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Olaf Fykse Tveit

PIELGRZYMKA POKOJU
I SPRAWIEDLIWOŒCI
Po Apelu X Zgromadzenia Ogólnego
w Pusan/Republika Korei (2013)
W tym artykule chcia³bym siê zaj¹æ misj¹ powierzon¹ przez X Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów i podzieliæ siê pewnymi moimi przemyœleniami, co to oznacza, ¿e oto znajdujemy siê razem na pielgrzymce sprawiedliwoœci i pokoju.

1. Orêdzie Zgromadzenia Ogólnego:
przy³¹czcie siê do naszej pielgrzymki!
Akapit 6 Orêdzia Zgromadzenia Ogólnego powiada:
„Chcemy iœæ wspólnie t¹ drog¹. Podejmuj¹c wyzwanie z Pusan oparte na
naszych doœwiadczeniach wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby zaanga¿owali wszystkie dary otrzymane od Boga na rzecz dzia³añ wiod¹cych do
przemian.
Zgromadzenie wzywa was, byœcie siê przy³¹czyli do naszego szlaku pielgrzymiego.
Oby Koœcio³y by³y wspólnotami zdrowienia i wspó³czucia, obyœmy byli w
stanie rozsiewaæ Dobr¹ Nowinê, tak by sprawiedliwoœæ mog³a rozwijaæ siê pomyœlnie i Bo¿y trwa³y pokój pozostawa³ na œwiecie”.
Potrzebujemy bodŸca, by dzia³aæ. Bóg w Trójcy Jedyny, Bóg ¿ycia uczyni³
z nas jeden rodzaj ludzki przez ¿ycie, którym ¿yjemy od naszych narodzin i w
naszych codziennych doœwiadczeniach. Bóg ¿ycia uczyni³ z nas jedn¹ wspólnotê chrzeœcijañsk¹ przez szczególny dar chrztu i wiary w Jezusa Chrystusa,
ARTYKU£Y
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która zostaje nam dana przez Koœció³. Zostaliœmy sk³onieni do bycia razem i
otrzymaliœmy nowe perspektywy. Poza tym otrzymaliœmy dalszy wyraŸny
znak, jak Bóg wzywa nas do wykonania ruchu, wspólnego ruchu, ruchu skierowanego do siebie nawzajem. Mo¿e to nast¹piæ, gdy wspólnie skierujemy siê
do œwiata. W nowy sposób zostaliœmy wezwani, byœmy najpierw skoncentrowali siê na naszym wspólnym powo³aniu w tym œwiecie a potem na jednoœci,
do której powo³a³ nas Bóg.
Pierwszego dnia po Zgromadzeniu w Pusan odwiedzi³em koœció³ pastora
Hura, moderatora lokalnego komitetu gospodarzy w Pusan. Poinformowa³ mnie,
¿e Zgromadzenie sk³oni³o Koœcio³y w Pusan do podjêcia nowej wspólnej podró¿y i ¿e utworzyli radê ekumeniczn¹ dla tego miasta. Dyskutowali, jak mog¹
wyjœæ naprzeciw potrzebom ludzi w mieœcie w nowy sposób. Powiedzia³ nawet,
¿e pomyœlna obecnoœæ uczestników Zgromadzenia podzia³a³a na nich niczym
„duchowe tsunami”. Demonstracje w Pusan przeciw ŒRK w sposób paradoksalny spowodowa³y wœród wiêkszoœci raczej ewangelikalnych cz³onków zboru pastora Hura wiêksz¹ otwartoœæ wobec wspólnoty ekumenicznej oraz naszego
wspólnego powo³ania do sprawiedliwoœci i pokoju. Odnieœli oni pozytywne wra¿enie. Ufam i wierzê, ¿e jest on jednym z wielu uczestników – do nich nale¿¹ te¿
ci, którzy przyjêli Zgromadzenie w sposób tak cudowny i wielkoduszny jako
gospodarze – którzy przez Ducha Œwiêtego ulegli wp³ywowi tego wydarzenia,
wp³ywowi, dziêki któremu oni sami i inni ulegli przemianie.
Arcybiskup Canterbury Justin Welby pisa³ do mnie po Zgromadzeniu, aby
nam podziêkowaæ za wspania³e doœwiadczenie niepowtarzalnej wspólnoty
chrzeœcijañskiej, jak¹ by³o dla niego Zgromadzenie. W sprawozdaniu dla Synodu Generalnego Koœcio³a Anglii opisa³ to s³owem „nawrócenie”, jako nawrócenie z wielkiego sceptycyzmu wobec tego rodzaju wydarzeñ do nowego
doœwiadczenia, jak Bóg w Pusan i przez ŒRK zwo³a³ Koœcio³y, by wyjœæ
wspólnie z misj¹, któr¹ powierzy³ nam Jezus Chrystus.
Inni podkreœlali, jak Zgromadzenie zaapelowa³o o skierowanie naszej uwagi
na ¿ycie, które da³ nam Bóg oraz nam i ca³emu stworzeniu daje nadal, jak Koœcio³y œwiata mog¹ pomóc chroniæ œwiêty dar ¿ycia. Jeszcze inni postawili nowe
pytania, czego mo¿emy siê z tego nauczyæ, co mo¿emy zmieniæ w naszej pracy
jako Koœcio³y i ŒRK, i w odniesieniu do innych tematów, które póŸniej bêd¹
dyskutowane w odniesieniu do Zgromadzenia. Niektórzy uwa¿ali, ¿e w orêdziu
powinniœmy byli pos³u¿yæ siê bardziej wyrazistymi sformu³owaniami oraz przytoczyæ bardziej znacz¹ce teologiczne argumenty. Jakby nie by³o, doœwiadczenie
i misja Zgromadzenia s¹ obecnie wyraŸnym wyzwaniem dla nas, byœmy
przysz³¹ rolê ŒRK i jej g³os kszta³towali najlepiej jak potrafimy.
Jak praca koncyliarnej ekumenii mo¿e zainspirowaæ nas jako Koœcio³y w
nastêpnej fazie ruchu ekumenicznego? Pos³uguj¹c siê obrazem z Ewangelii
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wed³ug £ukasza (rozdz. 1), który stanowi te¿ motto orêdzia Zgromadzenia
Ogólnego: jak obchodzimy siê z nowym, wschodz¹cym œwiat³em, którym obdarza nas Bóg? Jak za spraw¹ Boga œwiat³o Chrystusa rozœwietla ciemnoœæ i
cienie œmierci przez nas i we wspólnym przebywaniu naszych Koœcio³ów? Jak
Bóg kieruje nasze nogi na drogê pokoju?
Zdajê sobie sprawê, ¿e ktoœ zada pytanie, co jest w tym naprawdê nowego.
Jestem przekonany, ¿e odkryjemy, jak bardzo opieramy siê na tym, co zosta³o
osi¹gniête oraz jak¹ wartoœæ maj¹ praca i decyzje przesz³oœci. Jednak stwierdzimy tak¿e, ¿e skupienie uwagi na tym, jak wchodzimy teraz w nowy period,
nowy czas, nieznan¹ rzeczywistoœæ, drogê pielgrzymi¹ sprawi, ¿e staniemy siê
bardziej otwarci i zdolni do wspólnego znajdowania innych, wiod¹cych w
przysz³oœæ dróg. Wierzê, ¿e naszym zadaniem jest przyczynienie siê do tego,
by tak siê sta³o.
Stawiam te kwestie w pokornym respekcie przed tym zadaniem, tak jak
wspólnie jesteœmy wezwani, by oddaæ przewodnictwo Œwiatowej Radzie Koœcio³ow w okresie, który jest przed nami. Stawiam te kwestie te¿ jako ktoœ,
który widzi wielkie mo¿liwoœci, lecz tak¿e czuje wagê odpowiedzialnoœci
zwi¹zan¹ z tym wezwaniem. Przede wszystkim chcia³bym przypomnieæ, ¿e
wezwanie do jednoœci i s³u¿by opiera siê na tym, co jest nam dane w Królestwie Bo¿ym, nie na tym, coœmy sami stworzyli: Królestwo Bo¿e jest sprawiedliwoœci¹ i pokojem i radoœci¹ w Duchu Œwiêtym (Rz 14, 17). Najg³êbszym
sensem ¿ycia jest prowadzenie innych w ¿ycie Boga w Trójcy Jedynego, aby
doœwiadczyæ stwórczych, wyzwalaj¹cych, chroni¹cych i prawdziwie radosnych przymiotów Królestwa Bo¿ego – dla nas ludzi i ca³ego stworzenia, tutaj
i w wiecznoœci.

2. Mandat Zgromadzenia Ogólnego: wspieranie pielgrzymki
Chcia³bym podzieliæ siê pewnymi przemyœleniami dotycz¹cymi tego, jak
rozumiem mandat Zgromadzenia Ogólnego w odniesieniu do tego, co ju¿
uczyniliœmy i co dalej jest do uczynienia.

A. Od „trwania w ³¹cznoœci ze sob¹”
do „wspólnego pójœcia naprzód”
Obiecaliœmy, ¿e wspólnie bêdziemy pokonywaæ tê drogê. Musimy wyjaœniæ,
co to oznacza w odniesieniu do uzusu jêzykowego, perspektyw, metod i zadañ.
Jesteœmy wspólnot¹, której pocz¹tek naznacza³y deklaracja i reafirmacja pozostania w ³¹cznoœci ze sob¹ (Amsterdam 1948). Mimo wszelkich ró¿nic i weARTYKU£Y

13

OLAF FYKSE TVEIT

wnêtrznych wyzwañ – ró¿nych pozycji w konfliktach, ró¿nic kontekstu, kultury i regionu – jesteœmy jedn¹ wspólnot¹, która wspólnie siê uczy i rozumie,
która niekiedy wspólnie pertraktuje a nawet walczy, w sposób otwarty lub subtelny. Niekiedy koncentrowaliœmy siê bardziej na naszych w³asnych interesach, zamiast na tym, jak mo¿na by siê przys³u¿yæ ca³ej wspólnocie przez nasz
udzia³ i dzia³ania.
Podejmowaliœmy d³ugie i intensywne wysi³ki, by dojœæ do lepszego wspólnego rozumienia wielu wa¿nych tematów dla tej wspólnoty i dla Koœcio³ów.
Niektóre z tych procesów porozumienia by³y ju¿ daleko zaawansowane przed
X Zgromadzeniem Ogólnym i osi¹gnê³y now¹ p³aszczyznê, jak daje siê to dostrzec na przyk³adzie tekstów na temat eklezjologii (Ku wspólnej wizji Koœcio³a)1, naszego zadania misyjnego (Wspólnie dla ¿ycia: misja i ewangelizacja w
zmieniaj¹cych siê kontekstach)2, ekonomii i ekologii ¿ycia, diakonii, stosownych relacji z wyznawcami innych religii (Œwiadectwo chrzeœcijañskie w
œwiecie multireligijnym)3, migracji i wielu innych tematów. Na samym Zgromadzeniu przyjêto nowy dokument: Deklaracjê jednoœci4.
Orêdzie Zgromadzenia Ogólnego jest zgodne z podstawowymi wypowiedziami wielu tych dokumentów. Wszystkie wzywaj¹ do dzia³ania – do czegoœ
nowego. Podczas lektury wielu tych tekstów w oczy rzuci³a mi siê zmiana: Jak
teraz mo¿emy siê bardziej skoncentrowaæ na tym, co czynimy wspólnie, aby
coœ zmieniæ? Jak mo¿emy siê bardziej skoncentrowaæ na tym, dok¹d zmierzamy, zamiast dyskutowaæ tylko o tym, jak solidaryzujemy siê jako instytucje?
Moim zdaniem nie chodzi przy tym o przemieszczanie z teologii ku etyce, z
eklezjologii ku polityce. Chodzi tu raczej o próbê ustalenia, w jaki sposób Bóg
pouczy nas i w przysz³oœci o tym, co oznacza byæ jednym, œwiêtym, apostolskim i katolickim Koœcio³em? Odpowiedzi mo¿emy znaleŸæ tylko wówczas,
gdy w tê przysz³oœæ wejdziemy w wierze i modlitwie, ¿e Bóg nas poprowadzi.
Rozwój dokonuj¹cy siê w ŒRK w ostatnich latach, który doprowadzi³ do
zapocz¹tkowania procesu konsensu, by zabezpieczyæ odpowiedni udzia³ Koœcio³ów prawos³awnych w Radzie, przygotowa³ nas, wed³ug mojej oceny, do
tej przemiany. W³aœciw¹ drog¹ dochodzenia do konsensu jest pójœcie w przód,
do czegoœ, co jest wiêcej ni¿ to, co mieliœmy – nowa mo¿liwoœæ, nowy sposób
widzenia rzeczy i dzia³ania. Gdy to siê udaje, chodzi nie o statyczn¹ grê si³,
która zale¿y nie od relatywnego znaczenia naszej ka¿dorazowej pozycji i w
której chodzi o poszukiwanie najmniejszego wspólnego mianownika. Chodzi

1
2
3
4
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raczej o proces, który prowadzi nas do przodu, w przysz³oœæ. Z idealnego
punktu widzenia jest to zarazem tak¿e ruch, który nawi¹zuje do okresu za³o¿ycielskiego ŒRK i w tym sensie jest powrotem do naszych korzeni: naszej
wspólnej wiary w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz naszego
wspólnego powo³ania do jednoœci i s³u¿by. Ten ruch ku zbawieniu jest zawsze
drog¹ w przód, ku temu, co nieznane, ale te¿ ku nowym mo¿liwoœciom, do
tego, co indywidualnie i wspólnie mo¿na uczyniæ z naszym ¿yciem przez Ducha Œwiêtego.
Jak ŒRK mo¿e wspieraæ i zapewniaæ ten rozwój, ¿e wspólnie czynimy postêpy, wspólnie stawiamy sobie wiêcej wyzwañ, dzielimy siê ze sob¹ oraz
znajdujemy nowe sposoby i œrodki, by wyraziæ nasz¹ wspólnotê? Jak ŒRK
mo¿e jeszcze bardziej staæ siê instrumentem naszego wspólnego dzia³ania i
rozwijania siê jako Koœcio³y?

B. Pielgrzymka jako motyw wiod¹cy ruchu ekumenicznego
Praca i ¿ycie wielu ludzi mog¹ w ró¿ny sposób przyczyniæ siê do przemyœleñ, czym jest pielgrzymka. W tym miejscu rozwa¿ê tylko kilka aspektów
pielgrzymki, które s¹ wa¿ne dla naszej pracy.
W przypadku pielgrzymki chodzi o prawdziw¹ duchowoœæ i prawdziw¹ humanitarnoœæ. Coœ z po³¹czenia cia³a i duszy, które s¹ zjednoczone w wymiarze
duchowym, objawia siê w ¿yciu pielgrzyma. Ruch ekumeniczny mo¿e czyniæ
postêpy tylko w Duchu Œwiêtym, który jest twórczy i utrzymuje nasze ¿ycie
jako cia³o i duszê. To co nienaturalne lub powierzchowne jest obce pielgrzymowi, on ma realistyczne podejœcie do duchowoœci. Z drugiej strony chodzi o
drogê, która ³¹czy nasze ¿ycie ze wszystkim i ka¿dym w Bo¿ym stworzeniu.
Mam nadziejê i modlê siê o to, aby ta koncentracja na pielgrzymce uzdolni³a
nas, byœmy jako ludzie stali siê bardziej szczerzy i wiarygodni wobec nas samych i bliŸnich, otwarci na Ducha Bo¿ego, który prowadzi nas takimi, jakimi
jesteœmy do œwiata, jakim on jest.
Pielgrzymi odwiedzaj¹ wiele œwiêtych miejsc. Dla nas jako rodziny chrzeœcijañskiej Jerozolima – i to samo dotyczy Betlejem i innych miejsc Ziemi
Œwiêtej – ma nieocenione znaczenie. Dlatego musimy kontynuowaæ nasze starania o œwiadome odpowiedzialnoœci odwiedzanie tych œwiêtych miejsc przez
pielgrzymów i przychodziæ im z pomoc¹, tak aby rozumieli, ¿e te œwiête miejsca potrzebuj¹ ludzi, którzy modl¹ siê nie tylko dla siebie, lecz tak¿e o sprawiedliwy pokój dla tych, którzy tam ¿yj¹.
Tym samym celowi naszej pielgrzymki nadajemy ju¿ nowy wymiar. Pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju musi oznaczaæ, ¿e powinniœmy siê modliæ,
aby Bóg prowadzi³ nas w ka¿de miejsce, gdzie sprawiedliwoœæ i pokój s¹ zaARTYKU£Y
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gro¿one, czy to wskutek konfliktów dotykaj¹cych kraje lub w okolice, gdzie
ucisk i niesprawiedliwoœæ przekraczaj¹ granice pañstw. Powinniœmy udaæ siê
tam nie z ciekawoœci, lecz wyposa¿eni w prawdziw¹ i szczer¹ gotowoœæ do okazania solidarnoœci, podejmuj¹c dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju.
Perspektywa pielgrzymki wywo³uje w nas wszystkich pokorê i otwartoœæ na
zmianê, pokutê oraz gotowoœæ przyjmowania tego, co nowe i lepsze. Pielgrzymi s¹ otwarci na to, co zobacz¹ i ucz¹ siê w drodze, jak mog¹ osi¹gn¹æ swój
cel. Jest to prawdziwie ekumeniczna postawa otwartoœci, ale tak¿e szukania
prawdziwych i trwa³ych wartoœci, które nam wszystkim mog¹ pomóc w dojœciu do lepszego œwiata.
Byæ pielgrzymem sprawiedliwoœci i pokoju oznacza, ¿e znajdujemy siê we
wspólnocie. Nikt sam nie mo¿e zrealizowaæ sprawiedliwoœci i pokoju. To czyni nas otwartymi dla wszystkich, którzy maj¹ to samo powo³anie i ten sam cel.
To czyni nas otwartymi wobec kwestii, jaki ma byæ tutaj nasz rzeczywisty
wk³ad, pozwala nam zdaæ sprawozdanie o najbardziej fundamentalnych i wartoœciowych rzeczach, które wnosimy w naszej wierze i w naszych liturgiach, w
naszych modlitwach i naszej doktrynie; i otwiera nas na to, co wnosz¹ inni.
Dlatego istnieje œcis³e powi¹zanie miêdzy licznymi przemyœleniami i zaleceniami odnoœnie do wzajemnego obowi¹zku zdawania sprawozdania w ruchu
ekumenicznym a motywem pielgrzymki. Wzajemne zdawanie sprawozdania i
obowi¹zek sprawozdania w sprawach, które nas ³¹cz¹ nie jest kwesti¹ tekstów
lub wrêcz podpisywania deklaracji lub porozumieñ, które potem zostaj¹ sklasyfikowane i podane do publicznej wiadomoœci. Celem ruchu ekumenicznego
nie jest ignorowanie ró¿nic i trudnoœci, lecz przeciwstawienie siê ograniczeniu
narzuconemu przez definicje i problemy przesz³oœci. Musi on okazywaæ otwartoœæ na to, jak Bóg mo¿e nas uzdolniæ do s³u¿by jednych dla drugich i musi
byæ odpowiedzialny wobec naszego wspólnego powo³ania. W tym sensie nasz
motyw przewodni pielgrzymki pokazuje znacz¹c¹ perspektywê, która mo¿e siê
wykazaæ wspólnym celem i wspólnymi wartoœciami.

