, 22) staniu siê œwiad-
kiem zmartwychwstania Jezusa (£k 24, 48; Dz 1, 8.22). Bycie œwiadkiem (autop-
tes) jest warunkiem; ale bycie tylko œwiadkiem nie czyni jeszcze nikogo aposto-
³em. To wymaga szczególnego pe³nomocnictwa i jest zwi¹zane z jedyn¹ w swoim
rodzaju funkcj¹, która opiera siê na wyborze i jest ograniczona do Dwunastu. Ich
zadanie polega na poœwiadczaniu kontynuacji miêdzy ukrzy¿owanym Jezusem,
którego znali, i zmartwychwsta³ym Panem oraz na dawaniu œwiadectwa o zmar-
twychwstaniu Pana Jezusa.

32. Po wyborze Macieja kolegium Dwunastu jest znowu kompletne i zdolne
do podjêcia swej misji. Zgodnie z opisem Dziejów Apostolskich, po wylaniu Du-
cha i utworzeniu zboru jerozolimskiego dosz³o do wielu nawróceñ ¯ydów z dia-
spory i z Palestyny. Apostolska pos³uga Dwunastu jest skupiona na Izraelu; ich
eschatologiczna rola stanie siê skuteczna, gdy odbudowany zostanie zniszczony
przybytek Dawida (Dz 15, 16). Gdy ta misja siê spe³ni, jeden z aposto³ów mo¿e
umrzeæ (Jakub w Dz 12, 2), nie wi¹¿e siê to z potrzeb¹ wyboru w jego miejsce
innego aposto³a. Po Soborze w Jerozolimie (Dz 15), na którym za¿egnany zostaje
konflikt z Antiochii w sprawie obrzezki pogan, urywa siê opowieœæ o dwunastu
aposto³ach, natomiast centralne miejsce zajmuje dalsza dzia³alnoœæ misyjna Paw-
³a.  Jest godne uwagi, ¿e ka¿dy krok do przodu nastêpuje dlatego, poniewa¿ Duch
Œwiêty wp³ywa na wydarzenia lub wyprzedza ludzkie dzia³anie, jak w przypadku
„boj¹cego siê Boga” Korneliusza, którego Piotr ochrzci³ jako pierwszego nie-
¯yda (Dz 10-11).

33. W zborze jerozolimskim aposto³owie dzia³aj¹ jako przewodnicy, tak¹ rolê
pe³ni tak¿e Jakub, brat Jezusa. Nauczaj¹ broni¹ wiary i czyni¹ cuda. S¹ tak¿e
czynni podczas nak³adania r¹k, tak by ju¿ ochrzczeni mogli otrzymaæ Ducha
Œwiêtego (Dz 8, 16-17). Wed³ug Dz 6, 6 wprowadzaj¹ w urz¹d „Siedmiu” przez
modlitwê i w³o¿enie r¹k. Siódemka, na proœbê aposto³ów, zosta³a wyszukana i
wybrana przez ca³y zbór, tak ¿eby tych „siedmiu mê¿ów (…) ciesz¹cych siê
dobr¹ s³aw¹, pe³nych Ducha i m¹droœci” mog³o obs³ugiwaæ sto³y (Dz 6, 3). Dziê-
ki temu aposto³owie mog¹ oddaæ siê wy³¹cznie modlitwie i pos³udze S³owa.
Dziêki oddaniu przez aposto³ów czêœci obowi¹zków ma miejsce podzia³ pracy.
Nie wi¹¿e siê to bynajmniej z zamiarem zast¹pienia poszczególnych aposto³ów
Siedmioma, aczkolwiek znaczenie greckiego s³owa diakonos, które okreœla funk-
cjê poœrednictwa lub poœrednika,  jest uderzaj¹co zbli¿one do znaczenia pojêcia
apostolos. Z póŸniejszych relacji Dziejów Apostolskich na temat Szczepana i Fi-
lipa wynika, ¿e oni faktycznie w podobny sposób jak Dwunastu sprawuj¹ swoj¹
pos³ugê. Co prawda nie s¹ oni nastêpcami aposto³ów, mamy tu jednak do czynie-
nia z form¹ apostolskiego pos³ania, które tak¿e oni reprezentuj¹.
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34. Znaczenie ma to, ¿e aposto³owie, mimo £ukaszowego zawê¿enia kolegium
apostolskiego do Dwunastu, dzia³aj¹ w ramach ca³ej wspólnoty, której wszyscy
cz³onkowie (por. podkreœlanie s³owa pantes w Dz 2, 3n) otrzymuj¹ w Dniu
Piêædziesi¹tnicy  dary Ducha Œwiêtego. Ich wspólne ¿ycie charakteryzuje siê tym,
¿e trwaj¹ w nauce aposto³ów, we wspólnocie, w ³amaniu chleba i na modlitwach.
Ten zwiêz³y opis zboru jerozolimskiego w Dz 2, 42 by³ rozumiany jako wylicze-
nie znamion wspólnoty apostolskiej.

1.5. Struktury koœcielne i formy urzêdu

35. Pisma kanoniczne Nowego Testamentu odzwierciedlaj¹ fazê, w której
kszta³towa³y siê, istnia³y obok siebie i wzajemnie na siebie oddzia³ywa³y ró¿ne
struktury koœcielne. Niektóre pisma (np. pisma Janowe i List do Hebrajczyków)
okazuj¹ ma³o zainteresowania strukturami koœcielnymi i przewodnictwem; nawet
obraz, który pojawia siê w tych pismach, które takie zainteresowanie okazuj¹,
jawi siê nam mglisty i nawet niespójny. Niedostatek zainteresowania nie wyklu-
cza jednak, ¿e istnia³y ju¿ struktury a brak konsekwentnych lub wspólnych form
niekoniecznie musi œwiadczyæ o krytycznym lub obojêtnym nastawieniu wobec
struktur koœcielnych jako takich. Koœció³ nie by³ nigdy pozbawiony osób wyposa-
¿onych w szczególn¹ odpowiedzialnoœæ i pe³nomocnictwo. Mówienie o funk-
cjach i zadaniach ma tylko wówczas sens, gdy mówi siê jednoczeœnie o osobach,
które je pe³ni¹.

1.5.1. Duchowe dary i pos³ugi

36. Profil charyzmatyczny Koœcio³ów Paw³owych nie powinien byæ rozumia-
ny w ten sposób, jakoby wyklucza³ porz¹dek i przewodnictwo. Nowy Testament
podkreœla dobitnie powo³anie ca³ego ludu Bo¿ego. Duch Œwiêty u¿ycza ca³emu
ludowi Bo¿emu – ludziom m³odym i starym, niewolnikom i wolnym, mê¿czy-
znom i kobietom – ró¿norodnoœæ darów i urzêdów. W 1 Kor 12, 4-11 Pawe³ trzy-
ma siê struktury trynitarnej, gdy mówi o wieloœci charyzmatów (charismata), da-
nych przez jednego Ducha, wieloœci pos³ug (diakoniai), inspirowanych przez jed-
nego Pana i o wieloœci dzia³añ (energemata), które sprawia ten sam Bóg. Bo¿a
jednoœæ jest Ÿród³em dbaj¹cym o spójnoœæ wieloœci form wyra¿ania, które maj¹
s³u¿yæ temu samemu celowi budowania wspólnoty. Pawe³ stosuje znany obraz
cia³a do Koœcio³a jako Cia³a Chrystusa (1 Kor 12, 12-27) i rozwija go, aby poka-
zaæ, ¿e dary nie s¹ po to, ¿eby ludzie wzajemnie siê nimi chlubili, lecz by uczy³y
uznawania i s³u¿enia sobie nawzajem, uœwiadamiaj¹c sobie swoj¹ wzajemn¹ za-
le¿noœæ. Dlatego najdoskonalszymi darami s¹ wiara, nadzieja i mi³oœæ, a najwiêk-
szym z nich jest mi³oœæ (1 Kor 13, 13). W Rz 12, 3-8 myœl ta jest rozwa¿ana da-
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lej, gdy Pawe³ stwierdza dobitnie, ¿e sprawowanie ró¿nych darów musi byæ w
korelacji z celem, do którego zosta³y one przeznaczone.

37. Przez te dary Ducha Bóg stwarza i utrzymuje Koœció³ oraz przyczynia siê
codziennie do powstawania wiary, mi³oœci i nowego ¿ycia.  Wszyscy ochrzczeni s¹
zatem powo³ani do sk³adania siebie jako ¿yw¹ ofiarê i do modlitwy wstawienniczej
za Koœció³ i zbawienie œwiata. Na tym polega kap³añstwo wszystkich wierz¹cych i
powo³anie ca³ego ludu Bo¿ego do sprawowania urzêdu i pos³ugi  (1 P 2.5.9).

38. W wielu pismach istniej¹ wzmianki, ¿e ukszta³towa³y siê koœcielne urzêdy
i tytu³y, nie by³y one jednak dok³adnie zdefiniowane lub powszechnie przyjête.
Lista w 1 Kor 12, 28-30 zawiera szereg pozycji i tytu³ów, które by³y starannie
uporz¹dkowane: po pierwsze aposto³owie, po drugie prorocy, po trzecie nauczy-
ciele (apostoloi, prophetai i didaskaloi). Do³¹cza siê do nich mieszaninê zadañ,
które by³y wype³niane przez ludzi wyposa¿onych w okreœlone dary charyzma-
tyczne. Podczas gdy trzy pierwsze mia³y chyba bardziej oficjalny i ustalony sta-
tus, to pozosta³e odnosi³y siê raczej do zadañ, które by³y realizowane okazyjnie.
Niekiedy w sposób bardziej ogólny jest mowa o przewodnikach, jak „prze³o¿eni”
(proistamenoi) w 1 Tes 5, 12 (por. tak¿e prostatis w Rz 16, 2) i „przewodnicy”
(hegemonoi) w Hbr 13, 17.

1.5.2. Pos³uga episkope

39. W biblijnej greczyŸnie episkope jest u¿ywane do wyra¿enia Bo¿ego nawie-
dzenia (por. £k 19, 44; 1 P 2, 12). W niewielu przypadkach, w których chodzi nie
o Bo¿y, lecz ludzki podmiot, episkope mo¿e odnosiæ siê tak¿e do zadania koœciel-
nego. W Dz 1, 16-20 wybór nowego aposto³a w miejsce Judasza zostaje objaœnio-
ny jako wype³nienie Psalmu 109, 8, a pojêcie episkope pojawia siê w cytacie Pi-
sma œw. Jednak w 1 Tm 3, 1, gdzie s³owo episkope bardzo prawdopodobnie zo-
sta³o ukute na bazie episkopos, pojêcie to odnosi siê do konkretnego urzêdu, o
który mo¿na zabiegaæ.

40.   Podczas gdy apostolos w greczyŸnie przedchrzeœcijañskiej by³o rzadkim
pojêciem, to episkopos znajdowa³o siê w powszechnym u¿yciu oznaczaj¹c nad-
zorcê, stró¿a i opiekuna; czêsto pos³ugiwano siê nim  na okreœlenie tych, którzy
sprawowali ró¿ne oficjalne stanowiska. Nie by³ to jednak tytu³ konkretnego urzê-
du. Jego u¿ycie w duchu chrzeœcijañskim mog³o byæ pod wp³ywem odpowiednie-
go hebrajskiego pojêcia esseñczyków. To jednak pozostaje otwart¹ kwesti¹.

41. W Nowym Testamencie episkopos jest u¿yte piêæ razy. W 1 P 2, 25 Chry-
stus zostaje nazwany „pasterzem i stró¿em (episkopos) waszych dusz”. W innych
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przypadkach pojêcie to odnosi siê do osób stoj¹cych na czele lokalnego zboru. Z
Flp 1, 1 dowiadujemy siê bez bli¿szych szczegó³ów, ¿e w Filippi s¹ episkopoi kai
diakonoi. Mowa po¿egnalna Paw³a przed starszymi zboru w Efezie (Dz 20, 17-
38) implikuje,  ¿e presbyteroi i episkopoi (znów oba pojêcia w liczbie mnogiej)
odnosz¹ siê do tej samej grupy osób. Gdy jednak hoi presbyteroi tes ekklesias s¹
wyraŸnymi adresatami jego mowy i zdaj¹ siê byæ znacz¹c¹ grup¹, to nie jest rów-
nie jasne, czy u¿ycie episkopoi w tej mowie (20, 28) odnosi siê do specyficznego
tytu³u lub raczej wraz z poimen jest odpowiednim greckim wyra¿eniem s³u¿¹cym
do opisania konkretnego zadania lub funkcji prezbitera (por. tê sam¹ kombinacjê
w 1 P 2, 25). Obraz pasterza s³u¿y do objaœnienia jego zadania; s¹ oni opiekunami
i stró¿ami trzody – jak równie¿ siebie samych. Jest to wa¿ne wskutek zewnêtrz-
nych i wewnêtrznych zagro¿eñ zborów. •ród³em ich autorytetu jest Duch Œwiêty,
który uczyni³ ich episkopoi. Bliskoœæ miêdzy t¹ mow¹ w Dz 20 a listami pastoral-
nymi pokazuje, ¿e raczej odzwierciedla ona  czas i sytuacje zwi¹zane z £ukaszem
ni¿ z Paw³em. W obu przypadkach mog³y te¿ jednak dojœæ do g³osu tradycje lo-
kalne.

42. W listach pastoralnych chodzi o ochronê apostolskiego (pauliñskiego)
dziedzictwa w sytuacji, w której to dziedzictwo jest postrzegane jako zagro¿one i
zakwestionowane przez wypaczone spekulacje i wywrotow¹ postawê. Listy te
ucz¹ „dzia³ania (oikonomia) Boga przez wiarê” i domagaj¹ siê nauczania oparte-
go na „mi³oœci p³yn¹cej z czystego serca, prawego sumienia i szczerej wiary” (1
Tm 1, 3-5). Poza tym broni¹ one tradycji, mocno ugruntowuj¹c porz¹dek koœciel-
ny. Dzieje siê to w œcis³ym stosunku wzajemnym z naleganiem na odpowiedni¹
dyscyplinê zas³uguj¹cego na szacunek gospodarstwa domowego, z którym wi¹¿e
siê tak¿e subordynacja kobiet. Koœció³ jest urz¹dzony jako „dom Bo¿y”, w któ-
rym obowi¹zuj¹ moralne oczekiwania i jednoznacznie ustalone regu³y postêpo-
wania zgodne z w³asn¹ pozycj¹ oraz istniej¹ jasne ustalenia, komu przys³uguje
autorytet (1 Tm 3, 14-15). Bóg jest Panem/w³aœcicielem (despotes) tego domu (2
Tm 2, 21) i szafarstwo nad nim powierzy³ szafarzowi (oikonomos), którym jest
biskup (episkopos) [Tt 1, 7].

43. Wzajemne oddzia³ywanie miêdzy w³aœciwym porz¹dkiem gospodarstwa
domowego a porz¹dkiem koœcielnym uwidacznia siê w 1 Tm 3, 1nn na pod-
stawie listy dosyæ œwieckich kwalifikacji, jakie powinien posiadaæ kandydat
na urz¹d biskupi (episkope). Chodzi o oczekiwania powszechnie przyjête w
spo³eczeñstwie odnoœnie do postêpowania powa¿anej osoby i, pomijaj¹c fakt
monogamii i  ¿e osob¹ t¹ nie ma byæ ktoœ nowo nawrócony, nie stawia siê
¿adnych specyficznych chrzeœcijañskich wymogów. Jednoczeœnie mówi siê
niewiele o trybie wyborczym lub szczególnych obowi¹zkach biskupa. W Tt 1,
5nn  wystêpuje podobna lista mówi¹ca o wymogach wobec prezbitera. Ta lista
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mówi wiêcej o obowi¹zkach prezbitera: Ma to byæ ktoœ „trzymaj¹cy siê wier-
nej wyk³adni nauki, aby by³ zdolny tak¿e podnosiæ na duchu przez zdrowe
nauczanie i zawstydzaæ tych, którzy siê przeciwstawiaj¹”. W 7 wersecie poja-
wia siê pojêcie episkopos, co pokazuje, ¿e okreœlenia presbyteros i episkopos
stale jeszcze mog¹ mieæ charakter wymienny. 1 P 5, 1-2 jest dalszym dowo-
dem na podobny brak rozró¿nienia. Wed³ug dobrze udokumentowanego wa-
riantu tekstu presbyteroi otrzymuj¹ napomnienie, by paœli powierzon¹ im
trzodê Boga i sprawowali nad ni¹ nadzór (episkopountes)  – znajduje to odbi-
cie w jêzykowym zwrocie 1 P 2, 25, gdzie Chrystus nazwany jest pasterzem i
episkopos.

44.  Godne uwagi jest to, ¿e w listach pasterskich okreœlenie presbyteros
wystêpuje w liczbie mnogiej (hoi presbyteroi), podczas gdy okreœlenie episko-
pos pojawia siê stale w liczbie pojedynczej. Ogólnie bior¹c z listów tych nie
wynika jasno, czy wszyscy prezbiterzy mogli byæ te¿ nazywani biskupami, za
czym móg³by przemawiaæ Tt 1, 6n lub czy biskupem by³ zawsze jeden z pre-
zbiterów, o czym zdaje siê œwiadczyæ 1 Tm 4, 14. W tym wczesnym stadium
zapewne by³y mo¿liwe oba warianty, mog³y te¿ wystêpowaæ ró¿nice lokalne i
regionalne.

45. W listach pasterskich episkope jest wiêc szczególnego rodzaju urzêdem
pastoralnym. Do jego obowi¹zków mog³o nale¿eæ powierzanie zadañ diakonom
i wdowom przez nak³adanie r¹k, nawet gdy nie jest to wyraŸnie ukazane. Jed-
nak jego naczelnym obowi¹zkiem by³o oficjalne instruowanie zboru, by trzy-
ma³ siê wiernej wyk³adni nauki (Tt 1, 9). Ta wierna wyk³adnia nauki jest depo-
zytem (paratheke), który zbór otrzyma³ od Paw³a przez jego uczniów i wys³an-
ników, Tymoteusza i Tytusa, których zadaniem by³o wierne jego strze¿enie (1
Tm 1, 1n; 6, 20). Do apostolskiego dziedzictwa nale¿y te¿ przyk³adne ¿ycie sa-
mego aposto³a (1 Tm 1, 16).

1.5.3. Powstanie trójcz³onowego porz¹dku

46. W tradycji synoptycznej mo¿na znaleŸæ sferê przejœciow¹ miêdzy kazno-
dziejami wêdruj¹cymi, których autorytet opiera siê g³ównie na ich charyzmacie, a
powoli powstaj¹cymi strukturami lokalnymi, które umacniaj¹ siê w zborach. Di-
dache (Nauka dwunastu aposto³ów) podchodzi do tego zbiegaj¹cego siê w czasie
zjawiska i wi¹¿¹cego siê z tym napiêcia w sposób pragmatyczny z bardzo kon-
kretnymi poradami (Didache 12-13). Wêdruj¹cy charyzmatycy s¹ okreœlani jako
prophetai i didaskalai lub parodioi, natomiast nigdy nie s¹ nazywani episkopoi,
presbyteroi lub diakonoi. Wszystkie te okreœlenia i tytu³y rozwijaj¹ siê jako czêœæ
ugruntowanej struktury lokalnej.
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47. Czêsto reprezentowano pogl¹d, ¿e porz¹dek dwucz³onowy z powszechnie
przyjêtymi greckimi nazwami biskupów (episkopoi) i diakonów (diakonoi)
ukszta³towa³ siê w przewa¿nie pogañskich (pauliñskich) zborach w œrodowisku
hellenistycznym, natomiast struktura, w której „starsi” (hoi presbyteroi) ciesz¹ siê
uznaniem jako najwy¿szy autorytet, odzwierciedla pierwotne t³o ¿ydowskie i
¿ydowsk¹ terminologiê. Ostateczne wyzwanie polega³o na tym, by z³¹czyæ ze
sob¹ obie ró¿ne struktury i terminologie. Rezultatem tych zabiegów by³ trójstop-
niowy porz¹dek obejmuj¹cy biskupa, kap³ana i diakona, który rozwin¹³ siê naj-
pierw na Wschodzie (Antiochia i Azja Mniejsza).

48. W przeciwieñstwie do dawniej przyjêtego rozró¿nienia miêdzy helleni-
stycznymi i ¿ydowskimi wp³ywami i strukturami nowsze badania reprezentuj¹
pogl¹d, ¿e szacunek okazywany „starszym” nie by³ zwyczajem specyficznie
¿ydowskim, lecz  dominowa³ tak¿e w spo³eczeñstwie grecko-rzymskim. W obu
kontekstach za pomoc¹ nazwy „starszy” jest mowa raczej o osobach pe³ni¹cych
kierownicze stanowisko ni¿ o urzêdzie przewodniczenia jako takim. Jednak nie-
którzy reprezentowali pogl¹d, ¿e chrzeœcijañskie u¿ycie s³owa episkopos pocho-
dzi od greckiego przek³adu pojêcia aramejskiego (mebbaqquer), którym pos³ugi-
wali siê esseñczycy i które wystêpowa³o w dokumencie damasceñskim i w regule
wspólnoty w Qumran. Ten pogl¹d nie spotka³ siê wprawdzie z szerok¹ akcep-
tacj¹, ale stale na nowo siê o nim wspomina.

49. Nowsza próba wyjaœnienia wieloœci w nowotestamentowym œwiadectwie
szkicuje rozwój w trzech etapach. Najpierw, gdy chrzeœcijanie gromadzili siê w do-
mach prywatnych, kyrios domu lub paterfamilias funkcjonowa³ jako gospodarz
grupy; mo¿e okreœlano go mianem episkopos.  To mog³oby wyjaœniæ, dlaczego w
pismach pauliñskich nigdy nie ma wzmianki o prezbiterach. W miarê jak stale
wzrasta³a liczba koœcio³ów domowych, z pewnoœci¹ zdarza³o siê, ¿e gospodarze/
episkopoi podejmowali okazyjnie wspólne dzia³ania. Jako kolegium byli nazywani
presbyteroi. To by³o drugie stadium rozwoju. Do trzeciego stadium dosz³o, gdy po-
jawi³a siê groŸba ró¿nicy pogl¹dów i podzia³u. Wówczas pojawia siê pojedynczy
biskup jako zbiorowy przywódca grupy koœcio³ów domowych w danym mieœcie,
ale to nie oznacza³o, ¿e inni gospodarze/biskupi/kolegia prezbiterów stali siê przez
to zbêdni. On kontynuowa³ to przewodnictwo wraz z nimi. Ale do tego dosz³o do-
piero na prze³omie pierwszego stulecia. Ten historyczny przegl¹d mo¿e staæ siê po-
mocny w wyjaœnieniu elastycznego i wymiennego u¿ycia tytu³u episkopoi i presby-
teroi w wielu pismach nowotestamentowych, jak równie¿ wymiennoœci miêdzy for-
mami liczby pojedynczej i liczby mnogiej. Dla pierwszego stadium nie ma jednak
przekonuj¹cych dowodów, tote¿ ostatecznie problematyczna pozostaje tak¿e ta pró-
ba rekonstrukcji zachodz¹cych procesów. Punkty oparcia w tych tekstach s¹ z³o¿o-
ne i bez odpowiedzi pozostaje pytanie, jak rozwija³y siê struktury urzêdu.
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1.5.4.Ryty nak³adania r¹k

50. Listy pasterskie poœwiadczaj¹ ryt ordynacji przez na³o¿enie r¹k. W 2 Tm
1, 6 przypomina siê Tymoteuszowi, by rozpali³ na nowo „dar (charisma) Bo¿y”,
który jest w nim przez na³o¿enie r¹k Paw³a. Podobny ryt, odnosz¹cy siê wi-
docznie do tej samej sytuacji, wspomniany jest w 1 Tm 4, 14, jednak tutaj na³o-
¿enie r¹k nastêpuje przez radê starszych (presbyterion). Kwesti¹ nierozwi¹zan¹
pozostaje, jak te ró¿ne wersje da siê ze sob¹ pogodziæ. W 2 Tm 1, 6 ani chary-
zmat, który ma byæ rozpalony na nowo, ani jego skutki i formy wyra¿ania nie
s¹ dok³adnie opisane. W 1 Tm 4, 14 w rycie tym zdaj¹ siê uczestniczyæ trzy ele-
menty: dar (charisma), proroctwo i na³o¿enie r¹k. Nie da siê jednak ³atwo usta-
liæ, w jakim stosunku do siebie sta³y te elementy lub czy wszystkie one mieœci-
³y siê w ramach konkretnego wydarzenia liturgicznego, nawet gdy jest to praw-
dopodobne.

51. Tym, co zdaje siê nie ulegaæ w¹tpliwoœci, jest fakt, i¿ pojêcie charyzmatu
w listach pastoralnych wystêpuje tylko w ³¹cznoœci z aktem ordynacji. Uprawnia-
j¹cy dar Ducha zostaje przekazany przez na³o¿enie r¹k i rozumiany jako „chary-
zmat urzêdu”. Odpowiednio do tego ryt ordynacji trzeba interpretowaæ w termi-
nologii epikletycznej, a na³o¿enie r¹k s³u¿y jako ryt na stanowisko przywództwa
duchowego. Ryt jest retrospektywnie wspomniany w kontekœcie zachêcaj¹cym
(ekshortatywnym).  Zwi¹zany jest on skutecznie z prawd¹ nauki, do której zwia-
stowania i obrony wezwany jest Tymoteusz. Listy pasterskie nie izoluj¹ tego rytu
od ¿ycia ca³ego Koœcio³a lub autentycznego zwiastowania Ewangelii i przekazy-
wania zdrowej nauki. Pokazuje on, ¿e Koœció³ podlega trwale przewodnictwu
Ducha Œwiêtego, a dzieje siê to dziêki nale¿ytemu osobistemu przekazowi z po-
kolenia na pokolenie.

52. Tak¿e w Dziejach Apostolskich znajdziemy przyk³ad, który poœwiadcza
³¹cznoœæ miêdzy nak³adaniem r¹k a darem Ducha. Wed³ug Dz 8, 14-17 i 19, 5-6
na³o¿enie r¹k jest aktem, który w pewien sposób jest zwi¹zany z chrztem lub po
nim nastêpuje. Gdy Siedmiu, którzy mieli siê zaj¹æ „obs³ugiwaniem sto³ów”, zo-
staje wybranych w Dz 6, jedynym z warunków ich wyboru by³o,  ¿e s¹ „pe³ni
Ducha”. W³o¿enie r¹k przez Dwunastu, które nastêpuje po wyborze Siedmiu
przez zbór, jest aktem, który potwierdza ich wybór i udziela pe³nomocnictwa dla
specyficznej misji. Wed³ug Dz 13, 2-3 Pawe³ i Barnaba zostaj¹ „wyznaczeni” z
nakazu Ducha Œwiêtego przez post, modlitwê i w³o¿enie r¹k, nim zostaj¹ wys³ani
z Antiochii na swoj¹ pierwsz¹ misjê. Istniej¹ oczywiste ró¿nice miêdzy Dziejami
Apostolskimi i listami pasterskimi, jednak tak¿e w Dziejach Apostolskich mamy
poœwiadczone przypadki powo³ania do pe³nienia konkretnych zadañ lub urzêdów
przez w³o¿enie r¹k.
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53. Listy pasterskie nie daj¹ odpowiedzi na wiele pytañ dotycz¹cych poszcze-
gólnych elementów mocno przez nie popieranej i czêœciowo odzwierciedlanej
struktury koœcielnej. Jednak poœwiadczaj¹ one dyscyplinuj¹ce, stopniowe prze-
kszta³canie aktywnoœci charyzmatycznej w Koœciele w uporz¹dkowany urz¹d,
który nosi tak¿e p³aszcz prorocki. W ramach kanonu Pisma œw. listy pasterskie
zbli¿aj¹ siê najbardziej do pozycji, która w g³ównym nurcie staro¿ytnego Koœcio-
³a sta³a siê dominuj¹c¹: budowy struktur koœcielnych, w których specjalne urzêdy
sta³y siê odpowiedzialne za wiernoœæ Koœcio³a w sprawach wiary, niektóre z nich
wyposa¿one w pe³nomocnictwo do sprawowania nadzoru – jednak pocz¹tkowo
bez jakiejkolwiek jasno ustalonej terminologii.

1. 6. ¯ywa tradycja i pozostawanie w prawdzie

54. Pewnoœæ sta³ej obecnoœci Boga upe³nomocnia³a wspólnotê apostolsk¹ i
kierowa³a ni¹. Pomaga³a jej cz³onkom zachowaæ w pamiêci czyny i s³owa Jezusa
i opowiadaæ je stale od nowa. Pozwala³a zastanawiaæ siê nad znaczeniem Jego
¿ycia i œmierci. Umo¿liwia³a im pójœæ Jego œladem i formowaæ ich ¿ycie. Poma-
ga³a im znajdowaæ dalsz¹ drogê i dodawa³a otuchy w nauczaniu i dawaniu œwia-
dectwa. Zwiastowanie Jezusa ³¹czy³o siê harmonijnie z ich zwiastowaniem o Je-
zusie Chrystusie, S³owie Bo¿ym, Panu i Zbawicielu. A wiêc nauka wspólnoty
apostolskiej nie by³a tylko powtarzaniem nauki samego historycznego Jezusa.
Trzymaj¹c siê wiernie swojego pos³annictwa, poznali, ¿e On sam jest tym pos³an-
nictwem. W centrum apostolskiego zwiastowania i nauki znajdowa³y siê ¿ycie,
œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

55.  W takim dzia³aniu byli przekonani o tym, ¿e trwa³e przewodnictwo Boga
by³o nie tylko obietnic¹ dla przysz³oœci, lecz tak¿e teraŸniejszym wype³nieniem
obietnic, które lud Bo¿y otrzyma³ w przesz³oœci. Wa¿n¹ teologiczn¹ trosk¹ w No-
wym Testamencie jest zbadanie i zrozumienie dzia³ania Bo¿ego w teraŸniejszoœci
w jego relacji do proroctw i obietnic zawartych w Piœmie œw. Stale na nowo czyni
siê dociekania na temat Bo¿ego planu zbawienia, by móc w ten sposób poœwiad-
czyæ wiernoœæ jedynego Boga, w którym nie ma sprzecznoœci. Dzieje siê to przez
wzajemne spotkanie Pisma i historii. Przy tym poznaj¹ oni niewzruszon¹ wolê i
plan Boga w dzielonym z ¯ydami Piœmie œw. oraz pok³adaj¹ ufnoœæ w interwen-
cjê i przewodnictwo Ducha. Ich zwiastowanie jest œwiadectwem ¿ywego S³owa
Bo¿ego.

56. Mimo mocnego podkreœlania jednoœci swojego pochodzenia, wczesne
zwiastowanie przyjmowa³o ró¿ne formy, które zosta³y ukszta³towane przez wie-
loœæ lokalnych wspólnot i kultur ówczesnej epoki. Zwiastowanie s³u¿y³o ró¿nym
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zadaniom i celom, takim jak misyjne kazanie i apologetyka, wstêpne i zaawanso-
wane wdra¿anie zasad  wiary, pouczanie w sprawach etycznych i wreszcie zazna-
jamianie z ¿yciem liturgicznym Koœcio³a.

57. Chrzeœcijanie opowiadali podobieñstwa Jezusa; przypominali sobie Jego
s³owa m¹droœci i ¿yciowe wskazania; cieszyli siê z powodu Jego czynów uzdra-
wiania, wyzwalania i przebaczania, zwiastuj¹c Ewangeliê o Jego ¿yciu, œmierci i
zmartwychwstaniu. Zbieraj¹c siê na nabo¿eñstwie dawali wyraz swojej wierze w
pieœniach i przepowiedniach, œwiadectwach wiary i doksologiach oraz w uroczy-
stoœciach Chrztu i Eucharystii; czytali i objaœniali wybrane teksty Pisma œw.,
przechodz¹c wnet do czytania równie¿ tekstów chrzeœcijañskich. Pisanie listów
zawieraj¹cych rady, zachêty i teologiczn¹ refleksjê by³o dla „ojców za³o¿ycieli”
jakiejœ wspólnoty nie tylko mo¿liwoœci¹ sprawowania autorytetu, lecz tak¿e wa¿-
nym wêz³em jednoœci, poniewa¿ w ten sposób nawi¹zywa³a siê wzajemna
³¹cznoœæ miêdzy lokalnymi Koœcio³ami. W wielowarstwowych kompozycjach na-
gromadzono, oceniono na nowo i ponownie opowiedziano  tradycje Jezusowe w
ogólnym bloku narratywnym nie tylko po to, aby je zachowaæ, lecz aby nieustan-
nie zwiastowaæ pos³annictwo o Jezusie i podkreœlaæ jego znaczenie (£k 1, 1-4; J
20, 30-31). Taki typ opowiadania nazwano póŸniej euaggelion, „dobr¹ nowin¹”.
Istnia³y ró¿ne tego typu opowiadania, które ró¿ni³y siê od siebie mniej lub wiêcej,
lecz ten brak jednolitoœci nie stanowi³ w sobie ¿adnego problemu.

58. Od tego czasu Koœció³ stale podejmowa³ starania na rzecz zachowania
wiernoœci œwiadectwu apostolskiemu. Kanon Biblii sta³ siê ostatecznie norma-
tywnym przed³o¿eniem tego d¹¿enia. Powstanie kanonu wyros³o z praktyki czy-
tania w liturgii obok Pisma œw., bêd¹cego skarbem dzielonym z ¯ydami, konkret-
nych tekstów chrzeœcijañskich. Jednak by³o te¿ ono motywowane ¿yczeniem
przeciwstawienia siê próbom zredukowania lub zniekszta³cenia treœci tradycji
apostolskiej. Kanon zawiera w dalszym ci¹gu jeszcze wieloœæ form  wypowiedzi.
Nastêpstwem normatywnoœci niekoniecznie by³a uniformizacja. Niektóre ewan-
gelie nie zosta³y przyjête do kanonu, ale nie poprzestano te¿ na wyborze jednej.
Jakkolwiek szeroko rozpowszechnione i czytane  by³y „zharmonizowane ewange-
lie”, kanon potwierdzi³ ró¿ne wersje ewangelii wed³ug Mateusza, Marka, £ukasza
i Jana.

59. Wiernoœæ wobec œwiadectwa apostolskiego nie uchodzi³a w ¿adnym mo-
mencie za oczywistoœæ; ju¿ w czasach apostolskich dochodzi³o do polemik w
sprawie w³aœciwego wyk³adu i stosowania chrzeœcijañskiego poselstwa. Pawe³
by³ zaniepokojony, ¿e Koryntianie podporz¹dkowali siê innemu Duchowi ni¿ ten,
który otrzymali lub innej Ewangelii ni¿ ta, któr¹ przyjêli (2 Kor 11, 4). Zajœcie w
Antiochii, gdzie Pawe³ wyst¹pi³ przeciw Piotrowi (Ga 2, 11-22) pokazuje, ¿e na-
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wet wybitny aposto³ podlega krytyce. Dla Paw³a autorytet Ewangelii tkwi w sa-
mej Ewangelii; zwiastuj¹cy, czy bêdzie to sam Pawe³ lub anio³ z nieba, nie jest
gwarantem wiernoœci zwiastowania (Ga 1, 8n.). Nie ma innej Ewangelii ni¿ ta
prawdziwa; „inna Ewangelia” jest sfa³szowaniem Ewangelii Chrystusa (Ga 1, 7).

60. To ¿e Pawe³ w Liœcie do Galatów obstaje polemicznie przy samoautoryza-
cji Ewangelii nie powstrzymuje go przed podkreœlaniem w innym miejscu w³a-
snego autorytetu i polecaniem samego siebie jako „ojca” zborów (1 Kor 4, 14nn).
W decyduj¹cych momentach potrafi wzmocniæ si³ê swojej argumentacji przez to,
¿e powo³uje siê na tradycjê  i pos³uguje siê konwencjonalnym ¿ydowskim jêzy-
kiem przekazu (1 Kor 11, 23; 15, 1-11). Przekaza³ Koryntianom to, co sam otrzy-
ma³, a oni nie powinni pozbywaæ siê tego, co otrzymali i w co uwierzyli, gdy on
im to g³osi³. W 1 Kor 15 ca³y akapit (wiersze 1-11) wskutek stwierdzenia, ¿e jest
to tradycja, któr¹ Pawe³ dzieli z innymi aposto³ami, staje siê wypowiedzi¹ na te-
mat jednoœci we wspólnocie wiary, która trzyma siê tej tradycji. Poniewa¿ wszy-
scy razem maj¹ udzia³ w tej tradycji, nie jest ona od nikogo z nich zale¿na.