C. Pielgrzymka jako temat, którzy streszcza
ca³¹ nasz¹ pracê programow¹, wizyty i stosunki
Musimy podj¹æ decyzje w sprawie naszych programów na tle naszego rozumienia tego powo³ania do wspólnego kontynuowania drogi oraz zaplanowaæ i
zorganizowaæ j¹ jako pielgrzymkê sprawiedliwoœci i pokoju. Wszystkie projekty musz¹ do tego wnieœæ swój wk³ad. Wszystkie projekty musz¹ s³u¿yæ
temu celowi. Po raz pierwszy zostaliœmy obdarzeni ujednolicon¹ perspektyw¹ i
nazw¹ dla wszystkich naszych planów dzia³ania. Idea pielgrzymki nie znajduje
siê obok lub z tamtej strony tego, co powinniœmy czyniæ, nie jest te¿ œrodkiem
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retorycznym, by programy opatrzyæ jakimœ tytu³em. Jest wyrazem jêzyka wiary i nadziei w z³o¿onej rzeczywistoœci dnia dzisiejszego i jutrzejszego.
Krótko po powrocie z Pusan spotka³ siê sztab kierowniczy w celu przedyskutowania celów strategicznych, które trzeba zrealizowaæ. Na spotkaniu ca³ego
sztabu dyskutowano, co oznacza dla wszystkich programów i wspó³pracowników wnoszenie w³asnego wk³adu do pielgrzymki sprawiedliwoœci i pokoju.

D. Pielgrzymowanie jako konieczna forma ruchu
w bardzo szybko zmieniaj¹cym siê œwiecie
Nasze rozumienie, ¿e musimy iœæ wspólnie t¹ drog¹, wyrasta ze wzrostu
wspólnej wizji otaczaj¹cego nas œwiata, który zmienia siê bardzo szybko, z
ludŸmi bêd¹cymi w ruchu i pokoleniami ulegaj¹cymi przemianie. Zmienia siê
tak¿e postrzeganie Koœcio³a. Nawet ludzie w Koœcio³ach prze¿ywaj¹ znacz¹ce
i szybkie zmiany – kulturalne i polityczne, jak na Bliskim Wschodzie, lub
zmiany ekonomiczne, kulturowe i demograficzne, jak w Europie i Ameryce
Pó³nocnej. Inne Koœcio³y walcz¹ w otoczeniu naznaczonym konfliktem i niesprawiedliwoœci¹, jak w Sudanie Po³udniowym, Syrii i na innych obszarach, w
obawie przed szybko pogarszaj¹cymi siê warunkami.
Te i inne zmiany mog³yby wywo³aæ defensywn¹ reakcjê samoobrony, polegaj¹c¹ na rosn¹cym zajmowaniu siê sob¹ jako instytucja lub jako wspólnota w
obrêbie otaczaj¹cego wiêkszego spo³eczeñstwa. Niektóre Koœcio³y prze¿ywaj¹
proces wzrostu, nawet szybkiego wzrostu, jak w Korei, Chinach i niektórych
krajach afrykañskich. Tak¿e w tych przypadkach jest wa¿ne koncentrowanie
siê na tym, jak mo¿emy byæ jednym Koœcio³em, który mo¿e s³u¿yæ œwiatu, do
którego nale¿ymy, a nie spogl¹danie na nasze w³asne sukcesy lub niepowodzenia. Jakby nie wygl¹da³a rzeczywistoœæ naszych Koœcio³ów, wspólnie stoimy
przed t¹ sam¹ kwesti¹: Jak mo¿emy byæ wspólnie Koœcio³em w epoce i œwiecie, w którym ¿yjemy dzisiaj i bêdziemy ¿yæ jutro?

E. Pielgrzymka jako perspektywa misyjna
Nasz¹ uwagê musimy skupiæ na rozwa¿eniu mo¿liwoœci wyjœcia na zewn¹trz – i nie zajmowaniu siê stale w³asnymi sprawami. Jesteœmy wezwani do
wychodzenia do tych, którzy nas potrzebuj¹, którzy potrzebuj¹ g³osu i wiary
Koœcio³a, Koœcio³ów, które wspólnie dzia³aj¹ w modlitwie i pracy na rzecz
Królestwa Bo¿ego, sprawiaj¹c, ¿e w skali regionalnej, narodowej i globalnej
jego wartoœci staj¹ siê znane i uzyskuj¹ wp³yw w œwiecie. W swoim Piœmie
apostolskim Evangelii Gaudium (Radoœæ Ewangelii, 24 listopada 2013) papie¿ Franciszek wskaza³ swojemu Koœcio³owi i tak¿e innym Koœcio³om, jak¹
ARTYKU£Y
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drog¹ powinny pójœæ. Tekst jest inspiracj¹, by perspektywê Koœcio³a i jego
pracy przesun¹æ bardziej na zewn¹trz: przede wszystkim na to, jak mo¿na
przekazywaæ Ewangeliê i jej wartoœci oraz jej radoœæ w œwiecie, który tak bardzo potrzebuje sprawiedliwoœci, pokoju, przebaczenia, pojednania i opieki.
Jego s³owa otwieraj¹ wiele mo¿liwych drzwi ze wzglêdu na to, co mo¿emy
uczyniæ wspólnie jako Koœcio³y. Wierzê tak¿e, ¿e jego s³owa bêd¹ w stanie
otworzyæ wiele serc.
Jego orêdzie zgadza siê zarówno z rozumieniem misji Koœcio³a, wyra¿onym
w Deklaracji misyjnej ŒRK, jak te¿ ze wspólnym rozumieniem, jakie dochodzi
do g³osu w tekœcie Komisji Wiara i Ustrój ŒRK na temat eklezjologii, który
mówi o wspólnej misji Koœcio³a, jego wspólnej s³u¿bie dla œwiata.
Wspólna refleksja nad tekstem papie¿a w sztabie ŒRK okaza³a siê bardzo
wzbogacaj¹ca i inspiruj¹ca w odniesieniu do naszej pracy nad definicj¹ pielgrzymki sprawiedliwoœci i pokoju. S³owa papie¿a Franciszka z okazji Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan – które mówi¹ wyraŸnie o drodze do jednoœci jako pielgrzymce, jako wspólnym poszukiwaniu i wspólnej s³u¿bie –
podkreœlaj¹ mo¿liwoœci wspó³pracy z Koœcio³em rzymskokatolickim, zw³aszcza w perspektywie pielgrzymki sprawiedliwoœci, pokoju i misji. Znalaz³o to
te¿ potwierdzenie w rozmowach, które prowadzi³em z wysokimi przedstawicielami Koœcio³a rzymskokatolickiego w ostatnich miesi¹cach. Plany reorganizacji Wspólnej Grupy Roboczej ŒRK i Koœcio³a rzymskokatolickiego tak¿e o
tym œwiadcz¹. Stwarzaj¹ one sposobnoœæ, by siê spotkaæ i bli¿ej okreœliæ tê
now¹ fazê wspó³pracy.

3. Spojrzenie w przysz³oœæ: testament Nelsona Mandeli
Chcia³bym moje spojrzenie w najbli¿sz¹ przysz³oœæ po³¹czyæ ze zwróceniem
uwagi na ca³kiem szczególn¹ i znacz¹c¹ czêœæ naszej ekumenicznej przesz³oœci:
Program Zwalczania Rasizmu i jego powi¹zanie z Afryk¹ po³udniow¹. W grudniu 2013 roku mia³em zaszczyt reprezentowaæ ŒRK podczas nabo¿eñstwa i uroczystoœci upamiêtniaj¹cych zmar³ego prezydenta Nelsona Mandelê w Johannesburgu. By³o to dla mnie dobitne przypomnienie tego, co rzeczywiœcie znacz¹ tak
czêsto u¿ywane przez nas s³owa „¿ycie”, „sprawiedliwoœæ” i „pokój”, jak s¹ drogie dla nas, ile trudu kosztuje realizacja ich znaczenia.
Zosta³em zaproszony do udzia³u w prywatnych modlitwach z rodzin¹ Mandeli, które zosta³y zorganizowane przez Koœció³ Metodystyczny Afryki Po³udniowej, którego Nelson Mandela by³ cz³onkiem. W moim wspomnieniu przypomnia³em o tym, jak Mandela ca³y naród, ca³y œwiat i tak¿e Koœcio³y tego
œwiata zainspirowa³ do wiary, ¿e jest mo¿liwe zaanga¿owanie zarówno dla
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sprawiedliwoœci jak i dla pokoju. Nigdy nie porzuci³ wizji wolnoœci przez sprawiedliwoœæ, z równymi prawami dla wszystkich, na podstawie wewnêtrznych
wartoœci danych im przez Boga. Jego przyk³ad stanowi tak¿e dzisiaj wyzwanie
do podjêcia w tej sprawie walki a nawet poniesienia œmierci. On nigdy nie
utraci³ wiary, ¿e mo¿na to osi¹gn¹æ, zachowuj¹c w³asn¹ godnoœæ i strzeg¹c
godnoœæ innych przez przebaczenie i pojednanie. Bardziej ni¿ wielu innych
ukaza³ znaczenie chrzeœcijañskiego orêdzia o sprawiedliwoœci i pokoju, które
s¹ dane z ³aski. Dlatego byliœmy dumni z nale¿enia do tych, których on uzna³
za autentycznych partnerów na d³ugiej drodze do wolnoœci. Po wypuszczeniu z
wiêzienia powiedzia³ na VIII Zgromadzeniu Ogólnym w Harare, ¿e bez Koœcio³ów nie wyszed³by na wolnoœæ. Po modlitwie z rodzin¹ Mandelów wyrazi³a ona swoj¹ wdziêcznoœæ wobec ŒRK i ruchu ekumenicznego za krytyczn¹
solidarnoœæ z Mandel¹ i walk¹ o wolnoœæ w Afryce po³udniowej.
Koœcio³y w Afryce po³udniowej by³y wdziêczne za obecnoœæ ŒRK podczas
tych wydarzeñ a media po³udniowoafrykañskie podkreœla³y œcis³¹ wiêŸ miêdzy
Mandel¹ a ruchem ekumenicznym. Jest to te¿ czas, w którym Koœcio³y po³udniowoafrykañskie dyskutuj¹ o tym, jak mog¹ dzisiaj zaanga¿owaæ siê na
rzecz sprawiedliwoœci i pokoju dla ludzi w Afryce po³udniowej i w ca³ym regionie – w czasie rosn¹cej nierównoœci ekonomicznej i wzrastaj¹cej przemocy
oraz pilnej koniecznoœci zbudowania spo³eczeñstwa i wy³onienia przywództwa
politycznego opieraj¹cych siê na moralnych wartoœciach. Droga do sprawiedliwoœci i pokoju zosta³a znaleziona dziêki wspania³ym zaletom przywódczym
Mandeli, który obecnie jest czczony nale¿ycie przez ca³y œwiat w sposób, w
jaki ka¿dy inny przywódca polityczny mo¿e tylko pomarzyæ.
Mandela zatytu³owa³ swoj¹ autobiografiê nastêpuj¹co: D³uga droga do wolnoœci. Pokaza³, ¿e droga do sprawiedliwoœci i pokoju lub pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju jest rzeczywiœcie drog¹ – i ¿e trzeba ni¹ pójœæ. Pokaza³ tak¿e, ¿e wi¹¿¹ siê z tym okreœlone przymioty, takie jak umiejêtnoœæ sprzeciwiania siê, godnoœæ, wzajemny respekt i wzajemna odpowiedzialnoœæ. Jego
testamentem jest inspiracja i wyzwanie dla ka¿dego, kto jest powo³any do pójœcia szlakiem pielgrzymim sprawiedliwoœci i pokoju.
T³umaczy³: Karol Karski
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Stanis³aw Celestyn Napiórkowski OFMConv

PROBLEM JEDNOŒCI KOŒCIO£A
I TRADYCJA UNICKA
W ŒWIECIE WSPÓ£CZESNYM
Uwagi teologa ekumenisty
£uckie imponuj¹ce sympozjum Ut unum sint posiada charakter wybitnie historyczny. Ostatnie s³owo Organizatorzy oddali jednak historycznemu profanowi. Nie jestem historykiem. Jestem teologiem i ekumenist¹. Dla prostej przyzwoitoœci pozostanê w zakresie swojej jakiej takiej kompetencji. Zwrócê uwagê na dwie sprawy, które stoj¹ w zwi¹zku z Uni¹ Brzesk¹ i Ukraiñskim
Koœcio³em Greckokatolickim.
Sprawa pierwsza: Uniatyzm wed³ug miêdzykoœcielnego dialogu katolickoprawos³awnego. Sprawa druga: Uniatyzm w œwietle wspó³czesnych doœwiadczeñ z anglikanizmem.

1. Uniatyzm wed³ug miêdzykoœcielnego dialogu
katolicko-prawos³awnego. Modele jednoœci
Sobór Watykañski II mia³ olbrzymie znaczenie nie tylko dla w³asnego aggiornamento. Mia³ je i ma nadal tak¿e dla innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich.
To on spowodowa³ eksplozjê œwiatowych miêdzykoœcielnych dialogów, tak¿e
dialogu prawos³awia z katolicyzmem, w którym to dialogu musia³ siê znaleŸæ
problem czyœæca, Filio¹ue i papiestwa, a znalaz³ siê – i to bardzo ostro – problem Unii Brzeskiej, zwany czêœciej „problemem uniatyzmu”1 .
1
Tematyka koncentrowa³a siê wokó³ tematyki eklezjologicznej: „Relacje miêdzy Kocio³em lokalnym a Koœcio³em uniwersalnym. Aspekty teologiczne i praktyczne”[…] , natura Kocio³a, autorytet bi-
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W dialogu prawos³awno-katolickim na forum œwiatowym uczestniczy³o
moich dwu kolegów z KUL, mianowicie ks. Wac³aw Hryniewicz i abp Alfons
Nossol. Mam przeto informacje tak¿e z pierwszej rêki.
Przedpola dialogu katolicko-prawos³awnego na forum œwiatowym przygotowano w Odessie (13–17 marca 1980 roku). Temat uniatyzmu nie pojawi³ siê
w programie odeskim, ale pojawi³ siê zaraz potem i powraca³ absorbuj¹c coraz
wiêcej uwagi, czasu i energii2.
Oficjalne rozpoczêcie dialogu odby³o siê 29 maja 1980 roku na wyspie Patmos. Nastêpnego dnia rozpoczê³y siê obrady na wyspie Rodos. Ustalono
pierwszy wielki temat dialogu: Misterium Koœcio³a i Eucharystii w œwietle Tajemnicy Trójcy Œwiêtej.
Pierwsz¹ fazê dialogu zwieñczy³ wydany w Monachium w 1982 roku dokument Misterium Koœcio³a i Eucharystii w œwietle Tajemnicy Trójcy Œwiêtej.
Obie strony podkreœli³y w nim mo¿liwoœæ, a nawet potrzebê wzajemnego
uznania jako Koœcio³y siostrzane:
„Istotne znaczenie posiada dzisiaj tak¿e wzajemne uznanie miêdzy Koœcio³em lokalnym a innymi Koœcio³ami. Ka¿dy powinien uznaæ w drugim, poprzez
lokalne w³aœciwoœci, to¿samoœæ misterium Koœcio³a. Chodzi o wzajemne uznanie katolickoœci pojêtej jako zjednoczenie w pe³ni misterium. [...] wiêŸ jednoœci w obrêbie tego samego regionu powinna znaleŸæ przed³u¿enie we wspólnocie miêdzy Koœcio³ami siostrzanymi”3.
Pe³ne wzajemne uznanie mo¿e nast¹piæ, gdy bêdzie „zjednoczenie w tym
samym przepowiadaniu (kerygma), a wiêc w tej samej wierze, [...] zjednoczenie w mi³oœci (agape) i w s³u¿bie (diakonia), nie tylko w s³owach, ale w
uczynkach”.
skupa w Koœciele, teologia Koœcio³a lokalnego, niektóre aspekty teologiczne i praktyczne relacji miêdzy Koœcio³ami lokalnymi a Koœcio³em uniwersalnym; rola kobiety w Koœciele, dialogi dwu- i wielostronne”. A. Nossol, Dialog miêdzy „Koœcio³ami siostrzanymi” z perspektywy jego uczestnika, w: „Koœcio³y siostrzane” w dialogu, red. ks. Zygfryd Glaeser, Opole 2002, s. 221.
2
„Zagadnienia uniatyzmu dawa³o znaæ o sobie od samego rozpoczêcia dialogu katolicko-prawos³awnego. Ju¿ w czasie sesji na Rodosie /1980/ strona prawos³awna domaga³a siê usuniêcia unitów
ze sk³adu delegacji katolickiej. Spór uda³o siê za³agodziæ obietnic¹ rozpatrzenia kwestii unijnej przy
omawianiu zagadnieñ eklezjologicznych. Podczas kolejnych sesji sprawa unii powraca³a w powi¹zaniu z zagadnieniem prozelityzmu. Kryzys dialogu na sesjach plenarnych w Bari (l986, 1987) przyczyni³ siê do zaostrzenia tego problemu. W czasie sesji plenarnej w Uusi Valamo (1988) powo³ana
zosta³a specjalna podkomisja do zbadania kwestii prozelityzmu i uniatyzmu. Przemiany polityczne
ostatnich lat w Europie œrodkowo-wschodniej sprawi³y, ¿e istnienie i dzia³alnoœæ odradzaj¹cego siê
Koœcio³a unickiego sta³y siê wy³¹cznym tematem prac Komisji Mieszanej”. Ks. W. Hryniewicz,
Trud i nadzieja. Próba bilansu dziesiêciolecia dialogu katolicko-prawos³awnego, SiDE 8 (1992) nr
1, s. 18.
3
Zygfryd Glaeser, Istotne elementy eklezjologii „Koœcio³ów siostrzanych”, w: „Koœcio³y siostrzane” w dialogu, dz.cyt.

ARTYKU£Y

21

STANIS£AW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI

Drugi etap dialogu podsumowuje dokument z Bari (1987): Wiara, sakramenty i jednoœæ Koœcio³a.
Trzeci etap zwieñcza dokument z Uusi Valamo (1988): Sakrament kap³añstwa w sakramentalnej strukturze Koœcio³a.
Temat uniatyzmu zosta³ podjêty po roku 1988. Wypracowano 3 dokumenty:
Dokument o uniatyzmie i prozelityzmie (Freising 1990), Uniatyzm, metoda
unijna przesz³oœci, a obecne poszukiwanie pe³nej wspólnoty (Dokument roboczy Komitetu Koordynacyjnego, Ariccia 1991) i Uniatyzm, metoda unijna
przesz³oœci a obecne poszukiwanie pe³nej wspólnoty (Balamand, Liban,
1993)4. Kolega Nossol raportuje:
„Stronie katolickiej ju¿ na wstêpie obrad postawiono pytanie: Jakim prawem
w dialogu bior¹ udzia³ przedstawiciele Koœcio³a greckokatolickiego? Podjêto
wrêcz próbê wywierania presji na stronê katolick¹, domagaj¹c siê pisemnej odpowiedzi na wczeœniej postawione pytanie, czy wrêcz zarzut. Zasugerowaliœmy
jednak, ¿e wzglêdów strategicznych, udzielenie œcis³ej odpowiedzi viva voce
„wczeœniej czy póŸniej i tak trzeba bêdzie podj¹æ problemy zwi¹zane z uni¹.
Uczciwe postêpowanie wobec siebie domaga siê, aby nie podejmowaæ tak trudnych spraw bez udzia³u grekokatolików”. Tak te¿ pozosta³o”5.
Ju¿ od siebie Nossol wyrazi³ ¿al, ¿e „problematyka ta zdominowa³a na kilkanaœcie lat ca³y dialog, zamieniaj¹c go z wolna – niemal¿e ideologicznie –
w dwa monologi, uniemo¿liwiaj¹ce w³aœciwie dalsze postêpy merytoryczne
w naszych tak dobrze zapowiadaj¹cych siê szczerych zamierzeniach ekumenicznych”6. Zdaniem Nossola, co wydaje siê nam oczywiste (jednak nie oczywiste dla strony prawos³awnej), i¿ jedynie trójstronne, œciœle historyczno-teologiczne przebadanie sine ira et studia ca³ej kontekstualnoœci tego skomplikowanego zagadnienia mo¿e w tym przypadku wnieœæ w nie zbawienne œwiat³o [...]
nale¿a³oby wystrzegaæ siê, po obu stronach, wszelkich przejawów swoistego,
zró¿nicowanego cezaropapizmu”7.
„Wielkie nadzieje wi¹zano ze spotkaniem Komisji Mieszanej w Baltimore
-Emmiotsburgu USA (9-10.07.2000). Zamierzano tam podpisaæ wspólny do4
Trzy dokumenty Komisji Katolicko-Prawos³awnej o uniatyzmie: Dokument o uniatyzmie i prozelityzmie (Freising 1990), Uniatyzm, metoda unijna przesz³oœci a obecne poszukiwanie pe³nej wspólnoty
(Dokument roboczy Komitetu Koordynacyjnego, Ariccia 1991), Uniatyzm, metoda unijna przesz³oœci
a obecne poszukiwanie pe³nej wspólnoty (Balamand, Liban 1993). Presti¿owe wydanie w Enchiridion
oecumenicum. Testi del dialogo teologio interconfessionale. 3. Dialogi international a cura di Giovanni Cereti, James F. Publisi, Edizioni Dehoniane Bologna, 1995 wyraŸnie wskazuje dokument z Balamand jako najwa¿niejszy (805-815), poniewa¿ dokument z Freising (819-823) oraz dokument z Ariccia (824-831) publikuje jako za³¹czniki – Appendix
5
A. Nossol, dz. cyt., s. 225.
6
Tam¿e.
7
Tam¿e.
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kument, który koñczy³by spory zwi¹zane z uni¹ i uniatyzmem. Niestety, strony nie by³y jeszcze gotowe, aby problem ten zakoñczyæ na szczeblu Komisji
Mieszanej. Po raz kolejny Komisja zdecydowanie opowiedzia³a siê przeciwko uniatyzmowi, gdy¿ jako metoda polegaj¹ca na jednoczeniu pewnych grup
chrzeœcijan za cenê nowych i trwa³ych podzia³ów wydaje siê nie uwzglêdniaæ faktu, ¿e obydwa Koœcio³y pozostaj¹ nadal „Koœcio³ami siostrzanymi”.
Jest wiêc wyrazem odchodzenia od wspólnej eklezjologii „Koœcio³ów siostrzanych”. Uniatyzm pojawi³ siê wtedy, gdy zaczê³a zanikaæ œwiadomoœæ
wspólnej przynale¿noœci do jednego Koœcio³a Chrystusa. Prawd¹ jest, ¿e niemal od samego pocz¹tku pewne wspólnoty chrzeœcijan odchodzi³y, zazwyczaj czasowo, od jednoœci z Koœcio³em, jednak w razie ponownego osi¹gniêcia jednoœci nie powtarzano sakramentów, lecz przyzywano Ducha Œwiêtego
na odpuszczenie grzechów i nak³adano rêce na znak pojednania. Taka praktyka wynika ze œwiadomoœci, ¿e ani schizma, ani herezja nie niszcz¹ siostrzano-braterskiej wspólnoty eklezjalnej w sensie ontologicznym, ale jedynie j¹
„rani¹”, pomniejszaj¹c i os³abiaj¹c jej widzialn¹ jednoœæ”8.
Taka œwiadomoœæ, jak pisze Nossol, dominowa³a w pierwszym tysi¹cleciu. Po definitywnym podziale Koœcio³y radykalizowa³y znaczenie schizmy
i herezji ¿¹daj¹c nawrócenia i powrotu jako koniecznego warunku zbawienia.
Powracaj¹cym ponawiano sakramenty w „jedynie prawdziwym Koœciele”.
Obecnie przypominamy sobie na nowo, ¿e jesteœmy Koœcio³ami siostrzanymi i odbudowujemy poranion¹ siostrzanoœæ i braterstwo. S¹ one poranione,
ale s¹9.
Có¿ powiemy? Zjednoczenie z Rzymem w formie uniatyzmu oceniono
doœæ wyraŸnie negatywnie jako nie do pogodzenia ze wspó³czesn¹ eklezjologi¹ Koœcio³ów siostrzanych i ekumenizmem. Nale¿y uznaæ zasadnicz¹ poprawnoœæ eklezjologii Koœcio³ów siostrzanych i zaprowadzanie jednoœci
przez zbli¿anie siê do siebie ca³ych Koœcio³ów. Takie rozumienie jednoœci
jako poprawne przyjmuj¹ wielcy teologowie. Wolno jednak, a prawdopodobnie nale¿y równie¿ zg³osiæ g³êboki niepokój co do faktycznej poprawnoœci
takiej teologii, tzn. czy w takim myleniu wystarczaj¹co uwzglêdnia siê realia
¿ycia chrzeœcijan oraz ich sumienie. Personaliœci dodaliby jeszcze personalizm, tj. czy takie „odgórne i „rzeczowe” ustalenia wystarczaj¹co bior¹ pod
uwagê godnoœæ cz³owieka, jego subiektywnoœæ, wolnoœæ i osobist¹ odpowiedzialnoœæ. Przecie¿ sumienie maj¹ nie Koœcio³y, ale poszczególne ludzkie
osoby! W imiê zdrowej, ortodoksyjnej chrzeœcijañskiej antropologii
trzeba to bardzo na serio braæ pod uwagê. Trzeba oczywiœcie liczyæ siê,
8
9

Tam¿e, s. 223-224.
Tam¿e, 224.
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ale nale¿y szanowaæ tak¿e decyzje osób, jednostek, nawet jeœli wystêpuj¹ one
w jakichœ zespo³ach, np. parafialnych czy wiêkszych. Jeœli zwierzchnoœci koœcielne nie bior¹ pod uwagê sumienia swoich wiernych, równie¿ wówczas gdy
wystêpuj¹ w wiêkszych wspólnotach z decyzjami Koœcio³ów, czy stoj¹ na
gruncie zdrowej eklezjologii oraz antropologii? Czy to jest godziwe? Czy to
jest ewangeliczne? Czy to nie stanowi jakiego nieludzkiego eklezjalnego totalitaryzmu?
Interesuj¹ce, ¿e biskupi prawos³awni na synodzie w Brzeœciu w 1590 roku
argumentuj¹c za uni¹ odwo³uj¹ siê w³aœnie do sumienia:
„My, Episkopy, ni¿ej mianowane osoby, oznajmujemy, i¿ powinnoœæ
nasza ka¿e nam mieæ staranie tak o zbawienie nasze jako i ludu chrzeœcijañskiego trzodzie i owieczkach Chrystusowych nam od Boga poruczonych, abyœmy do zgody i jednoœci prowadzili […] nie chc¹c tego dalej
na sumieniach naszych znosiæ: sk³oniliœmy wolê i umys³ nasz […] w
pos³uszeñstwo Najœw. Ojcu, Papie¿owi rzymskiemu oddaæ w Cerkwi Bo¿ej pod zwierzchnoœæ i b³ogos³awieñstwo Jego¿ Mi³oœci […]”10.
Pozostawmy wspó³czesne dialogi o uniatyzmie. Jeœli historia est magistra
Vita, cofnijmy siê w historiê sprzed Unii Brzeskiej. Jeœli mamy sprawiedliwie
oceniaæ Uniê wyros³¹ z Brzeœcia, jeœli mamy to czyniæ metodologicznie poprawnie jako teologowie i historycy, nie mo¿emy zamykaæ oczu na koœcielne
unie sprzed Unii Brzeskiej.
Pytanie katolicko-prawos³awnych dokumentów nt. uniatyzmu niezmiernie
wzmacnia fakt istnienia unii z Koœcio³ami wschodnimi jeszcze przed Soborem Florenckim11: Chaldejski Koœció³ Katolicki, który w V w. opowiedzia³
siê za nestorianizmem, przyst¹pi³ – w znacznej czêœci – do unii z Rzymem w
1532 roku; czêœæ, która nie przyst¹pi³a, nazywa siê dzisiaj chrzeœcijanami syryjskimi. W ró¿nych okolicznoœciach i w ró¿nych czasach do unii z Koœcio³em rzymskim przyst¹pi³y znaczne czêœci wielu Koœcio³ów wschodnich. Dlatego w³aœnie pozostaj¹ w unii z Koœcio³em rzymskim: katoliccy melchici,
Chaldejski Koœció³ Katolicki, Syro-Malabarski Koœció³ Katolicki, Syryjski
Koœció³ Katolicki, Syromalankarski Koœció³ Katolicki, Koœció³ maronicki,
Koptyjski Koœció³ Katolicki, Etiopski Koœció³ Katolicki i Ormiañski Koœció³
Katolicki.

10
Za S.C. Napiórkowski, Historia ruchu ekumenicznego. Skrypt dla studentów KUL, Lublin 1972,
s. 40n.
11
Jan Sergiusz Gajek MIC, Robert Krzywicki MIC, Koœcio³y wschodnie zjednoczone z Rzymem,
w: Ku chrzeœcijañstwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, TNKUL, Lublin 1997, s. 135-156.
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Czy naszej Unii nie nale¿y postrzegaæ tak¿e w kontekœcie innych unii?
Problemu unitów nie nale¿y ograniczaæ do konsekwencji Unii Brzeskiej.
Zjawisko unii w Koœciele rzymskokatolickim to zjawisko wpisane w dzieje
Koœcio³a jako jego znacz¹cy element. Nale¿y w¹tpiæ, czy da siê go rozwi¹zaæ
przy pomocy jednej kategorii eklezjologicznej, mianowicie kategorii Koœcio³ów siostrzanych.

2. Uniatyzm w œwietle wspó³czesnych doœwiadczeñ
z anglikanizmem
Ostre œwiat³o na problem uniatyzmu rzuca wspó³czesne doœwiadczenie Koœcio³ów anglikañskich. Ca³e Wspólnoty anglikanów stwierdzaj¹, ¿e nie mog¹
solidaryzowaæ siê z decyzjami podejmowanymi przez ich najwy¿sze autorytety
koœcielne i ¿e musz¹ odejœæ z Koœcio³a anglikañskiego w imiê wiernoœci Chrystusowi i chrzeœcijañskiemu sumieniu. Oto jedna z licznych informacji obecnych w mediach:
„Spotkanie konserwatywnych prymasów”
W dniach od 5 do 9 kwietnia br. na Bermudach odby³o siê spotkanie
prymasów Wspólnoty Anglikanów Wyznaj¹cych (FCA), konserwatywnego ruchu w ³onie „Anglican Communion”, któremu dot¹d przewodniczy³ by³y prymas Nigerii, abp Peter Akinola. Zgromadzeni prymasi, reprezentuj¹cy ponad 34 min, anglikanów, to jest wiêcej ni¿ po³owê cz³onków Wspólnoty Anglikañskiej, wybrali nowe w³adze Wspólnoty
Anglikanów Wyznaj¹cych.
Przewodnicz¹cym FCA zosta³ po³udniowoamerykañski bp Gregory
Venables, wiceprzewodnicz¹cymi: bp Emmanuel Kolini z Rwandy oraz
bp Eliud Wabukala z Kenii. Biskup Peter Jensen z Australii nadal bêdzie
sekretarzem generalnym ruchu.”
W komunikacie ze spotkania napisano m.in.: „Przyznajemy, ¿e problemy
dziel¹ce nasz¹ ukochan¹ Wspólnotê Anglikañsk¹ s¹ dalekie od rozwi¹zania.
Wybór ks. Mary Glasspool, lesbijki ¿yj¹cej w zwi¹zku, jako biskupki w Koœciele episkopalnym (TEC), œwiadczy wyraŸnie o tym, ¿e przywódcy amerykañskiego Koœcio³a formalnie zaakceptowali styl ¿ycia pozostaj¹cy w sprzecznoœci z Pismem Œwiêtym. Dzia³anie to uzmys³awia równie¿, ¿e wszelkie roszczenia dotycz¹ce okresu wspania³omyœlnego powstrzymania siê straci³y racjê
bytu. Nadszed³ czas, by wszyscy ortodoksyjni, przywi¹zani do Biblii anglikanie, zarówno w USA jak i w innych czêœciach œwiata, zademonstrowali jasne i
jednoznaczne stanowisko historycznej wiary oraz odrzucili swój udzia³ w
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sprzecznych z Pismem Œw. dzia³aniach i programach Koœcio³a episkopalnego.
Uwa¿amy, ¿e bie¿¹ca strategia wzmacniania struktur Wspólnoty Anglikañskiej
poprzez dzia³anie komitetów i komisji jest nieefektywna. S¹dzimy wrêcz, ¿e
obecne struktury utraci³y sw¹ integralnoœæ i wa¿noœæ. Jesteœmy przekonani, ¿e
tylko ugruntowana teologicznie i zakorzeniona w Biblii reformacja, do jakiej
wzywa Deklaracja Jerozolimska, mo¿e przyczyniæ siê do nastania Królestwa
Bo¿ego. Wspólnota Anglikañska bêdzie w stanie wype³niæ swoje ewangeliczne pos³annictwo jedynie wówczas, gdy bêdzie ona postrzega³a siebie jako
wspólnotê zgromadzon¹ dla wyznawania wiary a nie jako organizacjê, której
podstawowym celem jest utrzymywanie instytucjonalnej lojalnoœci”12.
Jeœli w takiej sytuacji jacyœ anglikanie, równie¿ jakieœ wspólnoty anglikañskie pukaj¹ do bram Koœcio³a katolickiego, jak wolno czy nale¿y reagowaæ?
Odsy³aæ do teologii Koœcio³ów siostrzanych (Koœcio³y we wspólnocie anglikañskiej tak mog¹ siebie postrzegaæ)? Argumentowaæ ekumenizmem? ¯e to
dzisiaj nasz Koœció³ dialoguje z ca³oœci¹ Koœcio³ów anglikañskich? ¯e godz¹c
siê na przyjêcie jednostek czy wspólnot anglikañskich dopuœcimy siê nowych
podzia³ów w chrzeœcijañstwie, a przecie¿ nie wolno jednoczyæ dziel¹c?
Konstytucja jest skutkiem zmian, jakie nastêpowa³y wewn¹trz wspólnot anglikañskich, zw³aszcza w tzw. Koœciele Wysokim {High Church). Bezpoœrednimi przyczynami przyœpieszaj¹cymi dialog by³ sprzeciw czêœci anglikanów
wobec akceptowania przez ich Koœció³ zwi¹zków homoseksualnych, wyœwiêcania kobiet na kap³anów oraz wyœwiêcenie w listopadzie 2003 roku jawnego
homoseksualisty na biskupa. Znaczna czêœæ anglikanów, w tym ca³e mniejsze i
wiêksze wspólnoty, nie mog³a siê z tym pogodziæ, a nie mia³a szans przeciwstawiæ siê z³u pustosz¹cemu ich Koœcio³y. W takiej sytuacji ci ludzie zwrócili
siê do Koœcio³a rzymskokatolickiego z proœb¹ o przyjêcie, czyli z proœb¹ o
uniê z Rzymem. Uczyni³y tak równie¿ wiêksze i mniejsze wspólnoty anglikañskiej, a nie tylko jednostki. Proszono o jakiœ specjalny status w Koœciele rzymskokatolickim. Petenci bardzo pragnêli zachowaæ swoj¹ tradycjê liturgiczn¹.
Najwy¿sze autorytety Koœcio³a rzymskokatolickiego stanê³y przed powa¿nym problemem, a w³aœciwie dwoma problemami:
1. Od Soboru Watykañskiego II nasz Koœció³ wszed³ na drogê ekumenizmu. Znaczy to, ¿e stara siê o wzajemne zbli¿enie ca³ych Koœcio³ów, czyli o
budowanie coraz œciœlejszej i pe³niejszej wspólnoty (komunii): wiêcej wspól12.04.2010 11:22 Marcin Ziemkowski http://www.ekumenizm.pl. Analogiczne doœwiadczenie
prze¿ywa luterañski Koœció³ w Szwecji: W listopadzie 2009 roku w Uppsali ordynowano na biskupa
55-letni¹ pastor Evê Brunne. Wybrali j¹ na swego biskupa sztokholmscy luteranie. Od kilku lat ¿yje w
akceptowanym przez szwedzkie prawo zwi¹zku lesbijskim z inn¹ kobiet¹-pastorem. Szwedzki Koœció³
luterañski nie robi z tego problemu.
12
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nej modlitwy, wiêcej wspólnego dialogu doktrynalnego, zbli¿anie stanowisk
teologicznych w kwestiach dziel¹cych, wspólne œwiadectwo..., a¿ kiedyœ do
wspólnej Eucharystii. Tymczasem przy³¹czanie do siebie mniejszych zespo³ów z innego Koœcio³a mo¿e byæ interpretowane jako wyrywanie czêœci
¿ywego organizmu s¹siada, by go przeszczepiaæ do w³asnego organizmu.
2. Drugi problem – tak¿e ekumeniczny: Od 1966 roku, czyli od „zaraz” po
Soborze Watykañskim II, rozwija³y siê kontakty miêdzy Watykanem a Canterbury. W 1966 roku anglikañski arcybiskup Canterbury z³o¿y³ wizytê papie¿owi
Paw³owi VI. Ruszy³y przygotowania do miêdzykoœcielnego dialogu teologicznego. Utworzono Miêdzynarodow¹ Komisjê Anglikañsko-Rzymskokatolick¹
(tzw. ARCIC I), która dzia³aj¹c w latach 1970-1976 opracowa³a 3 wielkie dokumenty: Eucharystia (1971), Kap³añstwo s³u¿ebne i œwiêcenia (1973) i W³adza w Koœciele (1976). Publikacja tych dokumentów, zw³aszcza ostatniego,
wywo³a³a wielk¹ i po¿yteczn¹ dyskusjê, która doprowadzi³a do opracowania
kolejnego dokumentu, mianowicie W³adza w Koœciele II (1981), rozwijaj¹cego
naukê o papiestwie. Podczas swojej wizyty w Anglii w 1982 roku Jan Pawe³ II
podpisa³ z arcybiskupem Canterbury Robertem Runciem deklaracjê o kontynuacji dialogu. Utworzono komisjê ARCIC II, która wypracowa³a 4 dokumenty:
Zbawienie a Koœció³” (1986), Koœció³ jako wspólnota (1990), ¯ycie w Chrystusie: moralnoœæ, wspólnota i Koœció³ (1993) oraz czwarty: Dar w³adzy. W³adza w Koœciele III (1999). Ostatni dokument-uzgodnienie – pod pewnymi warunkami – proponuje przyjêcie uniwersalnego prymatu sprawowanego przez
biskupa Rzymu (nr 60) i to ju¿ obecnie, nie czekaj¹c na pe³ne przywrócenie
wspólnoty. W 2003 roku ARCIC II opublikowa³a dokument mariologiczny:
Maryja: £aska i nadzieja w Chrystusie. Uzgodnienie z Seatle. W 2000 zosta³a
utworzona Miêdzynarodowa Komisja Anglikañsko-Rzymskokatolicka ds. Jednoœci i Misji (JARCCUM). Ma ona zaproponowaæ duszpasterskie i apostolskie
wykorzystanie dotychczasowych dokumentów-uzgodnieñ13.
W takiej sytuacji ekumenicznych sukcesów dialogu Watykanu z Canterbury
wybuch³y liczne sprawy anglikañskich próœb o przyjêcie do Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz potrzeba podjêcia przez Watykan decyzji. Nie by³o ³atwo j¹
podj¹æ, jednak nale¿a³o to uczyniæ.
4 listopada 2009 roku papie¿ Benedykt XVI podpisa³ Konstytucjê apostolsk¹ Anglicanorum coetibus (Grupy anglikanów), reguluj¹c sposób przyjmowania anglikanów, zarówno jednostek jak wspólnot, do Koœcio³a rzymskokatolickiego.
13
K. Karski, Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat d¹¿eñ ekumenicznych, ChAT, Warszawa
2007, s. 252-254.
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Wa¿niejsze ustalenia Konstytucji14 :
1. Kongregacja Nauki Wiary mo¿e powo³aæ do istnienia ordynariaty, czyli
diecezje personalne dla anglikanów, którzy chc¹ przy³¹czyæ siê do Koœcio³a katolickiego. Ordynariaty bêd¹ mia³y okreœlone swoje stolice i granice, które bêd¹
wewn¹trz granic Konferencji Episkopatów, na których terenie je powo³ano.
2. Cz³onkiem ordynariatu mo¿e zostaæ anglikanin przechodz¹cy na katolicyzm lub ten, kto zosta³ ochrzczony w jurysdykcji ordynariatu. Konwertyta
musi swoj¹ wolê wyraziæ pisemnie.
3. Na czele ordynariatów staæ bêd¹ ordynariusze wyznaczeni przez papie¿a.
4. Ordynariusze, zgodnie z prawem kanonicznym, mog¹ powo³ywaæ do istnienia parafie, Instytuty ¿ycia konsekrowanego i Stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego oraz seminaria duchowne.
5. Dotychczasowi diakoni, prezbiterzy i biskupi mog¹, po przyst¹pieniu do
Koœcio³a katolickiego, ubiegaæ siê o sakrament œwiêceñ. Po przyjêciu œwiêceñ
w Koœciele katolickim bêd¹ zobowi¹zani do zachowania celibatu zgodnie z
zasadami stosowanymi w Koœciele ³aciñskim. Zgoda na œwiêcenia prezbiteratu
¿onatych kandydatów udzielana bêdzie indywidualnie przez Stolicê Apostolsk¹. Dotychczasowi ¿onaci biskupi bêd¹ mogli otrzymaæ jedynie œwiêcenia
prezbiteratu.
6. Duchowni ordynariatów s¹ do nich inkardynowani.
7. Ordynariaty maj¹ prawo zachowania stosowanej dotychczas liturgii.
Prymas Koœcio³a Anglii stanowczo zaprotestowa³ przeciwko operacji przeprowadzonej przez Benedykta XVI w Konstytucji Anglorum coetibus.
Podobieñstwo Unii Brzeskiej do wspó³czesnej unii katolicko-anglikañskiej
jest uderzaj¹ce. Tam i tu czêœci Koœcio³a nie chc¹ aprobowaæ sytuacji w swoich Koœcio³ach. Nie chc¹ – w ich przekonaniu – z racji zasadniczych. W imiê
prawdy, dobra i wiernoœci Chrystusowi od³¹czaj¹ siê od swoich Koœcio³ów
macierzystych i szukaj¹ ratunku w innym Koœciele. Nie dziwi, ¿e Koœcio³y, od
których od³¹czaj¹ siê zra¿one grupy, negatywnie oceniaj¹ taki krok odchodz¹cych, oburzaj¹ siê na nich i doszukuj¹ siê niskich, niegodnych motywacji
przejœcia, a Koœció³, do którego garnie siê dramatycznie zdegustowana wspólnota, oskar¿aj¹ o prozelityzm i rozbijack¹ dzia³alnoœæ..., czy nawet ob³udê
(„deklaruj¹ ekumenizm, dzia³aj¹ antyekumenicznie!”). Nie dziwi te¿, ¿e Koœció³ katolicki za przyjmowanie tych wspólnot potê¿nie obrywa³ i obrywa. Czy
jednak Koœció³ ma prawo nie otwieraæ drzwi pukaj¹cym doñ? Czy chrzeœcija14
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nin, niezale¿nie do którego Koœcio³a przynale¿y, nie ma obowi¹zku kierowaæ
siê w³asnym sumieniem? Czy Koœcio³y nie maj¹ œwiêtego i najœwiêtszego obowi¹zku k³aniaæ siê przed sumieniem i z szacunkiem przyjmowaæ wolne decyzje swoich wiernych? Czy decyzji podejmowanych w sumieniu nie szanuje
sam Najwy¿szy? Polska zdaje siê zauwa¿aæ to znaczenie ³¹czenia siê wspólnot
anglikañskim z Koœcio³em katolickim dla oceny równie¿ Unii Brzeskiej.
Ekumenizm ekumenizmem, a prawo cz³owieka do w³asnego sumienia prawem œwiêtym. Musz¹ przed nim uklêkn¹æ nawet najwiêksi ekumeniœci. Dokument z Balamand tak mocno akcentuje siostrzanoœæ Koœcio³ów i tak radykalnie
g³osi eklezjologiê koœcielnej siostrzanoœci, ¿e zdaje siê zapominaæ o chrzeœcijañskiej antropologii. Zdaje siê nie pamiêtaæ, ¿e obok prawdy o Koœciele istnieje prawda o cz³owieku, o jego œwiêtym prawie do wolnych wyborów i œwiêtym uprawnieniu do szanowania tego jego prawa przez inne osoby, spo³ecznoœci œwieckie, a tak¿e koœcielne.
Chrzeœcijanin mo¿e dojœæ do przekonania, ¿e w tym Koœciele ³atwiej siê
zbawiæ ni¿ w tamtym lub odwrotnie. Tak¿e wspólnoty chrzeœcijan mog¹ dojœæ
do analogicznego przekonania. Staj¹ wówczas przed zasadniczym pytaniem,
czy mog¹ nadal pozostawaæ w swoim Koœciele.
Trzeba odrzucaæ prozelityzm jako przeci¹ganie do swojego Koœcio³a niegodnymi metodami, np. PrzejdŸ do nas, a pojedziesz do USA na stypendium!
PrzejdŸ do nas, a bêdziemy ci pomagaæ! Nie ma jednak prozelityzmu tam,
gdzie Koœció³ otwiera swoje drzwi, gdy prosz¹ bracia z innych Koœcio³ów, którzy przestali odnajdywaæ siê w tych Koœcio³ach.
Wielkie TAK! dla ekumenizmu, a równoczeœnie TAK! dla Anglicanorum coetibus oraz – analogicznie – dla Unii Brzeskiej.
Jeœli TAK! dla godnoœci cz³owieka, to równie¿ TAK! dla unijnego modelu
jednoœci.
Jeœli TAK! dla wolnoœci sumienia, to równie¿ TAK! dla unijnego modelu
jednoœci.
Jeœli TAK! dla personalizmu chrzeœcijañskiego, to równie¿ TAK! dla unijnego modelu jednoœci.
Idea ekumenizmu oraz ekumeniczny model jednoœci – to cudowny uœmiech
nieba, to propozycja przewspania³a, nie nale¿y jednak interpretowaæ ekumenizmu ekskluzywnie, tzn. wykluczaj¹c inne mo¿liwoœci budowania koœcielnej
wspólnoty. Ekskluzywna interpretacja modelu jednoœci przez ekumenizm,
mo¿e siê okazaæ takim samym b³êdem jak ekskluzywne interpretacje reformacyjnych zasad Sola Scriptura, Sola gratia, Sola fide, Solus Christus. Tymczasem trzeba przyj¹æ zasadê: Scriptura sola oraz Scriptura numquam sola. Tylko
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Pismo Œwiête i Nigdy tylko Pismo Œwiête. Christus solus oraz Christus numquam solus. Tylko Chrystus i Nigdy tylko Chrystus, poniewa¿ i Koœció³, i sakramenty, i Duch Œwiêty, i wybrani s³udzy Chrystusa...
Odrzucaj¹c ideê uniatyzmu ze wzglêdu na ideê ekumenizmu, zapytajmy siê,
po pierwsze, czy zak³adamy poprawn¹ antropologiê i teologiê sumienia, oraz,
po drugie, czy nie powtarzamy dawnych b³êdów z ekskluzywn¹ interpretacj¹
podstawowych zasad naszej wiary.
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Krzysztof Moskal