61. Ta bez ma³a techniczna terminologia przekazu tradycji w niektórych tek-
stach nowotestamentowych jest wyraŸn¹ wskazówk¹ na wczesne formu³y wyzna-
niowe w zborach chrzeœcijañskich. Takie wypowiedzi (nazywane te¿ homologia-
mi lub formu³ami pistis/credo) lub w tym kierunku id¹ce aluzje pojawiaj¹ siê do-
syæ czêsto w Nowym Testamencie. Wiêkszoœæ z nich zawiera treœæ
chrystologiczn¹ i s³u¿y bardzo czêsto do wyra¿enia przekonania, które ju¿ dziel¹
miêdzy sob¹ nadawca i odbiorca.  Wypowiedzi te nie s¹ jednak nienaruszalnymi
skarbami, tote¿ Pawe³ poczyni³ zarówno uzupe³nienia, jak i inne zmiany dla pod-
kreœlenia swojej teologicznej troski. Poza tym s³u¿¹ one jako Ÿród³o dalszych
przemyœleñ. W 1 Kor 15, 3nn niejasne jest przejœcie od formu³y podstawowej do
poszerzonej wersji u¿ytej przez Paw³a. W Rz 1 przedpauliñskie wyznanie chry-
stologiczne (1, 3-4) zostaje lekko zmienione i rozwiniête soteriologicznie, by do-
prowadziæ do tematu listu, podanym w 1, 16-17.

62.  Listy pasterskie pisane w imieniu Paw³a reprezentuj¹ nowe zastosowanie
tego, co autor rozumie jako naukê Paw³a dla nastêpnego pokolenia. W listach
tych dochodzi do g³osu wzrost zainteresowania formami przekazu, poniewa¿ kon-
tynuacja z nauk¹ aposto³ów (szczególnie Paw³a) jest miar¹ wiernoœci  i podstaw¹
wiarygodnoœci. Dlatego naczelne zadanie osób na stanowiskach przywódczych
polega na nauczaniu i zapewnieniu przekazywania stale zagro¿onej prawowiernej
nauki. Im jest powierzone apostolskie dziedzictwo, po grecku paratheke (1 Tm 6,
20; 2 Tm 1, 12-14), po ³acinie depositum. To jest depositum fidei, które tak¿e
mieœci w sobie depositum vitae, z którym wspólnota jest zaproszona do tego, aby
naœladowaæ ¿ycie apostolskie w jego duchowej dyscyplinie i praktyce. W listach
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pasterskich, bardziej ni¿ w innych pismach Nowego Testamentu, kwestia wierne-
go przekazu nauki jest powi¹zana z uregulowanym przekazywaniem urzêdów ko-
œcielnych.

63. Nowy Testament mówi w ró¿ny sposób o „tych, którzy s¹ nazywani apo-
sto³ami”, lecz te ró¿ne sposoby zbiegaj¹ siê w tym, ¿e wszystkie one podkreœlaj¹
zasadnicz¹ rolê aposto³ów. Aposto³owie w czasie po zmartwychwstaniu odgrywa-
li jedyn¹ w swoim rodzaju rolê, poœrednicz¹c w przechodzeniu od zwiastowania
samego Jezusa i zbawczych czynów Jego ¿ycia do formu³owania i przekazywania
dalej orêdzia o Jezusie, Chrystusie. Koœció³ zosta³ zbudowany na swoim pierwot-
nym zwiastowaniu Ewangelii i ¿ywe wspomnienie tego pocz¹tku nie powinno ni-
gdy przestaæ byæ dla nas inspiracj¹ i Ÿród³em si³y. Jednoczeœnie œwiadectwo cza-
sów apostolskich zostaje zachowane i kontynuowane, gdy w ka¿dej epoce i we
wszystkich miejscach zostaj¹ powo³ywani i wysy³ani nowi œwiadkowie: „Jak
maj¹ us³yszeæ bez tego, który by zwiastowa³? Jak zaœ mieliby zwiastowaæ, jeœli
by nie zostali pos³ani?” (Rz 10, 14-15).

64. ¯aden ludzki autorytet nie jest w stanie zagwarantowaæ prawdê Ewangelii,
gdy¿ jej autentycznoœæ i moc wzbudzania wiary jest w³aœciwoœci¹ samej Ewange-
lii (jej „extra nos”). Jednak z drugiej strony wiernoœæ Koœcio³a wymaga pewnych
form przekazywania tradycji i szczególnego urzêdu zwiastowania, pojednania i
nauczania w celu zabezpieczenia uregulowanego przekazu nauk apostolskich.
Prowadzi to do dynamicznego napiêcia, które by³o wyzwaniem dla Koœcio³a od
samego pocz¹tku.

Czêœæ druga
Apostolska Ewangelia i apostolskoœæ Koœcio³a

2.1. Wprowadzenie

65. W czêœci drugiej jest rozwa¿any apostolski charakter Koœcio³a, jak nasze
Koœcio³y wyznaj¹ go w Credo i rozumiej¹ w teologicznych tradycjach. Zadanie
polega na tym, ¿eby luteranie i katolicy wspólnie zbli¿yli siê do odpowiedzi na
pytanie, co sprawia, ¿e Koœció³ staje siê apostolski. Jest faktem, ze istniej¹ od
dawien dawna ró¿nice odnoœnie roszczeñ ka¿dego z naszych Koœcio³ów w spra-
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wie nieprzerwanej ³¹cznoœci z apostolskimi pocz¹tkami chrzeœcijañstwa. S¹ one
przeszkod¹ w ustanowieniu wspólnoty miêdzy naszymi Koœcio³ami. Dlatego w
tej czêœci zbadana zostanie szczegó³owo relacja miêdzy apostolsk¹ Ewangeli¹ o
naszym zbawieniu w Chrystusie a apostolskoœci¹ jako przymiotem Koœcio³a, aby
w ten sposób lepiej zrozumieæ rozmiar owej przeszkody i zbli¿yæ siê do jej prze-
zwyciê¿enia.

66. Poni¿ej najpierw przedstawimy, jak s¹ uzasadniane pogl¹dy naszych Ko-
œcio³ów na apostolskoœæ Koœcio³a w Piœmie œw. i jakiego dozna³y rozwoju w hi-
storii; przy okazji szczególn¹ uwagê poœwiêcimy przemianom w zakresie k³adze-
nia akcentów w najnowszych czasach. Elementy, które uzasadniaj¹ ³¹cznoœæ
wspó³czeœnie istniej¹cych Koœcio³ów z niepowtarzalnym pocz¹tkiem apostol-
skim, bêd¹ rozwa¿ane w swojej ró¿norodnoœci. W tej czêœci zbadany zostanie
tak¿e stopieñ zgodnoœci co do konfiguracji komponentów apostolskoœci.

67. Trudnoœæ tego zadania polega na przezwyciê¿eniu upraszczaj¹cej alterna-
tywy odnoœnie zaszeregowania ró¿nych komponentów apostolskoœci i ustalenia
ich rangi. S³yszy siê czêsto, ¿e luteranie s¹ zdania, i¿ Koœció³ tylko przez kaza-
nie i nauczanie Ewangelii znajduje siê w apostolskiej sukcesji, natomiast urzê-
dowi nie przys³uguje tutaj ¿adna istotna rola. Na odwrót katolikom przypisuje
siê pogl¹d, jakoby ju¿ nieprzerwana prawowita sukcesja apostolska jako taka
by³a gwarancj¹ apostolskoœci Koœcio³a. Jednak oba te twierdzenia wprowadzaj¹
w b³¹d.

68. Wa¿nym krokiem na drodze  do przezwyciê¿enia tej upraszczaj¹cej alter-
natywy bêdzie ukazanie, jakie znaczenie w obu tradycjach przys³uguje wiêksze-
mu zestawowi komponentów z zakresu wiary, kultu jak równie¿ form ¿ycia i
s³u¿by, które razem wziête s¹ czynnikiem konstytutywnym dla apostolskoœci jako
w³aœciwoœci Koœcio³a.

69. Druga kwestia, na któr¹ w tej czêœci musi byæ znaleziona odpowiedŸ, doty-
czy punktów oparcia, które pozwol¹ dzisiaj naszym Koœcio³om uznaæ w dialogu
apostolski charakter Koœcio³a partnerskiego, z którym aktualnie nie znajduj¹ siê
w pe³nej wspólnocie. W niniejszym studium zostanie ukazane, ¿e miêdzy katoli-
kami i luteranami  istnieje  faktycznie wiêksza zgodnoœæ pogl¹dów w odniesieniu
do apostolskoœci ni¿ siê zazwyczaj przyjmuje. Wywody, które nast¹pi¹ w tej czê-
œci uka¿¹ to w oparciu o nasz wspólny fundament biblijny oraz sposób, w jaki
apostolska Ewangelia rozumiana by³a w swojej relacji do Koœcio³a w biegu histo-
rii. Na tej podstawie w tej czêœci chodziæ bêdzie o kwestiê wzajemnego uznania,
które jest niew¹tpliwie decyduj¹cym krokiem na drodze do widzialnej jednoœci
naszych Koœcio³ów, do której d¹¿y nasz dialog.
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2.2. Orientacja biblijna

70.  Ewangelie podtrzymuj¹ pamiêæ o zwiastowaniu Jezusa, które zosta³o przed-
stawione szczegó³owo w czêœci pierwszej. Co Jezus mówi o Królestwie Bo¿ym,
Bogu, Ojcu, grzechu i przebaczeniu, wierze i nadziei ludzi, Izraelu i ludach, pozo-
staje baz¹ i nale¿y do zasadniczej treœci Ewangelii, któr¹ zwiastowali aposto³owie i
która nadal jest zwiastowana w Koœciele apostolskim. To ¿e wezwa³ uczniów, by
Go naœladowali (Mk 1, 16-20 par.) i wys³a³ ich (Mk 6, 6b-13 par.: £k 10, 1-16) nie
zostaje zapomniane, lecz utrwala w wielkanocnej transformacji apostolskie przes³a-
nie Koœcio³a. Wed³ug Dz 1, 3 Jezus podczas 40 dni swego ukazywania siê zwiastuje
nadal uczniom Królestwo Bo¿e. Wed³ug £k 24, 47 zmartwychwsta³y Mesjasz czyni
obietnicê, ¿e „W imiê Jego bêdzie g³oszone wszystkim narodom wezwanie do opa-
miêtania dla odpuszczenia grzechów, zaczynaj¹c od Jeruzalem”. Wed³ug Mt 28,
19n posy³a on ich do wszystkich narodów, aby je chrzcili „w imiê Ojca, i Syna, i
Ducha Œwiêtego, nauczaj¹c je zachowywaæ wszystko, co wam nakaza³em”.

71.  Jednak Ewangelia wielkanocna  odnawia nie tylko orêdzie Jezusa o Króle-
stwie Bo¿ym; obejmuje tak¿e, w ³¹cznoœci z nabo¿eñstwem, katechez¹, Caritas i
ca³ym ¿yciem Koœcio³a, orêdzie o zbawczej œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa,
o Jego preegzystencji i inkarnacji (J 1, 1-18), Jego wywy¿szeniu (Flp 2, 6-11) i
powrocie (1 Tes 1, 9n). Dopiero przez œmieræ i zmartwychwstanie Jego zwiasto-
wanie Ewangelii zostaje uznane i na nowo dalej zwiastowane przez uczniów jako
eschatologiczne wydarzenie zbawcze; wielkanocne uobecnienie i odnowienie
zwiastowania Jezusa o Królestwie Bo¿ym podkreœla to¿samoœæ Zmartwychwsta-
³ego z ziemskim, ukrzy¿owanym Jezusem z Nazaretu.

72. Wczesne formu³y wiary poœwiadczaj¹ wielkanocn¹ Ewangeliê. Wed³ug Dz
4, 12 Piotr wyznaje przed Sanhedrynem: „Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie
dano bowiem ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, w którym mogliby-
œmy byæ zbawieni”. W 1 Liœcie do Koryntian Pawe³ cytuje jedno z najstarszych
chrzeœcijañskich wyznañ wiary i ci¹gnie liniê a¿ do w³asnego powo³ania: „Prze-
kaza³em wam bowiem na pocz¹tku to, co i ja przej¹³em, ¿e zgodnie z Pismem
Chrystus umar³ za nasze grzechy, ¿e zosta³ pogrzebany i trzeciego dnia wskrze-
szony z martwych, zgodnie z Pismem, ¿e ukaza³ siê Piotrowi, potem Dwunastu.
Nastêpnie ukaza³ siê wiêcej ni¿ piêciuset braciom jednoczeœnie, z których wiêk-
szoœæ ¿yje do dziœ, niektórzy zaœ pomarli. PóŸniej ukaza³ siê Jakubowi, potem
wszystkim aposto³om. A jako ostatniemu ze wszystkich, jakby poronionemu p³o-
dowi, ukaza³ siê tak¿e mnie” (1 Kor 15, 3-8). Tak zmartwychwstanie Jezusa od-
nawia nie tylko przedwielkanocn¹, do Izraela ograniczon¹ misjê uczniów, lecz
daje jej teraz wymiar  ogólnoœwiatowej misji skierowanej do wszystkich narodów
(Mt 28, 16-20; Dz 1, 8; por. Mk 16, 15).
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73. Pierwszy zbór wierz¹cych, który gromadzi siê dziêki dzia³aniu Ducha
Œwiêtego, charakteryzuje siê wed³ug Dz 2, 42 tym, ¿e chrzeœcijanie „trwali (…)
w nauce aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i na modlitwach”. £ukasz
widzi w tym istotne elementy eklezjologiczne.

a) Na pierwszym miejscu £ukasz wymienia naukê aposto³ów. Bowiem aposto-
³owie, jak widzi ich £ukasz, uobecniaj¹ przez orêdzie Ewangelii tak¿e istotne
aspekty zwiastowania Jezusa, aczkolwiek w centrum ich zwiastowania znajduj¹
siê œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa. Wed³ug relacji zwi¹zanej z Zes³aniem Du-
cha Œwiêtego Piotr jest pierwszym, który rozpoczyna publiczne zwiastowanie w
Jerozolimie. Pawe³, chocia¿ dla £ukasza nie jest aposto³em w œcis³ym tego s³owa
znaczeniu, gdy¿ nie nale¿a³ do Dwunastu, wed³ug Dziejów Apostolskich zwiastu-
je tê sam¹ Ewangeliê jak Dwunastu. Nauka aposto³ów wymaga obrony w wal-
kach o prawowit¹ wiarê i nowej interpretacji w nowych sytuacjach. Nauka apo-
sto³ów nie jest jednak osamotniona, lecz powi¹zana z innymi fundamentalnymi
dzia³aniami Koœcio³a.

b) Wspólnota (koinonia) oznacza ³¹cznoœæ we wierze tych, którzy otrzymali
Ducha; wspólnota dóbr, która s³u¿y wspieraniu ubogich, jest istotnym wyrazem
tej ³¹cznoœci (Dz 2, 44n; 4, 32-35).

c) £amanie chleba daje siê najlepiej zinterpretowaæ na tle tradycji zwi¹zanej z
Wieczerz¹ Pañsk¹, która w wersji £ukasza zawiera wyraŸne wezwanie: „To czyñ-
cie na Moj¹ pami¹tkê” (£k 22, 19; por. 1 Kor 11, 24-25).

d) W przypadku modlitw, które s¹ odmawiane razem, ma siê w pierwszym rzê-
dzie na myœli Ojcze nasz, którego Jezus nauczy³ uczniów (£k 11, 1-4; por. Mt 6,
9-13). Ale tak¿e psalmy nale¿a³y od pocz¹tku do skarbca modlitewnego prazboru
(por. 1 Kor 14, 26: Kol 3, 16; Ef 5, 19); równie¿ kontynuowa³ on ¿ydowskie for-
my modlitwy.

Cztery znamiona Koœcio³a wymienione przez £ukasza nie s¹ jedynymi, ale s¹
znamionami istotnymi. £¹cz¹ one naukê z praktyk¹ wiary, zarówno w Caritas jak
i w kulcie. Zwiastowanie Ewangelii, które prowadzi do nawrócenia i przyjêcia
chrztu, wyprzedza ¿ycie religijne pierwszego zboru. Ten sam Duch, który prowa-
dzi ludzi ku s³uchaniu S³owa Bo¿ego, wzmacnia Koœció³, wspólnotê wierz¹cych,
do dawania  s³owem i czynem œwiadectwa Ewangelii.

74.  Ewangelia Jezusa Chrystusa musi byæ zwiastowana. Pawe³ pisze w Liœcie
do Rzymian o ludziach, którzy dochodz¹ do wiary. „Jak jednak maj¹ wzywaæ
Tego, w którego nie uwierzyli? Jak maj¹ uwierzyæ w Tego, którego nie us³yszeli?
Jak maj¹ us³yszeæ bez tego, który by zwiastowa³? Jak zaœ mieliby zwiastowaæ,
jeœliby nie zostali pos³ani? Tak, jak napisano: ‘Jak piêkne s¹ nogi tych, którzy
g³osz¹ Dobr¹ Nowinê’”. Nie ma zwiastowania Ewangelii bez osoby zwiastuj¹cej
(Rz 10, 14n); ale ¿aden zwiastuj¹cy Ewangeliê nie mo¿e zdominowaæ Dobrej
Nowiny; wszyscy powinni siê oddaæ w jej s³u¿bê.



116

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

75. Pierwszymi chrzeœcijañskimi g³osicielami, wys³anymi przez samego Zmar-
twychwsta³ego, byli aposto³owie (1 Kor 15, 1-11; Ga 1, 15n). Gdy w wyznaniu
wiary mówi siê wyraŸnie o „Koœciele apostolskim”, to dzieje siê tak dlatego,
gdy¿ wed³ug Ef 2, 20n zosta³ on zbudowany na fundamencie aposto³ów i proro-
ków, których istotne zadanie polega³o na zwiastowaniu Ewangelii (1 Kor 1, 17;
Dz 9, 15). Koœció³ jest Koœcio³em apostolskim, gdy¿ Ewangelia, której s³ucha we
wierze i wobec której daje œwiadectwo ma charakter apostolski.

76.  Nowy Testament nie dostarcza jednoznacznej koncepcji aposto³a (por.
czêœæ pierwsza). Wspólnym elementem jest pos³anie i zwiastowanie Ewangelii
s³owem i czynem. £ukasz  w swoim obrazie dwunastu aposto³ów podkreœla
eschatologiczne znaczenie Dwunastu; s¹ oni wyrazicielami nadziei na przywróce-
nie do dawnego stanu ca³ego Izraela; jednoczeœnie s¹ gwarantami tego, ¿e Zmar-
twychwsta³y Pan jest tym samym, który ¿y³ na ziemi i zosta³ ukrzy¿owany; zwia-
stowanie Koœcio³a ³¹cz¹ ze zwiastowaniem Jezusa. Lecz tak¿e wed³ug £ukasza
nakazem zmartwychwsta³ego Pana jest zwiastowanie Ewangelii „w Jeruzalem i w
ca³ej Judei, w Samarii i a¿ po krañce ziemi” (Dz 1, 8).

77. Rozumienie apostolatu przez Paw³a jest wê¿sze; zosta³o to w odpowiedni
sposób przedstawione w czêœci pierwszej tego studium. Dla niego misja apostol-
ska opiera siê na wizjach zmartwychwsta³ego Pana (Ga 1, 15n; 1 Kor 15, 1-11).
Tak¿e dla niego decyduj¹ce znaczenie ma to¿samoœæ Zmartwychwsta³ego z
Ukrzy¿owanym. Poniewa¿ Chrystus  umar³ „raz na zawsze” (Rz 6, 10), „za
wszystkich” (2 Kor 5, 14), misja odnosi siê nie tylko do Izraela, lecz tak¿e do
wszystkich narodów. Aposto³owie s¹ pos³ani do zwiastowania Ewangelii w taki
sposób, ¿eby Chrystus móg³ w ka¿dym miejscu byæ fundamentem Koœcio³a (1
Kor 3, 5-17; por. Ef 2, 20n; 4, 7-16). Na tym polega trwa³e znaczenie pauliñskie-
go apostolatu.

78. W konflikcie z przeciwnikami wœród Galatów Pawe³ stwierdza: „Nie ma
innej Ewangelii” ni¿ „Ewangelia Chrystusa…” (Ga 1, 7). Ewangelia apostolska,
bez wzglêdu na to, kto j¹ g³osi, jest jedna i ta sama jako ostateczne poselstwo
(por. 1 Kor 15, 11) oparte na œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (Ga 1, 1.4; 1 Kor
15, 3-5). Ta Ewangelia tworzy wspólnotê (Ef 4, 4n) i przyczynia siê do budowy
Koœcio³a (1 Kor 15, 1). Musi opieraæ siê na zwiastowanym S³owie (1 Kor 15, 2).

79. Ewangelista Marek opatruje swoje dzie³o napisem: „Pocz¹tek Dobrej No-
winy o Jezusie Chrystusie, Synu Boga”(Mk 1, 1). Wszyscy ewangeliœci w swo-
ich ró¿ni¹cych siê od siebie ewangeliach daj¹ œwiadectwo jednej Ewangelii
Boga, któr¹ Jezus zwiastowa³ i w której jest On zwiastowany. W Nowym Testa-
mencie jedn¹ Ewangeliê Jezusa spotykamy w czterech ewangeliach kanonicz-
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nych, które ze swej strony obejmuj¹ wiele partykularnych przekazów o Jezusie.
W przedmowie do swojej Ewangelii £ukasz stwierdza, ¿e przed jej napisaniem
wszystko dok³adnie zbada³ (£k 1, 1-4). W swoich Dziejach Apostolskich
£ukasz przedstawia, jak œwiadectwo Jezusa dotar³o do Jerozolimy i Judei, Sa-
marii i pogan a¿ do Rzymu (por. Dz 1, 8). Listy apostolskie relacjonuj¹, jak
¿ycie pierwszych zborów chrzeœcijañskich poœród ró¿nych trudnoœci, w we-
wnêtrznych sporach i zewnêtrznych zagro¿eniach, kszta³towa³o siê przez wiarê
w Jezusa Chrystusa.  Objawienie Jana umo¿liwia spojrzenie na realizacjê Bo¿e-
go panowania w œwiecie grzechu i chaosu a¿ do zejœcia na ziemiê niebiañskiego
Jeruzalem (Ap 21-22). Wszystkie te pisma to rozpisane na wiele g³osów nowo-
testamentowe œwiadectwo Ewangelii.

80.  £ukasz pisze do Teofila, ¿e jego nowa relacja o Jezusie jest napisana po
to, „abyœ nabra³ przekonania, ¿e to, czego ciê nauczono, jest prawdziwe” (£k 1,
4). Czwarty ewangelista swój zamiar przedstawia nastêpuj¹co: wszystko to „spi-
sano, abyœcie uwierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga i abyœcie wierz¹c,
mieli ¿ycie w Jego imiê” (J 20, 31). Pawe³ pisze w swoich listach, ¿e za ich po-
moc¹ chcia³ zwiastowaæ, pocieszaæ, prosiæ, napominaæ, nauczaæ. Ksiêgi nowote-
stamentowe s¹ wyrazem ¿ywej wiary  tych wszystkich, którzy przez zwiastowa-
nie Jezusa, Jego œmieræ i zmartwychwstanie uzyskali nadziejê na ostateczny ratu-
nek (por. Dz 3, 21). Nowy Testament zachowuje w ¿ywej pamiêci wezwanie do
naœladowania i nakaz misyjny Jezusa Chrystusa, prawdê Jego nauki i umi³owanie
Jego s³u¿by. Tak¿e pisma œwiête Izraela, Stary Testament, s¹ w pismach nowote-
stamentowych bez wyj¹tku rozumiane pryncypialnie tak, jak z pewnym radykali-
zmem powiada Drugi List do Tymoteusza: „Ca³e Pismo jest natchnione przez
Boga i po¿yteczne do nauczania, przekonywania, upominania, do wychowywania
w sprawiedliwoœci, aby cz³owiek Bo¿y by³ doskona³y, przygotowany do czynie-
nia wszelkiego dobra” ((2 Tm 3, 16n).

81.  Ewangelia apostolska spotyka nas zasadniczo w œwiadectwie Pisma œw.,
które ze swej strony bierze za punkt wyjœcia  i orientacji viva vox evangelii.
Nowy Testament, który powsta³ w Koœciele pierwszych wieków  i musi byæ
czytany w kontekœcie Starego Testamentu, przekazuje nam Ewangeliê Jezusa
Chrystusa. Kanoniczne zakoñczenie Listu do Rzymian wyjaœnia, jakie funda-
mentalne znaczenie ma Ewangelia apostolska dla Koœcio³a wszystkich epok:
„Temu zaœ – który ma moc utwierdziæ was wed³ug mojej Ewangelii i zwiasto-
wania Jezusa Chrystusa, wed³ug objawienia tajemnicy od wieków zachowanej
w milczeniu, ale teraz wed³ug polecenia odwiecznego Boga przez pisma pro-
rockie ujawnione wszystkim narodom, ¿eby je sk³oniæ do pos³uszeñstwa wiary
– Bogu, który jedynie jest m¹dry, jemu niech bêdzie chwa³a na wieki wie-
ków…” (Rz 16, 25n).
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2.3. Aposto³owie i Koœció³: interpretacja starokoœcielna
i œredniowieczna

2.3.1. Wczesne wypowiedzi na temat apostolskoœci Koœcio³a

82.  Wczesne wypowiedzi poapostolskie na temat stosunku Koœcio³a do apo-
sto³ów zachowa³y siê tylko we fragmentach, s¹ to jednak fragmenty wa¿ne.
Pierwszy List Klemensa, pisany oko³o roku 96 po Chr. w Rzymie, wzywa wie-
rz¹cych w Koryncie do podporz¹dkowania siê tym, których urz¹d pochodzi w
ustalonym porz¹dku od tych, którzy otrzymali pe³nomocnictwo któregoœ z apo-
sto³ów. Natomiast Polikarp, biskup Smyrny apeluje usilnie do Koœcio³a w Filip-
pi, który by³ nauczany przez Paw³a w „s³owie prawdy”, by „powróci³ do s³owa,
które od samego pocz¹tku by³o nam przekazywane”, to znaczy do apostolskie-
go poselstwa o przyjœciu Chrystusa w ciele i Jego krzy¿u wraz z przekazanymi
s³owami Pana6 .

83.  WyraŸniejsze zainteresowanie kontynuowaniem nauki aposto³ów pojawi³o
siê w polemikach drugiego i trzeciego stulecia z nauczycielami gnostycyzmu
Walentynem i Bazylidesem, którzy twierdzili, ¿e przekazuj¹ swoim uczniom ob-
jawione nauki pochodz¹ce od Jezusa. Hegezyp, który pisa³ ok. 180 r. po Chr.,
oœwiadczy³, ¿e wspó³czeœni mu biskupi, bêd¹cy nastêpcami aposto³ów w Jerozo-
limie, Koryncie i Rzymie, przed³o¿yli zgodnie to samo publiczne nauczanie, któ-
re ró¿ni³o siê od nauczania gnostyków. Krótko potem twierdzi³ Ireneusz, ¿e pu-
bliczne nauczanie chrzeœcijañskie w ró¿nych miejscach, w których biskupi trzy-
mali siê kanonu prawdy lub przejêtej od aposto³ów regu³y wiary, jest zasadniczo
takie same. Pewny dostêp do S³owa Bo¿ego ma siê w Koœcio³ach, którymi kieruj¹
biskupi, których urz¹d jest w ci¹g³oœci z tymi, których aposto³owie upowa¿nili do
przekazywania dalej prawdy Chrystusa.

84.  Kanon prawdy, który nie by³ respektowany przez gnostyków, stanowi³
wytyczne apostolskiego nauczania i zasady interpretacji Pisma œw., na przyk³ad w
podtrzymywaniu to¿samoœci Boga Izraela i Ojca Jezusa Chrystusa. Lecz Marcjon,
nauczyciel wczesnego Koœcio³a, zakwestionowa³ pos³ugiwanie siê  pismami Izra-
ela przez chrzeœcijan; to doprowadzi³o do jego ekskomuniki w Rzymie w 144 r.
po Chr. Dlatego szereg autorów podkreœla³o mocniej rolê, jak¹ Œwiête Pisma Izra-
ela maj¹ dla wiary chrzeœcijañskiej, poniewa¿ œwiadcz¹ one o Bogu jako Bogu-
Stworzycielu sprawiedliwoœci i obietnicy. Z up³ywem czasu doœwiadczano w Ko-
œciele sta³¹ obecnoœæ aposto³ów przez apostolskie nauczanie, które wierz¹cy

6 List do Filipian nr 3 i 7, datowany na drugie dziesiêciolecie drugiego stulecia, krótko po pojawieniu siê
przejazdem w Smyrnie w charakterze wiêŸnia Ignacego z Antiochii.
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otrzymywali w czytaniach tekstów apostolskich, które póŸniej mia³y siê staæ ka-
nonem nowotestamentowym. W czwartym i pi¹tym stuleciu wielcy biskupi – ka-
znodzieje zwi¹zali Pismo œw. z kwestiami doktryny i ¿ycia chrzeœcijañskiego, tak
¿e Koœcio³y w intensywnym sensie nabra³y apostolskiego charakteru, jednak bez
wyraŸnego powi¹zania tej tendencji z pojêciem apostolskoœci.

85.  Wœród wczesnych wyznañ wiary, które s¹ podobne do Apostolicum, któ-
rym pos³ugujemy siê dzisiaj w naszych Koœcio³ach, niektóre wyznania chrzcielne
wyznaj¹ w trzecim artykule „jeden, œwiêty i apostolski Koœció³”. Sobór w Nicei
(325) wyda³ przeciw tym, którzy pos³ugiwali siê ariañskimi has³ami, anatemê
„katolickiego i apostolskiego Koœcio³a”. Szeroko rozpowszechnione i jeszcze dzi-
siaj odmawiane wyznanie wiary Soboru w Konstantynopolu (381) stwierdza, ¿e
Koœció³ jest „apostolski”. Jest to atrybut powsta³y w wyniku dzia³ania Ducha
Œwiêtego, który wierz¹cych jednoczy, uœwiêca i zachowuje przez stulecia w ci¹-
g³oœci z wiar¹ aposto³ów, ich nauk¹ i strukturami ¿ycia wspólnotowego.

2.3.2. Szczególna apostolskoœæ Rzymu i jego biskupa

86.  W okresie patrystycznym Koœcio³om uchodz¹cym za za³o¿one przez apo-
sto³ów (sedes apostolicae) przypada³a normatywna rola w objaœnianiu treœci
prawdziwej wiary w Chrystusa. Lecz od drugiego stulecia Koœció³ Rzymu, w któ-
rym Piotr i Pawe³ byli czczeni jako mêczennicy, zacz¹³ domagaæ siê uznania swo-
jej szczególnej „apostolskoœci”. Biskupi Rzymu wyst¹pili z roszczeniem przejê-
cia odpowiedzialnoœci, jak¹ Chrystus przekaza³ Piotrowi; w pi¹tym stuleciu uzna-
li nauki i normy, uchwalone przez synody lokalne na Zachodzie, za powszechnie
obowi¹zuj¹ce. Z up³ywem czasu biskupi, prezbiterzy lub synody, z Zachodu jak i
ze Wschodu, zwracali siê coraz czêœciej do Rzymu z proœb¹ o interwencjê w sytu-
acjach konfliktowych. Szukali wsparcia w swoich racjach, prosili o radê lub ocze-
kiwali stamt¹d decyduj¹cego wyjaœnienia dyscyplinarnej lub doktrynalnej kwestii
spornej. Fakt bycia we wspólnocie (communio) z Koœcio³em Rzymu zyskiwa³ na
znaczeniu.

87.  Szczególna apostolskoœæ Rzymu znalaz³a swój wyraz w zasadach, które
na Zachodzie w okresie póŸnego antyku i œredniowiecza sta³y siê niemal bezspor-
ne i które daj¹ siê streœciæ w zasadzie prima sedes a nemine iudicatur („nikt nie
s¹dzi pierwszej Stolicy”). Jednak w uzupe³nieniu œredniowieczni kanoniœci sfor-
mu³owali wyj¹tek dotycz¹cy papie¿a:  nisi deprehendatur a fide devius („…chyba
¿e zostanie stwierdzone odstêpstwo od wiary”). Papie¿ Hormizdas sformu³owa³ w
515 r. zasadê normatywnej roli Rzymu w zakresie doktryny: quia in Sede Aposto-
lica immaculata est semper catholica servata religio („poniewa¿ w  Stolicy Apo-
stolskiej religia katolicka zawsze zachowa³a swoj¹ czystoœæ”). Lecz papie¿ Grze-
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gorz Wielki (590-604) sam nazwa³ siebie servus servorum Dei („s³uga s³ug Bo-
¿ych”) i uzna³ Antiochiê i Aleksandriê za stolice apostolskie, które równie¿ do-
znawa³y autorytetu „Piotrowego” w koœcielnej communio tych Koœcio³ów, które
zosta³y za³o¿one przez Piotra i innych aposto³ów.

88. We wczesnym œredniowieczu zanik³y na Zachodzie w du¿ym stopniu star-
sze struktury kolegialnego kierowania Koœcio³em, takie jak synody prowincjonal-
ne. U³atwi³o to przejœcie Koœcio³ów lokalnych pod w³adzê cesarsk¹ i ksi¹¿êc¹.
Sprzeciwili siê temu papie¿e zwi¹zani z reformami gregoriañskimi zapocz¹tko-
wanymi w XI stuleciu w imieniu wolnoœci Koœcio³a, rozszerzaj¹c skutecznie
swoje wp³ywy w du¿ej czêœci Europy Zachodniej. Œredniowieczne akty prawne,
wyra¿aj¹ce eklezjologiê tamtej epoki, opisa³y zmienion¹ strukturê Koœcio³a z pa-
pie¿em na szczycie hierarchii. Niemal zanik³o rozumienie Koœcio³a jako wspól-
noty Koœcio³ów lokalnych, w których pod kierownictwem biskupa ¿ywe pozosta-
³o apostolskie orêdzie. Jednostki, jak Ockham (+ 1347), Wyclif (+ 1384) i Hus (+
1415) protestowa³y przeciw dominuj¹cej jurydycznoœci kosztem radykalnie du-
chowego Koœcio³a. Lecz kryzys zwi¹zany z tzw. schizm¹ zachodni¹ (1379-1417)
sprawi³, ¿e od¿y³y stare idee zwi¹zane z korporacyjnie  sprawowanym autoryte-
tem czy to w Koœciele uniwersalnym lub konkretnie w soborze powszechnym,
który móg³by zakoñczyæ schizmê. Miano nadziejê na uruchomienie ogólnej refor-
my Koœcio³a. Lecz restauracja papiestwa po Soborze w Konstancji, która swoje
eklezjologiczne sformu³owanie  znalaz³a w Summa de ecclesia (1452) J. Torqu-
emady OP, sprawi³a, ¿e zarówno sobór jak i reforma podporz¹dkowane zosta³y
w³adzy koœcielnej papie¿y.

2.3.3. Apostolskoœæ w stylu ¿ycia, sztuce i liturgii

89. W okresie œredniowiecza na Zachodzie wzros³o znaczenie nowych aspek-
tów apostolskoœci Koœcio³a poza hierarchi¹. Ruchy, które rozwinê³y siê pod ko-
niec jedenastego stulecia próbowa³y o¿ywiæ na nowo vita apostolica („apostolsk¹
formê ¿ycia”) we wspólnotach bez w³asnoœci prywatnej, które poœwiêca³y siê pra-
cy i modlitwie na wzór prazboru w Jerozolimie. W ruchu waldensów d¹¿enie to
przejawia³o siê jako ¿¹danie apostolskiej prostoty i kazania opartego na fragmen-
tach Pisma œw. prze³o¿onego na jêzyk krajowy. Poniewa¿ g³osili oni kazania bez
zgody biskupa, zostali w 1182 r. potêpieni i zmarginalizowani. Jednak w trzyna-
stym stuleciu aprobata programu Dominika i Franciszka z Asy¿u zapewni³a, ¿e
idea³ ¿ycia w zgodzie z apostolskimi pocz¹tkami Koœcio³a i szerzenia S³owa Bo-
¿ego uzyska³  sta³¹ obecnoœæ w Koœciele.