G£ÓWNE ELEMENTY
TEOLOGII JANA HUSA
W PERSPEKTYWIE SZEŒÆSETNEJ
ROCZNICY ŒMIERCI
6 lipca tego roku minie 600 lat od dnia, kiedy w Konstancji p³omienie strawi³y cia³o mistrza Jana Husa. Konsekwencje tej œmierci dla historii chrzeœcijañstwa i Europy by³y bardzo donios³e. Okr¹g³a jej rocznica sk³ania nas do ponownego spojrzenia na tê postaæ. Traktaty, komentarze, homilie i pisma polemiczne dotycz¹ce kwestii teologicznych stanowi¹ g³ówn¹ czêœæ spuœcizny
Jana Husa, a tezy w nich zawarte sta³y siê przyczyn¹ jego tragicznej œmierci.
Ona te¿ nada³a im szczególny sens, choæ wydaje siê, ¿e w pamiêci potomnych
utrwali³a postaæ czeskiego reformatora bardziej ni¿ jego teologia.
W teologii na prze³omie XIV i XV wieku dominowa³ scholastyczny sposób
uprawiania twórczoœci naukowej i religijnej. Próby wprowadzania nowego
sposobu wyra¿ania myœli mia³y najczêœciej charakter nawrotu do Ewangelii,
jak w devotio moderna. U niektórych reformatorsko nastawionych myœlicieli
religijnych (np. Hus, Gerson) to d¹¿enie do ewangelizmu nie tylko nie przeciwstawia³o siê scholastycznemu sposobowi wypowiadania siê, lecz przejawia³o siê okazywan¹ mu wiernoœci¹1. Wielu Europejczyków poszukiwa³o pog³êbienia ¿ycia religijnego w ruchach zrodzonych z têsknoty za ¿yciem ewangelicznym. Najwiêksz¹ ¿ywotnoœæ posiada³ ruch reformatorski devotio moderna,
który narodzi³ siê w Niderlandach. Z ruchem tym sympatyzowali przede
wszystkim przedstawiciele orientacji nominalistycznej2.

Zob. Stefan Swie¿awski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, vol. 4 (Warszawa 1986), s. 17.
Stefan Swie¿awski zwraca uwagê na zwi¹zki z Prag¹ „dwóch filarów” devotio moderna: Gerta
Groota i jego ucznia Florensa Radewijnsa, którzy studiowali w tym mieœcie. Ibidem, s. 30.
1
2
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W teologii uniwersyteckiej coraz wyraŸniejsze formy nabiera³a istniej¹ca
ju¿ od XIII wieku troska o utrzymanie czystoœci i niezale¿noœci teologii wobec
roszczeñ filozofów. W niektórych œrodowiskach pog³êbia³o siê przekonanie, ¿e
typowo filozoficzne podejœcie do problematyki wiary nie tylko podwa¿a jej religijny charakter, ale nawet zagra¿a jej prawdziwie chrzeœcijañskiemu pojmowaniu. Zachwianie pe³nej umiaru symbiozy teologii i filozofii oraz klimat nieufnoœci pomiêdzy tymi naukami doprowadzi³ do kryzysu teologii. Niepokój
teologów takich, jak Miko³aj z Clamanges, Jan Gerson i Piotr z Ailly wzbudza³y tak¿e wp³ywy pogañskie w teologii (arystotelizm, szczególnie w wydaniu
Awerroesa, platonizm i neoplatonizm) oraz popularne nurty myœlowe p³yn¹ce z
Anglii (Ockham, Wiklif).
Do cech charakterystycznych teologii uprawianej w czasach Jana Husa nale¿a³ kompilacyjny charakter ówczesnych dzie³ teologicznych (eklektyzm).
Podczas lektury jego najbardziej znanego traktatu De ecclesia uderza fakt, ¿e
tekst ten skonstruowany jest w du¿ej mierze z licznych, czêsto nie wyró¿nionych w tekœcie cytatów i odniesieñ. G³ównym Ÿród³em dla jego autora by³y
dzie³a Wiklifa, ale widzimy nawet, jak cytowane przez Husa ich fragmenty zawieraj¹ cytaty z prac innych autorów. By³a to wtedy nie tylko normalna
i uznana metoda pracy teologa, œwiadcz¹ca o jego uczonoœci, ale wrêcz zasada
programowa wyra¿aj¹ca siê w d¹¿eniu do uwolnienia siê od w³asnych ambicji
oraz stronniczoœci, aby przez to przyczyniæ siê do utrwalenia zgody i harmonii3.
Wœród zwolenników filozoficznego nominalizmu istnia³o przekonanie, ¿e
teologia jest przede wszystkim g³êbok¹ i dok³adn¹ znajomoœci¹ Pisma Œwiêtego. Powsta³ zatem szeroki nurt d¹¿¹cy do nowego odczytania i zrozumienia
fundamentalnych dla chrzeœcijañstwa tekstów, Pisma Œwiêtego, a tak¿e literatury patrystycznej4. Chodzi³o o przywrócenie ich podstawowego znaczenia
wobec nadmiernie rozpowszechnionego racjonalizmu i wysokiej rangi przypisywanej rozumowaniu. Nowe i radykalne podejœcie do Pisma Œwiêtego, jako
autonomicznego autorytetu, niezale¿nego od magisterium Koœcio³a zaproponowa³ angielski myœliciel – Jan Wiklif. By³ on teologiem, który najmocniej oddzia³ywa³ na teologiczne œrodowisko Jana Husa.
W ci¹gu XIII i XIV stulecia prawo kanoniczne sta³o siê najwa¿niejszym narzêdziem wyjaœniania tajemnicy Koœcio³a. Teologowie i kanoniœci starali siê
wykazaæ szczególn¹ „doskona³oœæ” spo³eczn¹ Koœcio³a. Ich triumfalistyczna
nauka o Koœciele, sta³a siê w rzeczywistoœci nauk¹ o w³adzy w nim. Akcent z
ujêcia dynamicznego (obowi¹zek s³u¿by, œwiadectwa i ewangelizacji) przesu3
4

32

Ibidem, s. 81.
Ibidem, s. 242.

ARTYKU£Y

G£ÓWNE ELEMENTY TEOLOGII JANA HUSA

niêto na ujêcie statyczne i fasadowe, w którym hierarchia zajmuje œciœle okreœlone przez Boga miejsce w porz¹dku Koœcio³a i œwiata. Na tle Koœcio³a pojmowanego jako hierarchiczna „piramida” uformowa³o siê d³ugo potem funkcjonuj¹ce rozró¿nienie na Koœció³ nauczaj¹cy i nauczany, uœwiêcaj¹cy i uœwiêcany, przy którym uprawnienia cz³onków hierarchii pojmowano ju¿ nie jako
ministerium (s³u¿bê), ale jako dominium (w³adzê). Koncentracja na problematyce struktur hierarchicznych, prawnych i sprawowania w³adzy nast¹pi³a kosztem zagadnieñ ³aski i zbawienia.
W czasach Jana Husa stosunkowo wysok¹ rangê wœród zadañ duszpasterskich zajmowa³o kaznodziejstwo. G³oszenie kazañ stanowi jedn¹ z trzech podstawowych funkcji teologa uniwersyteckiego (lectio, disputatio, praedicatio),
jakim by³ Hus. Obok kazañ uniwersyteckich liczne by³y wówczas kazania synodalne, przeznaczone dla duchowieñstwa, kazania g³oszone na dworach królewskich, i zwyk³e kazania duszpasterskie. Po³o¿enie akcentu na praktykê i
sferê afektywn¹ znamienn¹ dla tej epoki, sprzyja³o wykorzystaniu kaznodziejstwa dla celów apologetycznych i umacniania religijnoœci.
Do najwybitniejszych przedstawicieli pierwszego pokolenia czeskiej reformacji zalicza siê Konrada Waldhausera, Jana Milicza z Kromiery¿a, Macieja z
Janowa, Wojciecha Raòko. Wymienia siê ich tak¿e jako poprzedników Jana
Husa, który nie bêd¹c zwyk³ym kontynuatorem tych d¹¿eñ nada³ im, w swojej
nauce i przez swoj¹ mêczeñsk¹ œmieræ nowy dynamizm. Konrad Waldhauser
przygotowa³ pole dzia³ania swoim nastêpcom g³osz¹c idea³y ¿ycia zgodnego z
Ewangeli¹ i domagaj¹c siê kwalifikacji moralnych od pe³ni¹cych urzêdy; Jan
Milicz akcentowa³ potrzebê ubóstwa duchownych, wzywa³ do czêstego jednoczenia siê duszy z Jezusem Chrystusem w Komunii œw., daj¹cym si³ê do duchowej walki, g³osi³ program odnowy Koœcio³a przez wzmo¿on¹ dzia³alnoœæ
kaznodziejów w obliczu zbli¿aj¹cego siê Dnia S¹du i nadejœcia Antychrysta;
Maciej z Janowa z wezwaniem Koœcio³a do powrotu do czasów apostolskich
wi¹za³ jego odnowê z uproszczeniem konstrukcji dogmatycznej i przyjêciem
Pisma Œwiêtego jako prawa, uto¿samieniem Antychrysta z zagra¿aj¹cym Koœcio³owi niebezpieczeñstwem zamilkniêcia o prawdzie Chrystusa. Elementem
charakterystycznym dla tego nurtu by³a równie¿ praktyka czêstej Komunii œw.
dla œwieckich, w której zawiera³o siê d¹¿enie do ponownego przybli¿enia siê
œwieckich do tajemnicy i owoców Eucharystii.
Jan Hus przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w roku 1401 jako student Uniwersytetu Praskiego. Ju¿ w pierwszych kazaniach nawo³ywa³ do naprawy obyczajów
duchowieñstwa gani¹c ostro œwiêtokupstwo, pychê, chciwoœæ, niewype³nianie
obowi¹zków, niegodne odprawianie Mszy œw. i zaniedbywanie g³oszenia kazañ. Podczas kazañ chêtnie korzysta³ ze œpiewu koœcielnego jako metody katechizowania s³uchaczy. W 1402 roku Hus zosta³ rektorem praskiej kaplicy BeARTYKU£Y
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tlejem. By³ to dla niego prze³om w ¿yciu. W kaplicy tej bowiem zbiera³o siê
czeskie œrodowisko zwolenników reformy Koœcio³a i pogl¹dów Johna Wiklifa.
Akceptacja lub przynajmniej tolerowanie w œrodowisku czeskich zwolenników
reformy pogl¹dów Anglika mia³a wykopaæ przepaœæ pomiêdzy arcybiskupem
Zbynkiem z Hazenburka a ruchem reformatorskim5. Najwiêkszy sprzeciw w³adzy koœcielnej budzi³a teza Wiklifa o remanencji w Eucharystii, czyli pozostawania istoty chleba w konsekrowanej hostii.
Teologia Jana Husa kszta³towa³a siê nie tylko na ambonie, ale te¿ w ogniu
polemik, prowadzonej w du¿ej mierze przeciwko jego nauczycielom i dawnym
przyjacio³om ze stronnictwa reformatorskiego. Od czasu powrotu z soboru w
Pizie Stanis³awa ze Znojma i Stefana Palecza stale powiêksza³ siê rozdŸwiêk
pomiêdzy starsz¹ generacj¹ stronnictwa reformatorskiego a m³odszym pokoleniem, w którym dominowali Jan Hus, Hieronim z Pragi i Jakubek
ze Štibra. Hus mia³ nadziejê zaprezentowaæ swoje pogl¹dy na Soborze
w Konstancji. Móg³ to jednak uczyniæ tylko w sposób bardzo ograniczony z
powodu sytuacji oskar¿onego, w której siê znalaz³. Ojcowie soborowi domagali siê od niego w³aœciwie tylko tego, aby wyrzek³ siê przypisywanych mu heretyckich tez.

Eucharystia
Sakrament Eucharystii mia³ dla czeskiego ruchu odnowy Koœcio³a szczególnie znaczenie. W praskiej wspólnocie „Jeruzalem” Jana Milicza rozpoczêto
praktykê codziennego przyjmowania Komunii œw. przez œwieckich. Od tego
czasu ten element duchowoœci, wzbogacony w przysz³oœci o ¿¹danie Komunii
œw. pod dwiema postaciami dla œwieckich, i upatruj¹cy w czêstym komunikowaniu warunek zbawienia, sta³ siê jednym z fundamentów czeskiej reformacji.
Pytania zadawane przez badaczy teologii Husa zwi¹zane z jego stanowiskiem
w kwestii Eucharystii dotycz¹ g³ównie remanencji i sposobu przyjmowania
oraz czêstotliwoœci Komunii œw. dla œwieckich.
Pierwsza wa¿na wypowiedŸ Jana Husa na temat Eucharystii wi¹¿e siê z
jego udzia³em w komisji powo³anej w 1405 roku przez arcybiskupa Zbynka w
celu zbadania rzekomego cudu krwawi¹cej hostii w niemieckim Wilsnack.
Owocem prac Husa w komisji by³o dzie³o „O krwi Chrystusa” (De sanguine
Christi)6. Zaj¹³ siê w nim sposobem adoracji Najœwiêtszego Sakramentu.
Twierdzi³ miêdzy innymi, ¿e obecny Koœció³ cudów eucharystycznych nie po5
6
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trzebuje, poniewa¿ ca³e cia³o Chrystusa ze wszystkimi czêœciami znajduje siê
w niebie, a rzeczywiœcie i prawdziwie mo¿emy spo¿yæ je w Sakramencie O³tarza. Prawdziwy chrzeœcijanin nie powinien szukaæ podstaw swojej wiary w
cudach, ale w Piœmie Œwiêtym. Ka¿dy kto posiada wiarê i mi³oœæ ma w sobie
tak¿e Ducha Œwiêtego.
W latach 1405-1407 Jan Hus zaj¹³ siê szerzej tematyk¹ Eucharystii w komentarzu do IV ksiêgi Sentencji Piotra Lombarda (dystynkcje od VIII do
IX). W dystynkcji VIII odpowiada m.in. na pytanie, czy sakrament Cia³a i
Krwi Chrystusa jest jeden czy podwójny. Wed³ug Husa jest to jeden sakrament, który jednak wymaga podwójnej materii, podwójnej formy konsekracji
i podwójnej formy spo¿ycia. Na pytanie, czy œwieccy maj¹ przyjmowaæ sakramentalnie krew Chrystusa? Odpowiedzia³, ¿e œwiecki przyjmuj¹cy sakrament tylko pod postaci¹ chleba, przyjmuje sakramentalnie Cia³o i Krew
Chrystusa, Krwi jednak nie przyjmuje sakramentalnie pod postaci¹ wina”7.
W dystynkcji IX Jan Hus zajmuje siê miêdzy innymi przyjmowaniem sakramentalnym i duchowym Eucharystii, a tak¿e dyspozycj¹ cz³owieka przyjmuj¹cego, tzn. stanem ³aski. W dystynkcji X autor rozwa¿a kwestiê sta³ej, permanentnej obecnoœci ca³ego Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Stwierdza, ¿e Cia³o Chrystusa obecne jest w Eucharystii sakramentalnie, w niebie
miejscowo, a w S³owie osobowo. W sakramencie obecne s¹ tak¿e Dusza i
Krew Chrystusa, ale obecnoœæ ta nie pochodzi z sakramentu, ale z naturalnej
³¹cznoœci (concomitance), poniewa¿ Cia³o Chrystusa zawsze istnieje ³¹cznie
z Dusz¹ i Krwi¹.
Dystynkcja XI dotyczy transsubstancjacji. Kwestia ta by³a dla Husa szczególnie wa¿na poniewa¿ w tym czasie wielu ksiê¿y chwali³o siê g³oœno tym, ¿e
podczas konsekracji „stwarzaj¹ Cia³o swojego Stworzyciela”. Z tego powodu
s¹ godniejsi ni¿ Najœwiêtsza Panna Maryja, która zrodzi³a Chrystusa tylko raz,
podczas gdy oni czyni¹ to kiedykolwiek chc¹. Hus zdecydowanie zaprzeczy³
temu pogl¹dowi wskazuj¹c, ¿e podczas przeistaczania, jak przy ka¿dym tworzeniu, chleb jest terminem ad quo a Cia³o Chrystusa terminem ad quem. Oba
te terminy sta³y siê faktem wczeœniej, ni¿ ksi¹dz, który konsekruje, ponadto
stwarzanie zak³ada nieskoñczon¹ moc, któr¹ ma tylko Bóg, kap³an niczego nie
mo¿e stworzyæ, a tym mniej Cia³o Chrystusa, które istnia³o wczeœniej ni¿ b³ogos³awieñstwo chleba przez ksiêdza. W XII dystynkcji Hus zaj¹³ siê zagadnieniem realnoœci Cia³a Chrystusa w Eucharystii. Odniós³ siê tutaj tak¿e pozytywnie do praktyki codziennego przyjmowania Komunii œw. przez œwieckich, ale
pozostawi³ sprawê wolnemu wyborowi i œwiadomoœci wierz¹cych, którzy
7
Super IV Sententiarum, in. Mistra Jana Husi sebrané spisy, svazek III, Spisy latinské, díl III, ed.
V. Flajšhans, Praha 1904.
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musz¹ sami siebie zbadaæ czy maj¹ nale¿yt¹ wiarê, nadziejê i mi³oœæ oraz pragnienie przyjêcia tego sakramentu8.
W dystynkcji XIII Jan Hus zaj¹³ siê kwestiami praktycznymi, miêdzy innymi odprawianiem Mszy œw. przez ksiêdza wyklêtego, schizmatyckiego, suspendowanego, heretyka lub jawnego cudzo³o¿nika. Stwierdzi³, ¿e taka Msza
œw. jako sakrament jest równie dobra, jak Msza œw. sprawowana przez ksiêdza
nie znajduj¹cego siê w takiej sytuacji. Przeciwnie jest jeœli chodzi o skutki dla
ksiêdza pos³uguj¹cego w wymienionych wy¿ej sytuacjach9.
Arcybiskup praski Zbynek by³ pocz¹tkowo przychylny œrodowisku zwolenników odnowy Koœcio³a na Uniwersytecie Praskim. Relacje te pogorszy³y siê
gwa³townie, kiedy wœród jego cz³onków zacz¹³ siê szerzyæ pogl¹d o remanencji. Z t¹ sytuacj¹ wi¹¿e siê trzecia wypowiedŸ Jana Husa na temat Eucharystii,
któr¹ zawar³ w traktacie „O Ciele Chrystusa” (De corpore Christi), napisanym
w 1408 roku w czasie, kiedy ju¿ pogl¹d o remanencji zosta³ oficjalnie potêpiony przez arcybiskupa i warunkowo przez nacjê czesk¹ Uniwersytetu Praskiego10. W swoim dekrecie arcybiskup nakaza³ g³osiæ podczas kazañ, ¿e po konsekracji w sakramencie nie pozostaje istota chleba i wina, ale ¿e jest tylko cia³o
i krew Pana. Hierarcha potêpi³ nie tylko radykaln¹, ale te¿ umiarkowan¹ wersjê
remanencji. W swoim traktacie Hus odnoœnie do remanencji zaj¹³ stanowisko
neutralne, bliskie swojemu nauczycielowi Stanis³awowi ze Znojma. Podtrzymywa³ je konsekwentnie do koñca ¿ycia. Podobnie jak pozostali zwolennicy
Wiklifa w Pradze zdecydowanie przyjmowa³ realn¹ obecnoœæ Chrystusa w
konsekrowanej hostii. Najwiêcej uwagi we wspomnianym traktacie Hus poœwiêci³ w³aœciwemu rozumieniu Eucharystii przez lud, krytykowa³ przy tym
ludow¹ pobo¿noœæ opart¹ na cudach i magii11.
Hus nie wzywa³, zgodnie z tradycj¹ XIV-wiecznego ruchu odnowy Koœcio³a
w Czechach, do praktyki codziennego przyjmowania Komunii œw. przez
œwieckich. Uwa¿a³, ¿e wystarczy zalecane przez œw. Augustyna i innych ojców
Koœcio³a przyjmowanie jej w niedziele. Twierdzi³, ¿e dla zbawienia wa¿niejsza
jest w³aœciwa wiara i Pismo Œwiête, które w kazaniach wyjaœniaj¹ prawdziwi
ksiê¿a. Do 1414 roku Hus nie akceptowa³ tak¿e przyjmowania przez œwieckich
Komunii œw. pod dwiema postaciami przyjmuj¹c argumenty o charakterze hi-

Vlastimil Kybal, M. Jan Hus. Zivot a uèeni, II – 3, Praha 1931, s. 240.
Wed³ug niego prawdziwy heretyk (czes. kacíø) to wy³¹cznie osoba, która podtrzymuje fa³szywe
dogmaty, przeciwne Pismu Œwiêtemu i która takich dogmatów uparcie broni przede wszystkim dla zysku i doczesnej chwa³y. Ibidem, s. 242.
10
Jan Hus, De corpore Christi, in. Mistra Jana Husi sebrané spisy, svazek III, Spisy latinské, díl II,
ed. V. Flajšhans (Praha 1903).
11
A. Kolesnyk, „Husovo pojetí eucharistie”, in Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, ed. J.
B. Lašek, (Praha 1995), s. 120.
8
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gienicznym i estetycznym przeciwko tej praktyce. W liœcie z koñca listopada
1414 roku skierowanym z Konstancji do Jakubka ze Štibra, który rozpocz¹³
pod jego nieobecnoœæ udzielanie œwieckim Komunii œw. pod dwiema postaciami, pisa³, aby nie spieszy³ siê z tym, ale poczeka³ do jego powrotu12. W ostatnim traktacie eucharystycznym Utrum Expedia laicis fidelibus sumere sanguinem Christi sub specie vini, który napisa³ dwa tygodnie przed œmierci¹ Hus
zgodzi³ siê z praktyk¹ komunikowania pod dwiema postaciami dla œwieckich,
sprzeciwiaj¹c siê zarazem dekretowi Soboru w Konstancji o Komunii œw. pod
jedn¹ postaci¹ wymierzonego g³ównie przeciwko praskiej wspólnocie Jakubka
ze Štibra.
Hus jako zwolennik Wiklifa automatycznie by³ oskar¿any o herezjê zaprzeczania rzeczywistej obecnoœci cia³a i krwi Chrystusa w Eucharystii, która mog³a wynikaæ z tezy o remanencji g³oszonej przez angielskiego reformatora.
Wielokrotnie te¿ zaprzecza³, ¿e j¹ podtrzymuje. W liœcie z wyznaniem wiary
skierowanym do papie¿a Jana XXIII z 1411 roku pisa³ m.in.: „K³amliwie tak
samo podaj¹ i podawali, jakobym uczy³, ¿e w sakramencie Eucharystii pozostaje materialna istota chleba. K³amliwie, ¿e gdy podnosi siê hostiê, wtedy
jest to Cia³o Chrystusa, a gdy siê po³o¿y wtedy nim nie jest”13. Czêœæ badaczy
uwa¿a, ¿e dok³adna analiza pism Husa œwiadczy o tym, i¿ nie przyjmowa³
on skrajnej wersji remanencji, a jego pogl¹dy by³y zgodne z doktryn¹ katolick¹. Zdaniem P. De Vooghta, wskazuj¹ na to fakty, ¿e Hus zawsze wyraŸnie
wyznawa³ realn¹ obecnoœæ Chrystusa w Eucharystii i u¿ywa³ s³owa transsubstanciacio14.
Vlastimil Kybal uwa¿a³, ¿e Jan Hus w oczywisty sposób nie podtrzymywa³
pogl¹du o remanencji g³oszonego przez Wiklifa i jego czeskich zwolenników,
ale nie chcia³ pozwoliæ na to, aby z powodu jednego b³êdnego pogl¹du by³ potêpiany ca³y Wiklif i kompromitowany ca³y ruch inspirowany jego pogl¹dami15.
Inaczej na tê sprawê patrzy Stanislav Sousedik, którego zdaniem Hus jako zawodowy teolog nie okreœli³ jasno swojego stanowiska wobec spornego zagadnienia,
jako kaznodzieja ogranicza³ siê do podstawowego nauczania, w którym porusza³
siê pomiêdzy umiarkowan¹ wersj¹ remanencji a nauk¹ katolick¹. W kwestii tej
podziela³ zasadniczo pogl¹d swojego by³ego nauczyciela, Stanis³awa ze Znojma
o konsubstancjacji, to jest istnieniu dwóch substancji (cia³a i chleba, wina i krwi)
12
Cytat za: Howard Kaminsky, A History of the Hussite Revolution, Berkeley – Los Angeles 1967,
s. 127.
13
Por. Petr z Mladonovic, Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici, t³um. F. Hež manski, Praha
1965, s. 84.
14
Paul De Vooght, L’ Hérésie de Jean Huss, vol. I, 2 éd., Louvain 1975, s. 263-299; Stanislav Sousedik, Uèení o eucharistii v díle M. Jana Husa, Vyšehrad 1998, ss. 58-60.
15
V. Kybal, op. cit., p. 245.
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w konsekrowanych postaciach. Praski kaznodzieja nigdy jasno i jednoznacznie
nie potwierdzi³ nauczania Koœcio³a o transsubstancjacji, czyli o przemianie substancji chleba i wina w substancje cia³a i krwi Chrystusa. Pomimo swoich w¹tpliwoœci nie przychyli³ siê tak¿e do pogl¹dów póŸnego Wiklifa przecz¹cych realnej obecnoœci Chrystusa w Eucharystii.

Koœció³ predestynowanych
Z wszystkich tez teologicznych g³oszonych przez Jana Husa najwiêkszy
sprzeciw w³adzy koœcielnej i jego adwersarzy budzi³a predestynacja do zbawienia jako warunek rzeczywistej przynale¿noœci do Koœcio³a. Dwie z potêpionych przez Sobór w Konstancji tez brzmia³y: „Przewidziani nie s¹ czêœci¹
Koœcio³a, ¿adna bowiem jego czêœæ nie odpadnie ostatecznie od niego, gdy¿
nie ustanie mi³oœæ przeznaczaj¹ca do nieba, która Koœció³ ³¹czy”; oraz „Ka¿dy
przewidziany, chocia¿ czasem jest w ³asce pod³ug obecnego stanu sprawiedliwoœci, nigdy jednak nie jest czêœci¹ œwiêtego Koœcio³a. Natomiast ka¿dy przeznaczony zawsze pozostaje cz³onkiem Koœcio³a, choæby niekiedy utraci³ ³askê
drugorzêdn¹, lecz nie ³askê przeznaczenia”16.
Idea predestynacji, ukazana przez autora De ecclesia jako wiêŸ ³aski przeznaczenia, ³¹cz¹ca wiernych z ich G³ow¹ Jezusem Chrystusem, nastrêcza³a
wiele trudnoœci interpretatorom eklezjologii Husa. Do najczêœciej stawianych
przez nich pytañ nale¿a³y: Czy Hus uto¿samia³ Koœció³ widzialny, czyli wojuj¹cy ze spo³ecznoœci¹ przeznaczonych, w ten sposób podwa¿aj¹c znaczenie
Koœcio³a widzialnego? Czy negowa³ obecnoœæ grzeszników w Koœciele? W jakiej mierze w swoim nauczaniu o Koœciele, jako spo³ecznoœci przeznaczonych,
by³ zale¿ny od Wiklifa? Na ile bliskie mu by³o biblijne rozumienie predestynacji, czy by³ w tym pogl¹dzie wiernym uczniem œw. Augustyna?
Znaczenie predestynacji Jan Hus zacz¹³ podkreœlaæ w traktacie De ecclesia
ukoñczonym w 1413 roku. Wprawdzie inspirowana przez Wiklifa definicja
Koœcio³a jako spo³ecznoœci przeznaczonych ze swoj¹ G³ow¹ – Chrystusem dochodzi³a do g³osu w wielu wypowiedziach Husa, jednak dopiero we wspomnianym traktacie zosta³a wykorzystana obok pojêcia mistycznego Cia³a jako
zasadniczy komponent jego eklezjologii.
W swoich wczeœniejszych wypowiedziach Hus na ogó³ nie wychodzi³ poza
tradycyjne okreœlenie Koœcio³a jako „spo³ecznoœci wierz¹cych” (congregatio
fidelium). Charakterystycznymi cechami takiego pojmowania Koœcio³a by³o to,
16
Breviarium Fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Koœcio³a , ed. S. G³owa, I. Bieda, Poznañ
1997, s. 65.
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¿e gromadzi w sobie bez ró¿nicy dobrych i z³ych, posiada okreœlon¹ doktrynê,
sakramenty oraz strukturê hierarchiczn¹. W konsekwencji jest to wiêc Koœció³
ziemski i widzialny17. Protestuj¹c w 1412 roku przeciwko bulli Jana XXIII
wzywaj¹cej do wyprawy krzy¿owej Hus stwierdzi³, ¿e w ksiêstwie Apulii
znajduj¹ siê chrzeœcijanie, jeœli nie z serca i ze zwyczaju, to przynajmniej przez
wyznanie wiary, „a w konsekwencji s¹ czêœciami Koœcio³a Chrystusowego,
pojmowanego jako wszyscy teraz pielgrzymuj¹cy w wierze Chrystusowej
uformowanej lub nieuformowanej”18. Widzimy wiêc tutaj Koœció³ rozumiany
jako widzialny, gromadz¹cy w sobie zarówno dobrych jak i z³ych. Doœæ wczeœnie jednak zaczê³o wspó³istnieæ w jego kazaniach z congregatio fidelium inne
okreœlenie Koœcio³a, jako universitas praedestinatorum. Po raz pierwszy definicjê tê odnajdujemy w kazaniu synodalnym g³oszonym przez Jana Husa w
roku 1405 na kanwie s³ów Diliges dominum (Mt 22, 37). Powiedzia³ wówczas:
„Koœció³ jest spo³ecznoœci¹ przeznaczonych, a ta nazywana jest mistycznym
Cia³em Chrystusa”.
Pojêcie predestynacji zosta³o przez Husa zaczerpniête z teologii Augustyna
z Hippony za poœrednictwem Wiklifa i pos³u¿y³o mu do stworzenia w³asnej
konstrukcji myœlowej. W odró¿nieniu od œw. Augustyna interesuje go bardziej
odwieczny wybór Bo¿y19, ni¿ upadek cz³owieka spowodowany grzechem pierworodnym20. Hus idzie wiernie za Doktorem £aski w opinii, ¿e predestynacja
okreœla to, co w Koœciele, jako w ciele zmieszanym (corpus permixtum) jest
œwiête, jest z Boga, a w ostatecznym rachunku te¿ to, co jest rzeczywiste.
Paul de Vooght, Hussiana, vol. II, Louvain 1960, s. 531.
Jan Hus, Adversus indulgentias papale,. cyt. za. P. d e Vooght, op. cit., s. 530.
19
W swoim Komentarzu do Sentencji Lombarda z lat 1407-1409 Hus wyjaœnia tê kwestiê szerzej.
Przy Sent. 165 pisze, ¿e predestynacja, odnosz¹ca siê tylko do dobrych, zawiera trzy momenty: a) odwieczne Bo¿e postanowienie (divinum propositum eternum); b) œrodek, za pomoc¹ którego cel zostaje
osi¹gniêty, tj. udzielenie ³aski w obecnym ¿yciu; c) przebywanie w przysz³ej s³awie. W pierwszym
przypadku predestynacja stanowi przyczynê, a nie rezultat i oznacza tyle, co praedestinantia, która
jest czynnym wybraniem i udzieleniem ³aski w obecnym czasie i chwa³y w przysz³oœci. W pozosta³ych
dwóch przypadkach predestynacja jest wynikiem tego, czym doczeœnie zaczyna byæ stworzenie rozumne. Co siê tyczy presciencji, Hus przyjmuje w Sent. 161 presciencjê Bo¿¹, która nie niszczy wolnoœci woli i nie zmusza cz³owieka do grzeszenia (wed³ug Augustyna, De civ. dei. I. V). Podtrzymuje
zatem zdecydowanie: 1. Liberum arbitrium sine necessitate (absoluta et coaccionis) ad peccandum; 2.
Meritum ex bona voluntate progrediens, ut boni ex dei presciencia et merito accipant gloriam et mali
ex demerito in dampnacionem decidant sempiternam. Hus dopuszcza, ¿e wszystko, co Bóg koniecznie
„przedwiduje”, stanie siê w sposób nieodwo³alny, ale nie jest to koniecznoœæ prosta i absolutna (necessario simpliciter absoluto vel necessario coacte). Na koniec Hus deklaruje, ¿e nie chce wiele rozwa¿aæ
o Bo¿ej presciencji, bêd¹c robakiem nie mog¹cym poj¹æ tajemnic Bo¿ych, ale raczej chce dobrze ¿yæ
i przedwiedz¹cego Boga przez to ku sobie nak³oniæ. Sent. 162. W Sent. 168 odpowiada na pytanie, czy
predestinatio i electio s¹ pojêciami to¿samymi. Odpowiada, ¿e electio „ad gloriam finaliter consequendam” jest tym samym, co predestynacja, chocia¿ oznacza jednoczeœnie (poza predestynacj¹) od³¹czenie od z³ych. Vlastimil Kybal, M. Jan Hus. Ž ivot a uèeni, vol. I, díl 2, Praha 1926, s. 178.
20
Miloslav Ransdorf, Kapitoly z geneze husitské ideologie, Praha 1986, s. 92.
17