90.  Ikonografia póŸnego antyku i œredniowiecza uœwiadomi³a chrzeœcijanom
fundamentaln¹ rolê  aposto³ów. Trzymaj¹c siê liczby Dwunastu zmieniaæ siê mo-
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g³y osoby, gdy na przyk³ad Pawe³ zastêpowa³ Mateusza.  Wczesne freski poka-
zuj¹ Chrystusa, jak naucza Dwunastu s³owa objawienia, a mozaiki stawia³y Chry-
stusa poœród aposto³ów jako Tego,  który za ich poœrednictwem daje nowe prawo
¿ycia. Czêœci¹ sk³adow¹ wszystkich wiêkszych katedr gotyckich by³y pos¹gi apo-
sto³ów, zgrupowane na przyk³ad na portalach z prorokami, którzy dawali œwia-
dectwo o Chrystusie przed Jego przyjœciem. Kalendarz liturgiczny rozdziela³
œwiêta aposto³ów na ca³y rok, chc¹c stworzyæ w ten sposób regularny rytm wspo-
minania wobec ca³ego œwiata wybranych przez Jezusa emisariuszy.

91. Niektóre œredniowieczne rzeŸby, obrazy i ilustrowane biblie ³¹cz¹ ka¿dego
aposto³a z artyku³em wyznania wiary i ukazuj¹ tak¿e, jak po wniebowst¹pieniu
Chrystusa aposto³owie opuszczaj¹ Jerozolimê, by w ramach misji g³osiæ Ewange-
liê i udzielaæ chrztu. Kanon rzymski wymienia imiona dwunastu aposto³ów w
modlitwie Communicantes  zaraz po tym, gdy Te igitur powiada o ofierze, ¿e jest
sk³adana  dla dobra wszystkich, którzy wyznaj¹ „katolick¹ i apostolsk¹ wiarê”.
Gabriel Biel w pewnym dziele, które studiowa³ Luter, na temat tych modlitw po-
czyni³ uwagê, ¿e aposto³owie jako g³ówni œwiadkowie œmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa maj¹ fundamentalne znaczenie dla Koœcio³a, ale ich pozycja zale¿y
od Chrystusa, jako ostatecznego fundamentu, z którego wiara wziê³a swój pocz¹-
tek i aktualnie czerpie sw¹ moc7 .

2.3.4. Wezwania do  reformy

92. Przez ca³e piêtnaste stulecie a¿ do pierwszych lat szesnastego stulecia in-
dywidualni ludzie Koœcio³a opracowywali memoria³y i apele wzywaj¹ce do refor-
my Koœcio³a8 . Uwa¿ni obserwatorzy mogli siê zorientowaæ, ¿e zamo¿na i wp³y-
wowa hierarchia nie harmonizowa³a ju¿ ze swym apostolsk¹ misj¹. Czêsto apelo-
wano przede wszystkim o powrót do przestrzegania starych zasad, a niektórzy,
jak Wyclif i Hus ¿¹dali odnowienia biblijnego zwiastowania. Ale ¿¹danie reformy
g³owy a przez to i cz³onków pozostawa³o niespe³nion¹ nadziej¹.

7 Gabrieli Biel canonis misse expositio, pars 1, lectio XXXII, G. i XXIV, C-G (hg. v. H.A. Oberman &
W.J. Courtenay, Pars Prima, Wiesbaden 1963, 334 i 227-232). Dzie³o to by³o wydawane 15 razy przed ro-
kiem 1488; Luter czyta³ je przed swoimi œwiêceniami kap³añskimi w 1507 roku.

8 Pewne reprezentatywne tytu³y: De squaliboribus Romanae curiae (Mateusz z Krakowa, 1404), Monita
de reformatione ecclesiae in capite et membris (Pierre d’Ailly, 1469), Advisamenta super reformationem
papae et romanae curiae (D. Capracica, 1447), Libellus de remedies afflictae ecclesiae (R. Sánchez de
Arévalo, 1469), Libellus ad Leonem X (T. Giustanini & V. Qurini, 1513). Dodaæ nale¿y kazanie G. Savona-
roli wyg³oszone we Florencji wzywaj¹ce do reformy oraz skargi w sprawie papieskich nominacji i op³at
sformu³owane w Gravamina nationis Germanicae i regularnie aktualizowane podczas sejmów Rzeszy pod
koniec piêtnastego stulecia. Nowym i bardzo atrakcyjnym programem reformy by³y opracowane po roku
1500 przez Erazma propozycje odnowy teologii, duchowoœci i kaznodziejstwa w oparciu o oryginalne grec-
kie apostolskie pisma Nowego Testamentu.
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2.4.    Rozwój w okresie Reformacji i póŸniej

2.4.1.  Reformacja luterañska

93.  Wœród wczesnonowo¿ytnych reprezentantów reformy religijnej szczegól-
nie wyró¿nia³ siê Luter przez si³ê swego powo³ywania siê na biblijn¹ podstawê
reformy, tak jak j¹ znajdujemy szczególnie w pismach apostolskich Nowego Te-
stamentu. Luter powiada³, ¿e aposto³ to „ktoœ, kto przynosi S³owo Bo¿e”9 ; apo-
stolskie dziedzictwo rozumia³ on ca³kiem z perspektywy Ewangelii i nakazu ob-
wieszczania go. Koœció³ ¿yje dziêki specyficznemu s³owu, które dociera do niego
od zmartwychwsta³ego Chrystusa przez aposto³ów i nastêpuj¹cych po nich œwiad-
ków. „Gdzie jest S³owo, tam jest Koœció³”10 . Koœció³ pozostaje apostolskim przez
to, ¿e zwiastuje Dobr¹ Nowinê o Chrystusie, „który zosta³ wydany z powodu na-
szych przestêpstw i wskrzeszony dla naszego usprawiedliwienia” (Rz 4, 25). A
zatem: „Gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych, czy to bêdzie na morzu lub
w g³êbi ziemi, je¿eli tylko trzymaj¹ siê S³owa Bo¿ego, kieruj¹ siê t¹ sam¹ wiar¹ i
ufnoœci¹, wówczas z pewnoœci¹ mamy do czynienia z prawdziwym i  pierwotnym
Koœcio³em apostolskim”11.

94. S³owo Ewangelii objawia moc zmartwychwsta³ego Chrystusa przez to,
¿e zgromadza i tworzy Koœció³ jako creatura verbi („twór Ewangelii”)12 , w któ-
rym pasterze, kaznodzieje i wszyscy wierz¹cy s¹ powo³ani do kontynuowania
sukcesji w œwiadectwie dla zbawczego panowania Chrystusa. Chrystus, teraz po
prawicy Boga, panuje widzialnie na ziemi przez g³oszenie Ewangelii i sprawo-
wanie sakramentów w Koœciele. Przyjêcie orêdzia apostolskiego w wierze
oznacza tak¿e przyjmowanie praktyk, takich jak chrzest, Wieczerza Pañska,
w³adza kluczy i wzajemne pocieszanie, przez które orêdzie Chrystusa nape³nia
¿ycie ludzi Bo¿¹ moc¹13 . Przez apostolskie s³owo i apostolskie praktyki Duch
Œwiêty, jak wywodzi Luter w Du¿ym Katechizmie (trzeci artyku³ Credo), z po-
moc¹ urzêdu tych, którzy zostali powo³ani w sposób prawowity, rozdaje skarb
przebaczenia grzechów i uœwiêcenia, uzyskany prze œmieræ i zmartwychwstanie
Chrystusa.

9 Por. WA 2; 452, 28n (Kommentar zum  Galaterbrief, 1519): “Kto zatem jest aposto³em, jak nie ten,
który przynosi S³owo Bo¿e?”. Por. tak¿e Artyku³y Szmalkaldzkie II, 1 (Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a luterañ-
skiego, Bielsko-Bia³a 1999, s. 338).

10 „Ubi est verbum, ibi est Ecclesia” (WA 39/II; 176, 8n; Promotionsdisputation  von Johannes Mac-
chabäus Scotus, 1542).

11 WA 47; 778, 9-12 (Kazanie, 1539).
12 Por. WA 2; 430, 6-7 (Resolutiones Lutherianae super propositionibus suis Lipsiae disputatis, 1519);

por. tak¿e WA 6; 560, 33-35 (De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium, 1520); 7; 721, 9-14 (Ad li-
brum eximii Magistri Nostri Ambrosii Catharini; 1521) i 17/1; 100, 2-3 (Kazanie, 1525).

13 Por. WA 41; 131, 14-31 (Kazanie na Psalm 110, 1535); Artyku³y Szmalkaldzkie III, 4.
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95.  Luter mówi³ rzadko o „Koœciele apostolskim”.  Ale rzeczywistoœæ, któr¹
okreœlamy apostolskoœci¹ Koœcio³a, rozumia³ jako kontynuacjê w zwiastowaniu
tego samego orêdzia jak aposto³owie i jako kontynuacjê w sprawowaniu chrztu,
Wieczerzy Pañskiej, urzêdu kluczy, powo³ania na urz¹d, publicznego zgromadze-
nia na nabo¿eñstwie w celu wielbienia i wyznawania wiary, jak i w niesieniu
krzy¿a jako uczniowie Chrystusa14 . To s¹ znamiona Koœcio³a, po których mo¿na
go rozpoznaæ, poniewa¿ s¹ one albo œrodkami, przez które Duch Œwiêty stwarza
wiarê i Koœció³, albo poniewa¿ s¹ nieroz³¹cznie zwi¹zane z wiar¹ i Koœcio³em.
Poœród tych znamion jest jednak orêdzie Ewangelii rozstrzygaj¹cym kryterium
kontynuacji z Koœcio³em apostolskim.

96.  Przekaz apostolskiego dziedzictwa jest oparty na Piœmie œw. i zawsze
znajduje siê w relacji z nim; jest ono probierzem ka¿dego kazania, ka¿dego na-
uczania i ka¿dej praktyki. Czytaj¹c Pismo œw. w nakierowaniu na centrum, ³askê
Bo¿¹ w Chrystusie, znajdujemy w³aœciwe zrozumienie nauki apostolskiej15 , która
obejmuje trynitarn¹ i chrystologiczn¹ naukê starego Koœcio³a. Nauka o usprawie-
dliwieniu przez wiarê jest tym czynnikiem, który wyra¿a takie zrozumienie i kon-
centruje je na Chrystusie.

97.  Ewangelia jest podstaw¹ wszelkiego autorytetu w Koœciele. Poniewa¿ au-
torytet apostolski jest konkretn¹ pos³ug¹ na rzecz orêdzia Chrystusowego, nie
wystarcza pozycja lub rola jednej osoby, by legitymizowaæ nauczanie; musi byæ
ono przetestowane w œwietle jego zgodnoœci z Ewangeli¹, której pierwotnymi
przekazicielami byli aposto³owie. Z drugiej jednak strony,  sprawa przejêcia pu-
blicznego zwiastowania tego orêdzia, które jest œrodkiem do przekazywania nie-
zbêdnych dla ¿ycia obietnic Bo¿ych, musi siê wi¹zaæ z  autoryzacj¹ kogoœ przez
jasno okreœlone powo³anie.

Kontynuacja i krytyka w okresie Reformacji luterañskiej

98.  Celem reformatorów by³o przywrócenie kontynuacji z prawdziwym Ko-
œcio³em aposto³ów przez nowe przyjêcie Ewangelii apostolskiej i zgodnej z ni¹
praktyki koœcielnej. Wi¹za³o siê to z odrzuceniem fa³szywych wyobra¿eñ na te-
mat Ewangelii jak i wypaczeñ w zakresie praktyki, z powodu których Koœció³ w
swoim czasie zerwa³ kontynuacjê z aposto³ami. Bowiem Dobra Nowina uleg³a
zafa³szowaniu dlatego, ¿e uzale¿ni³a ³askê Bo¿¹ od dobrych uczynków a Wiecze-
rzê Pañsk¹ skoncentrowa³a na ofierze, sk³adanej w celu pojednania z Bogiem, i

14 Por. Lutra obronê kontynuacji Koœcio³ów luterañskich ze staro¿ytnym Koœcio³em aposto³ów w: Von
den Konziliis und Kirchen (1539) (WA 50; 628-644) i Wider Hans Worst (1541) (WA 51; 479-487).

15 WA 42; 562, 14-16 (Wyk³ad na temat Ksiêgi Rodzaju, 1535-1545): „Hoc vero est apostolice tractare
scripturas, et statuere islam universalem sententiam, … quod omnes, qui credunt verbo Dei, sunt iusti.
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przez hierarchiê papiesk¹, która roœci³a sobie prawo do narzucania nowych arty-
ku³ów wiary i zwyczajów koœcielnych, które wi¹za³y sumienie.

99. Reformacja odrzuci³a to, co w jej ocenie w Koœciele pod w³adz¹ papie¿a
by³o sprzeczne z Ewangeli¹ i j¹ zaciemnia³o; ale jej krytyka nie by³a totalna,
gdy¿ Luter potrafi³ powiedzieæ, „¿e w papiestwie jest prawdziwe Pismo œw.,
prawdziwy chrzest, prawdziwy Sakrament O³tarza, prawdziwy klucz do od-
puszczenia grzechów, prawdziwy urz¹d kaznodziejski, prawdziwy kate-
chizm”16 . S¹ to elementy apostolskiego dziedzictwa, które Koœció³ katolicki
posiada³ i przekazywa³, podczas gdy Koœcio³y Reformacji pos³ugiwa³y siê nimi
w w³aœciwy sposób.

100.  Tak wiêc krytyka Reformacji s³u¿y³a zorientowaniu ¿ycia Koœcio³a zno-
wu na Ewangeliê jako centrum i zreorganizowaniu  go dla s³u¿by na rzecz prze-
kazywania Ewangelii. Reformacja chcia³a odnowiæ kontynuacjê z Koœcio³em
apostolskim przez skupienie ¿ycia koœcielnego wokó³ Pisma œw. i jego interpreta-
cji w kazaniu, przez chrzest i codzienne jego wspominanie, przez wspólne cele-
browanie Wieczerzy Pañskiej, przez pastoralne sprawowanie w³adzy kluczy w
postêpowaniu z grzechem i przez nowe podkreœlenie, ¿e urz¹d jest pos³ug¹ w za-
kresie komunikacji z Ewangeli¹. Przez kazanie i te podstawowe formy  Ewange-
lia o Jezusie Chrystusie uobecnia siê  w Koœciele.

101. Czyste zwiastowanie Ewangelii i w³aœciwe sprawowanie sakramentów s¹
konieczne dla egzystencji Koœcio³a (Konfesja Augsburska, art. 7). Ten fundamen-
talny artyku³ definiuje Koœció³ przez jego stosunek do misji apostolskiej a jedno-
czeœnie ustala, co jest konieczne dla jednoœci Koœcio³a. Ale zgodnoœæ w sprawie
nauki Ewangelii obejmuje tak¿e wprowadzon¹ przez aposto³ów praktykê ko-
œcieln¹, przez któr¹ orêdzie oddzia³uje na ¿ycie i nadaje kszta³t ¿yciu zboru (por.
wy¿ej nr 94-95). Poza apostolskim j¹drem mog¹ byæ uznane „tradycje”, ale nie
jako konieczne dla istoty Koœcio³a i jego jednoœci.

102.  Zachowanie kontynuacji Koœcio³a w jego orêdziu i w zasadniczo z nim
zwi¹zanymi, pochodz¹cymi od aposto³ów formami praktyki koœcielnej skupia siê
ostatecznie na katechezie; jest ona pouczeniem i inicjacj¹ zmierzaj¹c¹ do kszta³-
towania ¿ycia i pobo¿noœci przez podstawowe teksty przykazañ Bo¿ych, wyzna-
nia wiary, modlitwy, sakramenty jak równie¿ wyznania win i absolucji przez w³a-
dzê kluczy. Dziêki temu wszystkiemu dziedzictwo apostolskie w Koœciele pozo-
staje obecne i ¿ywe.

16 WA 26; 147, 15-17 (Von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherrn. Ein Brief Martin Luthers; 1528). Por.
tak¿e WA 40/I; 69 (Kommentar zum Galaterbrief; 1535).
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2.4.2. Apostolskoœæ w Trydencie
i w katolickiej teologii potrydenckiej

103.  Przygotowuj¹c swoje wyjaœnienia doktrynalne i dekrety reform Sobór w
Trydencie stwierdzi³ najpierw, ¿e Ewangelia Chrystusa, g³oszona przez aposto-
³ów, jest Ÿród³em wszelkiej zbawczej prawdy  i wszystkich norm dzia³ania chrze-
œcijañskiego. Ta Ewangelia doprowadzi³a do powstania korpusu nauki i norm,
który znalaz³ wyraz zarówno na piœmie jak i w tradycjach niepisanych, przekaza-
nych Koœcio³owi przez aposto³ów (DS. 1501; Tanner, 663). Ale ta sama Ewange-
lia jest nie tylko s³owem zewnêtrznym, lecz i wewnêtrznym zasianym przez Du-
cha Œwiêtego w sercach wierz¹cych17 . Sobór w Trydencie ustali³ zakres kanonu
Pisma œw.  i oœwiadczy³, ¿e interpretacje Pisma œw., które dotycz¹ wiary i obycza-
jów, nie mog¹ odbiegaæ od rozumienia, jakie Koœció³ ju¿ zawsze reprezentowa³ i
które objaœniali Ojcowie Koœcio³a. To rozumienie istnieje tak¿e dzisiaj i umo¿li-
wia urzêdowi nauczaj¹cemu oceniaæ adekwatnoœæ biblijnych interpretacji (DS.
1507; Tanner, 664).

104. Sobór w Trydencie nie przed³o¿y³ dogmatycznej eklezjologii, lecz obszar
ten zostawi³ otwarty. Teolodzy odpowiadali na bezpoœrednie potrzeby kontrower-
sji, rozwijaj¹c apologetyczne rozwa¿anie apostolskoœci, to znaczy prezentacje do-
wodów, ¿e tylko Koœció³ rzymski jest vera ecclesia („prawdziwym Koœcio³em”) z
prawowiernym autorytetem nauczaj¹cym i prawowitym gremium biskupów i ka-
p³anów18 . Tak¿e katolickie podrêczniki eklezjologii w okresie potrydenckim by³y
zdominowane przez apologetykê; ich argumentacja przedstawia³a liczne ze-
wnêtrzne „znamiona” lub „notae”, dziêki którym mo¿na zidentyfikowaæ prawdzi-
wy Koœció³ Chrystusa, przede wszystkim przez papiesk¹ i biskupi¹ sukcesjê w
urzêdzie, od Piotra i innych aposto³ów a¿ do czasów wspó³czesnych.

105. Katolicka teologia potrydencka by³a zawê¿ona przez ograniczenia w za-
kresie argumentacji, które praktycznie nie pozostawia³y miejsca na wyposa¿enie
Koœcio³a w Pismo œw., wyznania wiary, kult, pobo¿noœæ i ³ad ¿ycia, elementy,
które przecie¿ formowa³y ¿ycie katolików i w których, w ró¿ny sposób, mieli tak-
¿e udzia³ chrzeœcijanie z Koœcio³ów od³¹czonych. Eklezjologia by³a zdominowa-
na zajmowaniem siê formaln¹ kwesti¹ prawowitoœci posiadania tych lub innych

17 Kardyna³ legat M. Cervini, póŸniejszy papie¿ Marceli II mówi³ o wpisanej w serca Ewangelii w pro-
gramowym przemówieniu z 18 lutego 1546 r. , które by³o wprowadzeniem w obrady na temat Pisma œw. i
tradycji. Por. CT 1 (Freiburg 1901), 484n.

18 To zacieœnione ujêcie teologiczne, które nie bierze pod uwagê kazania, ¿ycia duchowego i zapa³u mi-
syjnego, zosta³o w sposób mistrzowski przedstawione przez G. Thilsa, Les notes de l’Eglise dans l’apo-
logétique catholique depuis la Réforme (Gembloux, 1937). Wzorcow¹ prezentacj¹ „apostolskoœci” w formie
historycznego dowodu jest artyku³ J. Bainvela w monumentalnym Dictionnaire de Théologie Catholique I,2
(1909), 1618-1631.
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darów. Dary wewnêtrzne mia³y jakby mniejsze znaczenie ni¿ sprawdzalne zna-
miona, po które siêga³a apologetyka wykorzystuj¹c w tym celu historiê. W dysku-
sji kierowano siê celem bazowania na rzeczywistoœci instytucjonalnej, w której
prawda Jezusa Chrystusa jest nauczana w sposób normatywny, Jego sakramenty
s¹ skutecznie udzielane a kierownictwo pastoralne jest sprawowane  w prawo-
wierny sposób; szczególn¹ zas³ugê w tym wszystkim ma sukcesja apostolska pa-
pie¿a i biskupów  w Koœciele, który z pewnoœci¹ nadal jeszcze cieszy siê obieca-
nym przez Chrystusa wsparciem.

2.5.Rozwój zmierzaj¹cy do rozwi¹zania i konsensu

2.5.1.Katolicko-ekumeniczna  wizja uczestniczenia w apostolskoœci

Ewangelia i kolegium biskupów

106. W po³owie dwudziestego wieku znacz¹ce dzie³a teologii biblijnej w po³¹-
czeniu z ponown¹ edycj¹ Ÿróde³ patrystycznych i liturgicznych da³y katolikom do
rêki materia³y pomocnicze dla rozwijania nowych idei w eklezjologii. Fundamen-
tem jest jednak Ewangelia, jak mówi o tym Sobór Watykañski II we wstêpie do
swojego dogmatycznego tekstu o Koœciele (LG 1), nawi¹zuj¹c do Chrystusa jako
„œwiat³oœci narodów” (lumen gentium), która przez g³oszenie Ewangelii wszelkie-
mu  stworzeniu (Mt 16, 15) ma oœwieciæ wszystkich ludzi.

107. Deklaracja Tridentinum o Ewangelii jako Ÿródle wszelkiej zbawiennej
prawdy zostaje sformu³owana na nowo przez Sobór Watykañski II (DV 7) w ten
sposób, ¿e „Ewangelia” staje siê skoncentrowanym wyrazem Bo¿ego objawienia,
które wierz¹cym z pe³ni mi³oœci Bo¿ej zapewnia dostêp do Ojca przez Chrystusa
w Duchu Œwiêtym. Objawiona prawda o Bogu i zbawieniu ludzi „jaœnieje dla nas
w Chrystusie, który jest zarazem Poœrednikiem i Pe³ni¹ ca³ego Objawienia” (DV
2). Chrystus jest koñcem i dope³nieniem objawienia przez swoje s³owa i czyny,
znaki i cuda, a zw³aszcza przez swoj¹ œmieræ na krzy¿u i chwalebne zmartwych-
wstanie, które wyra¿aj¹ orêdzie Ewangelii, „¿e Bóg jest z nami, aby nas wybawiæ
z ciemnoœci grzechu i œmierci i wskrzesiæ do ¿ycia wiecznego” (DV 4). Ewange-
lia o zbawieniu zostaje wiêc wyartyku³owana w Konstytucji o Objawieniu Bo¿ym
(Dei verbum) Soboru Watykañskiego II, która w sensie merytorycznym poprze-
dza wszystko, co Sobór naucza³ o Koœciele i jego ¿yciu19 . To odnalezienie sote-

19 W 1964 r. Komisja teologiczna Soboru Watykañskiego II w odpowiedzi na zapytanie stwierdzi³a, ¿e
De revelatione, póŸniejsza Konstytucja dogmatyczna Dei verbum jest „pod pewnym wzglêdem pierwsz¹
spoœród wszystkich Konstytucji tego Soboru”. Por. Acta Synodalia Sacrosancti Consilii Vaticanii Secundo,
vo. IV/1 (Vatican City 1976), 241
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riologicznego j¹dra objawienia by³o czynnikiem, który katolikom otworzy³ drog¹
do wyra¿enia wraz z luteranami wspólnego rozumienia usprawiedliwienia we
Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (zw³aszcza nr 14-18).

108.  Co siê tyczy urzêdu papieskiego i biskupiego, który s³u¿y publicznemu
zwiastowaniu tej Ewangelii, w doktrynie katolickiej w grê wchodz¹ teraz dalsze
odkryte na nowo intuicje. Po Soborze Watykañskim II apostolski prymat Rzymu i
jego biskupa musi byæ rozumiany w ramach ca³ego gremium biskupów, którzy
tworz¹ zorganizowane collegium, które kontynuuje pracê kolegium aposto³ów w
zakresie odpowiedzialnoœci misyjnej i pastoralnej oraz  autorytetu przewodnicze-
nia i nauczania (LG 22-24). Jednoœæ Koœcio³a ma kszta³t communio Koœcio³ów
partykularnych, których biskupi s¹ zjednoczeni w kolegium biskupim, które jest
wspólnotowym miejscem sukcesji apostolskiej w jednoœci z biskupem pierwszej
stolicy apostolskiej Rzymu, który jest zarówno cz³onkiem jak i g³ow¹ tego kole-
gium. Dla sprawowania odpowiedzialnoœci za Ewangeliê, kolegium to odnawia
siê samo przez przyjmowanie nowych cz³onków, którzy stoj¹ mocno na gruncie
wyznawania wiary Koœcio³a i wspólnotowo gwarantuj¹ przez epoki kontynuacjê
tego, co temu kolegium Chrystus powierzy³ do zwiastowania i strze¿enia w swo-
im Koœciele.

109. Zwyk³y fakt, ¿e ktoœ jest ordynowanym cz³onkiem tego kolegium, nie
gwarantuje wiernego przekazywania apostolskiej Ewangelii i apostolskiej tradycji
przez pojedynczego biskupa, gdy¿ jednostka mo¿e wejœæ w konflikt z przekazan¹
wiar¹ i tak odpaœæ od biskupiej communio, lecz jest katolickim przekonaniem,  ¿e
kolegium jako ca³oœæ w jednoœci z biskupem, który posiada prymat, cieszy siê
ochron¹ w zakresie przekazywania orêdzia apostolskiego  oraz form kultu i ¿ycia.
To dziedzictwo doktryny, liturgii i œwiadectwa, to znaczy ¿ywa tradycja, jest wiêc
zwi¹zane z korporacyjnym gremium ¿ywych nauczycieli, których apostolska suk-
cesja czyni normatywnymi œwiadkami tego, co pochodzi od Chrystusa za poœred-
nictwem aposto³ów.

110. Z wa¿n¹ trosk¹ Reformacji wspó³brzmi, gdy Sobór Watykañski II ³¹czy
urz¹d biskupi w pierwszym rzêdzie ze zwiastowaniem Ewangelii o Chrystusie
(LG 25, 1). Biskupi jako ewangeliœci  s¹ zobowi¹zani przedstawiaæ wzorcowe
kazania kap³anom, których pos³ugê w zakresie S³owa, sakramentu i troski pasto-
ralnej (PO 2.4; 4-6) wspieraj¹ i dozoruj¹. Poniewa¿ urz¹d Piotrowy jest czêœci¹
sk³adow¹ episkopatu, przeto jego g³ównym zadaniem jest zwiastowanie Chrystu-
sa na wzór fundamentalnego œwiadectwa Piotra o Jego  zmartwychwstaniu jako
centralnego wydarzenia, o którym mówi Ewangelia. Tak wiêc biskupia i papieska
sukcesja apostolska w urzêdzie s³u¿¹ successio verbi  („sukcesja w S³owie”), by
budowaæ Koœció³ na fundamencie wiary w Chrystusa.
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111. W trzeciej czêœci niniejszego studium przedstawimy, jak nauka katolicka
rozumie pos³ugê pastoraln¹ wobec S³owa i Sakramentu, sprawowan¹ poza korpo-
racyjn¹ sukcesj¹ biskupi¹. Ale to musi siê oprzeæ na wizji tradycji koœcielnej,
któr¹ wspó³czesna doktryna katolicka uzyska³a z ponownego odkrycia przez d³u-
gi czas zaniedbywanych Ÿróde³. Prowadzi³o to do koncepcji, która ró¿ni siê od
tego, co by³o dominuj¹ce w epoce potrydenckiej, koncepcji, która jednak spe³nia
zasadnicze intencje Soboru w Trydencie i Soboru Watykañskiego I.

Odnowione rozumienie tradycji

112.  Od pierwszych katolickich argumentów przeciw tezom reformacyjnym
a¿ do dwudziestego stulecia apologetycznie nastawiona teologia katolicka pod-
kreœla³a istnienie niepisanych tradycji, które by³y przekazane Koœcio³om przez
aposto³ów za pomoc¹ innych œrodków ni¿ Pismo œw. Cytowano na przyk³ad 2
Tes 2, 15, aby pokazaæ, ¿e Pawe³ przekazywa³ tradycjê równie¿ ustnie, podczas
gdy s³owa z Ewangelii Jana – 20, 30 i 21, 25 (na podstawie „wielu innych zna-
ków”, które „uczyni³ Jezus”) otworzy³y szerokie pole mo¿liwych form praktyki
koœcielnej, które nie znajduj¹ potwierdzenia w ewangeliach. Te tradycje, pod-
kreœlane w opozycji wobec reformacyjnego sola scriptura,  zadomowi³y siê w
Koœciele jako nauki i trwa³e praktyki wspólnoty, które aposto³owie mieli prze-
kazaæ ustnie, lecz nie spisali w Nowym Testamencie. Z up³ywem czasu sta³y siê
one przez dynamikê rozwoju obowi¹zuj¹cymi obrz¹dkami liturgicznymi i in-
strukcjami dyscyplinarnymi a nawet sformu³owaniami dogmatycznymi doktry-
ny wiary.

113. Studia historyczne by³y dla Soboru Watykañskiego II podstaw¹ do nie
potwierdzania pojêcia tradycji niepisanych, które uzupe³niaj¹ Pismo œw. dodatko-
wymi naukami i praktykami koœcielnymi o pochodzeniu apostolskim. Sobór uni-
ka³ starannie doktrynalnej decyzji w sprawie treœci „niepisanych tradycji”, za-
miast tego podkreœla³ œcis³¹, ca³e ¿ycie Koœcio³a przenikaj¹c¹ korelacjê miêdzy
Pismem œw. a dynamicznym procesem tradycji (DV 8.3; 9). Przez wzajemne od-
dzia³ywanie tych dwóch czynników w Koœciele zostaje utrzymana apostolska tra-
dycja i Ewangelia ¿ycia, co znajduje szczególny wyraz w Piœmie œw. (DV 8).

114.  Tutaj sama tradycja apostolska zostaje przedstawiona w nowy sposób.
Aposto³owie w za³o¿onych przez siebie Koœcio³ach przekazywali Ewangeliê;
przekazywali przy tym wierz¹cym dona divina („dobrodziejstwa  Bo¿e”) „g³osze-
niem ustnym, przyk³adami i zorganizowanym dzia³aniem” (DV 7.1). Ta z³o¿ona
rzeczywistoœæ, apostolskie dziedzictwo przeniknê³o do Koœcio³ów poapostolskich
i rozpoczê³o w ten sposób swoje dalsze ¿ycie w historii: „To zaœ, co zosta³o prze-
kazane przez Aposto³ów, obejmuje wszystko, co pomaga Ludowi Bo¿emu prowa-
dziæ œwiête ¿ycie oraz przyczynia siê do wzrostu jego wiary” (DV 8.2). Ta rze-
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czywistoœæ, która sk³ada siê z wielu elementów, otrzyma³a potem w Koœciele i
przez Koœció³, w swojej doktrynie, w ¿yciu i kulcie trwanie, tak ¿e nieustannie
przekazuje „wszystkim pokoleniom wszystko, czym jest i w co wierzy” (DV 8.2).

115.  Dziedzictwo tradycji apostolskiej ma wiele obliczy, charakteryzuje siê
¿ywotnoœci¹ i jest  blisko zwi¹zane z korporacyjn¹ rzeczywistoœci¹ wspólnoty.
Wielostronne depositum vitae („powierzone dobro ¿ycia”), sugestywnie zilustro-
wane przez listy pastoralne, przedstawia to, co Sobór Watykañski II rozumie jako
tradycjê apostolsk¹, która ma swoje centrum w Ewangelii a w Nowym Testamen-
cie znajduje swoje priorytetowe œwiadectwo na rzecz Chrystusa, w którym „obja-
wi³a siê dobroæ i mi³oœæ naszego Zbawiciela, Boga” (Tt 3, 4-7; por. 2, 11-14).

116. Tradycja apostolska sk³ada siê z wielu wzajemnie przenikaj¹cych siê ele-
mentów doktryny, które wspieraj¹ wiarê i zgodne z ni¹ ¿ycie,  z wielu form prak-
tyki koœcielnej i z wielu form wszczepionych w ¿ycie wspólnoty, tak aby w ka¿-
dym miejscu stwarzaæ œwiadectwu w³aœciwe warunki rozwoju. Te tradycje sk³a-
daj¹ siê na autentyczn¹ tradycjê, która ukazuje siê we wspólnotowym ¿yciu
Koœcio³a.

Koœció³ katolicki oraz inne Koœcio³y i wspólnoty eklezjalne

117.  Odnowiona doktryna katolicka w sprawie Pisma œw. i tradycji prowadzi,
w naszym ekumenicznym kontekœcie, do uznania, ¿e te komponenty nale¿¹ do
œrodków uœwiêcenia i kszta³towania w prawdzie, które istniej¹ zarówno w Ko-
œciele katolickim jak i w innych wspólnotach, które obecnie tworz¹ z Koœcio³em
katolickim realn¹, ale niedoskona³¹ wspólnotê.

118. Owe przemiany w eklezjologii katolickiej, które dotycz¹ urzêdu biskupie-
go i tradycji, otwieraj¹ drogi, które umo¿liwiaj¹ postêp nie tylko w stronê doktry-
nalnej zgodnoœci z Koœcio³ami Reformacji w rozumieniu Koœcio³a, lecz tak¿e w
stronê apostolskoœci tych Koœcio³ów, których pastoralny urz¹d przywódczy nie
znajduje siê w historycznej apostolskiej sukcesji.

119. Wa¿ne pierwsze kroki ku uznaniu apostolskoœci Koœcio³ów, które obecnie
znajduj¹ siê poza wspólnot¹ katolick¹, uczyni³ Sobór Watykañski II oœwiadcza-
j¹c, ¿e „poza jego organizmem znajduj¹ siê liczne pierwiastki uœwiêcenia i praw-
dy”, to znaczy w innych Koœcio³ach i wspólnotach, i kiedy powiedzia³ o nich, ¿e
s¹ to „w³aœciwe dary Koœcio³a Chrystusa” (LG 8). Sobór rozwin¹³ to w LG 15 w
odniesieniu do „elementów”, które s¹ istotnymi komponentami ¿ycia w oddzielo-
nych Koœcio³ach i wspólnotach eklezjalnych: chrzest, Pismo œw., wiara w Trójje-
dynego Boga, sakramenty, uœwiêcaj¹ce dzia³anie Ducha Œwiêtego i œwiadectwo
mêczenników.
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120. Dekret o ekumenizmie (Unitatis redintegratio) Soboru Watykañskiego II
po³o¿y³ istotne podwaliny pod nasz dialog przez uznanie, ¿e inne Koœcio³y i
wspólnoty koœcielne „nie s¹ bynajmniej pozbawione wartoœci i znaczenia w mi-
sterium zbawienia. Duch Chrystusa bowiem nie waha siê pos³ugiwaæ nimi jako
œrodkami zbawienia” (UR 3). Ten sam paragraf wspomina znowu „elementy
uœwiêcenia i prawdy” poszerzaj¹c je o nabo¿eñstwo liturgiczne jako czêœæ darów,
które pochodz¹ od Chrystusa i czyni¹c oddzielone wspólnoty œrodkami, przez
które Duch Chrystusa sprawia zbawienie swoich cz³onków.

121. Poniewa¿ Sobór uzna³, ¿e oddzielone Koœcio³y s¹ wyposa¿one w chrze-
œcijañskie elementy, katolicka teologia ekumeniczna czuje siê uprawniona do
uznania implicite tych Koœcio³ów i wspólnot koœcielnych jako Koœcio³ów apo-
stolskich, gdy¿ wymienione elementy nie spad³y jak meteoryty  z nieba do Ko-
œcio³ów naszych czasów; pochodz¹ one raczej od Chrystusa przez pos³ugê Jego
aposto³ów i s¹  czêœciami sk³adowymi apostolskiej tradycji. Obok naszego wspól-
nego uczestnictwa w dziele zbawienia Chrystusa przez ³askê i osobist¹ wiarê,
znajdujemy siê tak¿e w realnej, lecz jeszcze niepe³nej wspólnocie koœcielnej (UR
3), poniewa¿ posiadamy elementy uœwiêcenia i prawdy, które zosta³y dane przez
Boga za poœrednictwem Chrystusa i aposto³ów. Koœció³ katolicki oraz Koœcio³y i
wspólnoty koœcielne Reformacji maj¹ udzia³ w atrybucie apostolskoœci, gdy¿ s¹
zbudowane i ¿yj¹ w oparciu o wiele podobnych „elementów i dóbr”, które przy-
nale¿¹ do jednej i ró¿norodnej tradycji apostolskiej20 .

122.  Ta afirmacja oznacza dla katolików analogiczne lub zró¿nicowane zasto-
sowanie kwalifikacji „apostolski” wobec innych Koœcio³ów i wspólnot eklezjal-
nych. Podstaw¹ do tego jest przekonanie o katolickiej pe³ni elementów sakramen-
talnych i instytucjonalnych zw³aszcza w odniesieniu do biskupów i papie¿a jako
ich g³owy, pe³ni, któr¹ Koœció³ zachowa³ mimo braków w sprawach wiary, kultu i
powierzonego pos³annictwa. Apostolskoœæ Koœcio³ów, których biskupi nie nale¿¹
do kolegium biskupów zjednoczonym z nastêpc¹ Piotra, jest wprawdzie auten-
tyczna, ale tak¿e ró¿na od apostolskoœci Koœcio³a, w której wiara, doktryna, sa-
kramenty, kult i ¿ycie s¹ zespolone w ca³oœæ przez zjednoczony i kolegialny
urz¹d biskupi, który, we wspólnocie z nastêpc¹ Piotra, kontynuuje urz¹d aposto-
³ów w unikalny sposób. Dla katolików ta struktura urzêdu nie jest zewnêtrzna
wobec Ewangelii, gdy¿ urz¹d jest jej przekazicielem.

20 Przypisywanie apostolskoœci ze strony katolickiej na podstawie apostolskich elementów idzie rêka w
rêkê z zastosowaniem okreœlenia „wspólnoty eklezjalne” dla wspólnot tradycji protestanckiej; jest to terminolo-
gia, która zosta³a wprowadzona podczas rewizji De oecumenismo na pocz¹tku 1964 r.  i zachowana w promul-
gowanym tekœcie UR 19 i 22. Znaczenie tej terminologii w do³¹czonym do zrewidowanego tekstu Relatio zo-
sta³o zinterpretowane w tym sensie, ¿e przys³uguje im „prawdziwy charakter eklezjalny”, gdy¿ w nich jest
obecny i spo³ecznie skuteczny  jeden Koœció³ Chrystusowy   w prawdziwy choæ  niedoskona³y sposób.



131

APOSTOLSKOŒÆ KOŒCIO£A

123. W trzeciej i czwartej czêœci niniejszego studium zbadamy dalej ró¿ne
sposoby przejawiania siê w naszych Koœcio³ach apostolskoœci; przetestujemy na-
sze przekonania i nasze ró¿nice w odniesieniu do ordynacji w sukcesji apostol-
skiej i autorytetu nauczaj¹cego; jedno i drugie ma wp³yw na sposób, w jaki teolo-
gia katolicka okreœlenie „apostolski” stosuje wobec Koœcio³ów wyros³ych z Re-
formacji.

2.5.2.Luterañsko-ekumeniczny opis apostolskoœci Koœcio³a

Pe³nia wymiarów S³owa Bo¿ego

124.  Osi¹gniêcia teologii biblijnej w ostatnim stuleciu sprawi³y, ¿e u lutera-
nów ponownie wzmocni³a siê œwiadomoœæ Ewangelii jako zbawczego S³owa
Boga, które zosta³o wys³ane, by zadomowiæ siê w historii. S³owo Bo¿e jest dyna-
miczne, gdy¿ w nim dzia³a Bóg w Chrystusie przez Ducha Œwiêtego. Ewangelia
jest „moc¹ Boga ku zbawieniu” (Rz 1, 16); za jej poœrednictwem Duch Œwiêty
gromadzi i zachowuje now¹ wspólnotê, by dawa³a wspólne œwiadectwo na rzecz
Ewangelii poœród narodów. S³owo Bo¿e przez wspólnotê daj¹c¹ œwiadectwo, jako
wyrazista, sta³a i ucieleœniona obecnoœæ w œwiecie, anga¿uje w skuteczny sposób
¿ycie historyczne; Luter w Du¿ym Katechizmie ujmuje to nastêpuj¹co: „Duch
Œwiêty prowadzi swoje dzie³o bezustannie a¿ do dnia s¹dnego. W tym celu zgro-
madzi³ na ziemi zbór, przez który wszystko mówi i dzia³a”21 .

125. Oczywiœcie S³owo Bo¿e jako nauka o Synu Bo¿ym  i Jego dziele zbaw-
czym ma okreœlon¹ treœæ, doktrynê, która w wiernym przyjêciu œwiadectwa apo-
stolskiego musi byæ poœwiadczana zgodnie z prawd¹. Wprawdzie wiara pozba-
wiona treœci jest pusta, lecz mimo to nie jest ona po prostu akceptacj¹ prawdzi-
wych os¹dów, gdy¿ Bóg spotyka wierz¹cych personalnie, pos³uguj¹c siê w tym
celu obietnic¹ S³owa Ewangelii i sakramentów. Tak wiêc wierz¹cy zdaj¹ siê ca³-
kowicie na obietnice Bo¿e i w zgodzie z nimi w sposób osobisty kszta³tuj¹ praw-
dziwe przekonania.

126. Ta œwiadomoœæ pe³ni wymiarów S³owa Bo¿ego ma implikacje dla zrozu-
mienia apostolskoœci Koœcio³a, której istota polega na ci¹g³ym zwiastowaniu
zbawczego czynu Boga w Chrystusie przez S³owo i Sakrament, w wiernoœci wo-
bec apostolskiego œwiadectwa. Duch Œwiêty dzia³a, aby darowaæ zbawcz¹ wspól-
notê z Chrystusem wierz¹cym ¿yj¹cym w historii i  przekszta³caæ ich we wspól-
notê œwiadectwa  i celebracji, tak aby ca³y œwiat móg³ zapoznaæ siê z œwiadec-
twem Dobrej Nowiny. Tak wiêc kontynuacja zbawczego dzia³ania Ducha

21 Cyt. za: Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego…, s. 101.
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Œwiêtego, które siê uwidacznia w sta³ym przyjmowaniu i przekazywaniu Ewan-
gelii w Koœciele, poœród skupionej wokó³ niej ró¿norodnej praktyki koœcielnej,
jest rozumiana dzisiaj jako g³êboki wymiar apostolskoœci Koœcio³a.

Elementy apostolskoœci i  ich konfiguracja

127.  Z uwagi na wymiary Ewangelii jako S³owa Bo¿ego skierowanego w
g³¹b dziejów, apostolskoœæ trzeba rozumieæ jako z³o¿on¹ rzeczywistoœæ, która
obejmuje ró¿ne elementy.  Luterañska wizja apostolskoœci Koœcio³a kieruje
swoje spojrzenie nie po prostu na istnienie tych elementów w ¿yciu wspólnoty,
lecz znacznie bardziej na wzorzec ich konfiguracji jak i na ich rozumienie i
u¿ycie. Ma to priorytetowe znaczenie dla luterañskiego przedstawienia apostol-
skiej integralnoœci Koœcio³a. Reformatorzy uznali, ¿e wszystkie te elementy
apostolskoœci istnia³y w Koœciele póŸnoœredniowiecznym, ale wzorzec ich w³a-
œciwego kszta³tu, rozumienia i u¿ycia by³ zaciemniony. Reformowanie Koœcio³a
oznacza³o zgromadzenie elementów apostolskoœci znowu wokó³ w³aœciwego
centrum, aby w ten sposób odzyskaæ autentyczny apostolski wzorzec znamion
Koœcio³a.

128.  Centrum jest oczywiœcie œwiêta Ewangelia, która zawiera obietnicê prze-
baczenia i zbawienia przez Bo¿¹ ³askê ze wzglêdu na Chrystusa, obietnicê  daro-
wan¹ darmo i przyjmowan¹ tylko we wierze. Ta  ³aska   darowana wierz¹cym
dochodzi do g³osu w kazaniu Ewangelii i œciœle z ni¹ zwi¹zanymi sakramentami
chrztu i  Wieczerzy Pañskiej. Je¿eli Dobra Nowina o zbawieniu ma byæ przekaza-
na w swojej g³êbi i zbawczej mocy, wówczas g³oszenie Ewangelii musi byæ po³¹-
czone z sakramentami i w³adz¹ kluczy. Jest to ¿ywotne centrum ¿ycia koœcielne-
go, centralna oœ autentycznej kontynuacji z aposto³ami, dziêki której nadal istnie-
je ich misja.

129. To centrum nie wyklucza innych elementów apostolskoœci, lecz ich zna-
czenie uwidacznia siê  dopiero w relacji do tych podstawowych form. Wokó³ nich
uzyskuje kszta³t wspólnota œwiadectwa, przez któr¹ zostaje zwiastowane i cele-
browane orêdzie. Z perspektywy luterañskiej nie chodzi tu o redukcjê przez wy³¹-
czenie innych elementów, lecz o koncentracjê wszystkich cz³onków wspólnoty
wokó³ centralnego przekazu Bo¿ego ¿yciodajnego przebaczenia.

130. Wokó³ S³owa i Sakramentu,  jako centrum wyra¿ania Ewangelii, ¿ycie
wspólnoty nabiera kszta³tu w urzêdach i instytucjach, doktrynach, liturgiach i po-
rz¹dkach koœcielnych, w etosie i duchowoœci, wype³nianych ¿yciem przez orêdzie
o Bo¿ej ³asce. Tak¿e pod tym wzglêdem apostolskoœæ jest darem i powo³aniem,
formuj¹cym ca³e ¿ycie Koœcio³a jako wspólnoty w historii. Na tej podstawie teo-
logia luterañska mo¿e rozumieæ kontynuacjê Koœcio³a z jej apostolskim pocz¹t-
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kiem w spo³ecznie ucieleœniony sposób, który, choæ wielopostaciowy, znajduje
swoje centrum  w zwiastowaniu Ewangelii i celebracji sakramentów w sposób,
który odbija siê echem w nauczaniu Soboru Watykañskiego II (por. wy¿ej nr 107
i 114-116).

Substancja Ewangelii i jej uwarunkowane formy

131.  Dzisiejsze nauczanie luterañskie dosz³o do przekonania, ¿e centralne for-
my Ewangelii wraz ze stworzonym przez nie ¿yciem wspólnotowym,   obejmuj¹-
cym tak¿e urz¹d pos³ugi, dotar³y do nas w historycznie uwarunkowanych sposo-
bach wyra¿ania. Dobra Nowina o Chrystusie osi¹ga nas w tekstach biblijnych, w
kanonie i liturgicznych wyznaniach wiary, które wszystkie nosz¹ piêtno czasu
swego powstania. Sakramenty zbawienia s¹ osadzone w historycznie rozwiniê-
tych porz¹dkach nabo¿eñstw i tekstach liturgicznych. Urz¹d koœcielny i urz¹d
kluczy s¹ nam przekazywane w uwarunkowanych formach porz¹dku koœcielnego
i tradycyjnego duszpasterstwa.

132.  To oznacza, ¿e Koœció³ musi byæ zawsze œwiadomy koniecznoœci reform.
Ale przy tej okazji nie mo¿emy i nie powinniœmy dopuœciæ, aby powsta³a wyde-
stylowana czysta Ewangelia abstrahuj¹ca od jej uwarunkowanych form, gdy¿
taka Ewangelia nie by³aby ju¿ S³owem wys³anym po to, aby zadomowi³o siê w
historii. Dzisiaj dochodzimy do przekonania, ¿e Koœció³ w ró¿nym stopniu po-
trzebuje szczególnych form apostolskiej kontynuacji, które same nie nale¿¹ do
substancji apostolskiej Ewangelii. Formy te s³u¿¹ zwiastowaniu Dobrej Nowiny o
Chrystusie i przekazuj¹ wspó³czeœnie wierz¹cym elementy skoncentrowanej na
Ewangelii kontynuacji z aposto³ami, jednoczeœnie wyra¿aj¹c tak¿e jednoœæ we
wierze miêdzy lokaln¹ wspólnot¹ a Koœcio³em globalnym, jak równie¿ jednoœæ
trwaj¹c¹ przez stulecia.

133. Szeroko uznane formy wspomagaj¹ce kontynuacjê z aposto³ami, bazuj¹ce
na ksiêgach kanonu biblijnego, jak na przyk³ad formu³y wyznania wiary, katechi-
zmy, porz¹dki koœcielne i wspólne formy nabo¿eñstwa, nie s¹ konieczne w œci-
s³ym sensie dla wyra¿enia Ewangelii w sposób skuteczny dla zbawienia, ale s¹
potrzebne w Koœciele dla wyra¿enia jego pos³annictwa i szerzej pojêtej  jednoœci.
Jednak ich stosowanie musi stale podlegaæ reformie, która s³u¿yæ bêdzie lepiej
kontynuacji Koœcio³a z jego apostolskimi pocz¹tkami.

134. Reforma musi obejmowaæ trzymanie siê prawdy Ewangelii i zwiastowa-
nie jej w sposób coraz bardziej autentyczny; w szesnastym stuleciu doprowadzi³o
to do zerwania historycznych wiêzi koœcielnej wspólnoty. Ale dzisiaj taka refor-
ma powinna iœæ rêka w rêkê ze wspomnieniem, ¿e wzajemna wspólnota chrzeœci-
jan ma istotne znaczenie dla œwiadectwa miêdzy narodami.
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Ró¿norodnoœæ i jej pojednanie

135. Wiedza historyczna pokazuje nam dzisiaj, ¿e w dziejach chrzeœcijañstwa
zawsze istnia³a teologiczna ró¿norodnoœæ i ¿e wystêpuje ona tak¿e dzisiaj poœród
tych, którzy przyjmuj¹ wspólne dziedzictwo apostolskie. Wielu uznaje, ¿e jed-
noœæ we wierze i w ¿yciu sakramentalnym, ku czemu zmierzaj¹ nasze ekumenicz-
ne d¹¿enia, zawiera w sobie „pojednan¹ ró¿norodnoœæ”, która wprawdzie dopusz-
cza prawdziw¹ ró¿norodnoœæ, ale rozpatruje j¹ w œwietle wspólnego przekonania,
tak ¿e ró¿nice przestaj¹ siê jawiæ jako czynnik podzia³u i przeciwieñstwa.

136.  Pojednanie zawiera w sobie jednoœæ dan¹ w Chrystusie i urzeczywist-
nion¹ przez Ducha Œwiêtego. Dotyczy tego, co otrzymujemy wspólnie od aposto-
³ów  w nauczaniu i kazaniu, ¿yciu sakramentalnym, misji, modlitwie i etosie.
Ruch na rzecz pojednania wspólnot musi mieæ wzgl¹d na wyznawanie wiary apo-
stolskiej i naukê apostolsk¹. Lecz podstawa jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci
znajduje siê extra nos, poza nami, w S³owie i Sakramencie, za których poœrednic-
twem Chrystus jest dla nas obecny i znany. Tym, co przyczynia siê do pojednania
jest wzajemne uznanie, ¿e poszczególne Koœcio³y otrzymuj¹ apostolskie dzie-
dzictwo w kazaniu i sakramentalnej praktyce. Pojednanie odbywa siê przez
wspóln¹ recepcjê apostolskiej Ewangelii, tote¿ znajduj¹c g³êboki wspólny wzór w
ró¿nych formach recepcji, zbli¿amy siê do wspólnego centrum i nawi¹zujemy ze
sob¹ wspólnotê.

137. W relacji miêdzy Koœcio³ami „jednoœæ w pojednanej ró¿norodnoœci”
opiera siê na uznaniu w sensie oceny, ¿e inna wspólnota otrzyma³a autentycznie
apostolskie dziedzictwo, tak ¿e to, czego naucza, jest zgodne z zawartoœci¹ Ewan-
gelii i ¿e w praktyce przekazuje ona Dobr¹ Nowinê o Chrystusie. Prowadzi to do
wspólnego wyznania wiary apostolskiej i uznania, ¿e ró¿ne sposoby, w jakich
wspólnoty manifestuj¹ swoj¹ wiarê, s¹ wzajemnie na siebie otwarte w swojej ró¿-
norodnoœci.

138. Tak wiêc zró¿nicowany konsens jest form¹, która mo¿e zbli¿yæ do siebie
podzielone Koœcio³y, to znaczy w zgodnym wyznaniu wiary po³¹czonym z uzna-
niem, ¿e istniej¹ce ró¿nice nie s¹ ju¿ przeszkod¹ we wzajemnym uznaniu dzisiaj
istniej¹cej kontynuacji z pocz¹tkami chrzeœcijañstwa apostolskiego i nie utrud-
niaj¹  partnerstwa w ramach wype³nienia misji apostolskiej.

Luteranie a Koœció³ rzymskokatolicki

139. W odniesieniu do Koœcio³a rzymskokatolickiego luteranie przez d³ugi
czas reprezentowali pogl¹d, ¿e jego nauczanie i praktyka pod ró¿nymi wzglêdami
nie wykazuj¹ kontynuacji z dziedzictwem apostolskim, gdy na przyk³ad instytu-



135

APOSTOLSKOŒÆ KOŒCIO£A

cje i praktyki pochodzenia czysto ludzkiego s¹ uznawane za integraln¹ czêœæ
sk³adow¹ tego dziedzictwa. Twierdzili, ¿e przez to zaciemnieniu ulega, co jest
istotne dla ¿ycia Koœcio³a. W tej luterañskiej wizji Koœció³ rzymskokatolicki za-
chowa³ wprawdzie substancjê dziedzictwa apostolskiego, ale pod pewnym wzglê-
dem zinterpretowa³ i ukszta³towa³ je w taki sposób, ¿e apostolskoœæ nie by³a od-
powiednio zakorzeniona w jego nauczaniu, praktyce sakramentalnej i strukturach
kierowniczych.

140.  Ale w zmienionej sytuacji ekumenicznej i tak¿e na podstawie nowych
intuicji w zakresie implikacji fundamentalnych prawd wiary luteranie uznaj¹, ¿e
chrzeœcijanie rzymskokatoliccy opracowali nowy sposób  rozumienia, na przy-
k³ad  przez podkreœlanie centralnej pozycji Ewangelii apostolskiej  jako „Ÿród³a
wszelkiej zbawiennej prawdy  i moralnego porz¹dku” oraz interpretowanie  suk-
cesji apostolskiej w œwietle tego,  co zosta³o przygotowane przez Boga, aby ¿ywa
i nienaruszona Ewangelia zawsze przechowywana by³a w Koœciele (DV 7).

141. Chocia¿ znacz¹ce ró¿nice pozostaj¹, dyskusja o apostolskoœci mo¿e i po-
winna toczyæ siê dalej na bazie wspólnego przekonania, które zosta³o wyra¿one w
dokumencie z Malty z 1972 roku: „Koœció³ jest apostolski o tyle, o ile (…) trwa
w apostolskiej wierze. Koœcielny urz¹d, nauka Koœcio³a i koœcielne przepisy  o
tyle s¹ apostolskie, o ile przekazuj¹ dalej i aktualizuj¹ œwiadectwo dane przez
aposto³ów” (Raport  Luterañsko-Rzymskokatolickiej Komisji Studiów: Ewangelia
a Koœció³, nr 52).

142. Przez podpisanie Wspólnej deklaracji w sprawie o usprawiedliwieniu
Œwiatowa Federacja Luterañska uzna³a, ¿e nauka Koœcio³a rzymskokatolickiego
na temat usprawiedliwienia mimo dalej istniej¹cych ró¿nic jest do pogodzenia z
wiernym zwiastowaniem Dobrej Nowiny o Chrystusie zgodnym z œwiadectwem
apostolskim. Dla luteranów oznacza to uznanie, ¿e podstawowa rzeczywistoœæ,
która Koœció³ czyni Koœcio³em apostolskim, istnieje w Koœciele rzymskokatolic-
kim. Mimo to luteranie dostrzegaj¹ w pewnych naukach i praktykach elementy
napiêcia z t¹ rzeczywistoœci¹. Dostrzegaj¹ tak¿e, ¿e katolicy uwa¿aj¹ pewne ele-
menty za istotne dla apostolskoœci, jak na przyk³ad  historyczn¹ sukcesjê apo-
stolsk¹ i prymat papieski, z czym luteranie siê nie zgadzaj¹. Znaczenie eklezjolo-
giczne, przypisywane tym elementom, powstrzymuj¹ luteranów przed nieograni-
czonym uznaniem apostolskoœci Koœcio³a rzymskokatolickiego. To równie¿
pokazuje, ¿e miêdzy katolickim i luterañskim rozumieniem apostolskoœci Koœcio-
³a istniej¹ ró¿nice.

143. Obecny dialog pyta s³usznie, co zatem mo¿emy powiedzieæ wspólnie na
temat prawdziwej apostolskoœci Koœcio³a, zw³aszcza w odniesieniu do urzêdu,
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tradycji i autorytetu nauczaj¹cego w jego s³u¿bie na rzecz kontynuacji Koœcio³a z
jego apostolskimi pocz¹tkami. To prowadzi do dalszej kwestii dotycz¹cej zakre-
su, w jakim jesteœmy w stanie uznaæ jedni u drugich integralnoœæ apostolskiej
Ewangelii i misji.

2.6.Wnioski wynikaj¹ce z apostolskoœci Koœcio³a

Wprowadzenie

144.  Czwarta faza dialogu luterañsko-katolickiego na szczeblu œwiatowym
podjê³a pe³en napiêcia kompleks zagadnieñ dotycz¹cych Koœcio³a; chodzi tu o
jego w³aœciwoœæ bycia w trwa³ej kontynuacji z apostolskim fundamentem oraz
zachowanie w prawdzie przekazanej przez aposto³ów apostolskoœci jego urzêdu z
mocy ordynacji i jego œrodków –  wiary i doktryny.

145.  Dla wyjaœnienia pierwszego obszaru przejrzeliœmy, porównaliœmy  i zbada-
liœmy gruntownie nasze ka¿dorazowe rozumienie apostolskoœci Koœcio³a. Wstêpne
wyniki mo¿emy tutaj streœciæ w trzech punktach: (1) Podstawowe przekonania od-
noœnie apostolskoœci Koœcio³a, które s¹ nam wspólne we wierze; (2) Odkryte przez
nas wspólne pogl¹dy; (3) Ró¿nice, które trzeba zbadaæ gruntowniej w nadziei na
ich pojednanie i wyjaœnienie, czy maj¹ jeszcze skutek koœcielno-dziel¹cy.

2.6.1.Fundamentalne wspólne przekonania w sprawach wiary

146.  Formu³uj¹c wstêpne rezultaty naszego wspólnego studium w sprawie
apostolskoœci Koœcio³a potwierdzamy najpierw jako nasze wspólne przekonanie
centralne prawdy luterañsko-katolickiego konsensu w sprawie usprawiedliwienia.
Wierzymy, ¿e Trójjedyny Bóg dzia³a, by uratowaæ grzeszników przez inkarnacjê,
œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przez Ducha Œwiêtego mamy
udzia³ w sprawiedliwoœci Chrystusa i zostajemy przyjêci przez Boga jedynie z
³aski we wierze, nie na  podstawie jakiejkolwiek zas³ugi z naszej strony. W Chry-
stusie Duch Œwiêty odnawia nasze serca i uzdalnia nas oraz wzywa do dobrych
uczynków (Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, nr 15).

147.  Jak œwiadczy o tym Wspólna deklaracja, wspólnie wyznajemy wiarê w
Ducha Œwiêtego, „który jest Panem i o¿ywia” i który ca³emu œwiatu przynosi
zbawienie uzyskane przez Jezusa Chrystusa. Dalej jesteœmy jedno w wyznaniu,
¿e Koœció³ jest istotnym dzie³em tego samego Ducha, który stworzy³ wspólnotê
wierz¹cych przez Ewangeliê o Jezusie Chrystusie, która by³a zwiastowana przez
aposto³ów jako orêdzie o zbawieniu. Przyjmuj¹c nowotestamentowe œwiadectwo
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jesteœmy zgodni w tym, ¿e Jezus Chrystus wys³a³ swoich aposto³ów  jako autory-
zowanych œwiadków w celu zdobycia w ca³ym œwiecie uczniów i udzielenia
chrztu na odpuszczenie grzechów. Przez Ewangeliê o zbawieniu aposto³owie
gromadzili wierz¹cych w zborach, powo³anych ze wzglêdu na Chrystusa (por.
wy¿ej nr 22 i 25). Pisma Nowego Testamentu, zredagowane przez aposto³ów lub
ewangelistów, proroków i nauczycieli okresu póŸnoapostolskiego, dostarczaj¹
dalszej apostolskiej instrukcji w sprawach wiary i trybu ¿ycia godnego Ewangelii
Chrystusa.

148.  Wyznaj¹c, ¿e Koœció³ ka¿dej epoki jest apostolski, wyra¿amy pogl¹d, ¿e
œwiadectwo apostolskie jest zarówno normatywnym Ÿród³em jak te¿ trwa³¹ pod-
staw¹. Koœció³, tak wierzymy, jest w ka¿dej epoce dzie³em Ducha Œwiêtego, któ-
ry uobecnia apostolsk¹ Ewangeliê i czyni skutecznymi sakramenty i naukê apo-
stolsk¹, do której przyjêcia zostaliœmy ³askawie dopuszczeni. W wierze akceptu-
jemy jako jednostki i jako wspólnoty wezwanie do s³u¿by na rzecz
przekazywania dalej apostolskiej Ewangelii. Duch Œwiêty kontynuuje dzie³o czy-
nienia z tej Ewangelii viva vox, Dobrej Nowiny i znacz¹cej drogi ¿yciowej w
prawdzie i s³u¿bie na rzecz mê¿czyzn i kobiet nie tylko w naszej epoce, ale te¿ w
bêd¹cej przed nami przysz³oœci.

2.6.2.Rozpoznane cechy wspólne w zakresie rozumienia

149.  Na podstawie naszych wspólnych przekonañ w sprawach wiary studium
nasze ukaza³o, ¿e w rozwijaniu tego, jak kszta³tuje siê nasza wiara w odniesieniu
do Chrystusa, Ducha Œwiêtego i Koœcio³a, istniej¹ dalsze znacz¹ce prawdy, co do
których miêdzy naszymi obiema tradycjami doktrynalnymi istnieje konsens;
ujawni³o siê to ju¿ we wczeœniejszych dokumentach tego dialogu, zw³aszcza w
dokumencie Koœció³ i usprawiedliwienie (1994).

150.  Niniejsze studium ukazuje fundamentaln¹ zgodnoœæ miêdzy luteranami i
katolikami, i¿ Ewangelia ma centralne i decyduj¹ce znaczenie dla dziedzictwa
apostolskiego. Tak wiêc jesteœmy zgodni, ¿e Koœció³ w ka¿dej epoce pozostaje
„apostolski” na podstawie swojej wiary w Ewangeliê o Jezusie Chrystusie i zwi¹-
zanego z tym œwiadectwa. Znajduje to potwierdzenie w Nowym Testamencie
(por. nr 70-81).

151. Wed³ug rozumienia Koœcio³a przedreformacyjnego wyznawanie i naucza-
nie wiary ortodoksyjnej, dochodz¹ce do g³osu w dwunastu artyku³ach Apostol-
skiego wyznania wiary, by³y istotnymi komponentami jego apostolskoœci. Refor-
macyjne kazanie i katecheza podesz³y do tego  dziedzictwa w nowy sposób przez
skoncentrowanie uwagi na Ewangelii i zbawieniu jako zwiastowaniu ³aski Bo¿ej
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dla grzeszników, orêdziu, pochodz¹cemu od zmartwychwsta³ego Chrystusa i
przekazywanemu pierwotnie przez aposto³ów. Przez wiarê w to orêdzie grzeszni-
cy w ka¿dym okresie historycznym znajduj¹ oparcie w œmierci Chrystusa za na-
sze grzechy i w Jego zmartwychwstaniu dla naszego usprawiedliwienia (por. wy-
¿ej nr 93-95).

152. Ta Ewangelia o naszym zbawieniu s³u¿y³a jako kryterium dla reformacyj-
nej krytyki panuj¹cego Koœcio³a szesnastego stulecia; by³a ona norm¹ dla luterañ-
skiej odnowy ¿ycia koœcielnego wokó³ zwiastowania i nauczania o Jezusie Chrystu-
sie, jak uobecnia go Ewangelia apostolska (por. wy¿ej nr 100-102). Dla Reformacji
luterañskiej jest Ewangelia definitywnym orêdziem o Jezusie Chrystusie w jego
niepowtarzalnej roli w Bo¿ym planie zbawienia. Jak dla Lutra tak i dla wspó³cze-
snych luteranów jest Ewangelia dynamicznym viva vox, w której Chrystus spotyka
ludzi, wobec których staje siê obecny jako Zbawiciel i których przez swojego Du-
cha czyni zdolnymi do stania siê wierz¹cymi, którzy dostêpuj¹ usprawiedliwienia.

153. Gdy Sobór w Trydencie, sk³oniony przez wyzwania Reformacji i zamiar
zreformowania Koœcio³a, zbada³ g³êbsze podstawy koœcielnej wiary i ¿ycia, uwy-
pukli³ zwiastowan¹ przez aposto³ów Ewangeliê  o Jezusie Chrystusie jako „Ÿród³o
wszelkiej zbawczej prawdy  i wszystkich norm dzia³ania chrzeœcijañskiego”. Pod-
czas gdy Pismo œw. i tradycje apostolskie przekazuj¹ tê prawdê Ewangelii i regu-
³y ¿yciowe zewnêtrznie, Duch Œwiêty wpisuje tê Ewangeliê wewnêtrznie w serca
wierz¹cych (por. wy¿ej nr 103).

154. Sobór Watykañski II przywróci³ ponownie centraln¹ pozycjê Ewangelii,
uzupe³ni³ jednak jej afirmacjê przez chrystocentryczn¹ i soteriologiczn¹ prezenta-
cjê objawionego S³owa Bo¿ego, którego jest ona skoncentrowanym streszcze-
niem (por. wy¿ej nr 106-107). Poza prezentacj¹ Ewangelii jako centrum Koœcio³a
i jego ¿ycia, Sobór Watykañski II stwierdzi³ ponadto, ¿e Bóg nadal przemawia
dzisiaj przez sta³¹ interakcjê ¿ywej koœcielnej tradycji wiary i ¿ycia z Pismem œw.
i ¿e ¿ywe S³owo Ewangelii (viva vox evangelii) rozbrzmiewa przez Ducha Œwiê-
tego w Koœciele i w œwiecie (DV 8.4).

155.  Nauczanie katolickie i luterañskie jest tak¿e zgodne w tym, ¿e dziedzic-
two apostolskie wpojone, wykarmione i ucieleœnione przez wiarê w Jezusa Chry-
stusa, jest ró¿norodnym i wielopostaciowym dziedzictwem. Tote¿ twierdzenie
przeciwne przedstawione na wstêpie tej czêœci (nr 67) nie reprezentuje realnej
sytuacji.

156.  W teologii katolickiej miêdzy Trydentem a Soborem Watykañskim II
apostolskoœæ by³a rozumiana w sensie zawê¿aj¹cym jako kontynuacja w sukcesji
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biskupiej i papieskiej i ta kontynuacja funkcjonowa³a jako „nota ecclesiae” („zna-
miê Koœcio³a”) legitymuj¹ce Koœció³ rzymskokatolicki. Sobór Watykañski II
siêgn¹³ jednak do Pisma œw. i Ojców Koœcio³a dla wyjaœnienia tradycji apostol-
skiej w jej znaczeniu obiektywnym jako zespo³u z³o¿onego ze zwiastowania
Ewangelii, sakramentów, ró¿nych typów urzêdów, ró¿nych form kultu i z przy-
k³adu aposto³ów w zakresie bezinteresownej s³u¿by dla Koœcio³ów za³o¿onych
dziêki Ewangelii (por. wy¿ej nr 114-115). Dziedzictwo apostolskie, które w
szczególny sposób dochodzi do g³osu w Piœmie œw., „obejmuje wszystko, co po-
maga Ludowi Bo¿emu prowadziæ œwiête ¿ycie oraz przyczynia siê do wzrostu
jego wiary” (DV 8.2).Wyznaczaj¹cy pocz¹tek drogi aposto³owie, uformowani
przez s³uchanie Jezusa i ¿ycie z Nim, potem pouczani przez Ducha Œwiêtego,
przekazali bogate dziedzictwo, które Koœció³ uj¹³ potem w swojej doktrynie,
¿yciu i kulcie.

157. Ta odnowiona wizja tradycji apostolskiej, która ³¹czy ze sob¹ ró¿ne  kom-
ponenty, jest podstaw¹ dla rzymskokatolickiego zbli¿enia z Koœcio³ami i wspólno-
tami, z którymi znajduje siê w prawdziwej ale jeszcze niedoskona³ej wspólnocie.
Ekumenizm katolicki przyjmuje jako za³o¿enie szczeroœæ wiary innych chrzeœcijan,
lecz to œciœle bior¹c nie jest podstaw¹, by wejœæ z nimi w dialog i podj¹æ starania na
rzecz widzialnej jednoœci  chrzeœcijan. Podstawa ta opiera siê raczej na „elementach
uœwiêcenia i prawdy”, które s¹ obecne i czynne w jeszcze podzielonych i nie bêd¹-
cych jeszcze w pe³nej spo³ecznoœci wspólnotach. Wspólnoty te „nie s¹ bynajmniej
pozbawione wartoœci i znaczenia w misterium zbawienia. Duch Chrystusa nie waha
siê pos³ugiwaæ nimi jako œrodkami zbawienia…” (UR 3).

158. Godny uwagi choæ ma³o znany jest fakt, ¿e to, co Sobór Watykañski II
naucza na temat tradycji i „elementów uœwiêcenia i prawdy” jest w zgodzie z po-
gl¹dami Lutra, który ze swej strony ³¹czy Ewangeliê z szeregiem form praktyki
koœcielnej, przez które orêdzie o zbawieniu dociera do jednostek i nadaje kszta³t
wspólnocie (por. wy¿ej nr 94-95, 100-102). Chrystus panuje i dzia³a przez zwia-
stowan¹ Ewangeliê; to znajduje swój wyraz w chrzcie, Sakramencie O³tarza i w
urzêdzie kluczy na rzecz odpuszczenia grzechów. Koœció³ ma charakter apostol-
ski przez to, ¿e trzyma siê prawdy Ewangelii, która ucieleœnia siê stale w prakty-
kach pochodz¹cych od aposto³ów i w których Duch Œwiêty kontynuuje przekazy-
wanie ³aski Chrystusa. Duch Œwiêty robi u¿ytek z pewnych œrodków, przez które
wierz¹cy zostaj¹ uœwiêceni a Koœció³ ukonstytuowany (Du¿y Katechizm, 3 arty-
ku³ Credo).