18
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Oprócz predestynowanych jako pozorni cz³onkowie w Koœciele znajduj¹ siê
przewidziani (presciti) do potêpienia. Termin „przewidziany” (do potêpienia)
nie stanowi tylko s³ownego odró¿nienia od przeznaczonych do zbawienia; presciencja nie poprzedza tylko predestynacji, jak u œw. Augustyna. Przewidziany
to ten, o kim Bóg wie, ¿e zmierza ku potêpieniu, nawet jeœli chwilowo jego
uczynki œwiadcz¹ o czymœ przeciwnym21.
Koœció³ widzialny stanowi mistyczne Cia³o Chrystusa, w którym ¿yj¹ razem
przeznaczeni i przewidziani. Obecnoœæ tych drugich trwaæ mo¿e jednak tylko
do czasu ich wydalenia. W odró¿nieniu od Wiklifa Hus podkreœla koniecznoœæ
zaistnienia jej etycznych konsekwencji w ¿yciu chrzeœcijanina.
W traktacie De ecclesia Hus wprowadza ró¿ne kategorie os³abiaj¹ce ekskluzywnoœæ pojêcia „spo³ecznoœci przeznaczonych”. Przede wszystkim uwagê
zwraca fakt, ¿e sama definicja universitas praedestinatorum pojawia siê zawsze, kiedy chce on mówiæ o niegodnych pra³atach Koœcio³a i ostrzegaæ przed
ich nieuzasadnionymi roszczeniami.
Wed³ug Husa przeznaczenie chrzeœcijanina objawia siê g³ównie wytrwa³oœci¹ w naœladowaniu Chrystusa nawet jeœli spotkaj¹ go upadki. Mo¿e wiêc z
jednej strony obawiaæ siê, ¿e nie wytrwa w dobrym22, ale z drugiej strony œwiadomoœæ wybrania pozwala mu czuæ siê cz³onkiem Koœcio³a daleko bardziej ni¿
ci, którzy niezale¿nie od swojej pozycji w widzialnym Koœciele, nie naœladuj¹
¿yciem Chrystusa.
W pracach pisanych w jêzyku czeskim pojêcie „spo³ecznoœci przeznaczonych” (numerus praedestinatorum) Hus zastêpowa³ pojêciem „zboru œwiêtych”, „zboru wybranych”, albo „sprawiedliwych”. Przewidziani s¹ tam zredukowani do ludzi w stanie grzechu œmiertelnego, którzy sami wy³¹czaj¹ siê z
Koœcio³a na pewien czas, jako martwe cz³onki. Przeznaczenie wi¹¿e siê zatem
z ¿yciem w stanie ³aski23, a jeœli chodzi o cz³owieka grzesznego, z ostatecznym
brakiem postawy pokutnej.
Przeznaczeni s¹ zatem chrzeœcijanami, których wiara œciœle wi¹¿e siê z ich
uczynkami, a to w³aœnie oznacza „œwiêtoœæ” cz³owieka. Zamiennoœæ terminów
„ogó³ przeznaczonych” i „zbór œwiêtych”, pozwala odczytaæ zawart¹ tutaj
myœl, ¿e przeznaczenie i ¿ycie „wiar¹ uformowan¹ przez mi³oœæ” s¹ dwoma
czynnikami sprawiaj¹cymi zbawienie cz³owieka. Pierwszy z nich stanowi
Bo¿e, zawsze uprzednie, wybranie; drugi, odpowiedŸ cz³owieka.

Mistr Jan Hus, Tractatus de ecclesia, ed. S. Harrison Thomson, Praha 1958, ss. 14-15.
Miloslav Ransdorf, ibidem, s. 93.
23
Nie mniej, jak przyzna³ to w kilku swoich dzie³ach oraz podczas przes³uchania w Konstancji,
chodzi tutaj o tê sam¹ ³askê, z której nie mo¿na wypaœæ. Por. V. Kybal, M. Jan Hus. Ž ivot a uèeni, vol.
I, díl 2, Praha 1926, p. 223.
21

22
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Koœció³ jako mistyczne Cia³o Chrystusa
Pojêcia mistycznego Cia³a i G³owy Koœcio³a24 by³o przez Husa precyzowane w jego polemice z Stanis³awem ze Znojma25, który w swoim dziele Tractatus de romana ecclesia26 przenosi³ Paw³ow¹ alegoriê mistycznego Cia³a Chrystusa na papie¿a i kardyna³ów, nazywaj¹c papie¿a g³ow¹, a kolegium kardynalskie cia³em27. Hus, id¹c za Augustynem, alegoriê mistycznego Cia³a Chrystusa
stosowa³ do spo³ecznoœci przeznaczonych od sprawiedliwego Abla do ostatniego cz³owieka. Stanis³aw wyra¿a³ tutaj pogl¹d dominuj¹cej od po³owy XIII
wieku „korporacyjnej” koncepcji Koœcio³a, zapocz¹tkowan¹ przez papie¿a Innocentego III28.
Naczelna teza eklezjologiczna Jan Husa brzmia³a nastêpuj¹co: „Chrystus
jest G³ow¹ œwiêtego Koœcio³a powszechnego i On jest jego Cia³em, a ka¿dy
przeznaczony Jego cz³onkiem, przez to czêœci¹ Koœcio³a, który jest mistycznym, to jest tajemnym Cia³em Chrystusowym, które jest kierowane wewnêtrzn¹ si³¹ i oddzia³ywaniem g³owy Chrystusa, zespalane i ³¹czone wiêzami
przeznaczenia”29. Tê definicjê Hus wyprowadza z listów œw. Paw³a, a szczególnie z Listu do Efezjan 1, 22n; 4, 11n, 15-16. By³o to podejœcie typowe dla
scholastycznego sposobu uprawiania teologii, wi¹¿¹ce siê ponadto z dominuj¹cym w Œredniowieczu chrystocentryzmem. Œw. Tomasz z Akwinu pisz¹c w
swojej Sumie teologicznej o Koœciele, bez poœwiêcania mu jednak osobnej
uwagi, wychodzi wy³¹cznie od pojêcia Chrystusa jako jego G³owy. Ujêcie takie pozwala³o w systematyczny sposób okreœliæ zasadnicze cechy Koœcio³a, a
przede wszystkim to, co ³¹czy go z jego Za³o¿ycielem i Ÿród³em ¿ycia. Wcielenie stanowi dla Husa podstawowy fakt, który stworzy³ relacjê g³owy i cia³a
pomiêdzy Chrystusem a Koœcio³em. Przez nie Chrystus sta³ siê najdostojniejsz¹ osob¹ w rodzaju ludzkim.
Znakomitym podsumowaniem tematyki pojêcia mistycznego Cia³a Chrystusa w Koœciele s¹ s³owa Vlastimila Kybala: „Podstawow¹ ideê w Husowym
pojêciu Koœcio³a stanowi pogl¹d, ¿e Koœció³ jest bytem moralno-duchowym,
24
Pojêcie mistycznego Cia³a Chrystusa by³o równie¿ obecne w nauce Jana Wiklifa. Miloslav
Ransdorf, Kapitoly z geneze husitské ideologie ,Praha 1986, s. 36.
25
Zawartej w dziele Contra de Stanislaum de Znoyma z 1412 r.
26
Mgri Stanislai de Znoyma Tractatus de romana ecclesia, in. Miscellanea husitica Ioannis Sedlák
(Praha 1996), ss. 312-322.
27
Et non potest inveniri nec dari aliud tale misticum et ecclesiasticum quam compositum ex mistico ecclesiastico capite puta papa et corpore collegio cardinalium, quod certe compositum est et dicitur Romana ecclesia, ibidem, ss. 312 - 313.
28
Agostino Paravicini Bagliani, „Supremacja papieska (1198-1274)”, w: Historia chrzeœcijañstwa,
vol. 5, Ekspansja Koœcio³a rzymskiego 1054-1274, red. A. Vauchez, Warszawa 2001, s. 494.
29
Mistr Jan Hus, Tractatus de ecclesia, wyd. S. Harrison Thomson, Praha 1958, s. 119.
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jednolitym i egzystencjalnym a¿ do takiej miary, i¿ czêœæ jest w ca³oœci a ca³oœæ jest w czêœci. […] Chrystus wcieli³ siê w cz³owieka, aby zbawiæ ludzi, a
ludzie musz¹ siê wcieliæ w Chrystusa, aby móc spo¿ywaæ owoce zbawienia.
Chrystus jako G³owa oddzia³uje na wszystkie cz³onki swojego cia³a, w ca³oœci
i pojedynczo, a cz³onki znów oddzia³uj¹ na siebie nawzajem przez obcowanie
œwiêtych i Ducha Œwiêtego, który o¿ywia cia³o i wi¹¿e jego czêœci mi³oœci¹
jako najsilniejszym spoiwem. Chrystus i chrzeœcijanie tworz¹ w ten sposób
compositio, która bêd¹c duchow¹ zasad¹ przejawia siê realnymi znakami ¿ycia
i dzia³ania30.”
Dwie kategorie eklezjalne przytoczone w traktacie przez mistrza Jana Husa:
numerus omnium predestinatorum oraz corpus Christi mysticum, ³¹cz¹ siê ze
sob¹ w ten sposób, ¿e liczba przeznaczonych jest to¿sama z mistycznym Cia³em Chrystusa. Dwoje w jednym, stanowi¹ Koœció³ powszechny31. Synteza ta
powoduje, ¿e oba pojêcia wzajemnie siê relatywizuj¹ i wzbogacaj¹. Je¿eli mistyczne Cia³o bierze udzia³ w sakramentach, oznacza to, ¿e stanowi konkretn¹
rzeczywistoœæ, utworzon¹ z konkretnych ludzi, obecn¹ w Koœciele empirycznym. Z numerus staje siê communio.

Cia³o zmieszane i lud Bo¿y
„Cia³o zmieszane” (Corpus permixtum), pojêcie zaczerpniête z teologii
œw. Augustyna, stanowi rdzeñ reformatorskiego znaczenia eklezjologii Jana
Husa. „Nie wszystko, co istnieje w mistycznym Ciele Chrystusa, jest jego
sk³adnikiem, tak jak ka¿dy przewidziany chrzeœcijanin, który musi byæ jak
³ajno ostatecznie wydalony z Koœcio³a. Tak wiêc czym innym jest nale¿eæ do
Koœcio³a, a czym innym byæ w Koœciele”32. Tym obcym cia³em w Koœciele s¹
przewidziani do potêpienia.
Zasady autentycznej przynale¿noœci do Koœcio³a Hus odnosi³ przede
wszystkim do dzier¿¹cych w nim urzêdy oraz w³adzê nauczania. By³ to bez
w¹tpienia g³ówny punkt sporu pomiêdzy stronnictwem reformatorskim a jego
przeciwnikami z wydzia³u teologicznego Uniwersytetu w Pradze. Wed³ug praskiego reformatora jeœli prze³o¿eni w Koœciele ¿yj¹ w grzechu, chrzeœcijanin
mo¿e wówczas przypuszczaæ, ¿e nie s¹ sprawiedliwymi, ale nieprzyjació³mi
Jezusa Chrystusa. Dlatego te¿ prze³o¿eni poprzez przyk³ad swego ¿ycia powinVlastimil Kybal, M. Jan Hus. Ž ivot a uèeni, vol. I, díl 2, Praha 1926, s. 201.
Zdenek Trtik, „K Husovu uèeni o církví”, Theologická Revue Církve Èeskoslovenské husitské,
1972, s. 97.
32
Mistr Jan Hus, Tractatus de ecclesia, wyd. S. Harrison Thomson, Praha 1958, s. 15.
30
31
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ni pokazaæ, ¿e mo¿na racjonalnie przypuœciæ, ¿e s¹ oni predestynowanymi, a
wiêc cz³onkami Koœcio³a.
Ta w³aœnie myœl najwiêcej oburzy³a kanclerza Sorbony Jana Gersona i
jednego z sêdziów Husa w Konstancji. Uzale¿nienie pe³nienia urzêdu w Koœciele od kwalifikacji moralnych danego dostojnika musia³o – jego zdaniem
– podwa¿aæ ca³y porz¹dek koœcielny i polityczny ówczesnego œwiata chrzeœcijañskiego, a co gorsza, wyrokowanie o rzeczywistej przynale¿noœci do
Koœcio³a Hus pozostawi³ samym wiernym. Trzeba mieæ na uwadze sytuacjê
duchowieñstwa w Czechach na prze³omie XIV i XV wieku, i zapewne
wszystkich miejsc i ka¿dego czasu. Wielu ksiê¿y zosta³oby uznanych przez
wiernych za nieprzyjació³ Chrystusa i przewidzianych, gdyby os¹dzaæ ich
pod wzglêdem moralnym.
W tym programie naprawy nie mo¿na nie dostrzec inspiracji Jana Wiklifa.
F. Šmahel stwierdza, ¿e pochodz¹ce od niej pojêcie Koœcio³a jako universitas
predestinatorum „zwi¹za³o Husa z eschatologicznym krêgiem ³¹cz¹cym w
sobie przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ z oczekiwaniem przysz³ej oczyszczaj¹cej
odnowy «pod w³adz¹ Chrystusa króla»”. Jeszcze wiêkszy wp³yw mia³a na
niego logika metafizycznego mechanizmu wziêtego w du¿ym stopniu od Wiklifa, dziêki któremu móg³ oddzieliæ „koœció³ owiec” od „koœcio³a koz³ów,”
spo³ecznoœæ przeznaczonych od fa³szywych chrzeœcijan, których czeka potêpienie.
Nie mo¿emy zamykaæ oczu na luki istniej¹ce w eklezjologii Husa. Niedostateczne gwarancje zas³ug nie uspokoi³yby przeciêtnego mieszczanina co do
jego zbawienia, gdyby zajmowa³ siê g³êbiej pismami mistrza Jana Husa. Zaœ
jego szlachetnie urodzonym zwolennikom sprawi³oby niema³y k³opot utajanie
swoich grzechów. Ujawnienie ich bowiem zagra¿a³oby odmow¹ pos³uszeñstwa przez w³asnych poddanych. Dla ludu s³uchaj¹cego Husa w Kaplicy Betlejemskiej najwa¿niejsze by³o to, gdzie wskazywa³ on zwolenników Antychrysta
w podzielonym schizm¹ Koœciele, a byli oni kojarzeni z przeciwnikami stronnictwa reformatorskiego33.
Pocz¹wszy od Stefana Palecza teologia katolicka zarzuca Husowi poddanie
siê wp³ywowi Wiklifa, a za jego poœrednictwem skrajnemu realizmowi, z powodu którego nie potrafi³ on odró¿niæ analogii od jego rzeczywistoœci, a obrazu od wyobra¿enia. Idea predestynacji w eklezjologii mistrza Jana Husa nie
mia³a prowadziæ automatycznie do odrzucenia widzialnego Koœcio³a, ale do
uporz¹dkowania go wed³ug kryterium prawa Chrystusowego. Koœció³ walcz¹cy (Ecclesia militans) dzieli siê jego zdaniem na trzy stany: lud (vulgares), panów oraz kap³anów (domini et sacerdotes). Trzeci stan przez gorliwe naœlado33