159. Dalszy przypadek zgodnoœci pogl¹dów studium nasze ujawni³o w ró¿-
nych zestawach Lutra dotycz¹cych odziedziczonych elementów, które Koœcio³y
wyros³e z Reformacji otrzyma³y od Koœcio³a bêd¹cego pod w³adz¹ papiesk¹ (por.
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wy¿ej nr 99). Konsekwentnie, nie bacz¹c na podzia³, sta³ on na stanowisku, ¿e
ró¿norodna substancja chrzeœcijañska musi byæ uznana w Koœciele rzymskokato-
lickim. Reformacja nie zapocz¹tkowa³a nowego Koœcio³a, lecz zamiast tego od-
kry³a na nowo pierwotne znaczenie „elementów”, które otrzyma³a, mianowicie
Pismo œw., chrzest, Sakrament O³tarza, klucze i katechetyczne komponenty Mo-
dlitwy Pañskiej, przykazañ i Credo z jego artyku³ami wiary. Zdaniem reformato-
rów u¿ycie tych elementów pod w³adz¹ papiesk¹ by³o bardzo u³omnym uciele-
œnieniem Ewangelii Chrystusowej, lecz uznano, ¿e Koœció³ rzymski nadal trzyma
siê zasadniczych praktyk koœcielnych, dziêki którym Ewangelia winna nadawaæ
kszta³t ¿yciu Koœcio³a  w kontynuacji z jego apostolskim fundamentem.

160. Co siê tyczy tradycji apostolskiej, która obejmuje zarówno ró¿norodne
dziedzictwo podstawowych œrodków uœwiêcenia jak równie¿ d¹¿y do ukszta³to-
wania ¿ycia wspólnoty przez Ewangeliê o naszym zbawieniu w Chrystusie, kato-
lickie i luterañskie nauczanie oraz ¿ycie koœcielne manifestuj¹ daleko id¹c¹ zgod-
noœæ pogl¹dów. Przeto uznajemy dzisiaj wzajemnie istnienie apostolskoœci w na-
szych tradycjach na fundamentalnej p³aszczyŸnie. To uznanie nie zostaje
zanegowane przez istnienie znacz¹cych ró¿nic, które wymagaj¹ dalszego zbada-
nia.

2.6.3.Ró¿nice, które wymagaj¹ dalszego zbadania

161. Fundamentalne wzajemne uznanie apostolskoœci Koœcio³a, które przed-
stawiliœmy, jest obecnie ograniczone  po obu stronach przez znacz¹ce zastrze¿e-
nia dotycz¹ce doktryny  i ¿ycia koœcielnego partnerów dialogu.

162. Pierwsze ograniczenie dotyczy ró¿nic w rozumieniu ordynacji na urz¹d
pastoralny w sukcesji apostolskiej jak równie¿ w rozumieniu urzêdu biskupa w
Koœciele. Po drugie, jesteœmy wprawdzie zgodni, ¿e Pismo œw. jest norm¹ wszel-
kiego kazania, wszelkiego nauczania i wszelkiego ¿ycia chrzeœcijañskiego, ale
ró¿nimy siê w rozumieniu sposobu, w jaki autentycznie trzeba interpretowaæ Pi-
smo œw., oraz sposobu, w jaki urz¹d nauczaj¹cy znajduje siê w s³u¿bie Pisma œw.,
kieruj¹c nauk¹ i praktyk¹ Koœcio³a.

163.  W tej czêœci studium ukaza³o solidn¹ podstawê dla naszego wzajemnego
uznania apostolskiej kontynuacji. Teraz w czêœci trzeciej skupimy uwagê na zba-
daniu sukcesji apostolskiej, urzêdu z mocy ordynacji i urzêdu biskupiego, przede
wszystkim w œwietle doœwiadczeñ, które by³y kszta³tuj¹ce dla naszych Koœcio-
³ów. Potem w czêœci czwartej bêd¹ zrewidowane nasze ka¿dorazowe przekonania
dotycz¹ce autorytetu Pisma œw. a nastêpnie zostan¹  zbadane nasze ró¿nice doty-
cz¹ce sposobu, w jaki ukszta³towa³ siê urz¹d nauczaj¹cy i jak Pismo œw. funkcjo-
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nuje jako Ÿród³o i apostolskie kryterium tego wszystkiego, w co nasze Koœcio³y
wierz¹ i czego nauczaj¹.

164. Odnoœnie apostolskoœci jako znamienia i w³aœciwoœci Koœcio³a nasze
wspólne studium na temat Pisma œw. i historii wiedzie do owocnej prezentacji
wspó³czesnego nauczania i do zgodnoœci, które uzasadniaj¹ fundamentalne wza-
jemne uznanie. Poni¿ej nasze studium stara siê poznaæ dalsze wspólne przekona-
nia  i odpowiednie praktyki koœcielne dotycz¹ce urzêdu i relacji miêdzy Pismem
œw. a urzêdem nauczaj¹cym. D¹¿ymy do zgodnoœci, która wyraŸnie zmniejszy
zastrze¿enia, jakie dzisiaj uniemo¿liwiaj¹ tê pe³n¹ wspólnotê  w prawdzie i ¿yciu
apostolskim, która jest celem naszego dialogu.

T³umaczy³ na podstawie tekstu angielskiego i niemieckiego
Karol Karski

Czêœæ trzecia i czwarta uka¿e siê w nastêpnym zeszycie.
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TRZEJ TRAGICZNIE ZMARLI EKUMENIŒCI

Po wstrz¹saj¹cej, bezprecedensowej katastrofie samolotu prezydenckiego 10
kwietnia 2010 pod Smoleñskiem mówiono o olbrzymiej, niepowetowanej stracie,
jakie ponios³o pañstwo polskie, poszczególne Koœcio³y i rodziny ofiar. Ogromn¹
stratê ponios³a równie¿ polska ekumenia, bowiem na pok³adzie samolotu wœród
96 pasa¿erów i personelu znajdowa³o siê trzech duchownych oddanych ca³ym
sercem  sprawie pojednania chrzeœcijan i zbli¿enia miêdzy ludŸmi ró¿nych wiar.
Ma³o mamy takich ludzi w Polsce, dlatego tragedia smoleñska wywo³a³a szczery
¿al i smutek w ca³ej rodzinie ekumenicznej  w naszym kraju.

Jest jak¹œ prawid³owoœci¹ w dramatycznych polskich losach, ¿e obok siebie
oddaj¹ ¿ycie za Ojczyznê ludzie ró¿nych wyznañ. Tak jak w 1940 r. w Katyniu
ginêli od strza³u w ty³ g³owy katolicy, prawos³awni i ewangelicy, tak równie¿ 70
lat póŸniej w straszliwej katastrofie stracili ¿ycie przedstawiciele tych trzech
wielkich nurtów chrzeœcijañstwa.

Obiegowe powiedzenie mówi, ¿e nie ma ludzi niezast¹pionych, ale trudno so-
bie wyobraziæ polsk¹ ekumeniê bez abp. Mirona (Chodakowskiego), ks. Romana
Indrzejczyka i ks. Adama Pilcha. Byli to ludzie obdarzeni rozlicznymi talentami,
a przy tym niezwykle bezpoœredni, pe³ni dobroci i ¿yczliwoœci. ¯al po ich odej-
œciu  jest tym wiêkszy, ¿e – poza ks. Romanem – byli to ludzie m³odzi, którzy
mieli jeszcze wiele do zrobienia. Jak ogromna ponieœliœmy stratê mo¿na by³o
uprzytomniæ sobie podczas uroczystoœci pogrzebowych i czytaj¹c wspomnienia
poœmiertne o abp. Mironie, ks. Romanie i ks. Adamie.

Pochodz¹cy z ¯ychlina ks. Roman Indrzejczyk (rocznik 1931)   by³ duszpa-
sterzem niezwyk³ym. Niedosz³y siatkarz, wst¹pi³ do seminarium duchownego w
Warszawie w czasach stalinowskich. Przez d³ugie lata by³ kapelanem Zak³adu
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Psychiatrycznego oraz proboszczem parafii œw. Edwarda w Tworkach pod War-
szaw¹. Przez  wiele lat pe³ni³ funkcjê kapelana pielêgniarek, a nastêpnie krajowe-
go kapelana s³u¿by zdrowia. Szerszemu ogó³owi sta³ siê znany jako proboszcz
parafii Dzieci¹tka Jezus na warszawskim ¯oliborzu.  W okresie PRL by³ zaanga-
¿owany w dzia³alnoœæ opozycyjn¹.  Jako jedyny proboszcz w Polsce organizowa³
wspólne modlitwy chrzeœcijan i ¯ydów z okazji ¿ydowskiego œwiêta Simchat
Tora (radoœæ Tory). Niecodzienny by³ widok, kiedy przy o³tarzu stawa³ i przema-
wia³ przedstawiciel religii moj¿eszowej.

W parafii  ks. Romana odbywa³y siê te¿ nabo¿eñstwa ekumeniczne z udzia³em
duchowieñstwa i wiernych z ró¿nych Koœcio³ów.  Ale wysokiego ksiêdza w d³u-
gim bia³ym szaliku owiniêtym wokó³ szyi mo¿na by³o czêsto spotkaæ w œwi¹ty-
niach niekatolickich. Kilka razy przyst¹pi³ do Sto³u Pañskiego u ewangelików, za
co mia³ nieprzyjemnoœci w swoim macierzystym Koœciele.

Wspania³¹ anegdotê na ten temat przytoczy³ na portalu ekumenizm.pl Ryszard
Gra¿yñski. „Pewnego razu przed laty uczestniczy³ w koœciele ewangelicko-augs-
burskim Œwiêtej Trójcy w nabo¿eñstwie ekumenicznym, podczas którego wielu
naszych parafian przyst¹pi³o do Sakramentu O³tarza. Nasz ówczesny proboszcz,
ks. W³odzimierz Nast, by³ przy o³tarzu sam, wiêc czeka³o go trudne zadanie.
Ksi¹dz Roman na oczach licznie zgromadzonych duchownych innych Koœcio³ów
poszed³ mu pomóc przy udzielaniu Komunii, a na koniec przyj¹³ od ks. Nasta
Komuniê i sam mu jej udzieli³. By³ ekumenist¹ nie tylko w s³owach, ale i  czy-
nach.

Chwilê po nabo¿eñstwie, oœmielony wieloletni¹ za¿y³oœci¹ powiedzia³em do
ks. Romana: ‘No to ma ksi¹dz u swoich przechlapane!’ Na to ks. Roman odpar³:
‘Panie Ryszardzie, wierzê g³êboko, ¿e u naszego Pana Boga mam do przodu’”.

Znany z otwartej, ¿yczliwej postawy do wszystkich ludzi przyci¹ga³ osoby z
marginesu Koœcio³a katolickiego. By³ przeciwnikiem biurokracji i formalizmu, a
zarazem zwolennikiem wyrozumia³ego podejœcia do grzesznika. Umia³ s³uchaæ,
nie wchodzi³  „z butami” do ludzkich serc. W jego obecnoœci ka¿dy czu³ siê lep-
szym. By³ niezwykle lubiany przez m³odzie¿, zw³aszcza ze szko³y muzycznej im.
Karola Szymanowskiego na ¯oliborzu, gdzie uczy³ religii a¿ do œmierci. Od 2006
r. by³ kapelanem  prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego, swego dawnego parafiani-
na. Trudno to dzisiaj  dok³adnie stwierdziæ, jakie by³y wp³ywy ks. Romana w Pa-
³acu Prezydenckim, ale faktem jest, ¿e Lech Kaczyñski odwiedzi³ warszawsk¹
synagogê, a tak¿e prawos³awny sobór œw. Marii Magdaleny na sto³ecznej Pradze.
W kaplicy prezydenta RP odbywa³y siê te¿ nabo¿eñstwa ekumeniczne, m.in. z
greckokatolickimi i prawos³awnymi biskupami z Polski i Ukrainy. Przy takich
okazjach ks. Roman by³ w swoim ¿ywiole, bo wiêkszoœæ ekumenicznych goœci to
byli jego znajomi i przyjaciele. W imieniu prezydenta RP ks. Indrzejczyk zawióz³
z³oty kielich dla O³tarza Europejskiego na Kotarzu, wzniesionego z inicjatywy ks.
Jana Byrta, proboszcza parafii luterañskiej w Szczyrku. Proboszcz Byrt do dziœ
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szczyci siê z tego daru i z faktu, ¿e przy tej okazji móg³ poznaæ wspania³ego kato-
lickiego ksiêdza.

W ostatnich latach ¿ycia ks. Roman ujawni³ siê jako poeta wydaj¹c kilka tomi-
ków swoich zapisków poetyckich.

W ów feralny dzieñ kilkoro jego znajomych  otrzyma³o sms-a od ks. Romana z
wiadomoœci¹, ¿e jest ju¿ w Katyniu. Przez kilka godzin ¿yli oni nadziej¹, ¿e poje-
cha³ na uroczystoœci poci¹giem. Nadzieje te okaza³y siê p³onne.

Abp Miron, mimo stosunkowo m³odego wieku ( rocznik 1957), by³ od lat
jedn¹ z najbardziej znacz¹cych postaci w Polskim Autokefalicznym Koœciele Pra-
wos³awnym. Pochodz¹cy z Bia³egostoku hierarcha przyczyni³ siê wybitnie do
rozwoju ¿ycia monastycznego w  polskim prawos³awiu, które, zniszczone wsku-
tek drugiej wojny œwiatowej, znajduje siê obecnie w stanie rozkwitu. By³ prze³o-
¿onym w dwóch wa¿nych monasterach polskiego prawos³awia: w Jab³ecznej i
Supraœlu. Ju¿ wtedy da³ siê poznaæ jako szczery ekumenista, cz³owiek niezwykle
otwarty. W Supraœlu, w drugiej po³owie lat 80. ubieg³ego wieku, organizowa³
wraz z wikariuszem miejscowej parafii katolickiej pierwsze w Polsce Ekumenicz-
ne Tygodnie Kultury Chrzeœcijañskiej.

Jako prawos³awny ordynariusz WP rozwin¹³ struktury i duszpasterstwo woj-
skowe. Znakomicie wspó³pracowa³ z katolickim ordynariatem polowym, czego
wyrazem by³y ekumeniczne inicjatywy, jak np. wspólne œwiêcenie placówek woj-
skowych przez kapelanów ró¿nych wyznañ. £¹czy³y go wiêzi przyjaŸni z kapela-
nami katolickimi. Da³ o tym œwiadectwo podczas wizyty biskupów polowych z
Polski w Moskwie w grudniu 2002 r. W obecnoœci w³adz wojskowych Rosji
stwierdzi³ wówczas, ¿e wspó³praca duszpasterzy prawos³awnych i katolickich w
Wojsku Polskim jest wzorem do naœladowania.

Abp Miron bra³ udzia³ we wszystkich najwa¿niejszych obchodach patriotycz-
nych w Polsce. Uczestniczy³ te¿ w uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych pomordo-
wanych polskich oficerów w Miednoje, Charkowie i Katyniu. W tym ostatnim
miejscu, we wrzeœniu 2007 r., równie¿  towarzyszy³ prezydentowi Lechowi Ka-
czyñskiemu. Wspólnie z biskupem polowym WP Tadeuszem P³oskim oraz  dzie-
kanem ewangelickim si³ powietrznych ks. p³k. Wies³awem ¯ydlem odprawili
ekumeniczne nabo¿eñstwo. Niespe³na trzy lata póŸniej abp Miron zgin¹³ pod Ka-
tyniem wraz z obecnym wówczas biskupem polowym WP Tadeuszem P³oskim i
ewangelickim kapelanem ks. p³k. Adamem Pilchem. 

     
Pochodz¹cy z Wis³y ks. Adam Pilch (rocznik 1965) by³ absolwentem Chrze-

œcijañskiej Akademii Teologicznej. Z dniem ordynacji (15 lipca 1990) obj¹³ sta-
nowisko wikariusza diecezjalnego diecezji warszawskiej u boku ks. seniora Jana
Waltera, proboszcza parafii Œwiêtej Trójcy w Warszawie. Ju¿ wtedy, jako m³ody
ksi¹dz, zaskarbi³ sobie uznanie i sympatiê wielu zborowników  swoim serdecz-
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nym podejœciem do ludzi i odpowiedzialnym wykonywaniem obowi¹zków. W la-
tach 1993-1995 by³ proboszczem – administratorem, a nastêpnie wybranym przez
zgromadzenia parafialne proboszczem parafii Wniebowst¹pienia Pañskiego w
Warszawie, wprowadzonym na to stanowisko w styczniu 1996 roku. Pe³ni³ tê
funkcjê w drugiej kadencji a¿ do dnia swej tragicznej œmierci. Tutaj ujawni³o siê
jego powo³anie ekumeniczne. Ks. Adam  by³ g³ównym organizatorem comie-
siêcznych nabo¿eñstw ekumenicznych, zapraszaj¹c na nie w charakterze kazno-
dziejów duchownych od zwyk³ego ksiêdza po dostojnika koœcielnego, np. nun-
cjusza apostolskiego w Polsce. Gdy ktoœ nawali³, ks. Adam sam stawa³ na kazal-
nicy.

Kochany przez swoich parafian z Pu³awskiej, musia³ dzieliæ czas tak¿e na inne
obowi¹zki .Od roku 1993 by³ proboszczem-administratorem parafii w ¯yrardo-
wie, a w latach 1993-2000 równie¿ parafii w Wêgrowie. W latach 1993-1994 pe³-
ni³ obowi¹zki wikariusza biskupa Koœcio³a ks. Jana Szarka. W latach 1992-1995
dzia³a³ tak¿e w Polskiej Radzie Ekumenicznej w charakterze przewodnicz¹cego
Komisji M³odzie¿y.

    W 1995 roku ks. Adam Pilch rozpocz¹³ pracê w Ewangelickim Duszpaster-
stwie Wojskowym na stanowisku dziekana Warszawskiego Okrêgu Wojskowego
w stopniu majora. Od roku 1999 pe³ni³ funkcjê zastêpcy Ewangelickiego Biskupa
Wojskowego w stopniu pu³kownika.  Udzia³ w obchodach  70.rocznicy mordu
katyñskiego mia³ byæ jego ostatni¹ czynnoœci¹ s³u¿bow¹.

Nie tylko rodzinie, parafii przy Pu³awskiej, ale ca³ej warszawskiej ekumenii
brak bêdzie ksiêdza o ujmuj¹cym uœmiechu.

Ka¿dego z nich zna³em osobiœcie, ka¿dego z nich, nie wstydz¹c siê ³ez, op³aki-
wa³em na pogrzebie.   Ks. Roman chrzci³ moje dzieci, by³ spowiednikiem moim i
mojej ¿ony. Nie zd¹¿yliœmy go zaprosiæ do nowego mieszkania, kryguj¹c siê, ¿e
jest ono nieurz¹dzone. A przecie¿ ks. Roman zupe³nie nie zwa¿a³ na takie drobia-
zgi, gdy¿ dla niego liczy³ siê przede wszystkim kontakt z drugim cz³owiekiem.
Abp Miron uj¹³ mnie dobroci¹, kiedy wraz z o. Andrzejem Madejem OMI organi-
zowa³em w roku 1984 pierwsze Ekumeniczne Spotkanie M³odych w Kodniu nad
Bugiem. Jako namiestnik monasteru œw. Onufrego w Jab³ecznej ugoœci³ szczodrze
gromadê g³ównie katolickiej m³odzie¿y, czego nie mo¿na niestety powiedzieæ o
jego nastêpcach. Nied³ugo potem odwiedzi³em go w Supraœlu, gdzie wspó³organi-
zowa³ Ekumeniczne Tygodnie Kultury Chrzeœcijañskiej. I tym razem przyj¹³
mnie wspaniale, z typow¹ wschodni¹ goœcinnoœci¹.

Ks. Adama Pilcha pozna³em przy okazji comiesiêcznych nabo¿eñstw ekume-
nicznych odprawianych w koœciele Wniebowst¹pienia Pañskiego. Po œmierci jego
poprzednika, ks. Bogus³awa Wittenberga, obawia³em siê, czy nowy proboszcz
bêdzie kontynuowa³ to ekumeniczne dzie³o. Obawy by³y p³onne. Ks. Adam nie
tylko okaza³ siê cz³owiekiem bezpoœrednim i serdecznym jak jego poprzednik,
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ale przewy¿sza³ go talentami organizacyjnymi i – jako osoba m³oda – tak¿e ener-
gi¹. Nade wszystko ujawni³ siê bardzo szybko jako szczery ekumenista staj¹c siê
dusz¹ ca³ego przedsiêwziêcia. Ostatni raz spotka³em go z okazji inauguracji po-
s³ugi nowego biskupa luterañskiego, 6 stycznia 2010 r. Na przyjêciu po uroczy-
stoœci sta³em blisko niego, ale nie podszed³em, s¹dz¹c niezbicie, ¿e bêdziemy
mieli jeszcze wiele okazji, aby porozmawiaæ.

„Spieszmy siê kochaæ ludzi” – powiada ks. Jan Twardowski w swoim niezapo-
mnianym wierszu. Nie odk³adajmy niczego na „potem”, spieszmy te¿ rozmawiaæ
z ludŸmi, bo nie wiadomo, czy bêdzie  nam dane jeszcze siê z nimi spotkaæ.

Grzegorz Polak
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Styczeñ – czerwiec 2010

Z zagranicy

  Ks. Dr Olav Fykse Tveit z Koœcio³a Luterañskiego Norwegii zosta³ 11
stycznia wprowadzony w  urz¹d sekretarza generalnego Œwiatowej Rady Koœcio-
³ów. Podczas inauguracyjnego nabo¿eñstwa w Centrum Ekumenicznym w Gene-
wie ks. Tveit stwierdzi³ w kazaniu: „Zgromadziliœmy siê tutaj, aby zacz¹æ wszyst-
ko w imiê Jezusa Chrystusa: nowy rok i nowe dziesiêciolecie dla œwiata i ruchu
ekumenicznego; a tak¿e nowy etap w naszym ¿yciu – jako jednostki i jako zbio-
rowoœæ“.    Powiedzia³ tak¿e: „Chcemy œwiêtowaæ  i wzajemnie sobie przypomi-
naæ, jak wiele otrzymaliœmy w imieniu Chrystusa podejmuj¹c liczne walki ze
z³em, niesprawiedliwoœci¹, naszymi w³asnymi s³aboœciami i grzechami“. W nabo-
¿eñstwie wziêli udzia³ wspó³pracownicy ŒRK, a tak¿e innych miêdzynarodowych
organizacji chrzeœcijañskich maj¹cych swoj¹ siedzibê w Centrum Ekumenicznym
w Genewie.

 Patriarchat moskiewski nie jest zainteresowany formalnym spotkaniem Be-
nedykta XVI z patriarch¹ Cyrylem. ¯eby mog³o do takiego spotkania dojœæ po-
trzebne jest spe³nienie odpowiednich warunków. Stanowisko w tej sprawie przed-
stawi³ przewodnicz¹cy Wydzia³u Kontaktów Zewnêtrznych Patriarchatu Mo-
skiewskiego, abp Hilarion A³fiejew. „Nie jesteœmy gotowi do rozmów na temat
miejsca i czasu takiego spotkania. Nie mo¿e ono nosiæ formalnego charakteru i
powinno byæ bardzo dok³adnie przygotowane. Celem spotkania papie¿a i patriar-
chy powinno byæ przypieczêtowanie osi¹gniêtego wczeœniej porozumienia i roz-
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wi¹zania nabrzmia³ych problemów” – powiedzia³ abp Hilarion. Najwa¿niejszym
z nich zdaniem rosyjskiego hierarchy prawos³awnego jest miêdzywyznaniowa sy-
tuacja na Zachodniej Ukrainie. Hilarion A³fiejew zaprotestowa³ przeciwko sposo-
bowi odbioru przez grekokatolików œwi¹tyñ, które rosyjscy prawos³awni otrzy-
mali z r¹k w³adzy sowieckiej, po uprzednim odebraniu ich w³aœnie grekokatoli-
kom. Patriarchat moskiewski oskar¿a grekokatolików o stosowanie przemocy
przy odbieraniu œwi¹tyñ. Zgodnie ze s³owami abp. Hilariona „przez ostatnie dwa-
dzieœcia lat stan posiadania rosyjskiego prawos³awia na Zachodniej Ukrainie
zmala³ z 1329 do 48 œwi¹tyñ”. „Formalne spotkanie, z uœciskiem d³oni przez pa-
triarchê i papie¿a przed kamerami telewizyjnymi, jak ju¿ mawia³ poprzedni pa-
triarcha Aleksy II, nas nie interesuje” – doda³ szef Wydzia³u Kontaktów Ze-
wnêtrznych Patriarchatu Moskiewskiego.

 Liderzy Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich na Bliskim Wschodzie
(FMEEC) opublikowali oœwiadczenie, w którym opowiedzieli siê za nieskrêpo-
wanym dostêpem kobiet do ordynacji, wskazuj¹c, ¿e nie istniej¹ ani teologiczne
ani biblijne przeciwwskazania, aby kobiety i mê¿czyŸni pe³nili te same urzêdy w
Koœciele.  Dokument zosta³ przyjêty po wieloletnich konsultacjach teologicznych
przez 29 delegatów, w tym dwie kobiety. W sk³ad FMEEC wchodzi 16 Koœcio³ów
luterañskich, anglikañskich oraz reformowanych z regionu. Na zakoñczenie 6.
Zgromadzenia Ogólnego FMEEC, które odbywa³o siê w dniach od 11 do 13 stycz-
nia w Libanie, prezydent organizacji, ks. bp Munib A. Younan, zwierzchnik Ewan-
gelicko-Luterañskiego Koœcio³a w Jordanii i Ziemi Œwiêtej, odczyta³ tekst oœwiad-
czenia w jêzyku angielskim i arabskim. Koœcio³y cz³onkowskie FMEEC zdaj¹ so-
bie sprawê, ¿e wprowadzenie w ¿ycie dokumentu bêdzie trudne w kontekœcie
kulturowym Bliskiego Wschodu zdominowanego przez wyznawców islamu, jednak
tekst oœwiadczenia zachêca zwierzchników i liderów Koœcio³ów do podjêcia zdecy-
dowanych kroków, zmierzaj¹cych do wprowadzenia ordynacji kobiet.

 Benedykt XVI przyby³ z wizyt¹ do Synagogi Wiêkszej w Rzymie. By³a to
po Kolonii i Nowym Jorku trzecia wizyta papie¿a w ¿ydowskiej œwi¹tyni. Wcze-
œniej Benedykt XVI sk³adaj¹c kosz czerwonych ró¿ przed tablic¹ pamiêci ¯ydów
deportowanych 16 paŸdziernika 1943 r. odda³ ho³d ofiarom hitlerowskiej ekster-
minacji narodu ¿ydowskiego. Po przekroczeniu progu œwi¹tyni chór synagogi za-
intonowa³ Psalm 126. Papie¿ przeszed³ przez œrodek œwi¹tyni i uda³ siê w stronê
podium. Tam powitali go niektórzy przedstawiciele w³adz cywilnych. Przybywa-
j¹c do synagogi Benedykt XVI powtórzy³ historyczny gest Jana Paw³a II z 1986
roku (szerzej o tej wizycie w dziale „Artyku³y”).

 Koœcio³y chrzeœcijañskie na ca³ym œwiecie w³¹czy³y siê w akcjê pomocy
dla ofiar trzêsienia ziemi na Haiti. Sekretarz generalny ŒRK ks. dr Olav Fykse
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Tveit oœwiadczy³:  „W imieniu Koœcio³ów zrzeszonych w Œwiatowej Radzie Ko-
œcio³ów przekazujê kondolencje i wyrazy solidarnoœci z Haitañczykami, którzy
po raz kolejny doœwiadczaj¹ wielkiego brzemienia udrêki, zniszczenia i œmierci,
spowodowanych kataklizmem”. Zapewni³, ¿e  w pomoc dla ofiar trzêsienia ziemi
w³¹czy siê miêdzynarodowy alians organizacji charytatywnych zwi¹zanych z Ko-
œcio³ami zrzeszonymi w ŒRK. O pomoc dla Haiti apelowali te¿ m.in. papie¿ Be-
nedykt XVI, Œwiatowa Federacja Luterañska, Œwiatowy Zwi¹zek Baptystyczny i
wiele Koœcio³ów na ca³ym œwiecie.

 Odpowiedzialna ochrona œrodowiska naturalnego, koniecznoœæ kierowania
siê etyk¹ w korzystaniu z dóbr przyrodniczych i z osi¹gniêæ naukowo-technicz-
nych – to g³ówne tematy obrad Dwustronnej Komisji Stolicy Apostolskiej i Na-
czelnego Rabinatu Izraela. Obradowa³a ona na swym IX spotkaniu w Rzymie w
dniach 17-20 stycznia. Wyra¿ono równie¿ poparcie dla miêdzynarodowej pomocy
ofiarom niedawnego trzêsienia ziemi na Haiti, a obrady rozpoczê³y siê od uczcze-
nia minut¹ ciszy wszystkich tych, którzy stracili ¿ycie w wyniku kataklizmu.
Uczestnicy obrad wys³uchali te¿ poruszaj¹cego wyst¹pienia ks. Patricka Desboisa
z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriañskiego o pracach organizacji Yachad in
Unum maj¹cych na celu rozpoznanie i upamiêtnienie nieznanych dotychczas
miejsc straceñ ¯ydów w Europie Wschodniej w czasach zag³ady. Og³oszone
wspólne oœwiadczenie prasowe zwraca uwagê, ¿e obecne posiedzenie odby³o siê
tu¿ po historycznej wizycie Benedykta XVI w Wielkiej Synagodze stolicy W³och,
w której wziêli tak¿e udzia³ cz³onkowie Komisji. Papie¿ stanowczo potwierdzi³
tam zaanga¿owanie i wolê Koœcio³a katolickiego do pog³êbiania dialogu i brater-
stwa z judaizmem i narodem ¿ydowskim zgodnie z soborow¹ deklaracj¹ „Nostra
aetate”, wyp³ywaj¹cym z niej nauczaniem, a zw³aszcza z nauczaniem swego po-
przednika – Jana Paw³a II.

  Biskup Niszu Ireneusz zosta³ 45. patriarch¹ Serbskiego Koœcio³a Prawo-
s³awnego (SKP). Wyboru dokona³ 22 stycznia w Belgradzie Biskupi Sobór Wy-
borczy. Zast¹pi on na tym stanowisku patriarchê Paw³a, który w wieku 95 lat
zmar³ 15 listopada 2009 r. Nowy zwierzchnik serbskiego prawos³awia urodzi³ siê
jako Miroslav Gavriloviæ 28 sierpnia 1930 w mieœcie Èaèak w Serbii. W 1959
rozpocz¹³ pos³ugê mnisz¹, przyjmuj¹c imiê Ireneusza. W paŸdzierniku tego¿ roku
przyj¹³ œwiêcenia diakonatu i prezbiteriatu (kap³añstwa), a 14 lipca 1974 zosta³
wyœwiêcony na biskupa Moravicy. Biskupem Niszu zosta³ w 1975. Intronizacja
nowego patriarchy odby³a siê 25 kwietnia.

   „W sprawie dialogu ekumenicznego od obecnego papie¿a niczego nie
oczekujê” – powiedzia³a bp Margot Kässmann, przewodnicz¹ca Rady Koœcio³ów
Ewangelickich w Niemczech. „Dziœ krytyk¹ papie¿a mo¿na w Niemczech ³atwo
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zdobyæ poklask” – ripostowa³ kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Kardyna³ podkreœli³, ¿e wypowiedŸ bp Kässmann
jest „niesprawiedliwa i g³êboko nieekumeniczna”. Pani biskup sprecyzowa³a
w rozmowie z Radiem Watykañskim, ¿e od dialogu ekumenicznego z Koœcio³em
katolickim nie oczekuje „¿adnego prze³omu” w takich kwestiach, jak pojmowanie
Koœcio³a i jego urzêdów czy „wspólnota eucharystycznego sto³u”. „Nie chcê siê
spieraæ z Koœcio³em katolickim – powiedzia³a. – Najwa¿niejszy dla mnie jest
fakt, ¿e wiêcej nas ³¹czy, ni¿ dzieli”.

  25 lat temu przyjêty zosta³  dokument, umo¿liwiaj¹cy goœcinnoœæ euchary-
styczn¹ miêdzy Koœcio³em starokatolickim a Koœcio³ami ewangelickimi w Niem-
czech. 24 stycznia odby³o siê nabo¿eñstwo, upamiêtniaj¹ce to wydarzenie z 1985
roku, z udzia³em starokatolickiego biskupa Joachima Vobbe oraz biskupa ewan-
gelickiego  Johannesa Friedricha. – Nasza deklaracja mog³aby staæ siê modelem
porozumienia z Koœcio³em Rzymskokatolickim. Wprawdzie miêdzy naszymi Ko-
œcio³ami nie ma pe³nej zgodnoœci w rozumieniu Wieczerzy Pañskiej, to jednak w
podstawowych kwestiach wiary mo¿emy sk³adaæ wspólne œwiadectwo. Nie ma
potrzeby prowadzenia negocjacji a¿ do absolutnej zgodnoœci doktryny. Nasze
Koœcio³y powinny o wiele bardziej podporz¹dkowaæ siê nakazowi jednoœci na-
szego Pana, zachowuj¹c jednoczeœnie swoj¹ tradycjê nauczania – powiedzia³ bp
Friedrich.

  W Antelias ko³o Bejrutu odby³o siê spotkanie Miêdzynarodowej Komisji
Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Katolickim a Wschod-
nimi Koœcio³ami Prawos³awnymi. Posiedzeniu w dniach 26-31 stycznia przewod-
niczyli: kard. Walter Kasper i koptyjski metropolita Anba Bishoi. Obok koptów w
pracach wziêli udzia³ przedstawiciele staro¿ytnych Koœcio³ów wschodnich: etiop-
skiego, syryjskiego, ormiañskiego i syromalankarskiego. Jak poinformowano na
zakoñczenie, jednym z podjêtych tematów by³a recepcja zesz³orocznego doku-
mentu o naturze, ustroju i misji Koœcio³a. Tematem tegorocznego posiedzenia
by³a  rola i znaczenie Soborów Powszechnych w pierwszych wiekach chrzeœci-
jañstwa. Mówiono tak¿e o relacjach ekumenicznych na terenie Libanu, spotyka-
j¹c siê m.in. z prezydentem tego kraju Michelem Sleimanem, maronickim pa-
triarch¹ kard. Mar Nasrallahem Butrosem Sfeirem oraz armeñskim katolikosem
Aramem I. Ustalono, ¿e kolejne posiedzenie Miêdzynarodowej Komisji odbêdzie
siê w Rzymie w dniach 24-29 stycznia 2011 r. „Odkrywamy na nowo nasz¹ jed-
noœæ” – w ten sposób zakoñczone spotkanie podsumowa³ kard. Walter Kasper.
Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan wyrazi³ przekonanie,
¿e postêpy dialogu miêdzy katolikami a cz³onkami Koœcio³ów przedchalcedoñ-
skich wywr¹ pozytywny wp³yw na ¿ycie wiernych. Dotyczy to zw³aszcza Bli-
skiego Wschodu i istniej¹cych tam wyzwañ: przywrócenia pokoju i sprawiedli-
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woœci, przezwyciê¿enia terroryzmu czy powstrzymania marginalizacji chrzeœci-
jan. Pierwsze posiedzenie Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej odby³o siê w
Rzymie w dniach 27-29 stycznia 2003 i odt¹d regularnie co roku w styczniu lub
na prze³omie stycznia i lutego Komisja zbiera siê na przemian w Rzymie lub w
kraju, w którym mieszkaj¹ wyznawcy któregoœ z Koœcio³ów wschodnich.

 Benedykt XVI zajmuje takie samo stanowisko w kwestii sekularyzacji,
globalizacji i zasad moralnych jak Koœció³ prawos³awny – powiedzia³ patriarcha
Cyryl I,  zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP) podczas spo-
tkania 2 lutego z biskupami w Moskwie. – Nasze stanowiska wspó³brzmi¹ w wie-
lu problemach, z jakimi konfrontuj¹ siê chrzeœcijanie we wspó³czesnym œwiecie –
powiedzia³ Cyryl I mówi¹c o relacjach katolicko-prawos³awnych. – Wzajemne
zrozumienie odnoœnie ochrony godnoœci cz³owieka wielokrotnie znajdowa³o wy-
raz podczas licznych spotkañ katolicko-prawos³awnych – powiedzia³ Cyryl I i
przypomnia³ spotkanie przewodnicz¹cego Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów
Koœcielnych Patriarchatu, abp. Hilariona z Benedyktem XVI, jakie mia³o miejsce
w Watykanie we wrzeœniu 2009 r. oraz zesz³oroczne grudniowe rozmowy teolo-
giczne przedstawicieli jego Koœcio³a z niemieckim episkopatem. Patriarcha Cyryl
z dystansem mówi³ o relacjach RKP z Rad¹ Koœcio³ów Ewangelickich w Niem-
czech (EKD). Jak donosi rosyjska agencja informacyjna Interfax skrytykowa³
wybór bp Margot Käßmann na przewodnicz¹c¹ EKD.

 Z ide¹ wypracowania wspólnego „katechizmu ekumenicznego” wyst¹pi³ 8
lutego w Rzymie kard. Walter Kasper. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jed-
noœci Chrzeœcijan jest przekonany, ¿e móg³by on byæ jednym z mo¿liwych owo-
ców 40 lat dialogu ekumenicznego miêdzy katolikami, anglikanami, luteranami,
metodystami oraz wyznawcami Koœcio³ów reformowanych. Wystêpuj¹c podczas
otwarcia rzymskiego sympozjum podsumowuj¹cego osi¹gniêcia minionych 40 lat
dialogu ekumenicznego purpurat podkreœli³ znaczenie uzgodnieñ dotycz¹cych
wiary w Jezusa Chrystusa i Trójcê Œwiêt¹. Mówi¹c o zagadnieniach, które nale¿y
podj¹æ, by chrzeœcijanie osi¹gnêli pe³n¹ jednoœæ i mogli wspólnie uczestniczyæ w
Eucharystii „watykañski minister ds. ekumenizmu” wskaza³ koniecznoœæ wspól-
nego rozumienia Koœcio³a i jego struktury oraz wspólnego podejœcia do stosowa-
nia Ewangelii wobec wspó³czesnych kwestii spo³ecznych i moralnych, bez popa-
dania w relatywizm. „Kwestie etyczne, takie jak problem homoseksualizmu oraz
równoœæ kobiet nie tylko dziel¹ Koœcio³y, ale rodz¹ kolejne pytania fundamental-
ne dla spo³eczeñstwa modernistycznego i postmodernistycznego, takie jak: `Kim
jest cz³owiek? oraz Co znaczy byæ mê¿czyzn¹ lub kobiet¹ wed³ug Bo¿ego pla-
nu?`” – zauwa¿y³ purpurat. Podkreœli³, i¿ w dziedzinie struktury Koœcio³a i pos³u-
gi w Koœciele w rozmowach osi¹gniêto postêp odnoœnie do wspólnego pojmowa-
nia sakramentalnej natury ordynacji oraz sukcesji apostolskiej biskupów. Podjêto
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te¿ pierwsze kroki w sprawie dyskusji o prymacie papie¿a, biskupa Rzymu. Prze-
wodnicz¹cy Papieskiej Rady jest przekonany, ¿e dialog musi podj¹æ tak¿e takie
kwestie jak „gdzie jest Koœció³”? Czy struktura Koœcio³a pochodzi od samego
Chrystusa? Czy mo¿liwy jest pluralizm struktur? Jego zdaniem Stolica Apostol-
ska musi lepiej wyjaœniæ swym partnerom dialogu ekumenicznego, co oznacza
przekonanie Koœcio³a katolickiego, i¿ jest on Koœcio³em Chrystusa i ¿e jest on
prawdziwym Koœcio³em, pomimo, ¿e poza jego widzialnymi granicami istnieje
wiele wa¿nych elementów Chrystusowego Koœcio³a. Zaznaczy³, i¿ Koœció³ kato-
licki dostrzega pewne braki w innych Koœcio³ach, choæ na innym poziomie do-
strzega tak¿e istniej¹ce w nim rany wyp³ywaj¹ce z podzia³u oraz grzechu. „Dia-
log ekumeniczny jest miejscem, gdzie wszyscy chrzeœcijanie ucz¹ siê wzrastania i
dojrzewania w swej wiernoœci Chrystusowi, a kiedy ka¿dy z nich przybli¿a siê do
Chrystusa, to bêd¹ te¿ bli¿ej wobec siebie nawzajem” – powiedzia³ kard. Walter
Kasper.

 W ramach ponad dwutygodniowej podró¿y ekumenicznej delegacja Ko-
œcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Ameryce (ELCA) spotka³a siê w Stambule z
ekumenicznym patriarch¹ Konstantynopola Bart³omiejem I, a w Rzymie z papie-
¿em Benedyktem XVI. Na czele ewangelickiej delegacji sta³  ks. bp Mark S. Han-
son, zwierzchnik ELCA i prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL).
Podczas spotkania z Bart³omiejem  I omówiono sytuacjê dialogu prawos³awno-
luterañskiego. Nie pomijano zagadnieñ budz¹cych kontrowersje miêdzy obydwie-
ma tradycjami, a dotycz¹cymi ordynacji kobiet oraz spraw moralno-etycznych
zwi¹zanych z ludzk¹ seksualnoœci¹. Hanson podziêkowa³ patriarsze za jego zaan-
ga¿owanie ekumeniczne, w tym za dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska i przy-
pomnia³ o znaczeniu jego niedawnej wizyty w USA. W przysz³ym roku przypada
30. rocznica rozpoczêcia Miêdzynarodowego Dialogu teologicznego miêdzy Ko-
œcio³ami prawos³awnymi a luterañskimi, reprezentowanymi przez Œwiatow¹
Federacjê Luterañsk¹. – „Mamy jeszcze dalek¹ do przebycia, zanim osi¹gniemy
pe³n¹, eucharystyczn¹ wspólnotê. Dialog jest jedynym sposobem dla nas jako lu-
dzi dobrej woli do rozwi¹zania problemów” – podkreœli³ patriarcha. Luterañska
delegacja odwiedzi³a równie¿ Rzym, gdzie amerykañskich goœci przyj¹³ papie¿
Benedykt XVI. Dialog rzymskokatolicko-luterañski jest znakiem nadziei i zobo-
wi¹zania – podkreœli³ bp Hanson w s³owach pozdrowienia skierowanych do pa-
pie¿a. Wymieni³ osi¹gniêcia bilateralnego dialogu teologicznego na p³aszczyŸnie
miêdzynarodowej i przypomnia³ o tocz¹cych siê konsultacjach teologicznych w
USA, a dotycz¹cych rzeczy ostatecznych (eschatologia). Hanson poinformowa³
równie¿ biskupa Rzymu o przygotowaniach do Zgromadzenia Ogólnego ŒFL,
które odbêdzie siê w tym roku w Stuttgarcie. Papie¿ podziêkowa³ za dialog pro-
wadzony przez amerykañskich luteranów, którzy nale¿¹ do pionierów w kontak-
tach miêdzy rzymskimi katolikami a luteranami. Na samym pocz¹tku ekumenicz-



ZE ŒWIATA

153

nej podró¿y luteranie spotkali siê z arcybiskupem Canterbury, honorowym
zwierzchnikiem œwiatowej Wspólnoty Anglikañskiej. Ostatnim etapem podró¿y
by³a wizyta w Genewie w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów, Œwiatowym Aliansie
Koœcio³ów Reformowanych oraz w g³ównej siedzibie ŒFL.

 Kolejna grupa anglikañskich tradycjonalistów w Australii przyjê³a propo-
zycjê Benedykta XVI i postanowi³a przejœæ na katolicyzm. Tym razem chodzi o
australijsk¹ ga³¹Ÿ organizacji Forward in Faith. Stoj¹cy na czele tej  organizacji
bp David Robarts wyznaje, ¿e decyzja ta jest nastêpstwem arogancji ich rodzimej
wspólnoty anglikañskiej, która nie uszanowa³a ich przekonañ. – Kocham moj¹
anglikañsk¹ tradycjê i cieszê siê, ¿e bêdê móg³ j¹ zachowaæ w Koœciele katolic-
kim – mówi bp Robarts. Tradycjonaliœci nawi¹zali ju¿ kontakt z biskupem po-
mocniczym archidiecezji Melbourne Peterem Elliotem, który – sam bêd¹c kon-
wertyt¹ z anglikanizmu – jest odpowiedzialny w episkopacie katolickim Australii
za utworzenie miejscowego ordynariatu dla by³ych anglikanów. Realizacja papie-
skiej konstytucji „Anglicanorum coetibus” z 4 listopada 2009 nie jest jednak wol-
na od kontrowersji. 16 lutego przedosta³ siê do mediów list lidera brytyjskich tra-
dycjonalistów anglikañskich bp. Andrewa Burnhama do wspomnianego biskupa
australijskiego Petera Elliota. Anglikañski hierarcha skar¿y siê na postawê kato-
lickiego episkopatu Anglii i Walii, który blokuje realizacjê papieskich postano-
wieñ i chce, by anglikanie pozostali w swym rodzimym Koœciele. Zmusi³o to bp.
Burnhama do nawi¹zania nieoficjalnych kontaktów z Kongregacj¹ Nauki Wiary.
Nie wyklucza on równie¿, ¿e napisze w tej sprawie do Benedykta XVI. Sam pa-
pie¿ nawi¹za³ do tych problemów w czasie niedawnej wizyty ad limina angiel-
skich biskupów, prosz¹c ich, by wielkodusznie wype³niali jego postanowienia. 

 Niemieckie, a za nimi polskie media poinformowa³y, ¿e w sobotni¹ noc 20
lutego patrol policji w Hanowerze zatrzyma³ bp Margot Käßmann, zwierzchnicz-
kê Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Hanoweru i od niedawna przewodni-
cz¹c¹ Rady Ewangelickiego Koœcio³a Niemiec (EKD), po tym jak przejecha³a
skrzy¿owanie na czerwonym œwietle. Biskup Margot Käßmann mia³a promil al-
koholu we krwi. Policja odebra³a biskupce prawo jazdy. – Jestem przera¿ona
sama sob¹, ¿e zrobi³am tak wielki b³¹d, Bardzo tego ¿a³ujê – cytuje biskupkê ofi-
cjalna strona jej Koœcio³a. 23 lutego spotka³y siê gremia kierownicze EKD, które
debatowa³y nt. sytuacji bp Käßmann. Wieczorem odby³a siê telekonferencja
cz³onków Rady EKD, która udzieli³a biskupce wotum zaufania. Mimo to biskup
Margot Käßmann postanowi³a z³o¿yæ urz¹d przewodnicz¹cej Rady EKD, który
pe³ni³a od czterech miesiêcy, a tak¿e natychmiast zrezygnowaæ z urzêdu biskupa
najwiêkszego, ewangelickiego Koœcio³a krajowego w Niemczech, Ewangelicko-
Luterañskiego Koœcio³a Hanoweru. – W obecnej sytuacji brakuje mi koniecznego
autorytetu, abym mog³a dalej pe³niæ swój urz¹d – powiedzia³a bp Käßmann
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dziennikarzom podczas konferencji prasowej w Hanowerze. Tymczasowe przewod-
nictwo nad Rad¹ EKD obj¹³ ks. Nicolas Schneider, zwierzchnik Koœcio³a Ewange-
lickiego Nadrenii. Margot Käßmann bêdzie jednak wci¹¿ ksiêdzem. – „Po 25 latach
od mojej ordynacji zebra³am wiele ró¿norodnych doœwiadczeñ, które chêtnie w in-
nym miejscu wykorzystam” – g³osi oœwiadczenie by³ej biskup. Informacjê o ust¹-
pieniu Käßmann z ubolewaniem przyj¹³ przewodnicz¹cy Konferencji Biskupów
Niemiec Robert Zollitsch. „Znam pani¹ Käßmann od dawna jako cz³owieka, który
jest gotowy wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za swoje czyny, dlatego respektujê jej decyzjê
i mogê ten krok zrozumieæ. ¯yczê jej w tych ciê¿kich chwilach Bo¿ego b³ogos³a-
wieñstwa” – powiedzia³ przewodnicz¹cy Konferencji Biskupów Niemiec.

  Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I na Niedzielê Orto-
doksji przypadaj¹c¹ w tym roku 21 lutego przygotowa³ encyklikê, która broni
ekumenicznych kontaktów miêdzy Koœcio³ami i Wspólnotami chrzeœcijañskimi.
Obojêtnoœæ w odniesieniu do chrzeœcijañskiej jednoœci to nie jest opcja dopusz-
czona dla naœladowców Jezusa – napisa³ honorowy zwierzchnik prawos³awia.
Encyklika odrzuca „fanatyczne” sprzeciwy wnoszone przeciwko teologicznemu
dialogowi wœród samych prawos³awnych i przeciwko ekumenicznym kontaktom
z szersz¹ spo³ecznoœci¹ chrzeœcijan, które wysuwaj¹ pewne œrodowiska zg³asza-
j¹c ekskluzywistyczne ¿¹dania z zelock¹ gorliwoœci¹ obroñców ortodoksji. Zda-
niem tych œrodowisk wszelkie kontakty z nieprawos³awnymi s¹ zagro¿eniem dla
Koœcio³a prawos³awnego. Prawda jednak nie obawia siê dialogu, gdy¿ ten nie jest
zagro¿eniem dla prawdy. Podziêkowanie za obronê dialogu ekumenicznego pa-
triarsze Konstantynopola z³o¿y³ sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów
ks. Olav Fykse Tveit. Œwiêto Ortodoksji obchodzone jest w prawos³awiu w
pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu jako pami¹tka zwyciêstwa ortodoksji nad
ikonoklazmem.

  Dnia 9 marca dosz³o do spotkania pomiêdzy ks. Olavem Fykse Tveitem,
sekretarzem generalnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów a Geoffem Tunnicliffem,
stoj¹cym na czele Œwiatowego Aliansu Ewangelicznego. Przedstawiciele obu
stron wyrazili pragnienie pog³êbienia wzajemnych relacji. M. in. poruszono spra-
wê wspó³pracy w zakresie misji i ewangelizacji. Innym  tematem by³a dalsza pra-
ca nad kodeksem postêpowania w przypadku religijnego nawrócenia. W sprawie
tej odbywaj¹ siê ju¿ od kilku lat konsultacje z Koœcio³em rzymskokatolickim. Na-
wrócenia s¹ przyczyn¹ nie tylko kontrowersji miêdzy religiami, lecz powoduj¹
tak¿e napiêcia wewn¹trzchrzeœcijañskie. „Potwierdzamy, ¿e wspólnym powo³a-
niem wszystkich chrzeœcijan jest stanowienie jednoœci” – oœwiadczy³ ks. Tveit.
Miêdzynarodowy dyrektor Aliansu Tuncliffe stwierdzi³ ze swej strony, ¿e wymia-
na pogl¹dów jest pomocna dla wzajemnego zrozumienia ewangelizacji, wolnoœci
religijnej i chrzeœcijañskiego zaanga¿owania na rzecz najs³abszych. Alians
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Ewangeliczny jest wed³ug w³asnych danych platform¹ dla ponad 300 milionów
chrzeœcijan ze 121 krajów. Œwiatowa Rada Koœcio³ów, zrzeszaj¹ca 347 Koœcio-
³ów tradycji prawos³awnej, starokatolickiej, anglikañskiej i protestanckiej, repre-
zentuje ponad 500 milionów chrzeœcijan.

 Benedykt XVI odwiedzi³ 14 marca rzymsk¹ parafiê luterañsk¹. Wraz z jej
proboszczem ks.  Jensem Martinem Kruse papie¿ przewodniczy³ nabo¿eñstwu
ekumenicznemu. Jan Pawe³ II z³o¿y³ wizytê w tym koœciele 11 grudnia 1983 roku
z okazji 500. rocznicy urodzin Marcina Lutra. By³a to wtedy pierwsza wizyta bi-
skupa Rzymu w koœciele luterañskim od pocz¹tku Reformacji w 1517 r. O potrze-
bie jednoœci chrzeœcijan i wspieraniu siê w trudnych momentach mówi³ z okazji
wizyty Benedykta XVI ks.  Kruse. Analizuj¹c fragment Drugiego Listu do Ko-
ryntian zwróci³ uwagê, ¿e œw. Pawe³ nie mówi³, aby chrzeœcijanie “szli obok sie-
bie, lecz razem”. “Aby uwa¿ali jedni na drugich. Aby byli dla siebie wzajemnie.
Pomagali sobie nieœæ brzemiona, kiedy zaczyna brakowaæ im si³ i w udrêkach
umacniali siê nawzajem” – powiedzia³. „Takie postêpowanie sprawi, ¿e “jednoœæ,
któr¹ ¿yjemy, bêdzie widoczna i skuteczna”. W homilii Benedykt XVI analizowa³
fragment Ewangelii wed³ug œw. Jana, a tak¿e mówi³ o poszukiwaniu jednoœci
przez oba Koœcio³y. „Katolicy i protestanci ponosz¹ winê za swój podzia³. To
piêknie, ¿e mo¿emy siê dziœ modliæ razem, razem œpiewaæ te same pieœni, razem
s³uchaæ S³owa Bo¿ego i spogl¹daæ na jednego Chrystusa. Nie mo¿emy jednak
staæ przy jednym o³tarzu i za to ponosimy winê” – powiedzia³ papie¿. „Jednak¿e
jednoœæ nie zale¿y od ludzi. Trzeba zawierzyæ Panu, bo tylko On mo¿e nas obda-
rzyæ jednoœci¹” – doda³ papie¿. Benedykt XVI ofiarowa³ gospodarzom replikê
mozaiki z IX wieku przedstawiaj¹c¹ Chrystusa, znajduj¹cej siê pod o³tarzem kon-
fesji œw. Piotra, a w prezencie dosta³ fotografiê chrzcielnicy znajduj¹cej siê w lu-
terañskim koœciele Chrystusa.

  Po raz pierwszy w historii Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) liczba
wiernych Koœcio³ów cz³onkowskich w 2009 roku przekroczy³a 70 milionów i
wynosi obecnie ponad 70 mln 53 tys. osób. W porównaniu z rokiem 2008 nast¹pi³
wzrost o 2,3% (czyli prawie 1,6 mln). Wzrost o 5,6% (195 tys.) odnotowa³y Ko-
œcio³y luterañskie, nie nale¿¹ce do ŒFL. W skali globalnej liczba luteranów wzro-
s³a do prawie 73,8 milionów (o 1,784 mln). Niezmiennie od kilkunastu lat syste-
matycznie zwiêksza siê liczba luteranów w Afryce i Azji, a zmniejsza siê w Ame-
ryce Pó³nocnej i Europie, mimo i¿ na Starym Kontynencie nadal ¿yje najwiêcej
luteranów na œwiecie (37 mln 100 tys.). Najwiêkszym Koœcio³em luterañskim na
œwiecie jest wci¹¿ Koœció³ Szwecji, który posiada³ w 2009 roku 6 mln 751 tys.
wiernych (-1%). Drugie i trzecie miejsce zajmuj¹ dwa Koœcio³y afrykañskie:
Ewangelicko-Luterañski Koœció³ Tanzanii (5,3 mln – wzrost o 670 tys. wiernych)
oraz Etiopski Koœció³ Ewangelicki Mykane Yesus (5,28 mln – wzrost o 267 tys.
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osób). Na czwartym miejscu znajduje siê Ewangelicko-Luterañski Koœció³ w
Ameryce (ELCA), który straci³ 86 tys. wiernych (-1,95%). Liczba wiernych Ko-
œcio³ów luterañskich, nie nale¿¹cych do ŒFL zwiêkszy³a siê w 2009 roku o 195
tys. i wynosi obecnie nieco ponad 3 mln 704 tys., wiernych. Obecnie do ŒFL na-
le¿y 140 Koœcio³ów luterañskich w 79 krajach.

 20 marca w ewangelickim koœciele w Karlsruhe odby³y siê œwiêcenia bi-
skupie ks. dr. Matthiasa Ringa, nowego zwierzchnika Koœcio³a Starokatolickiego
w Niemczech. Ks. Ring zosta³ wybrany na urz¹d biskupa decyzj¹ Synodu Ko-
œcio³a w listopadzie 2009 roku i zast¹pi³ ks. bp. Joachima Vobbe, który po 14 la-
tach s³u¿by biskupiej przeszed³ w stan spoczynku. W uroczystej mszy wziê³o
udzia³ ponad 1000 osób, w tym duchowni starokatoliccy z Europy na czele z abp.
Jorisem Vercammenem, arcybiskupem Utrechtu, a tak¿e goœcie ekumeniczni,
przedstawiciele œwiata kultury i polityki. Z Polski na uroczystoœæ przyby³ biskup-
elekt M. Bernard Kubicki z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, który nie jest
cz³onkiem Unii Utrechckiej. Biskup Ring podkreœli³, ¿e w swojej s³u¿bie bêdzie
czerpa³ z bogatego skarbca 2000-letniej tradycji chrzeœcijañstwa i bêdzie stara³
siê odpowiadaæ na wyzwania stoj¹ce przed Koœcio³em bez ulegania zmieniaj¹-
cym siê modom wspó³czesnoœci. Koœció³ Starokatolicki w Niemczech posiada ok.
15 tys. cz³onków w 55 parafiach oraz 100 kap³anów, w tym gronie s¹  te¿ kobiety.

  Coraz wiêcej ludzi na œwiecie mo¿e czytaæ Bibliê w swoich rodzimych jê-
zykach. Wed³ug najnowszych danych Œwiatowej Federacji Towarzystw Biblij-
nych Biblia w ca³oœci lub poszczególne jej czêœci s¹ dostêpne w 2508 jêzykach.
Stary i Nowy Testament przet³umaczono w ca³oœci na 459 jêzyków, o 21 wiêcej
ni¿ przed dwoma laty. Nowy Testament jest dostêpny w 1213 jêzykach, czyli o 45
wiêcej ni¿ w 2008 r. Najwiêcej przek³adów dokonano w Azji – 1052, nastêpnie w
Afryce – 703 oraz w Ameryce Pó³nocnej i £aciñskiej – 512. W Europie i na Bli-
skim Wschodzie „Ksiêgê Ksi¹g” w ca³oœci lub czêœci mo¿na czytaæ w 210 jêzy-
kach. Ponadto s¹ przek³ady na esperanto i na dwa inne tzw. jêzyki sztuczne. Licz-
bê istniej¹cych na œwiecie jêzyków szacuje siê na 6900. Do ŒFTB nale¿y obecnie
145 krajowych Towarzystw Biblijnych. G³ównym celem jej dzia³alnoœci jest udo-
stêpnianie orêdzia Pisma Œwiêtego we wszystkich jêzykach.

  Z danych opublikowanych w Watykanie wynika,  ¿e w roku 2008 by³o na
naszej planecie 1 166 mln katolików, podczas gdy w roku 2000 – 1 045 mln. Ich
liczba zwiêkszy³a siê wiêc o 11, 54 % – o 0,77 % wiêcej od przyrostu liczby
mieszkañców ziemi. Najwiêcej – o 1/3 – przyby³o wiernych w Afryce. Na drugim
miejscu znalaz³a siê Azja, gdzie liczba katolików zwiêkszy³a siê o 1/6. Zmniej-
szy³ siê natomiast udzia³ Europejczyków w globalnej liczbie katolików z 26, 81
% w roku 2000 do 24, 31 % w roku 2008. Przybywa te¿ w œwiecie biskupów. W
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latach 2000-2008 ich liczba wzros³a z 4541 do 5002. W skali ca³ego œwiata wzro-
s³a te¿ liczba kap³anów – z 265 781 do 272 431. Jest to g³ównie zas³uga Afryki
(przyrost o 1/3) i Azji (1/4). Globalne statystyki pogarsza natomiast Europa (spa-
dek o 7 %) i Ameryka (gdzie uby³o 4 % ksiê¿y). O ile dziesiêæ lat temu kap³ani z
kontynentu europejskiego stanowili 51 % duchowieñstwa w œwiecie, o tyle dwa
lata temu 47 %. Podobny kryzys, ale w skali ca³ego œwiata, dotyczy kap³anów
zakonnych: w 2000 r. by³o ich w sumie 139 397, w 2008 – ok. 135 tys. Ubywa
te¿ braci zakonnych. Powa¿nie zmniejszy³a siê liczba zakonnic z 801 185 do
739 068. I w tym przypadku najbardziej w Europie (o 17, 57 %), ale te¿ w Ame-
ryce (o 12, 85 %). Natomiast najbardziej dynamiczny rozwój ¿ycia zakonnego ma
miejsce w Afryce i Azji (odpowiednio 21, 20 % i 16, 40 %).

  Nie ma odwrotu od ekumenizmu – to przekonanie przyœwieca³o 2. Eku-
menicznemu Zjazdowi Koœcio³ów Niemiec odbywaj¹cemu siê od 12 do 16 maja
w Monachium. Uroczystoœci, na które przybyli m. in. prezydent Niemiec Horst
Köhler i premier Bawarii Horst Seehofer, rozpoczê³o nabo¿eñstwo ekumeniczne.
W specjalnym przes³aniu do uczestników Zjazdu papie¿ Benedykt XVI skrytyko-
wa³ „zach³annoœæ ¿ycia tu i teraz, która czêsto siê nie spe³nia”. I doda³, ¿e jej
przyczyn¹ jest „od³o¿enie na bok nadziei na ¿ycie wieczne. Jednoczeœnie podkre-
œli³, ¿e „najwiêkszych spraw” ludzie nie mog¹ zrealizowaæ tylko z w³asnej woli,
gdy¿ „przyjaŸñ, mi³oœæ i szczêœcie s¹ danym nam darem”. Wszystkie wydarzenia
Zjazdu przebiega³y pod has³em „Abyœcie mieli nadziejê. Byæ chrzeœcijaninem w
spo³eczeñstwie – byæ chrzeœcijaninem dla spo³eczeñstwa”. Przedstawiciele za-
równo Koœcio³a katolickiego jak i Koœcio³ów ewangelickich wyra¿ali przekona-
nie, ¿e „przysz³oœæ chrzeœcijañstwa jest nie do pomyœlenia bez ekumenizmu”.
Podkreœli³ to na uroczystoœci otwarcia przewodnicz¹cy Zjazdu ze strony ewange-
lickiej Eckhard Nagel przypominaj¹c, ¿e „jednoœæ chrzeœcijan nie jest spraw¹
uboczn¹, lecz spraw¹ podstawow¹”.

  Pierwsza grupa anglikanów z Wielkiej Brytanii wystosowa³a do Stolicy
Apostolskiej oficjaln¹ proœbê o przyjêcie do Koœcio³a katolickiego na zasadach
podanych przez Benedykta XVI w konstytucji apostolskiej „Anglicanorum coeti-
bus”. Autorami listu s¹ cz³onkowie brytyjskiej ga³êzi miêdzynarodowej organiza-
cji o nazwie Tradycjonalistyczny Koœció³ Anglikañski. 16 maja jej zwierzchnik
bp David Moyer wystosowa³ w tej sprawie list do Kongregacji Nauki Wiary. Pro-
si w nim o utworzenie dla nich ordynariatu w Wielkiej Brytanii i o zgodê na po-
wo³anie tymczasowej rady, maj¹cej wskazaæ papie¿owi trzech kandydatów na
przesz³ego zwierzchnika ordynariatu.

  Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I w dniach 22-31
maja przebywa³ z wizyt¹ w Rosji na zaproszenie patriarchy moskiewskiego Cy-
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ryla I. W niedzielê Zes³ania Ducha Œwiêtego  obaj patriarchowie poprowadzili
nabo¿eñstwo w £awrze Troicko-Siergiejewskiej pod Moskw¹. Dzieñ póŸniej
wspólne nabo¿eñstwo odby³o siê w katedrze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie.
Przedmiotem rozmów obu patriarchów by³y m. in. „kwestie wspólnego œwia-
dectwa chrzeœcijañskiego w zsekularyzowanym œwiecie wspó³czesnej Europy
Zachodniej”. Bart³omiej I opowiedzia³ siê za przyspieszeniem zwo³ania Soboru
Ogólnoprawos³awnego. W wywiadzie dla kana³u telewizyjnego Wiesti 24, hie-
rarcha ujawni³, ¿e program tego zgromadzenia zosta³ ju¿ ustalony i jest dobrze
znany spo³ecznoœci prawos³awnej. Obejmuje on m.in. debaty nt. zasad przyzna-
wania autokefalii i autonomii Koœcio³ów prawos³awnych, przepisów dotycz¹-
cych postu i zagadnieñ zwi¹zanych z dyptychem, czyli kolejnoœci¹ wymienia-
nia g³ów Koœcio³ów lokalnych w czasie liturgii. Przygotowania do Soboru
Ogólnoprawos³awnego trwaj¹ od 50 lat. Ma on zaj¹æ siê sprawami naros³ymi od
VII Soboru Powszechnego, który odby³ siê w 787 r. w Nicei ko³o Konstantyno-
pola.

  Od 2 do 6 czerwca w Edynburgu odby³a siê miêdzynarodowa konferencja
ekumeniczna upamiêtniaj¹ca I Œwiatow¹ Konferencjê Misyjn¹, zorganizowan¹ w
tym mieœcie przed stu laty, która da³a pocz¹tek wspó³czesnemu ruchowi ekume-
nicznemu.  Spotkanie zgromadzi³o 297 delegatów reprezentuj¹cych 60 narodów z
ca³ego œwiata i ró¿ne tradycje wyznaniowe: anglikanizm, katolicyzm, prawos³a-
wie i protestantyzm. Nie zabrak³o sekretarza generalnego Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów ks. Olava Fykse Tveita, który podczas porannej modlitwy drugiego dnia
konferencji powiedzia³: – „Misja i jednoœæ przynale¿¹ do siebie. Byæ jednoœci¹ w
Chrystusie to œwiadczyæ razem o Chrystusie”.

 W dniach 4-6 czerwca papie¿ Benedykt XVI odby³ podró¿ na Cypr. By³a to
jego  16. zagraniczna pielgrzymka apostolska. Podczas audiencji ogólnej 9 czerw-
ca w Watykanie papie¿ nazwa³ swoj¹ podró¿ „wydarzeniem historycznym, gdy¿
po raz pierwszy biskup Rzymu uda³ siê na tê wyspê pob³ogos³awion¹ przez pracê
apostolsk¹ œwiêtych Paw³a i Barnaby”. „Sta³em siê pielgrzymem przede wszyst-
kim po to, aby wzmocniæ wiarê wspólnoty katolickiej, niewielkiej, ale ¿ywotnej
mniejszoœci, oraz zachêciæ j¹ do dalszego kroczenia drog¹ wiod¹c¹ ku jednoœci
chrzeœcijan, zw³aszcza w braæmi prawos³awnymi” – t³umaczy³ cel swej podró¿y.
Innym jej celem by³o „duchowe przygarniêcie wszystkich narodów wschodnich,
b³agaj¹c u Boga o dar pokoju”. Streszczaj¹c poszczególne jej etapy, podkreœli³, ¿e
zaanga¿owanie ekumeniczne jest „wzajemne i nieodwracalne”. Wspomnia³ o
„wzruszaj¹cym nabo¿eñstwie ekumenicznym” z udzia³em prawos³awnego arcybi-
skupa Chryzostoma II oraz przedstawicieli Koœcio³ów ormiañskiego, luterañskie-
go i anglikañskiego. „Po bratersku odnowiliœmy wzajemne i nieodwracalne zaan-
ga¿owanie ekumeniczne” – oœwiadczy³ papie¿.  
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 W dniach 18-26 czerwca w Grand Rapids, stan Michigan, USA, obradowa-
³o Zjednoczeniowe Zgromadzenie Generalne Œwiatowej Wspólnoty Koœcio³ów
Reformowanych (wiêcej na ten temat w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

  W opactwie benedyktynów w Chevetogne w Belgii zmar³ 23 czerwca w
wieku 87 lat o. Emmanuel Lanne, jeden z najwybitniejszych ekumenistów w Ko-
œciele katolickim. Urodzi³ siê w Pary¿u 4 sierpnia 1923 r. jako Jacques Lanne. W
wieku 23 lat wst¹pi³ do benedyktynów w Amay (wspólnota przenios³a siê w 1939
r. do Chevetogne), przyjmuj¹c imiê Emmanuel. Œluby zakonne z³o¿y³ w 1947 r., a
w 1950 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Szeœæ lat póŸniej uzyska³ dyplomy
dwóch paryskich uczelni: Szko³y Staro¿ytnych Jêzyków Wschodnich, gdzie spe-
cjalizowa³ siê w jêzyku koptyjskim, oraz s³ynnej École Pratique des Hautes Étu-
des. W 1956 r. zosta³ prefektem studiów w Kolegium Greckim w Rzymie, które-
go rektorem by³ w latach 1962-67, a nastêpnie ojcem duchownym w latach 1998-
2002. Jednoczeœnie wyk³ada³ w Ateneum Œw. Anzelma (1959-71), gdzie by³
wspó³za³o¿ycielem Instytutu Liturgicznego, a tak¿e na innych papieskich uczel-
niach Rzymu (uniwersytetach: Laterañskim, Urbaniañskim i w Instytucie
Wschodnim). Od 1963 do 2007 r. by³ konsultorem Sekretariatu ds. Jednoœci
Chrzeœcijan (od 1988 r. – Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan), a w latach
1964-99 – Kongregacji dla Koœcio³ów Wschodnich. Uczestniczy³ w pracach nad
kilkoma dokumentami Soboru Watykañskiego II, a nastêpnie bra³ czynny udzia³
w miêdzynarodowym dialogu teologicznym Koœcio³a katolickiego z Koœcio³ami:
prawos³awnym, koptyjskim, anglikañskim i reformowanym. W latach 1968-98
reprezentowa³ Koœció³ katolicki w Komisji „Wiara i Ustrój” Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów (ŒRK), bêd¹c nawet jej wiceprzewodnicz¹cym od 1971 do 1976 r. By³
te¿ przedstawicielem swego Koœcio³a na zgromadzeniach ŒRK w Uppsali (1968),
Nairobi (1975) i Vancouver (1983). Przez 26 lat by³ redaktorem naczelnym zna-
nego pisma „Irénikon”, autorem licznych artyku³ów z dziedziny liturgiki, patrolo-
gii, eklezjologii i ekumenizmu. Eparchia (diecezja) Piana degli Albanesi obrz¹d-
ku bizantyjskiego na Sycylii przyzna³a mu tytu³ archimandryty. Otrzyma³ dokto-
raty honoris causa Wydzia³u Teologii Protestanckiej w Neuchâtel w Szwajcarii
oraz Papieskiego Ateneum Œw. Anzelma w Rzymie, a tak¿e Nagrodê Œw. Miko³a-
ja dominikañskiego Instytutu Teologii Ekumenicznej w Bari.

n Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) ks. Olav Fykse
Tveit z³o¿y³ wizytê patriarsze Moskwy i Ca³ej Rosji Cyrylowi. Tematem rozmów
by³a rola ŒRK i Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP) w ruchu ekume-
nicznym. Wizyta mia³a miejsce w Moskwie 28 czerwca. By³o to pierwsze spotka-
nie patriarchy moskiewskiego z nowym sekretarzem generalnym ŒRK. Ks. Tveit
podkreœli³ wielkie znaczenie s³u¿by patriarchy Cyryla, jako zwierzchnika RKP
oraz jego wk³ad w rozwój misji Koœcio³a, zw³aszcza wœród m³odzie¿y. Zazna-
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czy³, ¿e krzewienie wiary wœród m³odego pokolenia jest wspólnym zadaniem
wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK. Podkreœli³ tak¿e znaczenie inicja-
tyw patriarchy w tym zakresie. Uzna³, ¿e wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie
ŒRK powinny z tego doœwiadczenia skorzystaæ. Patriarcha Cyryl wykaza³ zain-
teresowanie aktualn¹ prac¹ ŒRK. Wyrazi³ jednoczeœnie du¿e zaniepokojenie
trudnoœciami w dialogu ekumenicznym w kontekœcie – jak to okreœli³ – nowego
spojrzenia niektórych Koœcio³ów protestanckich na istotne kwestie moralne, w
tym np. na rozumienie homoseksualnoœci. Wyrazi³ opiniê, ¿e przyczyn¹ przed-
³u¿aj¹cego siê kryzysu jest sprzecznoœæ miêdzy deklarowanym pragnieniem
jednoœci chrzeœcijan a spotêgowaniem ró¿nic miêdzy chrzeœcijanami w wielu
kwestiach teologicznych, w tym w zakresie antropologii i etyki chrzeœcijañ-
skiej. Ró¿nice te powoduj¹ wzrastanie nieufnoœci wielu prawos³awnych do
ŒRK. Jednoczeœnie patriarcha podkreœli³ znaczenie ŒRK jako platformy dysku-
sji miêdzy wielkimi cywilizacjami. Uzna³, ¿e w obecnej sytuacji rzecz¹ istotn¹
dla wszystkich chrzeœcijan jest „zachowanie chrzeœcijañskiej cywilizacji” oraz
„budowa dobrych stosunków z innymi spo³ecznoœciami”. ŒRK mo¿e pomóc
osi¹gn¹æ te dwa cele poprzez ochronê wartoœci chrzeœcijañskich oraz promowa-
nie dialogu chrzeœcijan z innymi chrzeœcijanami oraz religiami niechrzeœcijañ-
skimi. Podczas wizyty w Moskwie sekretarzowi generalnemu ŒRK towarzyszy-
li jego zastêpca Georges Lemopoulos, ks. Dagmar Heller (Instytut Ekumenicz-
ny Bossey, Komisja Wiara i Ustrój) oraz ks. Daniel Buda (Departament ŒRK –
Koœció³ i Kontakty Ekumeniczne).