František Šmahel, Husítska revoluce, vol. II, Praha 1993, s. 72.
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wanie Chrystusa ma wlewaæ ¿ycie do Koœcio³a na sposób duszy. A zatem od
stanu duchowieñstwa zale¿a³o urzeczywistnienie idea³u prawdziwego Koœcio³a. W swojej odpowiedzialnoœci przed Bogiem œwieccy zostaj¹ zrównani z duchownymi, zniesiona zostaje mo¿liwoœæ nadu¿ywania kar koœcielnych w obronie przywilejów bogatych pra³atów. S¹ to dla Husa podstawowe warunki dla
przeprowadzenia reformy w Koœciele.
Abstrahuj¹c od oceny realnoœci tego programu i obecnoœci w nim tendencji
do urzeczywistnienia eschatycznej konfrontacji miêdzy Koœcio³ami dobrych i
z³ych, nie mo¿na odmówiæ Husowi g³êbokiego przekonania, ¿e by³a to w³aœciwa droga, zgodna z Ewangeli¹, za któr¹ warto nawet zap³aciæ ¿yciem. Wiernoœci przekonaniom nie mo¿na odmówiæ jego g³ównemu adwersarzowi, Stefanowi Paleczowi; zgodnie z nimi zwalcza³ dawnego przyjaciela wierz¹c, ¿e ich
szerzenie zagra¿a Koœcio³owi. Tak samo, jak jego by³y przyjaciel, gotów by³
zap³aciæ wysok¹ cenê za trwanie przy swoim stanowisku, chocia¿ nigdy siê nie
dowiemy, czy tak wielk¹, jak Hus.
W analizach eklezjologii Husa najwiêcej uwagi poœwiêca siê pojêciom spo³ecznoœci przeznaczonych i mistycznego cia³a Chrystusa, ale w jego pismach
pojawia siê te¿ intryguj¹ce pojêcie „ludu Bo¿ego”34. Nie funkcjonuje ono w
jego dzie³ach jako osobny temat rozwa¿añ, nie jest nawet zdefiniowany. „Lud
Bo¿y” pojawia siê miêdzy innymi w XVII rozdziale traktatu De ecclesia, gdzie
Hus podaje cztery podstawowe punkty programu swojego stronnictwa. Dwa z
tych postulatów odnosz¹ siê bezpoœrednio do ludu (aby lud by³ jeden, aby antychrystowe rozporz¹dzenia nie og³upia³y ludu), jeden do duchowieñstwa (aby
duchowieñstwo ¿y³o wed³ug Ewangelii Jezusa Chrystusa), jeden do ca³ego
Koœcio³a wojuj¹cego, który Jan Hus identyfikuje z ca³ym spo³eczeñstwem stanowym.
Duchowni, szlachta i pospólstwo s¹ cz³onkami wspólnoty, jednego ludu
Koœcio³a, w którym pe³ni¹ w³aœciwe swojemu stanowi funkcje. Pojêcia „ludu
Bo¿ego” reformator u¿ywa tak¿e pisz¹c o karach koœcielnych (ekskomunice,
interdykcie), które stanowi¹ narzêdzie podporz¹dkowania sobie œwieckich
przez duchownych. Z kolei w Ksi¹¿eczkach o œwiêtokupstwie lud Bo¿y to
wierni ca³ego Koœcio³a w odniesieniu do papie¿a, diecezjalnego – w odniesieniu do biskupa, parafialnego – w odniesieniu do proboszcza lub zakonu sprawuj¹cego opiekê nad parafi¹. Kap³ani prowadz¹ lud, kieruj¹ nim, g³osz¹ mu
s³owo Bo¿e i s³u¿¹ sakramentami. W traktacie tym skierowanym przede
wszystkim do jego zwolenników z Kaplicy Betlejemskiej wzywa³ do wyjœcia z
Babilonu: „Tak oto masz g³os z nieba do wiernego ludu Bo¿ego, aby wyszed³
Passim: Krzysztof Moskal, „Aby lud by³ jeden”. Eklezjologia Jana Husa w traktacie „De ecclesia”, Lublin 2003, ss. 230-234.
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nie nogami, ale ¿yciem œwiêtym z tego z³ego zboru, aby Bo¿y lud nie by³
uczestnikiem grzechu i pomsty”35.
W wezwaniu tym brzmi myœl wyprzedzaj¹ca prawdopodobnie epokê: lud
Bo¿y jest wezwany do œwiêtego ¿ycia. Na pocz¹tku XV w. s³yszymy skierowane do ludzi œwieckich wezwanie do œwiêtoœci, przez któr¹ ma dokonaæ siê
odnowa Koœcio³a. Lud Bo¿y to dla Husa zwykli chrzeœcijanie, którzy broni¹
prawdy. Od ich postawy zale¿y odnowa Koœcio³a. Hus pisze: „Ju¿ odkry³em,
¿e proœci, ubodzy ksiê¿a i ubodzy œwieccy oraz kobiety dzielniej broni¹ prawdy ni¿ doktorzy Pisma Œwiêtego, których strach od prawdy odpêdza, i nie
œmiej¹ jej mówiæ. I sam by³em tego grzechu, ¿e prawdy bezpoœrednio i jawnie
nie œmia³em g³osiæ”36.
U¿ywaj¹c pojêcia „lud Bo¿y”, Hus wystêpuje tak¿e jako rzecznik œwieckich w Koœciele, nie tylko jako pokrzywdzonych przez konsekwencje kar koœcielnych, ale jako podmiotu zdolnego w nim do dzia³ania. Pamiêtajmy przy
tym, ¿e tekst ten by³ skierowany g³ównie do ludu praskiego jako czêœci Koœcio³a wojuj¹cego i w s³owie „lud” zawarty jest przede wszystkim on jako
adresat tych wezwañ i postulatów. Nie ma wiêc prostego przeniesienia u¿ywanego przez autora De ecclesia terminu „lud Bo¿y” na wielk¹ ideê Koœcio³a jako „ludu Bo¿ego”, tak jak rozumiemy j¹ dzisiaj, chocia¿ jest ona obecna
w myœli.
Pojêcie ludu Bo¿ego, tak jak rozumiemy je dzisiaj, mo¿e paradoksalnie
wynikaæ bardziej z pojêcia spo³ecznoœci przeznaczonych lub obcowania
œwiêtych. Kryteria przynale¿noœci do Koœcio³a: przeznaczenie i wiara mi³oœci¹ uformowana stawia na tej samej p³aszczyŸnie obowi¹zku naœladowania
Chrystusa œwieckich i duchownych, a suwerenna i ponadczasowa decyzja o
przynale¿noœci do Koœcio³a staje siê spraw¹ Boga a nie urzêdowej decyzji.
„Spo³ecznoœæ przeznaczonych” to Koœció³, który istnieje ponad postanowieniami ludzkimi.
Na ten prawdopodobnie najwa¿niejszy element w eklezjologii Husa wskaza³ Stefan Swie¿awski w swoim tekœcie z roku 1986, o historycznym ju¿ znaczeniu, cytujê: „Ciasnym, ówczesnym pogl¹dom klerykalnym i jurydycznym
przeciwstawi³ on ju¿ to, co w Konstytucji Lumen gentium [Soboru Watykañskiego II] zostanie wyra¿one przez s³awne okreœlenie Koœcio³a jako Ludu Bo¿ego”37. Blisko szeœædziesi¹t lat wczeœniej Vlastimil Kybal broni³ katolickoœci
Husa idei „spo³ecznoœci przeznaczonych” w³aœnie jako wyra¿aj¹cej w rzeczy35
Mistr Jan Hus, „Kníž ky o svatokupectví”, in Magistri Iohannis Hus Opera Omnia, vol. IV
Drobné spisy ceské, wyd. A. Molnar, Praha 1985, s. 256.
36
Vlastimil Kybal, M. Jan Hus. Ž ivot a uèeni, vol. I, díl 2, Praha 1926, ss. 294-295.
37
Stefan Swie¿awski, Jan Hus – heretyk czy prekursor Vaticanum Secundum?, „Tygodnik Powszechny” 40 (6, 1986), ss. 1-2.
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wistoœci pojêcie ludu Bo¿ego, Koœcio³a rozumianego najszerzej, czyli augustyñskiej Ecclesia ab Abel38.
Obaj autorzy nie analizowali tego tematu pod wzglêdem tego, gdzie i w jakim kontekœcie pojawia siê u Jana Husa termin „lud Bo¿y”, nie wskazywali
konkretnych miejsc, ale w³aœnie w taki sposób odczytali myœl zawart¹ w jego
eklezjologii. Nie wiemy do koñca, czy mówi¹c „lud Bo¿y”, Hus mia³ w przybli¿eniu to samo na myœli, co my przytaczaj¹c Lumen gentium, ale wydaje siê,
¿e nie by³ od tego odleg³y mówi¹c o Koœciele prioprissime dicta, jako niewidzialnej „spo³ecznoœci przeznaczonych”, i staraj¹c siê o upodmiotowienie
œwieckich w Koœciele jako spo³ecznoœci widzialnej.

Papiestwo
Lata ¿ycia Jana Husa prawie pokrywaj¹ siê okresem jednego z najwiêkszych kryzysów papiestwa, tzw. schizm¹ zachodni¹ lub papiesk¹ (1378-1417).
Od XI wieku w Koœciele rzymskokatolickim kszta³towa³ siê model „monarchii
papieskiej”, w którym tylko papie¿owi przys³uguje pe³nia w³adzy, zaœ biskupi
zredukowani zostali do roli „papieskich wikariuszy”. Papiestwo sta³o siê
skomplikowan¹ instytucj¹ administracyjno-prawn¹, w której biskup Rzymu
funkcjonowa³ raczej jako najwy¿szy sêdzia ni¿ pasterz. Do monarchy œwieckiego upodabnia³o papie¿a sprawowanie w³adzy nad pañstwem koœcielnym, co
wi¹za³o siê niekiedy z uczestnictwem w konfliktach zbrojnych, jak na przyk³ad
wojna z królem Neapolu, któr¹ jako wyprawê krzy¿ow¹ og³osi³ ku zgorszeniu
Jana Husa papie¿ Jan XXIII.
Hus w swoich wypowiedziach unika³ pozytywnego wyk³adu na temat papiestwa. Uwa¿a³ z jednej strony, ¿e papie¿ powinien swoj¹ godnoœæ potwierdzaæ pokor¹ i œwiêtoœci¹ ¿ycia, a z drugiej, ¿e aktualne uwarunkowania nie
pozwalaj¹, aby biskup Rzymu sprawowa³ swój urz¹d w sposób, jaki on uwa¿a³
za zgodny z Ewangeli¹ i Tradycj¹. W swoich wypowiedziach czêœciej podawa³
przyk³ady papie¿y niegodnych lub uzurpatorów, ni¿ papie¿y godnych podziwu
i naœladowania, wœród tych ostatnich wymienia przewa¿nie Leona I i Grzegorza I.
Hus odrzuca³ formê sprawowania prymatu biskupa Rzymu opieraj¹c¹ siê na
w³adzy œwieckiej w pañstwie koœcielnym i dominacji nad innymi biskupami.
Tak¹ formê uwa¿a³ za pochodz¹c¹ z ustanowienia cesarza Konstantyna: „jest
im [ona] zaiste na przeszkodzie w g³oszeniu Ewangelii, w zbawczej modlitwie,
w pe³nieniu Bo¿ych przykazañ i rad, a dla wielu jest przyczyn¹ grzesznej sa38

46

Vlastimil Kybal, M. Jan Hus. Ž ivot a uèeni, vol. I, díl 2, Praha 1926, ss. 294-295.

ARTYKU£Y

G£ÓWNE ELEMENTY TEOLOGII JANA HUSA

mowoli”39. By³ równie¿ przekonany, ¿e Bóg mo¿e przywróciæ równoœæ w Koœciele pomiêdzy biskupami, jaka – jego zdaniem – istnia³a w pierwszych trzech
wiekach chrzeœcijañstwa. Co wiêcej – zarz¹d w Koœciele mog¹ pe³niæ pobo¿ni
i œwiêci kap³ani40, wielu wiernych ¿yje przecie¿ nic nie wiedz¹c o papie¿u41.
Jan Hus g³osi³, ¿e do sprawowania urzêdu nastêpcy œw. Piotra wymaga siê
zgodnoœci „zarówno z cnotami, jak i autorytetem ustanowiciela” urzêdu czyli
Chrystusa42. Wydaje siê zatem, ¿e uznawa³ ustanowienie tego urzêdu przez Jezusa Chrystusa. Na soborze Hus wyzna³, ¿e godnoœæ papieska, jeœli dotyczy
duchowego zarz¹du Koœcio³a, zosta³a ustanowiona bezpoœrednio przez Chrystusa. Wczeœniej jednak w odpowiedzi danej doktorom Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Praskiego twierdzi³, ¿e uznaje papie¿a za wikariusza Chrystusowego w Koœciele rzymskim, ale nie jako artyku³ wiary. Samo okreœlenie „papie¿” nie wi¹¿e siê dla niego z biskupem Rzymu, ale – zgodnie ze star¹
tradycj¹ – z ka¿dym, kto szczególnie wyró¿nia siê s³u¿¹c Koœcio³owi. Z pewnoœci¹ uwa¿a³, ¿e we wspó³czesnej mu formie papiestwo utraci³o ju¿ swoje
mo¿liwoœci s³u¿enia Koœcio³owi i szybkiego zreformowania siê w tym celu. To
mog³o dokonaæ siê tylko po rezygnacji z szukania oparcia w œrodkach materialnych i we w³adzy œwieckiej.
Ze wzglêdu na niejednoznacznoœæ tych wypowiedzi trudno stwierdziæ dok³adnie, czy i do jakiego stopnia odrzucenie Jana Husa wspó³czesnej mu formy
sprawowania urzêdu papieskiego odnosi³o siê tak¿e do niezmiennoœci jego
istoty. W s³owach koñcz¹cych rozdzia³ XVIII traktatu De ecclesia sam wyznaje, ¿e znane mu nauczanie o papiestwie jest ma³o precyzyjne i ¿e autorytet papieski zale¿ny jest od przestrzegania prawa Chrystusa.
W czasach Jana Husa teologiczna dyskusja nad prymatem papieskim dopiero na dobre siê zaczê³a, sprowokowana bull¹ Bonifacego VII Unam sanctam.
Istnia³y wprawdzie jeszcze dwie dogmatyczne deklaracje na ten temat (Innocentego III z 1199 roku i Klemensa VI z 1351 roku), ale dla Husa by³a to tradycja jeszcze bardzo m³oda, której nie odwa¿y³by siê postawiæ na równi z
orzeczeniami Koœcio³a pierwszych wieków jego istnienia.
W teologicznych pogl¹dach Husa widoczna jest têsknota za „prawdziwym
pasterzem”. Reformator kwestionowa³ prymat papieski w jego wspó³czesnej
mu postaci jurydycznej, politycznej i socjologicznej, ale dostrzega³ potrzebê
papie¿a s³u¿¹cego chrzeœcijañstwu przez g³oszenie s³owa i osobisty przyk³ad.
Wydaje siê jednak, ¿e mniej chodzi³o mu o osobê papie¿a, ale o wiernych, któMistr Jan Hus, Tractatus de ecclesia, wyd. S. Harrison Thomson, Praha 1958, s. 122.
Ibidem, s. 119.
41
Ibidem, s. 139.
42
Ibidem, s. 70.
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rzy mogli ucierpieæ z powodu Ÿle sprawowanej pos³ugi Piotrowej. W nauczaniu Husa na temat prymatu biskupa Rzymu elementy bliskie sobie odnajduj¹
nie tylko prawos³awni (np. równoœæ miêdzy biskupami), ale równie¿ protestanci, którym bliskie jest odrzucenie sposobu sprawowania funkcji papie¿a opartego na w³adzy i prawie kanonicznym.
Pogl¹dy Husa na temat w³adzy i sukcesji urzêdu w Koœciele wspó³brzmi¹ z
osi¹gniêciami dialogu ekumenicznego na ten temat. Zgodnie z nimi zwierzchnictwo w Koœciele ma charakter chrystocentryczny, to znaczy, ¿e tylko Chrystus jest dla chrzeœcijan bram¹, stró¿em i pasterzem, a w³adzy koœcielnej nie da
siê uj¹æ w ¿aden schemat w³adzy œwieckiej oznaczaj¹cej panowanie nad cz³owiekiem. W³adza w Koœciele powinna byæ bowiem s³u¿b¹ cz³owiekowi na
wzór Chrystusa43 .