Z kraju

  Nowy zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bi-
skup Jerzy Samiec zosta³ 6 stycznia wprowadzony w swój urz¹d. Uroczystoœæ
zgromadzi³a wielu biskupów i duchownych z kraju i zagranicy, a tak¿e liczne rze-
sze wiernych. Zapytany przez KAI: „Jak wa¿ne jest uczestnictwo w inicjatywach
zwi¹zanych z Tygodniem Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan”, bp J. Samiec odpo-
wiedzia³: „Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan to okazja do tego, byœmy
modl¹c siê wspólnie, w ró¿norodnoœci uczyli siê wzajemnego poszanowania. Nie
chodzi o to, by uczyli siê tego hierarchowie, po wœród nich takowe poszanowanie
jest. Chodzi o wskazanie dla wiernych uczestnicz¹cych w ekumenicznych nabo-
¿eñstwach, o to, by widzieli, ¿e duchowni przekazuj¹ sobie znak pokoju, uœmie-
chaj¹ siê do siebie, rozmawiaj¹ i wspólnie siê modl¹”.
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 Jak co roku od kilkunastu lat w drug¹ sobotê stycznia w warszawskiej ka-
plicy centralnej Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego odby³o siê 9 stycznia
miêdzywyznaniowe nabo¿eñstwo dziêkczynno-noworoczne. Przybyli na nie –
obok cz³onków tego wyznania – duchowni i œwieccy katoliccy, starokatoliccy i
ró¿nych nurtów protestanckich. Witaj¹c przyby³ych pastor Andrzej Siciñski
zwróci³ uwagê, ¿e dzisiaj adwentyœci na ca³ym œwiecie obchodz¹ dzieñ wolnoœci
religijnej. Zaznaczy³, ¿e prawdziwa wolnoœæ, w tym tak¿e religijna, jest tylko w
Jezusie Chrystusie, który powiedzia³, ¿e „prawda was wyzwoli”. „Siostrzano-bra-
terskie” pozdrowienia – jak sam to nazwa³ – przekaza³ zgromadzonym proboszcz
sto³ecznej parafii ewangelicko-augsburskiej Œwiêtej Trójcy ks. radca Piotr Gaœ.
Nawi¹zuj¹c do has³a tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan „Wy
jesteœcie tego œwiadkami” (£k 24,48), zachêci³ wszystkich, aby starali siê docho-
waæ wiernoœci temu wezwaniu. Zakoñczy³ s³owami:  „¯yczê wam, abyœcie nie
wstydzili siê Boga i abyœcie zawsze byli Jego œwiadkami”.

  W Warszawie odby³o siê 11 stycznia Ekumeniczne Spotkanie Noworocz-
ne. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele Koœcio³ów, zwi¹zków wyznaniowych,
organizacji religijnych, w³adz pañstwowych, a tak¿e wiele osób zwi¹zanych z ru-
chem ekumenicznym. Goœci przywita³ prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp
Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awnego. Przedstawi³ pokrótce zebranym dzia³alnoœæ
PRE w minionym roku. Mówi³ te¿ o troskach i radoœciach wspó³czesnego œwiata.
G³os zabra³ tak¿e nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. – „Mo¿emy siê
szczyciæ tym, ¿e odkrywamy te w¹tki i te wartoœci, które nas ³¹cz¹. Troska o god-
noœæ cz³owieka jest tym wymiarem, który nas ³¹czy” – mówi³ katolicki hierarcha.
¯yczenia od prezydenta przekaza³ jego kapelan ks. Roman Indrzejczyk. Marsza-
³ek Senatu  Bogdan Borusewicz zaznaczy³, ¿e powinniœmy pamiêtaæ o krajach,
gdzie s¹ problemy z wolnoœci¹ religijn¹. Wyrazi³ radoœæ z tego, ¿e Polska Rada
Ekumeniczna wspiera wiernych w takich krajach. Sekretarz Stanu w MSWiA To-
masz Siemoniak przekaza³ ¿yczenia od premiera i poinformowa³, ¿e dokumenty
dotycz¹ce komisji ds. dialogu rz¹du z PRE s¹ ju¿ przygotowane i czekaj¹ na pod-
pis Prezesa Rady Ministrów.

„Spotkaniem wokó³ Biblii” rozpoczê³y siê 17 stycznia  w Tarnowie ogól-
nopolskie obchody XIII Dnia Judaizmu w Koœciele katolickim w Polsce. Wziêli
w nich udzia³ przedstawiciele œrodowisk ¿ydowskich z kraju i zagranicy oraz oso-
by zaanga¿owane w dialog miêdzy chrzeœcijanami a ¯ydami. Goœci powita³ bi-
skup tarnowski Wiktor Skworc, który powiedzia³, ¿e znakiem duchowej wiêzi,
który ³¹czy ¯ydów i chrzeœcijan jest Biblia. „Biblia by³a, jest i pozostanie zawsze
Ksiêg¹ daj¹c¹ wiarê, nadziejê i mi³oœæ; Ksiêg¹, której czytanie i rozwa¿anie od
zawsze by³o i jest najpiêkniejsz¹ modlitw¹”. Wyk³ad poœwiêcony Biblii wyg³osi³a
Miriam Gonczarska. Mówi³a o tym, ¿e Biblia jest miejsce spotkania, przygod¹
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intelektualn¹ i duchow¹. Podkreœli³a, ¿e to tak¿e zmaganie siê z tekstem, który
jest napisany trudnym jêzykiem. W Wy¿szym Seminarium Duchownym zosta³a
tak¿e otwarta wystawa „Cmentarze ¿ydowskie i synagogi dawnej Galicji”. Sk³ada
siê ona z dwóch czêœci. Na fotografiach czarno-bia³ych mo¿na zobaczyæ cmenta-
rze i synagogi. Drug¹ czêœæ wystawy to kolorowe zdjêcia, które pokazuj¹ kult
cadyków, który przetrwa³ do dziœ. Kolejnym punktem Dnia Judaizmu by³a  mo-
dlitwa na tarnowskim kirkucie i spotkanie modlitewne przy Bimie, która jest po-
zosta³oœci¹ po synagodze. Ostatnim punktem centralnych obchodów XIII Dnia
Judaizmu by³ koncert kantora Chaima Dovida Bersona z towarzyszeniem Chóru
Katedralnego i Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej. Organizatorami obchodów
byli biskup tarnowski i kuria diecezjalna przy wspó³udziale w³adz miasta.

  Od 10 lat dzia³a w Warszawie Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effa-
tha”. Stowarzyszenie to powsta³o 23 stycznia 2000 r., w dniu podpisania przez
zwierzchników Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Ko-
œcio³a rzymskokatolickiego w Polsce wa¿nego ekumenicznego dokumentu o wza-
jemnym uznaniu chrztu œwiêtego. Dla upamiêtnienia tego faktu, od tej pory ka¿dy
23. dzieñ miesi¹ca sta³ siê sta³¹ dat¹ Modlitewnych Spotkañ Ekumenicznych. Do
organizowania comiesiêcznych modlitewnych spotkañ ekumenicznych „Effathy”
od pocz¹tku w³¹czy³ siê Warszawski Odzia³ PRE oraz kolejni gospodarze miejsca
spotkañ. O popularnoœci spotkañ organizowanych w sto³ecznym koœciele pw. œw.
Alojzego Orione œwiadczy fakt, ¿e uczestnicz¹ w nich zarówno wierni œwieccy,
duchowni, jak i zwierzchnicy z 13 Koœcio³ów i wyznañ chrzeœcijañskich. Punk-
tem sta³ym programów spotkañ jest liturgia s³owa oraz modlitwy o pojednanie i
pokój. Ka¿de spotkanie koñczy siê w sali parafialnej wspóln¹ agap¹ dla wszyst-
kich uczestników. Za³o¿ycielk¹ Stowarzyszenia „Effatha” jest Danuta Baszkow-
ska.

  Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, abp Jeremiasz wystosowa³ do wier-
nych Koœcio³ów cz³onkowskich PRE nastêpuj¹cy apel: „Siostry i Bracia w Chry-
stusie! Potê¿ne trzêsienie ziemi nawiedzi³o w minionym tygodniu Haiti – jeden z
najbiedniejszych krajów pó³kuli zachodniej. To tragiczne zdarzenie spowodowa³o
ogromne zniszczenia. Blisko 3 miliony ludzi pozosta³o bez dachu nad g³ow¹ i
podstawowych œrodków do ¿ycia. Liczby ofiar œmiertelnych podawane s¹ w ty-
si¹cach. Niemal doszczêtnie zniszczone jest centrum stolicy Port-au-Prince. W
imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej zwracam siê z apelem i gor¹c¹ proœb¹, aby
podczas tegorocznych nabo¿eñstw ekumenicznych w Tygodniu Modlitw o Jed-
noœæ Chrzeœcijan, zebrane zosta³y ofiary na rzecz osób poszkodowanych w tra-
gicznym trzêsieniu ziemi na Haiti. Proszê nie tylko o ofiary, ale tak¿e o modlitwê
podczas ekumenicznych nabo¿eñstw za wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku
trzêsienia ziemi na Haiti. Pragniemy w ten sposób wraz z Koœcio³ami, innymi or-
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ganizacjami ekumenicznymi w kraju i za granic¹, daæ wyraz naszej solidarnoœci i
pomóc ofiarom trzêsienia ziemi na Haiti”.

  Dnia  20 stycznia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odby³a siê  se-
sja poœwiêcona  stuleciu ruchu ekumenicznego, któr¹  zorganizowa³ Instytut Eku-
meniczny. Przyczyny i znaczenie konferencji ekumenicznej w Edynburgu przed
stu laty, która rozpoczê³a ruch ekumeniczny, przedstawi³ ks. dr S³awomir Paw-
³owski. Podkreœli³, ¿e  Konferencja w Edynburgu by³a punktem kulminacyjnym
wieloletnich starañ o ponadkonfesyjn¹ wspó³pracê na misjach. Rzymskokatolick¹
perspektywê eklezjologii jednoœci zaprezentowa³ bp Andrzej Czaja. O tym, ¿e
to¿samoœæ wyznaniowa nie jest zagro¿eniem dla ekumenizmu, przekonywa³ ks.
prof. Piotr Jaskó³a z Uniwersytetu Opolskiego. O eklezjologii jednoœci w per-
spektywie prawos³awnej i ewangelickiej mówili podczas konferencji ks. archi-
mandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz i ks. dr Dariusz Chwastek, zaœ prof. Karol
Karski z Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej  przedstawi³ rolê jak¹ w dialogu
ekumenicznym odgrywa Œwiatowa Rada Koœcio³ów.

  Wartoœci ³¹cz¹ce chrzeœcijan maj¹ charakter trwa³y” – powiedzia³ prezy-
dent RP Lech Kaczyñski podczas spotkania z przedstawicielami dzia³aj¹cych w
Polsce Koœcio³ów chrzeœcijañskich 20 stycznia. Zgromadzonych powita³ prezy-
dencki kapelan ks. Roman Indrzejczyk. Spotkanie rozpoczê³a wspólna modlitwa
w kaplicy prezydenckiej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Koœcio³ów zrze-
szonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Na zaproszenie prezydenta przybyli
ponadto reprezentanci Koœcio³a Greckokatolickiego, Koœcio³a Adwentystów Dnia
Siódmego, Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego, Polskiego Towarzystwa Biblijnego
oraz Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”. Obecny by³ tak¿e metropoli-
ta warszawski abp Kazimierz Nycz i bp Tadeusz Pikus, przewodnicz¹cy Rady ds.
Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Po modlitwie Lech Kaczyñski w
krótkim wyst¹pieniu stwierdzi³, ¿e jednoœæ chrzeœcijan jest „celem dalekosiê¿-
nym, który zostanie osi¹gniêty”, choæ „byæ mo¿e jeszcze nie za ¿ycia obecnego
pokolenia”.  Prezes  PRE abp Jeremiasz wyrazi³ podziêkowania za zorganizowa-
nie ju¿ po raz czwarty spotkania ekumenicznego w Pa³acu Prezydenckim. Przy-
pomnia³, ¿e wielu spoœród uczestnicz¹cych w spotkaniu przedstawicieli Koœcio-
³ów chrzeœcijañskich pamiêta czasy przed 1989 r., gdy ludzie wierz¹cy doœwiad-
czali represji. Wyrazi³ nadziejê, ¿e te czasy siê nigdy nie powtórz¹.

  „Wiadomoœci KAI” z 24 stycznia poinformowa³y: „Rozstrzygniêty zosta³
los 20 cerkwi greckokatolickich, które po II wojnie œwiatowej, po akcji „Wis³a”,
w 1947 r. rz¹d przekaza³ w u¿ytkowanie Koœcio³owi prawos³awnemu. Dziêki
ustawie podpisanej przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego, koœcio³y stan¹ siê te-
raz w³asnoœci¹ Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Spór miê-
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dzy Koœcio³em prawos³awnym i greckokatolickim o w³asnoœæ œwi¹tyñ trwa³ od
1989 r. Prawos³awni za¿¹dali wtedy potwierdzenia  praw w³asnoœci, tak jak by³o
to w przypadku innych wspólnot religijnych po upadku komunizmu. ‘Stan zawie-
szenia’ jednak siê przed³u¿a³. PAKP zaskar¿y³ wiêc Polskê do Europejskiego Try-
buna³u Praw Cz³owieka. Ostatecznie Koœció³ Greckokatolicki zgodzi³ siê na
ustêpstwo, które koñczy spór”.

  W Dzieñ Nawrócenia Aposto³a Paw³a (25 stycznia) w koœciele ewangelic-
ko-augsburskim Œwiêtej Trójcy w Warszawie odby³o siê centralne nabo¿eñstwo
koñcz¹ce  Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. W nabo¿eñstwie S³owa Bo-
¿ego uczestniczyli m.in. zwierzchnicy Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i
Ewangelicko-Reformowanego. Kazanie wyg³osi³ biskup senior Zdzis³aw Tranda,
który podkreœla³ znaczenie ekumenicznej goœcinnoœci oraz zaapelowa³ o kontynu-
owanie starañ o ustanowienie goœcinnoœci eucharystycznej miêdzy Koœcio³ami
chrzeœcijañskimi. W podobnym duchu wypowiedzia³ siê  ks. bp Jerzy Samiec,
przypominaj¹c s³owa i deklaracje dwóch biskupów Rzymu wypowiedziane w ko-
œciele Œwiêtej Trójcy, a odnosz¹ce siê do tolerancji oraz zagadnienia ma³¿eñstw
wyznaniowo mieszanych. Biskup Samiec wyrazi³ nadziejê, ¿e Koœcio³y chrzeœci-
jañskie w Polsce osi¹gn¹ porozumienie i zaakceptuj¹ dokument wypracowany
przez komisjê dialogu. Liturgiê wstêpn¹ oraz spowiedŸ powszechn¹ (confiteor)
poprowadzi³ ks. Piotr Gaœ, proboszcz Parafii Œwiêtej Trójcy, a w czytaniach Pi-
sma Œwiêtego udzia³ wziêli duchowni z Koœcio³a Rzymskokatolickiego ks. pra³at
Mateusz Matuszewski z diecezji warszawsko-praskiej oraz ks. Roman Indrzej-
czyk, kapelan Prezydenta RP. Ewangeliê, bêd¹c¹ równie¿ podstaw¹ rozwa¿ania
ostatniego dnia oktawy odczyta³ ks. Ireneusz Lukas, dyrektor Biura PRE. Intencje
modlitewne zmawiali duchowni z ró¿nych Koœcio³ów: Ewangelicko-Augsbur-
skiego, Ewangelicko-Reformowanego, Starokatolickiego Mariawitów, Prawo-
s³awnego oraz Rzymskokatolickiego.

  Centralne obchody X Dnia Islamu licznie zgromadzi³y 26 stycznia katoli-
ków i muzu³manów w parafii katedralnej na warszawskiej Pradze. Odby³y siê one
pod has³em „Chrzeœcijanie i muzu³manie – zjednoczeni w przezwyciê¿aniu ubó-
stwa”. Wspóln¹ inicjatyw¹ wyznawców obu religii sta³a siê realizacja projektu
pomocy dzieciom, które doœwiadczaj¹ skutków konfliktu w Ziemi Œwiêtej. Pol-
scy katolicy i muzu³manie zdecydowali siê na wsparcie sierociñców w Jerozoli-
mie i Betlejem, którymi opiekuj¹ siê siostry el¿bietanki. Sto³ecznym obchodom
Dnia Islamu przewodniczy³ z ramienia Konferencji Episkopatu Polski bp Romu-
ald Kamiñski. Ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser, witaj¹c zebra-
nych, w tym ambasadorów pañstw muzu³mañskich w Polsce, zwróci³ uwagê, ¿e
sensem dialogu miêdzyreligijnego jest to, by szukaæ tego, co ³¹czy religie. Mufti
Miœkiewicz odnosz¹c siê do tematu tegorocznego Dnia Islamu podkreœli³, ¿e dla
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wyznawców islamu wspieranie potrzebuj¹cych i biednych jest obowi¹zkiem i na-
kazem. – £¹czmy siê, by pomagaæ biednym, szczególnie, gdy dotyka ich taka klê-
ska jak na Haiti – doda³.

  W Warszawie odby³a siê konferencja sekretarzy generalnych Towarzystw
Biblijnych w Europie Œrodkowej. Jej gospodarzem by³o Towarzystwo Biblijne w
Polsce. Konferencja mia³a miejsce od 15 do 17 lutego. Przybyli na ni¹ sekretarze
generalni (dyrektorzy) Towarzystw Biblijnych z Austrii, Chorwacji, Szwajcarii  i
Wêgier. Towarzystwo Biblijne w Polsce reprezentowa³a jego dyrektor Ma³gorzata
Platajs. W konferencji udzia³ wzi¹³ tak¿e Peter Wigglesworth, sekretarz generalny
Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych na Europê i Bliski Wschód. Spotkanie
mia³o charakter roboczy. Uczestnicy wymienili siê informacjami na temat dzia³al-
noœci Towarzystw Biblijnych w swoich krajach. Dyskutowano o mo¿liwoœci
wspó³pracy na ró¿nych polach, a tak¿e jej kontynuacji tam, gdzie mia³a ju¿ wcze-
œniej miejsce. Zaprezentowane zosta³y najnowsze publikacje poszczególnych To-
warzystw. Towarzystwo Biblijne w Polsce przedstawi³o przek³ad ekumeniczny
Ksi¹g Dydaktycznych Starego Testamentu oraz audiobook z Psalmami w tym sa-
mym t³umaczeniu. Dyskutowano te¿ o Walnym Zgromadzeniu Zjednoczonych
Towarzystw Biblijnych, które jesieni¹ odbêdzie siê w Seulu. Uczestnicy konfe-
rencji spotkali siê reprezentantami Koœcio³ów cz³onkowskich Towarzystwa Bi-
blijnego w Polsce. Zjednoczone Towarzystwa Biblijne (UBS) s¹ miêdzynarodow¹
wspólnot¹ zrzeszaj¹c¹ 145 krajowych Towarzystw Biblijnych na ca³ym œwiecie w
celu konsultacji, wzajemnej pomocy i dzia³ania na rzecz wspólnego zadania, ja-
kim jest rozpowszechnianie Biblii.

  Ks. prof. Lucjan Balter, jeden z najwybitniejszych polskich teologów
zmar³ w nocy 16 lutego w O³tarzewie. Zmar³y urodzi³ siê w 1936 w Wilnie. Po
uzyskaniu œwiadectwa dojrza³oœci wst¹pi³ do pallotynów, œwiêcenia kap³añskie
przyj¹³ w 1959 r. Studiowa³ na Wydziale Teologii KUL, gdzie zdoby³ stopieñ
doktora teologii (1969). Wyk³ada³ teologiê w Wy¿szym Seminarium Duchownym
w O³tarzewie, w Akademii Teologii Katolickiej, a tak¿e w innych uczelniach.
Specjalizowa³ siê  z zakresu eschatologii, eklezjologii, mariologii i józefologii. W
latach 1978-1996  by³ sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, od 1997
– przewodnicz¹cym z ramienia Konferencji Episkopatu Polski grupy ds. dialogu
z Koœcio³em Adwentystów Dnia Siódmego. Poza tym by³ redaktorem naczelnym
polskiej edycji czasopisma „Communio”, autorem kilku ksi¹¿ek oraz wielu arty-
ku³ów naukowych z zakresu teologii dogmatycznej.

 Na zaproszenie zwierzchnika polskiego prawos³awia, metropolity Sawy i
przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Józefa Michalika w
dniach 25 i 26 lutego przebywa³a w Polsce delegacja Rosyjskiego Koœcio³a Pra-
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wos³awnego. Jako rezultat rozmów z przedstawicielami polskiego episkopatu po-
dano informacjê „o utworzeniu grupy roboczej do wypracowania wspólnego do-
kumentu o pojednaniu narodów”. Do prac grupy roboczej w³¹czeni bêd¹ przed-
stawiciele polskiego prawos³awia i Koœcio³a katolickiego w Rosji. Z przedstawi-
cielami RKP spotkali siê tak¿e cz³onkowie  Prezydium i Zarz¹du Polskiej Rady
Ekumenicznej.

  Dnia 3 marca odby³o siê we W³oc³awku 24. posiedzenie Komisji Mie-
szanej do Spraw Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolic-
kim i Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów. Spotkaniu przewodniczyli; bp
Bronis³aw D¹browski ze strony rzymskokatolickiej i bp Ludwik Jab³oñski ze
strony mariawickiej. W pierwszej czêœci zebrania kontynuowano badania histo-
ryczno-teologiczne nad przechowywanymi w archiwum  Kongregacji Nauki
Wiary najstarszymi dokumentami, dotycz¹cymi kwestii mariawickiej. Ka¿da ze
stron przedstawi³a swoje stanowisko na temat: 1. Pisma abp. Wincentego  Cho-
œciaka-Popiela  do kardyna³a prefekta Kongregacji ds. Biskupów i Zakonników
(1 VI 1903); 2. Opinii ks. A. J. Nowowiejskiego (30 XI 1903); 3. Listu Marii
Franciszki Koz³owskiej do Piusa X (9 VI 1904). Prezentacji ka¿dego z doku-
mentów towarzyszy³a dyskusja. W drugiej czêœci ustalono harmonogram kolej-
nych dzia³añ. Postanowiono, ¿e do 14 sierpnia ka¿da ze stron przeka¿e osta-
teczne uwagi do dokumentów koñcowych. Zostan¹ one przedyskutowane na
kolejnym posiedzeniu, które 13 paŸdziernika odbêdzie siê w P³ocku w siedzibie
Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów.

  „Niech wszystko, co ¿yje, chwali Pana” – ten werset z psalmu 150. by³ ha-
s³em tegorocznego Œwiatowego Dnia Modlitwy, w który od ponad 120 lat w³¹-
czaj¹ siê chrzeœcijanki ze 170 krajów na ca³ym œwiecie. Z okazji tego dnia, ob-
chodzonego zawsze w pierwszy pi¹tek marca,  w Warszawie odby³o siê nabo¿eñ-
stwo w koœciele chrzeœcijan baptystów. Porz¹dek nabo¿eñstw oraz intencje
modlitewne przygotowa³o ekumeniczne grono kobiet z Kamerunu.  Wziê³y  w
nim udzia³ przedstawicielki siedmiu Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej oraz katoliczki obrz¹dku ³aciñskiego i grekokatolickiego. Zebrane
ofiary zosta³y przeznaczone na pomoc ofiarom trzêsienia ziemi na Haiti. Okolicz-
noœciowe nabo¿eñstwa odby³y siê równie¿ w innych miastach, m. in. w Poznaniu
i Wroc³awiu.

  W dniu 9 marca obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹ Rad¹
Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). Ze strony KEP ob-
radom wspó³przewodniczy³ koñcz¹cy kadencjê Przewodnicz¹cego Zespo³u KEP
ds. Kontaktów z PRE bp Tadeusz Pikus; nowym przewodnicz¹cym strony rzym-
skokatolickiej zosta³ bp Krzysztof Nitkiewicz. Ze strony PRE posiedzeniu wspó³-
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przewodniczy³ abp Jeremiasz. Omówiono przebieg Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan w styczniu 2010 r., zwracaj¹c uwagê na potrzebê obecnoœci obcho-
dów Tygodnia w mediach i na uczestnictwo ludzi m³odych. Przedstawiono stan
prac nad materia³ami na Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w 2012 r., za
przygotowanie których odpowiedzialne s¹ Koœcio³y chrzeœcijañskie w Polsce.
Przedyskutowano kwestiê dokumentu na temat ma³¿eñstw osób o ró¿nej przyna-
le¿noœci wyznaniowej; prace nad nim bêd¹ kontynuowane ze zwróceniem uwagi
na istniej¹c¹ ju¿ praktykê duszpastersk¹. Zastanawiano siê nad sposobem wk³adu
Koœcio³ów w Polsce na rzecz ochrony stworzenia przez podejmowanie ekume-
nicznych inicjatyw naukowych i duszpasterskich. Wymieniono informacje na te-
mat szeregu wydarzeñ ekumenicznych w kraju (m.in. VIII Zjazd GnieŸnieñski).
Podjêto decyzjê o zorganizowaniu sesji naukowej dla uczczenia 100-lecia I Œwia-
towej Konferencji Misyjnej w Edynburgu.

        Dnia 10 marca w Kurii Metropolitalnej Bia³ostockiej odby³o siê zebranie
plenarne Zespo³u Bilateralnego Katolicko-Prawos³awnego Konferencji Episkopa-
tu Polski i Synodu Biskupów Koœcio³a Prawos³awnego w Polsce. Omawiano
sprawy bie¿¹ce zwi¹zane z dialogiem katolicko-prawos³awnym, w tym tegorocz-
ny Tydzieñ Ekumeniczny, oraz kontynuowano prace nad wspólnym stanowiskiem
odnoœnie ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej. Kolejne posiedzenie
zaplanowano na 18 paŸdziernika.

  W GnieŸnie pod has³em „Rodzina nadziej¹ Europy” odby³ siê w dniach
12 do 14 marca VIII Zjazd GnieŸnieñski. Podobnie jak w zesz³ych latach im-
preza mia³a wymiar ekumeniczny. G³ówn¹ osi¹ jego obrad by³a rodzina. Do
dyskusji organizatorzy Zjazdu zaprosili specjalistów z ca³ego œwiata, przedsta-
wicieli Koœcio³ów i religii, polityków, ludzi kultury i ekonomistów. Na Zjazd
zaproszone zosta³y te¿ liczne organizacje pozarz¹dowe, ruchy i wspólnoty reli-
gijne, fundacje i stowarzyszenia, które za cel stawiaj¹ sobie pracê na rzecz ro-
dziny i jej promocjê. Duchow¹ pieczê nad uczestnikami sprawowali kapelani
trzech wyznañ chrzeœcijañskich: katolickiego (o. Tomasz Dostani OP), prawo-
s³awnego (ks. Pawe³ Minajew) i ewangelickiego (ks. Ireneusz Lukas, dyrektor
Polskiej Rady Ekumenicznej). W ramach Komitetu Organizacyjnego dzia³a³a
Komisja Ekumeniczna, w sk³ad której wchodzili przedstawiciele dziesiêciu Ko-
œcio³ów (w tym wszystkich zrzeszonych w PRE) oraz takich instytucji ekume-
nicznych, jak Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” oraz Towarzystwo
Biblijne w Polsce. Do zadañ Komisji Ekumenicznej nale¿a³a m.in. troska o eku-
meniczny wymiar zjazdu, przygotowanie nabo¿eñstw ekumenicznych oraz
opracowanie porz¹dku „Drogi ¿ycia” – procesji ekumenicznej, która przesz³a z
rynku do katedry, a po drodze przedstawiciele poszczególnych Koœcio³ów czy-
tali teksty i zmawiali modlitwy.
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  Zaniepokojenie w zwi¹zku z „zamieszaniem” wokó³ budowy w Warsza-
wie Oœrodka Kultury Muzu³mañskiej wyrazi³a Rada Wspólna Katolików i Muzu³-
manów. Rada wyrazi³a zaniepokojenie faktem, ¿e protesty wobec budowy mecze-
tu maj¹ miejsce „w ojczyŸnie Jana Paw³a II, który jako papie¿ odwiedzi³ meczet
oraz wykonywa³ liczne przyjazne gesty wobec muzu³manów i wielu z nich wyra-
¿a³o swój ¿al po jego œmierci”. Rada przypomnia³a, ¿e zgodnie z Konstytucj¹ RP
oraz ustaw¹ o gwarancjach wolnoœci sumienia i wyznania „ka¿da oficjalnie uzna-
na religia w Polsce posiada prawo do wznoszenia budowli sakralnych”. Oœwiad-
czenie podpisali wspó³przewodnicz¹cy Rady: ks. dr Adam W¹s SVD i dr Artur
Konopacki. Przeciwko budowie Oœrodka, w sk³ad którego ma wejœæ m.in. me-
czet, manifestowa³o w Warszawie kilkadziesi¹t osób. Protest zorganizowa³o Sto-
warzyszenie Europa Przysz³oœci. Muzu³mañski Oœrodek powstaje przy rondzie
Zes³añców Syberyjskich, a wznosi go Liga Muzu³mañska w RP.

  Kilka tysiêcy ³odzian zebra³o siê w Wielki Pi¹tek (2 kwietnia) na wieczor-
nej Ekumenicznej Drodze Krzy¿owej, która przesz³a ulicami miasta. Rozwa¿ania
przy poszczególnych stacjach przygotowali duchowni ró¿nych wyznañ chrzeœci-
jañskich. Przy pierwszej,  przed koœcio³em ewangelickim œw. Mateusza, rozwa¿a-
nie wyg³osi³ bp Mieczys³aw Cieœlar z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego.
Podczas rozwa¿ania dwunastej stacji abp W³adys³aw Zió³ek z Koœcio³a Rzym-
skokatolickiego modli³ siê za ³ódzkie kobiety, aby „nie waha³y siê wype³niaæ te-
stamentu z Chrystusowego Krzy¿a w stosunku do swych dzieci”. ¯egnaj¹c
uczestników podkreœli³, ¿e stali siê dla siebie nawzajem znakiem. Droga Krzy¿o-
wa ulicami £odzi odby³a siê ju¿ po raz szesnasty, ale po raz jedenasty mia³a cha-
rakter ekumeniczny. Po raz pierwszy w tej formule zosta³a zorganizowana w
Roku Jubileuszowym 2000.

  W Lesie Katyñskim odby³y siê 7 kwietnia obchody 70. rocznicy zamordo-
wania tam polskich oficerów. Wziêli w nich udzia³ premierzy Polski Donald Tusk
i Rosji W³adimir Putin, a modlitwy zmówili przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów i
religii. Jako pierwszy zabra³ g³os zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Ko-
œcio³a Prawos³awnego metropolita Sawa. Nastêpnie naczelny rabin Polski Micha-
el Schudrich odmówi³ ¿ydowsk¹ modlitwê za zmar³ych – kadisz (opart¹ na Psal-
mach). Kolejnym mówc¹ by³ zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce bp Jerzy Samiec. Adam Œwierblewski, wiceprzewodnicz¹cy Muzu³mañ-
skiego Zwi¹zku Religijnego w Polsce, powiedzia³, ¿e obecni podczas tej uroczy-
stoœci przedstawiciele ró¿nych religii ³¹cz¹ siê w pamiêci, która trwa przez poko-
lenia jako symbol tragedii, dowód nieludzkich dzia³añ bezdusznych systemów.
Jako ostatni przemawia³ przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumeni-
zmu bp Tadeusz Pikus z Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Modli³ siê, aby Bóg da³
wieczny pokój ofiarom, okaza³ mi³osierdzie sprawcom zbrodni, a rodziny pomor-
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dowanych umacnia³ duchowo. Nastêpnie odby³ siê Apel Poleg³ych. Donald Tusk
i W³adimir Putin z³o¿yli wieñce pod pomnikiem-memoria³em ku czci ofiar zbrod-
ni komunistycznych, po czym odegrano hymny Polski i Rosji, a obaj szefowie
rz¹dów przeszli wzd³u¿ muru, w który wmurowane s¹ tabliczki z imionami i na-
zwiskami pomordowanych. Z kolei pod du¿ym prawos³awnym krzy¿em biskup
smoleñsko-wiaziemski Teofilakt odmówi³ stosown¹ modlitwê i poœwiêci³ miejsce
pod budowê cerkwi pw. Zmartwychwstania Pañskiego, która ma stan¹æ tam dla
upamiêtnienia ofiar zbrodni. W Lesie Katyñskim i okolicach w latach masowych
represji komunistycznych zginêli nie tylko Polacy, ale równie¿ Rosjanie.

  W katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem rano 10 kwietnia zginêli przed-
stawiciele polskich œrodowisk politycznych, intelektualnych, wojskowych, kom-
batanckich, kulturalnych. Wœród ofiar byli te¿ reprezentanci Koœcio³ów. Pasa¿e-
rowie rz¹dowego samolotu mieli wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach rocznicowych
zwi¹zanych z 70. rocznic¹ zbrodni katyñskiej. Nikt nie prze¿y³ katastrofy. Na po-
k³adzie byli m.in. prezydent Polski Lech Kaczyñski, jego ¿ona Maria, ostatni pre-
zydent Polski na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski, ministrowie kancelarii pre-
zydenckiej, parlamentarzyœci, wysocy urzêdnicy pañstwowi, przedstawiciele pol-
skich si³ zbrojnych, rodzin katyñskich i innych stowarzyszeñ, funkcjonariusze
Biura Ochrony Rz¹du, za³oga samolotu. Wœród 96 ofiar znaleŸli siê równie¿ du-
chowni – reprezentanci trzech tradycji chrzeœcijañskich: katolickiej, prawos³aw-
nej i protestanckiej. Zginêli naczelni kapelani duszpasterstw wojskowych: bp gen.
Tadeusz P³oski (rzymskokatolicki Ordynariusz Polowy WP), abp gen. Miron
Chodakowski (Prawos³awny Ordynariusz WP) oraz ks. p³k Adam Pilch (p.o. Na-
czelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego), a tak¿e inni
duchowni rzymskokatoliccy, w tym znany ekumenista, kapelan prezydenta – ks.
Roman Indrzejczyk. Koœcio³y ró¿nych wyznañ zorganizowa³y nabo¿eñstwa i
msze ¿a³obne. Szereg Koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych w Polsce i z zagra-
nicy wystosowa³o te¿ kondolencje i oœwiadczenia w sprawie katastrofy.

 W niedzielê, 18 kwietnia, w wypadku samochodowym w Rogowie pod
£odzi¹ zgin¹³ bp Mieczys³aw Cieœlar, zwierzchnik diecezji warszawskiej Koœcio-
³a Ewangelicko-Augsburskiego. Dzieñ wczeœniej  bp Mieczys³aw Cieœlar uczest-
niczy³ w Warszawie na pl. Pi³sudskiego w centralnych uroczystoœciach ¿a³obnych
po katastrofie pod Smoleñskiem. Do œmiertelnego wypadku samochodowego do-
sz³o, gdy póŸno wieczorem wraca³ do domu w £odzi. Bp Mieczys³aw Cieœlar
mia³ 60 lat. Ordynowany na duchownego zosta³ w 1973 r. Przez wiele lat by³ pro-
boszczem parafii luterañskiej w Pabianicach, a nastêpnie w £odzi. W 1996 r. zo-
sta³ biskupem diecezji warszawskiej. Od 2001 r. by³ te¿ zastêpc¹ biskupa Koœcio-
³a. Pracowa³ w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – zajmowa³
siê teologi¹ i egzegez¹ Nowego Testamentu oraz teologi¹ systematyczn¹. Jako
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reprezentant swojego Koœcio³a zasiada³ w Komitecie Krajowym Towarzystwa Bi-
blijnego w Polsce.

 W Warszawie odby³o siê posiedzenie prezydium Konferencji Koœcio³ów
Europejskich (KKE). Gospodarzem obrad by³a Polska Rada Ekumeniczna. Spo-
tkanie mia³o miejsce od 26 do 27 kwietnia. Dziesiêcioosobowe prezydium stano-
wi egzekutywê czterdziestoosobowego Komitetu Naczelnego KKE. W sk³ad pre-
zydium wchodzi jako prezydent prawos³awny metropolita Francji Emanuel, dwo-
je wiceprezydentów oraz siedmioro cz³onków Komitetu Naczelnego. Cz³onkowie
prezydium omawiali postêp we wdra¿aniu priorytetów dzia³ania Komitetu Na-
czelnego, ustalonych na zesz³orocznym Zgromadzeniu Ogólnym w Lyonie. Pre-
zentuj¹c raport ze swojej dzia³alnoœci, p.o. sekretarza generalnego organizacji ks.
prof. Viorel Ionita podkreœla³ koniecznoœæ spójnoœci dzia³añ we wdra¿aniu tych
priorytetów. Omawiano równie¿ raport z dzia³alnoœci Wspólnego Komitetu KKE
i Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Tegoroczne spotkanie Komite-
tu, na którym dyskutowano problematykê migracji, ks. Ionita okreœli³ jako bardzo
udane. Wspó³praca KKE i CCEE zacieœni³a siê. Zaprezentowano tak¿e raporty
Komisji Koœció³ i Spo³eczeñstwo, Komisji Koœcio³y w Dialogu oraz Komisji Ko-
œcio³ów ds. Migrantów w Europie. Prezydium KKE podczas swojego pobytu w
Warszawie spotka³o siê z prezydium PRE. Metropolita Emanuel w imieniu KKE
z³o¿y³ kondolencje z powodu katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem. Dzia³alnoœæ
PRE krótko przedstawi³ jej prezes abp Jeremiasz. Cz³onkowie obu prezydiów
wymienili siê informacjami i omówili bie¿¹ce sprawy. Odby³o siê te¿ przyjêcie,
na którym przedstawiciele KKE mogli siê spotkaæ nie tylko z cz³onkami prezy-
dium PRE, ale równie¿ z proboszczami warszawskich parafii. Utworzona w 1959
r. KKE jest wspólnot¹ 120 Koœcio³ów tradycji anglikañskiej, prawos³awnej, pro-
testanckiej i starokatolickiej oraz 40 organizacji stowarzyszonych w ca³ej Euro-
pie. Wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie PRE s¹  cz³onkami KKE.

  Od 5 maja do 9 maja trwa³y we Wroc³awiu uroczystoœci zwi¹zane z otwar-
ciem wroc³awskiej synagogi pod Bia³ym Bocianem. Po 14 latach remontu odzyska-
³a ona swój blask staj¹c siê na nowo jednym z najcenniejszych zabytków miasta.
Uroczystoœci odby³y siê z udzia³em przedstawicieli w³adz pañstwowych Polski,
Norwegii i Izraela, w³adz samorz¹dowych oraz przedstawicieli Koœcio³ów i wspól-
not religijnych. Uroczystoœci, które rozpoczê³y siê od modlitwy prowadzonej przez
Michaela Schudricha, naczelnego rabina Polski, uœwietni³ wystêp wybitnych arty-
stów, w tym kantora Josepha Malovany z Nowego Jorku, uznawanego za najlepsze-
go wykonawcê hebrajskiej muzyki liturgicznej. Synagoga zosta³a oddana do u¿ytku
w 1829 r. Po II wojnie œwiatowej popada³a stopniowo w ruinê. Po 1968 r. przesz³a
na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, a nastêpnie sta³a siê w³asnoœci¹ prywatn¹. Do wro-
c³awskich ¯ydów synagoga wróci³a w latach 90. ubieg³ego wieku.



Z KRAJU

171

 Has³em tegorocznych Ekumenicznych Dni Biblijnych, obchodzonych w
maju w ró¿nych regionach kraju by³y  s³owa z Ewangelii Jana „Niech siê nie
trwo¿y wasze serce. Wierzcie w Boga i we Mnie wierzcie”. W ramach obchodów
w ca³ym kraju organizowane by³y nabo¿eñstwa ekumeniczne i ró¿norodne impre-
zy, maj¹ce na celu popularyzacjê Biblii. W Warszawie przez ca³y miesi¹c w ró¿-
nych koœcio³ach odbywa³y siê  nabo¿eñstwa ekumeniczne. W Krakowie po raz
drugi w luterañskim koœciele œw. Marcina odby³ siê Maraton Biblijny. Duchowni i
wierni Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Koœcio³a
Rzymskokatolickiego nieprzerwanie przez ca³¹ dobê czytali Nowy Testament i
Psalmy.

  W Lublinie na cmentarzu przy ul. Lipowej katolicy i prawos³awni razem
modlili siê za zmar³ych ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Modlitwie przewodniczyli
rzymskokatolicki metropolita lubelski abp Józef ¯yciñski oraz prawos³awny arcy-
biskup lubelski i che³mski Abel. Modlitwa, która mia³a miejsce 9 maja, by³a tak-
¿e wyrazem wdziêcznoœci za reakcje Rosjan na katastrofê lotnicz¹ pod Smoleñ-
skiem. Wziêli w niej udzia³ tak¿e prezydent miasta Adam Wasilewski, dyrektor
jednego z wydzia³ów Urzêdu Wojewódzkiego Maciej Ziêba, konsul generalny
Ukrainy w Lublinie Oleh Horbenko, a tak¿e wierni ró¿nych wyznañ. Wierni pra-
wos³awni wraz ze swoimi duchownymi odœpiewali modlitwy za zmar³ych. Abp
¯yciñski modli³ siê psalmem 50 i poleci³ ¿o³nierzy Bogu w modlitwie „Ojcze
nasz”. Po modlitwie zebrani zapalili znicze przy tablicach z nazwiskami zmar-
³ych. Na cmentarzu pochowanych jest kilkuset ¿o³nierzy Armii Czerwonej, któ-
rzy zmarli w latach 1944-1945.

  Przed 10 laty, 12 maja 2000 r. zmar³ bp W³adys³aw Mizio³ek, biskup se-
nior archidiecezji warszawskiej, znany ekumenista. By³ wiceprzewodnicz¹cym
Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, cz³onkiem Komisji ds. Dialogu Konfe-
rencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej a tak¿e cz³onkiem Rady
Wspólnej Katolików i Muzu³manów. By³ jednym z inicjatorów Tygodnia Mo-
dlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan  w Koœciele katolickim i ró¿nego rodzaju spotkañ
ekumenicznych. W czasie stanu wojennego kierowa³ Prymasowskim Komitetem
Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnoœci i Ich Rodzinom. Przez wiele lat by³ re-
daktorem naczelnym „Biuletynu Ekumenicznego”. By³ autorem ponad 100 arty-
ku³ów o tematyce ekumenicznej i duszpasterskiej. W sto³ecznym koœciele pw. œw.
Aleksandra, gdzie bp W³adys³aw Mizio³ek by³ proboszczem, 12 maja spotkali siê,
aby wspominaæ jego osobê, przedstawiciele ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich
oraz muzu³manie. Przed msz¹ sylwetkê zmar³ego przybli¿y³ uczestnikom uroczy-
stoœci rocznicowych prof. Eugeniusz Sakowicz z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. Po wojnie, w 1947 r. rozpocz¹³ studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Warszawskiego, dwa lata póŸniej obroni³ pracê magistersk¹ z ma-
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riologii Karla Bartha, teologa ewangelicko-reformowanego ze Szwajcarii, i by³a
to pionierska praca – skomentowa³ prof. Sakowicz dodaj¹c, ¿e równie¿ praca
doktorska przysz³ego biskupa dotyczy³a chrystologii tego ewangelickiego teolo-
ga. Dziêki niemu zosta³y te¿ nawi¹zane w 1974 r. oficjalne stosunki Koœcio³a
Rzymskokatolickiego z PRE. Bp Mizio³ek by³ te¿ w Koœciele Rzymskokatolic-
kim prekursorem dialogu ekumenicznego z mariawitami. Wspó³tworzy³ równie¿
Radê Wspóln¹ Katolików i Muzu³manów.

  Ju¿ po raz trzeci Towarzystwo Biblijne w Polsce zorganizowa³o Warszaw-
skie Ekumeniczne Œwiêto Biblii. Na sto³ecznym placu Zamkowym odby³ siê 15
maja otwarty dla wszystkich plenerowy koncert, promuj¹cy czytelnictwo Pisma
Œwiêtego. Tegoroczny koncert rozpocz¹³ siê od œpiewu Ekumenicznego Chóru
ChorAll ze Szwecji. Nastêpnie przyby³ych przywita³ przewodnicz¹cy Komitetu
Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce bp Edward Puœlecki z Koœcio³a
Ewangelicko-Metodystycznego. Wspomnia³ on m.in. przyjació³ Towarzystwa Bi-
blijnego, którzy zginêli w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem: ks. Adama Pil-
cha z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. Romana Indrzejczyka z Ko-
œcio³a Rzymskokatolickiego. Nastêpnie dyrektor Towarzystwa Biblijnego Ma³go-
rzata Platajs przeczyta³a „S³owo na Ekumeniczne Dni Biblijne 2010”. Ze sceny,
która stanê³a na warszawskim placu Zamkowym, m³odzi ludzie ró¿nych wyznañ
chrzeœcijañskich czytali fragmenty Starego i Nowego Testamentu, a tak¿e œwia-
dectwa wiary znanych ludzi. Czytania te by³y przeplatane œpiewami wspomniane-
go ju¿ Ekumenicznego Chóru ChorAll, a tak¿e Chóru Prawos³awnego Punktu
Duszpasterskiego œw. Grzegorza oraz Zespo³u LST. Podczas trwania imprezy w
pobli¿u sceny sta³ namiot Towarzystwo Biblijnego, gdzie mo¿na by³o porozma-
wiaæ z jego pracownikami o Biblii czy dzia³alnoœci Towarzystwa, a tak¿e otrzy-
maæ broszurê wydan¹ specjalnie na tegoroczne Warszawskie Ekumeniczne Œwiê-
to Biblii. Towarzystwo Biblijne w Polsce jest chrzeœcijañsk¹ organizacj¹ miêdzy-
wyznaniow¹, zajmuj¹c¹ siê t³umaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem
Biblii. Istnieje od 1816 r. To najbardziej ekumeniczna organizacja w Polsce – jej
cz³onkami jest dwanaœcie najwiêkszych Koœcio³ów w naszym kraju. Towarzy-
stwo Biblijne jest te¿ cz³onkiem stowarzyszonym Polskiej Rady Ekumenicznej.

 W niedzielê 16 maja wierni katolickiej diecezji kaliskiej wys³uchali w ko-
œcio³ach s³ów listu bp. Stanis³awa Napiera³y o zagro¿eniach ze strony sekt. Bi-
skup do grona sekt zaliczy³ znane i cenione na ca³ym œwiecie Miêdzynarodowe
Stowarzyszenie Gedeonitów, które od ponad stu lat, w wielu krajach rozpo-
wszechnia nieodp³atnie Pismo Œwiête. W imieniu Zarz¹du Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Gedeonitów w Polsce, jego przewodnicz¹cy Józef Stêpieñ wysto-
sowa³ list do biskupa Napiera³y, w którym wyjaœnia, ¿e Gedeonici nie tworz¹
zborów, parafii, zwi¹zku wyznaniowego czy denominacji, ale s¹ „ekumenicznym
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stowarzyszeniem œwieckich chrzeœcijan z ró¿nych Koœcio³ów”, którego celem
jest bezp³atne rozpowszechnianie Pisma Œwiêtego. Przewodnicz¹cy zapewnia: „
nie nak³aniamy do zmiany koœcio³a tylko wskazujemy na Jezusa, jako Pana i Zba-
wiciela i tak jak wielki Polak – papie¿ Jan Pawe³ II powtarzamy „zaufajcie Chry-
stusowi” (...) W zwi¹zku z tym, ¿e stowarzyszenie skupia ludzi ró¿nych Koœcio-
³ów na spotkaniach i konwencjach zabrania siê dyskutowania o sprawach doktry-
nalnych i wykonywania pewnych praktyk, co do których chrzeœcijanie ró¿nych
wyznañ maj¹ odmienne przekonanie. Koncentrujemy siê na mocy S³owa Bo¿ego.
Ka¿dy Gedeonita posiada prawo do w³asnego przekonania co do spraw doktry-
nalnych i praktyk.” Przewodnicz¹cy zarz¹du Stowarzyszenia, Józef Stêpieñ, koñ-
czy swój list s³owami: „Mamy nadziejê, ¿e Wasza Ekscelencja zechce zapoznaæ
siê z zakresem naszej dzia³alnoœci i w nastêpnym liœcie do wiernych umiejêtnie
sprostuje mylne informacje, kwalifikuj¹ce nies³usznie nasze stowarzyszenie jako
sektê.” Stowarzyszenie nie doczeka³o siê odpowiedzi z kurii biskupa kaliskiego.

 Kard. Stanis³aw Dziwisz otrzyma³ Miêdzyreligijn¹ Nagrodê im. kard. Au-
gustyna Bei, ustanowion¹ dla duchownych realizuj¹cych posoborow¹ liniê Ko-
œcio³a wobec ¯ydów. „Z przykroœci¹ dostrzegamy, ¿e pomimo tak jednoznaczne-
go nauczania ostatnich papie¿y na temat w³aœciwego stosunku katolików do
¯ydów, jeszcze nie wszyscy wœród nas potrafili przezwyciê¿yæ w sobie uprzedze-
nia, zadawnione urazy i szkodliwe stereotypy” – powiedzia³ kard. Dziwisz, prze-
mawiaj¹c podczas uroczystoœci wrêczenia nagrody 26 maja w pa³acu arcybisku-
pim w Krakowie. „Chcemy pamiêtaæ o Zag³adzie naszych ¿ydowskich sióstr
i braci po to, aby z szacunkiem myœleæ o ¯ydach dziœ ¿yj¹cych” – doda³ kardyna³.
Nagrodê przyznaje Liga Przeciwko Znies³awieniom dla upamiêtnienia kard. Au-
gustyna Bei, niemieckiego jezuity, który odegra³ kluczow¹ rolê w zmianie nasta-
wienia Koœcio³a do ¯ydów.

  W Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odby³a siê kon-
ferencja naukowa „Jednoœæ i misja. Stulecie I Œwiatowej Konferencji Misyjnej w
Edynburgu i narodzin wspó³czesnego ruchu ekumenicznego”. Konferencja mia³a
miejsce 27 maja. Zorganizowa³y j¹ razem Polska Rada Ekumeniczna (PRE),
Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna (ChAT) oraz Rada Konferencji Episkopatu
Polski ds. Ekumenizmu. Sesjê otworzy³ prezes PRE i rektor ChAT abp Jeremiasz
z Koœcio³a Prawos³awnego. Pierwszy referat na temat „Co siê sta³o w Edynburgu
w 1910 roku?” wyg³osi³ ks. dr S³awomir Paw³owski z Koœcio³a Rzymskokatolic-
kiego. Podkreœli³, i¿ cztery rzeczy wp³ynê³y na wyj¹tkowy charakter I Œwiatowej
Konferencji Misyjnej: reprezentatywnoœæ jej uczestników, doskona³e przygotowa-
nie i przewodnictwo, wysoki poziom dyskusji oraz kontynuacja pracy. Kolejnym
prelegentem by³ prof. Karol Karski z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Wy-
g³osi³ on referat na temat „Rola Œwiatowej Rady Koœcio³ów w ruchu ekumenicz-
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nym”. W swym wyst¹pieniu zarysowa³ okolicznoœci powstania ŒRK, a tak¿e jej
rozwój i dorobek na przestrzeni lat. Przedstawi³ przyk³ady dialogu tej ekumenicz-
nej organizacji z Koœcio³em Rzymskokatolickim, a tak¿e inspirowania przez ni¹
poszczególnych Koœcio³ów do dialogów bilateralnych. Drug¹ czêœæ sesji prowa-
dzi³ bp Krzysztof Nitkiewicz, nowy przewodnicz¹cy Rady Konferencji Episkopa-
tu Polski ds. Ekumenizmu. Mgr Renata Nehring z Koœcio³a Rzymskokatolickiego
przedstawi³a treœæ dokumentu „Natura i misja Koœcio³a”, przygotowanego przez
Komisjê Wiara i Ustrój. Natomiast mgr Anna Czerewacka opowiedzia³a zebra-
nym o Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Porto Alegre (2006), na którym by³a dele-
gatk¹ Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Podczas dyskusji,
która mia³a miejsce po wyg³oszeniu wszystkich referatów, uczestnicy konferencji
podejmowali m.in. temat zaanga¿owania politycznego ŒRK w przesz³oœci. Zwró-
cono uwagê na twardy sprzeciw tej ekumenicznej organizacji wobec rasizmu i
polityki apartheidu w RPA, a tak¿e na jej pe³ne dyplomacji dzia³ania na rzecz
wspierania Koœcio³ów w krajach bloku wschodniego.

 W Warszawie-Radoœci odby³a siê od 3 do 5 czerwca XXXII Krajowa Kon-
ferencja Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów. £¹cznie wziê³o w niej udzia³ ponad
130 delegatów oraz uczestników ze zborów baptystycznych w Polsce. Jedn¹ z
wa¿nych decyzji podjêtych przez Konferencjê by³o dokonanie wyboru prezb. Gu-
stawa Cieœlara na Przewodnicz¹cego Rady Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w
Polsce. Bêdzie on pe³ni³ ten urz¹d ju¿ drug¹ kadencjê, która potrwa do 2013 r.
Konferencja dokona³a te¿ wyboru Komisji Rewizyjnej Koœcio³a oraz przeg³oso-
wa³a wprowadzenie drobnych poprawek do Zasadniczego Prawa Wewnêtrznego
Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów.

 Na nadzwyczajnym posiedzeniu œw. Soboru Biskupów Polskiego Autoke-
falicznego Koœcio³a Prawos³awnego, które odby³o siê 9 czerwca,  dokonano wy-
boru nowego Ordynariusza Polowego Prawos³awnego Ordynariatu Wojska Pol-
skiego. Tragicznie zmar³ego w wyniku katastrofy pod Smoleñskiem biskupa haj-
nowskiego gen. dyw. Mirona zast¹pi³ na tym stanowisku biskup siemiatycki Jerzy
(Pañkowski). Biskup Jerzy urodzi³ siê 4 sierpnia 1974 r. w Bia³ymstoku. Sakrê
biskupi¹ otrzyma³ w 2007 r. W 2003 r. obroni³ pracê doktorsk¹, piêæ lat póŸniej
rozprawê habilitacyjn¹. Prowadzi wyk³ady z teologii zasadniczej, homiletyki i jê-
zyka cerkiewnos³owiañskiego. Jest kierownikiem Prawos³awnej Katedry Teologii
Praktycznej w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

 Oko³o tysi¹ca wiernych i piêciu biskupów Koœcio³a Starokatolickiego Ma-
riawitów (KSM) wziê³o udzia³ w konsekracji biskupa Piotra M. Bernarda Kubic-
kiego, która odby³a siê w niedzielê 20 czerwca w Œwi¹tyni Mi³oœci i Mi³osierdzia
w P³ocku. Œwiêceñ biskupich udzieli³ biskup naczelny KSM Micha³ M. Ludwik
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Jab³oñski. Po raz pierwszy w historii KSM w sakrze biskupiej bra³ udzia³ przed-
stawiciel biskupa p³ockiego, ks. prof. Henryk Seweryniak, który odczyta³ ¿ycze-
nia bp. Libery dla nowego biskupa mariawickiego. Obecni byli tak¿e kap³ani pra-
wos³awni oraz polskokatoliccy. Bp Piotr M. Bernard Kubicki ma 62 lata. Na ka-
p³ana zosta³ wyœwiêcony w 1984 r. Od 1985 r. by³ proboszczem w swojej
rodzinnej parafii Lipka ko³o £odzi. Reprezentuje Koœció³ Mariawitów w Komite-
cie Krajowym Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Publikuje artyku³y w periodyku
„Mariawita” oraz wyg³asza niedzielne pogadanki religijne w Radiu £ódŸ. Koœció³
Starokatolicki Mariawitów liczy obecnie ok. 25 tys. wyznawców w Polsce i 5 tys.
wyznawców w Pary¿u. Podzielony jest na 3 diecezje: lubelsko-podlask¹, œl¹sko-
³ódzk¹ i warszawsko-p³ock¹ oraz prowincjê francusk¹.

 Laureatami tegorocznego Medalu œw. Jerzego, przyznawanego przez „Ty-
godnik Powszechny”, zostali  ks. prof. Wac³aw Hryniewicz OMI, wybitny teolog
i Aleksander Gurjanow, koordynator Sekcji Polskiej Stowarzyszenia „Memoria³”.
Uroczyste wrêczenie nagrody za „zmagania ze z³em i uparte budowanie dobra w
¿yciu spo³ecznym” odby³o siê 24 czerwca. Aleksander Gurjanow urodzi³ siê w
Moskwie, ale wychowywa³ siê w Polsce, ukoñczy³ warszawskie liceum. Studia z
astronomii ukoñczy³ w Moskwie. Tam równie¿ rozpocz¹³ pracê naukow¹. W
1993 roku zosta³ zatrudniony w Stowarzyszeniu „Memoria³” i sta³ siê koordyna-
torem Komisji Polskiej. Prowadzi³ dzia³ania na rzecz s¹dowej rehabilitacji ofiar
zbrodni katyñskiej. Ks. prof. Wac³aw Hryniewicz to jeden z najwybitniejszych
teologów i ekumenistów polskich, wielki znawca prawos³awia, od wielu lat pro-
paguje nieznu¿enie ideê powszechnego zbawienia. W 2009 r. otrzyma³ doktorat
honorowy Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Do tej pory na-
grodê tê otrzymali m.in. abp Józef ¯yciñski, Leszek Ko³akowski, s. Ma³gorzata
Chmielewska, Adam Michnik, Barbara Skarga, Anna Dymna, Janina Ochojska,
bp Tadeusz Pieronek, Norman Davies.

 W Warszawie odby³a siê druga tura rozmów miêdzy Koœcio³em katolickim
w Polsce a Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym. Obie strony za cel postawi³y
sobie poprawê stosunków miêdzy oboma Koœcio³ami i narodami, czemu ma s³u-
¿yæ opracowanie wspólnego dokumentu o pojednaniu. Na razie nie uda³o siê
dojœæ do wspólnych ustaleñ. Abp Hilarion, przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrz-
nych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego,  przyzna³, ¿e na prze-
szkodzie stanê³y ró¿ne spojrzenia na historiê, co nie wyklucza jednak dalszych
prac redakcyjnych.

 Na zaproszenie Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego w
dniach od 24 do 27  czerwca przebywa³ w naszym kraju  patriarcha jerozolimski
Teofil III. By³a to pierwsza po blisko 390 latach wizyta zwierzchnika Koœcio³a
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jerozolimskiego w naszym kraju. Poza pobytem w Warszawie, gdzie wspó³cele-
browa³ z metropolit¹ Saw¹ nabo¿eñstwo eucharystyczne i spotka³ siê z ducho-
wieñstwem, Teofil III odwiedzi³ prawos³awne œwi¹tynie  Bia³egostoku, klasztor w
Supraœlu,  prawos³awn¹ spo³ecznoœæ Lublina oraz bra³ udzia³ w uroczystoœciach
ku czci œw. Onufrego Wielkiego w monasterze w Jab³ecznej nad Bugiem. Liczba
wiernych Patriarchatu Jerozolimy szacowana jest na 300-350 tys., z czego du¿a
czêœæ zamieszkuje w Ameryce, Australii i Afryce.

 Abp Józef Kowalczyk obj¹³ urz¹d arcybiskupa metropolity gnieŸnieñskie-
go, prymasa Polski. Ingres do katedry gnieŸnieñskiej odby³ siê 26 czerwca.
W uroczystoœci uczestniczy³o przesz³o 40 arcybiskupów i biskupów oraz przed-
stawiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych. W homilii nowy prymas odniós³ siê
do transformacji ustrojowej i obecnych politycznych sporów. „By³by wiêc czas
najwy¿szy, aby po 20 latach skoñczyæ te bezp³odne dyskusje, bezsensowne k³ót-
nie, a podj¹æ pracê organiczn¹ i wytrwa³¹ nad budow¹ dobra spo³ecznego” – ape-
lowa³ abp Kowalczyk.

Opracowa³ Karol Karski



177

BIBLIOGRAFIA EKUMENICZNA CZASOPISM POLSKICH

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA EKUMENICZNA
CZASOPISM POLSKICH

Luty  – lipiec 2010

1. Bart³omiej I, patriarcha, Bogata w nadziejê przysz³oœæ Konferencji Koœcio-
³ów Europejskich, „SiDE” 2010, nr 1, s. 21-25.

2. Benedykt XVI, Chcemy tworzyæ nadal wiêzi prawdziwego braterstwa z na-
rodem Przymierza. Przemówienie Papie¿a w rzymskiej synagodze 17 stycznia
2010, „L`Osservatore Romano” 2010, nr 3-4, s. 16-19.

3. Benedykt XVI, Konstytucja apostolska „Anglicanorum coetibus” o ustano-
wieniu Ordynariatów Personalnych dla anglikanów przystêpuj¹cych do pe³nej
wspólnoty z Koœcio³em katolickim, „L`Osservatore Romano” 2010, nr 1, s. 11-13;
„SiDE” 2010, nr 1, s. 135-151.

4. Benedykt XVI, Nie mo¿na g³osiæ Ewangelii, nie zabiegaj¹c o jednoœæ
chrzeœcijan. Homilia podczas Mszy œw. na zakoñczenie Tygodnia Modlitw o
Jednoœæ Chrzeœcijan, 25 stycznia 2010 r., „L`Osservatore Romano” 2010, nr 3-
4, s. 19-20.

5. Benedykt XVI, Potrzebna jest nieustanna modlitwa o jednoœæ chrzeœcijan,
„L`Osservatore Romano” 2010, nr 3-4, s. 32-35.

6. Benedykt XVI, Wschód i Zachód, tradycja i nowoczesnoœæ spotykaj¹ siê w
muzyce. Przemówienie po koncercie zorganizowanym z inicjatywy Patriarchy
Moskwy i Wszechrusi Cyryla, Watykan, 20 maja 2010, „L`Osservatore Romano”
2010, nr 7, s. 41-43.

7. Biedny chrzeœcijanin patrzy na Jedwabne. Z ks. arcybiskupem Henrykiem
Muszyñskim rozmawiaj¹ ks. Adam Boniecki i Micha³ Okoñski, „Tygodnik Po-
wszechny” nr 13 z 28.III.2010.



178

BIBLIOGRAFIA EKUMENICZNA CZASOPISM POLSKICH

8. Bielecki Zdzis³aw, Dzieñ Islamu w Koœciele katolickim w Polsce, „Przegl¹d
Powszechny” 2010, nr 6, s. 70-79.

9. B³oñski Jan, Biedni Polacy patrz¹ na getto, „Tygodnik Powszechny” nr 13 z
28.III.2010 ( dodatek na 65-lecie pisma).

10. Chazbijewicz Selim, Byæ muzu³maninem w Polsce, „Przegl¹d Powszech-
ny” 2010, nr 6, s. 23-31.

11. Clermont de Jean-Arnold, Wstêpne uwagi przewodnicz¹cego Konferencji
Koœcio³ów Europejskich, „SiDE” 2010, nr 1, s. 16-20.

12. Cyryl patriarcha, Przes³anie do Benedykta XVI z okazji koncertu zorgani-
zowanego w Watykanie z inicjatywy Patriarchy Moskwy i Wszechrusi, „L`Osse-
rvatore Romano” 2010, nr 7, s. 41.

13. Daniel patriarcha, Nadzieja powstaje z wiary i wyra¿a przez mi³oœæ,
„SiDE” 2010, nr 1, s. 26-32.

14. Dialog luterañsko-prawos³awny: Autorytet Koœcio³a i w Koœciele, Miste-
rium Koœcio³a, „SiDE” 2010, nr 1, s. 109-134.

15. Dziwisz Stanis³aw kard., S¹siedzi, bracia (chrzeœcijanie-¯ydzi), „Tygodnik
Powszechny” nr 13 z 28.III.2010 (dodatek na 65-lecie pisma).

16. Górny Grzegorz, Nowa nadzieja jednoœci. Rozmowy z lefebrystami, prawo-
s³awnymi i anglikanami, „W Drodze” 2010, nr 4, s. 33-41.

17. Hartman Jan, Chcia³bym byæ sob¹ (antysemityzm), „Tygodnik Powszech-
ny” nr 13 z 28.III.2010 (dodatek na 65-lecie pisma).

18. Jogin w Koœciele, rozmowa z ks. Josephem Pereir¹, „Tygodnik Powszech-
ny” nr 22 z 30.V.2010.

19. JóŸwiak Ewa, Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, „Jednota” 2010, nr
1-2, s. 2,30.

20. Karski Karol, Edynburg 1910 – sto lat d¹¿eñ ekumenicznych, „SiDE”
2010, nr 1, s. 11-15.

21. Karski Karol, Ksi¹dz Profesor Leonard Górka – wierny s³uga ruchu eku-
menicznego, „SiDE” 2010, nr 1, s. 158-161.

22. Karski Karol, Piêædziesiêciolecie Konferencji Koœcio³ów Europejskich,
„SiDE” 2010, nr 1, s. 44-53.

23. Karski Micha³, Obrady Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio-
³ów. Genewa, Szwajcaria, 26 sierpnia-2 wrzeœnia 2009, „SiDE” 2010, nr 1, s.
54-60.

24. Karski Micha³, Œwiadectwo na placu Zamkowym – Ekumeniczne Œwiêto
Biblii, „Zwiastun Ewangelicki” nr 11 z 13.VI. 2010.



179

BIBLIOGRAFIA EKUMENICZNA CZASOPISM POLSKICH

25. Karski Micha³, Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Konferencji Koœcio³ów
Europejskich. Lyon, Francja, 15-21 lipca 2009, „SiDE” 2010, nr 1, s. 33-41.

26. Levy Bernard-Henry, Z³a informacja (Benedykt XVI a ¯ydzi), „L` Osse-
rvatore Romano” 2010, nr 3-4, s. 55-56.

27. Lobkowicz Nicholas, Islam i dziedzictwo chrzeœcijañskiej Europy, „Prze-
gl¹d Powszechny” 2001, nr 6, s.13-22.

28. Majewski Józef, Wiara i wierzenia, „Tygodnik Powszechny” nr 22 z
30.V.2010.

29. Majewski Józef, Wszystkie drogi prowadz¹ do Rzymu. Ekumenizm na XXI
wiek, „Tygodnik Powszechny” nr 29 z 18.VII.2010.

30. Majewski Józef, Zmiana ekumenicznego kursu?, „Tygodnik Powszechny”
nr 12 z 21.III.2010.

31. Ma³¿eñstwo chrzeœcijañskie o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej. Dekla-
racja Koœcio³ów w Polsce na pocz¹tku Trzeciego Tysi¹clecia (projekt dokumen-
tu), „SiDE” 2010, nr 1, s. 152-157.

32. Meczet w Warszawie. Rozmowa z Agat¹ Skowron-Nalborczyk, „Gazeta
Sto³eczna” nr z 12.III.2010.

33. Musia³ Stanis³aw SJ, Czarne jest czarne. Nie wolno bagatelizowaæ grzechu anty-
semityzmu, „Tygodnik Powszechny” nr 13 z 28.III.2010 ( dodatek na 65-lecie pisma).

34. Natura i misja Koœcio³a. Etap na drodze ku wspólnemu oœwiadczeniu. Do-
kument Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów (2005), „SiDE” 2010,
nr 1, s. 66-108.

35. Nota Kongregacji Nauki Wiary ( do konstytucji apostolskiej „Anglicano-
rum coetibus”), „L`Osservatore Romano” 2010, nr 1, s. 14-15.

36. Obrady plenarne Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Aka-
demia Prawos³awne w Kolympari, Kreta, 7-14 paŸdziernika 2009, „SiDE” 2010,
nr 1, s. 61-65.

37. Papie¿ w synagodze. Rozmowa z rabinem Jacobem Neusnerem, „L`Osse-
rvatore Romano” 2010, nr 3-4, s. 54-55.

38. Podgórzec Zbigniew,  Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wokó³ ikony –
Mój Chrystus – Mój Judasz, Wyd. „Znak”, Kraków 2009. Rec. Marcin Cielecki,
„W Drodze” 2010, nr 5, s. 103-108.

39. Poniewierski Janusz, Znaki czasu (Benedykt XVI w rzymskiej synagodze),
„Znak” 2010, nr 3, s. 8-9.

40. Przes³anie do wszystkich Koœcio³ów (Zgromadzenia Ogólnego Konferencji
Koœcio³ów Europejskich w Lyonie), „SiDE” 2010, nr 1, s. 41-43.



180

BIBLIOGRAFIA EKUMENICZNA CZASOPISM POLSKICH

41. Religia zawiera siê wszêdzie. Z Piotrem Ibrahimem Kalwasem, pisarzem i
podró¿nikiem, rozmawia Marcin J. Witan, „Przegl¹d  Powszechny” 2010, nr 6, s.
47-56.

42. Sakowicz Eugeniusz, Chrzeœcijanie w krajach islamu, „Przegl¹d Po-
wszechny” 2010, nr 6, s. 32-46.

43. Skowron-Nalborczyk Agata, Kobiety w islamie. ¯ycie religijne i spo³eczne,
„Przegl¹d Powszechny” 2010, nr 6, s. 57-69.

44. Skowron-Nalborczyk Agata, Kontynuacja czy zerwanie? Benedykt XVI
wobec islamu, „WiêŸ” 2010, nr 4, s. 68-75.

45. Skurczyñski £ukasz P., O Wieczerzy Pañskiej – tak, aby byli jedno!, „Jed-
nota” 2010, nr 1-2, s. 10-12.

46. Stró¿yñski Mateusz, Chrzeœcijañski zen, „W Drodze” 2010, nr 5, s. 110-116.

47. Turowicz Jerzy, Antysemityzm, „Tygodnik Powszechny” nr 13 z
28.III.2010  (dodatek na 65-lecie pisma)

48. Turnau Jan, Biskup nad biskupami. Zdzis³aw Tranda, „Bunt m³odych du-
chem” 2009, nr 5, s. 14-15.

49. Turnau Jan, Ksi¹dz zaprawdê stalowy. Szkic do portretu pastora ewange-
licko-reformowanego œp. ks. Jerzego Stahla, „Bunt m³odych duchem” 2009, nr 6,
s. 15-16.

50. Turnau Jan, Nie jestem synkretyst¹, „ Bunt m³odych duchem” 2009, nr 4,
s. 14-15.

51. Turnau Jan, Teokrata? Broñ Bo¿e! (Jan Kalwin), „Gazeta Wyborcza”  nr
z 23.I.2010; „Jednota” 2010, nr 1-2, s. 5-6.

52,. Uljasz Adrian, O historii lokalnej ekumenicznie, „Jednota” 2010, nr 1-2, s.
20-21.

53. Warcho³ Edward ks., Zachwyt i upojenie. Rozczarowanie i bunt. Przyczy-
nek do historii mariawityzmu, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom
2008. Rec. Mariusz Or³owski, „SiDE” 2010, nr 1, s. 196-200.

54. Wspólne œwiadectwo – Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, „Zwiastun
Ewangelicki” nr 3 z 7.II. 2010.

 55. Wszystkiego doœwiadczajcie… Rozmowa z bp. Margot Käßmann, prze-
wodnicz¹c¹ Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech, „Jednota” 2010, nr 1-2,
s. 18-19.

Opracowa³ Grzegorz Polak



181

BIBLIOGRAFIA EKUMENICZNA CZASOPISM POLSKICH