Wizja odnowionego Koœcio³a
Wizja odnowionego Koœcio³a, jak¹ nosi³ w sobie Jan Hus, stanowi jedno z
najciekawszych i najtrudniejszych pytañ, przed jakimi stoj¹ badacze jego teologii. W czwartym punkcie programu stronnictwa reformatorskiego zawartym
w siedemnastym rozdziale traktatu De ecclesia Hus pisze o d¹¿eniu, aby: „Koœció³ wojuj¹cy po³¹czony by³ prawdziwie wed³ug czêœci, które ustanowi³ Pan,
mianowicie kap³anów Chrystusowych, którzy zachowuj¹ Jego prawo, œwieckiej szlachty, która przymusza do zachowywania nakazów Chrystusowych, i
pospólstwa, które obu tym czêœciom s³u¿y wed³ug prawa Chrystusowego”44.
Przedstawiona w tej wypowiedzi struktura Koœcio³a wojuj¹cego ustanowiona –
jego zdaniem – przez Chrystusa, odpowiada strukturze œredniowiecznego spo³eczeñstwa o ustroju feudalnym: duchowni, rycerstwo i lud. Œwiadczy to o
tym, ¿e starania stronnictwa reformatorskiego nie zmierza³y jedynie do uzdrowienia relacji w samym Koœciele, ale tak¿e w ca³ym spo³eczeñstwie przez Koœció³ obejmowanym.
Przedstawmy teraz kilka wa¿nych opinii na rozwa¿any temat. V. Kybal zauwa¿y³ w nauczaniu reformatora d¹¿enie do federalistycznego ustroju Koœcio³a. Pisa³ on:
„Idea³em Husa by³ œwiêty Koœció³ wojuj¹cy jako integralna czêœæ powszechnego Koœcio³a Chrystusowego, który, maj¹c jedynego Chrystusa
za swoj¹ g³owê, by³by zarz¹dzany w federalistycznych grupach o zapew43
Por. rozdzia³ „Implikacje eklezjologii Jana Husa w perspektywie ekumenicznej”, w: Krzysztof Moskal, „Aby lud by³ jeden”. Eklezjologia Jana Husa w traktacie „De ecclesia”, Lublin 2003, ss. 251-290.
44
Mistr Jan Hus, Tractatus de ecclesia, wyd. S. Harrison Thomson, Praha 1958, s. 149.
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ne episkopalnej wielkoœci przez œwiêtych biskupów i kap³anów, ¿yj¹cych
i dzia³aj¹cych ca³kowicie na wzór aposto³ów. Jak ten idea³ oddalony by³
od rzeczywistoœci, nie ma potrzeby dok³adnie mówiæ”45.
M. Spinka uznawa³ „federaln¹” naturê Koœcio³a za jedn¹ z najwa¿niejszych i dalekowzrocznych idei Husa. Wed³ug niego „Koœció³ wojuj¹cy jest
podzielony wewnêtrznie na liczbê Koœcio³ów partykularnych – rzymski, prawos³awny, monofizycki, nestoriañski oraz inne. PóŸniej tak¿e Koœcio³y protestanckie by³yby dodane do tej listy. Koœció³ rzymskokatolicki sam w sobie
nie jest ca³ym Koœcio³em wojuj¹cym ani papiestwo nie jest ustanowione
przez nakaz Bo¿y, chocia¿ Hus przyznaje im pewn¹ wy¿szoœæ [...] Hus w
istocie podtrzymuje staro¿ytn¹ teoriê piêciu patriarchatów: Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy, które razem konstytuuj¹ najwy¿szy autorytet chrzeœcijañstwa; biskup Rzymu by³by uznany jako primus
inter pares pomiêdzy patriarchami, lecz nie w znaczeniu ich prze³o¿onego”46.
Spinka uwa¿a, ¿e przedstawiona wy¿ej ocena Kybala jest s³uszna, ale nie w
tej czêœci, w której stwierdza, ¿e idea taka by³a ca³kowicie nierealistyczna,
zapomina bowiem, ¿e Koœcio³y prawos³awne s¹ zorganizowane w ten sposób
a¿ do dnia dzisiejszego47.
Z pogl¹dem, wed³ug którego Hus podtrzymywa³ federalistyczny program
przebudowy Koœcio³a, zmierzaj¹cy do powstania Koœcio³ów narodowych, nie
zgadza siê F. J. Holeèek; wed³ug niego to w³aœnie w Konstancji, gdzie Hus
zosta³ potêpiony, Koœcio³y narodowe osi¹gnê³y istotne zwyciêstwo w nak³onieniu trzech papie¿y do abdykacji. Bardziej ni¿ o sprzeciwie Husa wobec
rzymskiego „centralizmu” mo¿na mówiæ o zderzeniu dwóch w zasadzie teokratycznych koncepcji Koœcio³a. O ile mo¿na to w³aœciwie oceniæ, wydaje siê,
¿e jego model Koœcio³a jest do pewnego stopnia duchowo bli¿szy wzorom starokoœcielnym. Jako konkretny przyk³ad mo¿na podaæ niektóre inspiracje bliskie pojêciu Koœcio³a œw. Ignacego z Antiochii.
Holeèek dostrzega duchowe pokrewieñstwo myœli Jana Husa z perspektyw¹
anonimowego dzie³a De fraternitate Christi et Communione sanctorum48. Jest
to krótka polemika, przeciwstawiaj¹ca „braterstwu” zakonnemu braterstwo duchowe, zrodzone z Krwi Chrystusa. Ten nieznanego pochodzenia tekst o nieustalonym czasie powstania mo¿na traktowaæ hipotetycznie jako swoisty pomost pomiêdzy œwiatem eklezjologicznego myœlenia Husa a œwiatem œredniowiecznego eschatologicznego czy joachimistycznego dziedzictwa. To w³aœnie
Vlastimil Kybal, M. Jan Hus. Ž ivot a uèeni, vol. II, díl 5, Praha 1931, ss. 193.
Matthew Spinka, John Hus’ Concept of the Church, New Jersey 1966, s. 388.
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przeciwstawienie braterstwa zakonnego braterstwu ogólnochrzeœcijañskiemu
znajdujemy w szóstym rozdziale Ksi¹¿eczek o œwiêtokupstwie. Cech¹ specyficzn¹ eklezjologicznego modelu Husa jest wyraŸny akcent prezbiterialny; „kap³an” (sacerdos) jest dla niego kategori¹ podstawow¹; roli biskupa, która jest
niezast¹piona w patriarchalnej tradycji Wschodu i Zachodu, reformator nie poœwiêca dostatecznej uwagi. Powodem tego podejœcia jest to, ¿e dla Husa sam
Chrystus jest „nie k³amliwie, ale prawdziwie biskupem, s³ug¹ s³ug Bo¿ych, i to
nie tylko rzymskiego, lecz ogólnie wszystkich Koœcio³ów”49.
Ocenê eklezjologii Husa utrudnia te¿ jej relacja do koncyliaryzmu. W soborowym wyst¹pieniu Jana Gersona widzimy obraz Koœcio³a, reprezentowanego
przez sobór, ukazany jako mistyczne Cia³o Chrystusa, którego g³ow¹ jest
Chrystus, papie¿ zaœ g³ow¹ drugorzêdn¹. Kanclerz Sorbony opiera³ siê tutaj na
traktacie Tractatus de congregando concilio Konrada z Gelnhausen, w którym
Chrystus okreœlony jest jako g³ówna, zawsze zdrowa i nieomylna g³owa Koœcio³a, prawdziwy rz¹dca dusz, który zachowuje Koœció³ jako zawsze nienaruszon¹ oblubienicê, a tak¿e jako biskup oraz pasterz naszych dusz. Fakt doprawdy zaskakuj¹cy: typowe dla Husa kategorie eklezjologiczne odnajdujemy
u zwolenników koncyliarystycznej reformy Koœcio³a.
Zdaniem F. J. Holeèka w wypowiedziach Jana Husa zauwa¿yæ mo¿emy
wielk¹ ¿arliwoœæ, z jak¹ prze¿ywa³ on walkê ze swoimi praskimi przeciwnikami, których okreœla³ jako „naganiaczy Antychrysta”. Hus musia³ byæ œwiadomy istnienia wœród swoich zwolenników tendencji do u¿ycia przemocy w walce o zapanowanie prawa Bo¿ego. W Komentarzu do Wyznania wiary (Vyklad
na Vieru) pisa³: „skoro kap³ani Starego Prawa wiele walczyli, dlaczego by
równie¿ kap³ani Nowego Prawa nie mieli walczyæ? Tutaj odpowiem, ¿e gdyby
Bóg przykaza³ walczyæ kap³anom Nowego Prawa, powinni walczyæ jak tamci;
tak i ja chcia³bym walczyæ, jeœliby Zbawiciel mi przykaza³; na takie jednak
przykazanie poczekamy a¿ anio³ Bo¿y na s¹d zatr¹bi”50. Jak pokaza³a niedaleka przysz³oœæ, tr¹by zabrzmia³y stosunkowo wczeœnie, wkrótce po œmierci
Husa, a teologowie nale¿¹cy do jego stronnictwa porwani z pocz¹tku przez ten
sposób myœlenia, stracili kontrolê nad wydarzeniami51.
F. Šmahel stwierdza, ¿e zmys³ spo³eczny i d¹¿enia reformacyjne wynika³y z
szerokiej koncepcji naprawy ca³ej œredniowiecznej spo³ecznoœci stanowej. Na
pogl¹dy reformatora w tej kwestii mia³ wp³yw sposób organizacji mieszczañskiej spo³ecznoœci i uniwersyteckiego samorz¹du. W Ksi¹¿eczkach o œwiêtokupstwie Hus przypomina pierwotny sposób wybierania prezbiterów przez lud
49
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i nie kryje siê z tym, ¿e nie zna stosowniejszej drogi „ni¿ ta, aby wybór biskupa czy proboszcza by³ wed³ug woli Bo¿ej”. W przypadku biskupa mia³ tutaj na
myœli wybór dokonany przez duchowieñstwo diecezjalne; wyboru proboszcza
dokonywaæ mia³aby spo³ecznoœæ danej parafii maj¹ca prawa patronackie.
Samo kap³añstwo bierze swoje pochodzenie oczywiœcie nie w wyborze dokonanym przez lud, ale w œwiêceniach, w których Bóg powierza kap³anowi w³adzê kluczy. Dlatego te¿ Bóg dzia³a tak¿e przez niegodnego kap³ana, jeœli sprawuje on sakrament w sprzecznoœci z moralnym prawem Chrystusowym.
W strukturze Koœcio³a Hus uwzglêdnia³ tak¿e wa¿n¹ rolê biskupów, oczywiœcie jeœli w swoim sposobie ¿ycia i autorytecie byli zgodni z ustanowicielem
swojego urzêdu. Dla papiestwa nie przewidywa³ jednak ¿adnej szczególnej
roli, poza „prymatem w cnotach i w budowaniu Koœcio³a”, dlatego – jak
stwierdza Šmahel – pozostaje pytaniem, czy Hus dopuszcza³ mo¿liwoœæ przekszta³cenia scentralizowanego Koœcio³a w federacyjny zwi¹zek narodowych
lub pañstwowych spo³ecznoœci.
Ten¿e historyk wskazuje na treœciow¹ bliskoœæ „czterech punktów” stronnictwa reformatorskiego Husa z 1413 r. i „artyku³ów praskich” z 1420 r., które
stanowi³y programow¹ deklaracjê husytów. Pos³uszeñstwo prawu Bo¿emu u
Husa i swoboda g³oszenia s³owa Bo¿ego w artyku³ach praskich, odrzucenie
porz¹dku antychrystowego u Husa i komunikowanie œwieckich pod dwiema
postaciami w artyku³ach praskich, naprawa chciwego i rozwi¹z³ego duchowieñstwa u Husa i ubogi Koœció³ bez w³adzy œwieckiej w artyku³ach praskich,
harmonia potrójnego ludu u Husa i karanie publicznych grzechów w artyku³ach praskich.
Poza Komuni¹ œw. pod dwiema postaciami nie ma zasadniczej ró¿nicy pomiêdzy obydwoma programami, albowiem „swoboda” g³oszenia s³owa Bo¿ego zawiera³a tak¿e praworz¹dnoœæ ustanowion¹ wed³ug niego. Podobnie harmonia potrójnego ludu zak³ada³a w myœli Husa zwalczanie publicznych grzechów w ich najró¿niejszych przejawach.
Zwornikiem reformatorskiego programu Husa i jego publicznej dzia³alnoœci
sta³o siê faktycznie jego nauczanie o pos³uszeñstwie. Scholastyczna metoda
argumentacji nie przeszkadza³a temu, ¿e jego konkluzja zmierza do niespe³nionego etosu relacji spo³ecznych: „Z gorliwoœci dobrej intencji poddani powinni
rozwa¿aæ i badaæ ¿ycie wy¿ej postawionych, aby, jeœli s¹ dobrzy, naœladowali
ich, jeœli s¹ Ÿli, nie naœladowali ich uczynków, ale w duchu pokory modlili siê
za nich i zachowywali to, co dobrego nakazuj¹”52.
WypowiedŸ ta – zdaniem Šmahela – najlepiej definiuje nauczanie Husa o
stosunkach pomiêdzy prze³o¿onymi a poddanymi. W zasadzie przyznaje on w
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swojej wypowiedzi prawo do niepos³uszeñstwa wszystkim poddanym (ale nie
mieszczanom czy plebsowi w rozumieniu stanu), zwolennikom prawa Bo¿ego,
wobec prze³o¿onych ¿yj¹cych w jawnej sprzecznoœci z t¹ norm¹ (ale nie wobec Koœcio³a i systemu feudalnego, rozumianego jako ca³oœæ). Hus nigdy w
swoim nauczaniu nie doszed³ do relatywizacji systemu feudalnego. Stawiaj¹c
ponad nim zasadê prawa Bo¿ego, d¹¿y³ jedynie do naprawienia jego stanu, i to
zw³aszcza drog¹ odnowy zeœwiecczonego Koœcio³a rzymskiego.
Husowi razem z jego adwersarzami mo¿na zarzuciæ, ¿e prawu Bo¿emu w
tak kategorycznie sformu³owanej postaci nie mog³a sprostaæ ¿adna w³adza
œwiecka, a zatem chodzi³o mu o jej podwa¿enie. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e wiklifiañsko-husowska norma prawa Bo¿ego nakazywa³a jednoczeœnie podporz¹dkowanym i poddanym pe³niæ nale¿ycie ich powinnoœci i obowi¹zki wobec
wszystkich dobrych, tj. bogobojnych zwierzchników. Dopiero przez ten wzajemnie zobowi¹zuj¹cy charakter, w kierunku do góry i na dó³, prawo Bo¿e nabiera³o znaczenia ca³oœciowej i konstytucyjnej normy. Niespe³niony idea³ socjalnej harmonii i sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego „potrójnego ludu”
wyra¿a przedœmiertna odezwa z Konstancji do wszystkich bogatych i ubogich,
wiernych Czechów.
N. Kotowski uwa¿a, ¿e definicja Koœcio³a jako spo³ecznoœci tylko przeznaczonych oznacza jednoœæ, zamkniêcie i ca³oœæ, która ostoi siê we wszystkich przemianach czasu, a przy ca³ej przypadkowoœci ludzkiego postêpowania zabezpieczy nadrzêdn¹ niezmiennoœæ Koœcio³a, który pozostaje na zawsze zakotwiczony metafizycznie. Nie ma u Husa dwóch zupe³nie
odrêbnych Koœcio³ów: idealnego i empirycznego. Œcis³e powi¹zanie myœli
predestynacyjnej z eklezjologi¹ nie prowadzi Husa do odrzucenia Koœcio³a
empirycznego i pozbawienia go wartoœci, ale przeciwnie – prowadzi go do
gorliwego usi³owania uporz¹dkowania Koœcio³a wed³ug prawa Chrystusa. W
Koœciele wojuj¹cym, który – jak ju¿ wiemy – dzieli siê na trzy stany, kap³ani
przez naœladowanie Chrystusa i odwrócenie siê od œwiata wlewaj¹ w Koœció³
¿ycie. Od poziomu duchowieñstwa zale¿y zatem urzeczywistnienie idea³u
prawdziwego Koœcio³a”53.
Opiniê Kotowskiego potwierdza fragment rozdzia³u dwudziestego drugie54
go , gdzie Hus pisze o potrójnej, a w³aœciwie poczwórnej spo³ecznoœci Koœcio³a: spo³ecznoœci œwiêtych, którzy s¹ mistycznym Cia³em Chrystusa, a ich
g³owê stanowi Chrystus, uczestnicz¹cych w sakramentach Koœcio³a i uczestnicz¹cych w modlitwach wstawienniczych (te spo³ecznoœci tworz¹ jedynie do53
Norbert Kotowski, „Husovy ekklesiologické názory u Martina Luthera, zejména v jeho raném
obdobi”, w: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, ed. J. B. Lašek, Praha 1995, ss. 277-284.
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brzy ludzie). Obok nich istnieje czwarta, wymieniona na koñcu, któr¹ tworz¹
dobrzy i Ÿli chrzeœcijanie.
Tak wygl¹daj¹ oceny ideowe podstawy programu reformy Koœcio³a g³oszone przez stronnictwo zwi¹zane z Kaplic¹ Betlejemsk¹. Jak mia³a wygl¹daæ w
praktyce jego realizacja? W zakoñczeniu traktatu De ecclesia Hus zapowiada
odebranie koœcielnym dostojnikom przez króla ich dóbr materialnych.
W dziesi¹tym rozdziale Ksi¹¿eczek o œwiêtokupstwie mistrz Jan Hus najpe³niej prezentuje warunki i projekt reformy, odnosz¹c siê do walki z symoni¹.
Jako pierwsz¹ w niej pomoc wymienia papie¿a: „[...] gdyby Pan Bóg da³ jakiegoœ papie¿a, który by to ca³e œwiêtokupstwo zniós³ wed³ug Pisma i wed³ug
ustanowienia œwiêtych biskupów. Ale gdzie siê taki znajdzie? Bez w¹tpienia
by³by wielki cud, gdyby siê taki papie¿ teraz zjawi³! A wiem to, ¿e jemu nie
daliby jego aposto³owie d³ugo ¿yæ”.
Druga pomoc – bardziej dla Husa realna, i zgodna z czwartym punktem programu reformatorskiego z siedemnastego rozdzia³u De ecclesia – to œwieccy
ksi¹¿êta i panowie. Chocia¿ poœwiêca im wiêcej miejsca ni¿ papie¿owi, to jednak wzajemne powi¹zania, jakie stwierdza pomiêdzy nimi a hierarchi¹ koœcieln¹, i pogoñ za bogactwem istniej¹ca tak¿e u ksi¹¿¹t, sprawia, ¿e nie wierzy w ich wiern¹ s³u¿bê Bogu. Dlatego te¿ „trzecia pomoc jest bli¿sza” – jak
sam pisze – aby gmina takim, którzy jawnie œwiêtokupcz¹ i Ÿle ¿yj¹, nie dawa³a uposa¿enia, aby nim nie kupczyli. Gmina jednak musia³aby na jakiœ czas z
odwag¹ przyj¹æ na siebie ich kl¹twy, którymi broni¹ swojej z³oœci. Ten sposób
jest dla Husa najbli¿szy realizacji, pisze bowiem: „Proœmy ³askawego Pana
Boga, niech raczy swoj¹ moc¹ chrzeœcijañstwo swoje przygotowaæ, a tym
zwyczajem albo innymi, którymi On raczy, pokonaæ to œwiêtokupstwo”.
Hus prosz¹c Boga o przygotowanie chrzeœcijañstwa do tej „obywatelskiej
akcji niepos³uszeñstwa”, przewiduje zarazem konfrontacjê, jaka bêdzie musia³a wtedy nast¹piæ pomiêdzy nim a zeœwiecczon¹ hierarchi¹, której broñ stanowi¹ kary koœcielne. Z góry odpieraj¹c zarzut, ¿e królowie, panowie ani jacykolwiek œwieccy nie maj¹ w³adzy kierowaæ duchowieñstwem, Hus nastêpne
piêæ stron poœwiêca na uzasadnienie, ¿e w³aœnie oni, a szczególnie królowie s¹
zobowi¹zani do oczyszczenia Koœcio³a œwiêtego ze œwiêtokupstwa. W tej sytuacji nie dziwi z jego strony pochwa³a konfiskaty dochodów pra³atów ze strony
króla. W programie stronnictwa reformatorskiego wi¹¿e siê to z postulatem
harmonii wœród potrójnego ludu, który znalaz³ swój wyraz w czwartym z artyku³ów praskich z 1420 r., mówi¹cym o karaniu publicznych grzechów. O harmoniê tê mieli przede wszystkim troszczyæ siê król, ksi¹¿êta, szlachta, którym
Bóg powierzy³ „cielesny miecz”.
Hus za Wiklifem przyznawa³ œwieckim feuda³om w³adzê naprawcz¹ wobec
Koœcio³a, a sam od siebie przyzna³ j¹ tak¿e radom miejskim. Zw³aszcza jednak
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król ze swoj¹ autorytatywn¹ w³adz¹, któr¹ powierzy³ mu Bóg, ma nie tylko
prawo, ale te¿ powinnoœæ karaæ niegodnych ksiê¿y w sprawach obyczajowych
i kultu, odbieraæ im œwieck¹ w³adzê, usuwaæ niegodziwego czy bezwstydnego
biskupa, a jednoczeœnie broniæ przeciwko nim ksiêdza wype³niaj¹cego nakazy
Bo¿ego prawa. Rewolucyjna przemoc skierowana przeciwko zeœwiecczonemu
Koœcio³owi rzymskiemu w ten sposób uzyska³a w nauczaniu Husa ideow¹ sakralizacjê i teoretyczn¹ podporê55.
Reforma Koœcio³a, tak jak rozumia³ j¹ Jan Hus, mia³a prowadziæ do przywrócenia harmonii i jednoœci pomiêdzy trzema czêœciami „ludu”, czyli Koœcio³a wojuj¹cego, a dokonaæ siê mia³a przez powrót Koœcio³a do jego ewangelicznego sensu i zarazem przez odrzucenie tego wszystkiego, co przez wieki przyswoi³ sobie z potêgi i sposobu dzia³ania pañstwa. Nie widzia³ mo¿liwoœci, aby
uczyni³ to papie¿, dlatego odsuniêcia duchowieñstwa od spraw œwieckich
oczekiwa³ od króla i szlachty, ale przede wszystkim samego ludu. Mia³ to
uczyniæ pocz¹wszy od upominania niegodnych duchownych, przez odmowê
uczestnictwa w sprawowanych przez nich nabo¿eñstwach a¿ do usuwania ich z
parafii. Aby unikn¹æ nadu¿yæ zwi¹zanych z rozdawnictwem beneficjów, ksiê¿a
proboszczowie mieli byæ wybierani przez lud, który Hus wzywa do wyjœcia ze
„zboru z³ych” poprzez œwiêtoœæ ¿ycia.
Celem tych dzia³añ mia³o byæ podniesienie moralnego stanu duchowieñstwa, poniewa¿ – jak wierzy³ Hus – dziêki œwiêtym kap³anom œwiêty bêdzie
równie¿ lud. Uzdrowienie stanu moralnego kap³añstwa powinno zmierzaæ do
odrzucenia œwieckiego sposobu ¿ycia i roszczeñ do panowania, aby s³u¿y³o
ono Koœcio³owi na sposób Pana Jezusa Chrystusa56.
O tym, jak wielk¹ rolê Hus przypisywa³ kap³anom, najlepiej œwiadczy jego
stwierdzenie z rozdzia³u dziewi¹tego, ¿e duchowa w³adza kap³añska, ustanowiona Bo¿ym nakazem, przewy¿sza w³adzê królewsk¹ swoj¹ starodawnoœci¹,
godnoœci¹ oraz u¿ytecznoœci¹57. Dlatego te¿ reforma w Koœciele musia³a rozpocz¹æ siê od duchowieñstwa, a poniewa¿ nie mo¿na by³o liczyæ na to, ¿e ono
samo zrzeknie siê swoich maj¹tków i przywilejów, dokonaæ mia³ jej lud na
czele z królem.
Dzia³alnoœæ Husa by³a skierowana zatem na uœwiadomienie ludu, ¿e s¹ Koœcio³em nie z racji pos³uszeñstwa pra³atom i bycia podleg³ym biskupowi Rzymu, ale z powodu bycia cz³onkami mistycznego Cia³a Chrystusa i przeznaczonymi z odwiecznego wyroku Bo¿ego. Lud, uœwiadomiony o posiadanej przez
siebie mocy i uwolniony z lêku przed karami koœcielnymi, móg³ przeciwstawiæ
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siê duchownym i œwieckim panom ¿yj¹cym wbrew prawu Chrystusa i pod¹¿yæ
za dobrymi. W proponowanym przez stronnictwo mistrza Jana Husa teokratycznym modelu Koœcio³a, w³aœnie prawo Chrystusa mia³o byæ konstytucj¹
zjednoczonego ludu Bo¿ego.
Nie mo¿na jednak pomin¹æ milczeniem najbardziej widocznych skutków sporu, który podzieli³ wtedy metropoliê prask¹. Z jednej strony zwolennicy stronnictwa reformatorskiego, nie bez wp³ywu kazañ Husa, pojêcia zboru z³ych czy s³ug
Antychrysta identyfikowali z przeciwnikami wœród praskiego duchowieñstwa i
kurii rzymskiej. Niektóre wezwania Jana Husa, wprawdzie nie bezpoœrednio, ale
wypowiadane w atmosferze nadci¹gaj¹cego, ostatecznego apokaliptycznego
starcia, dawa³y uzasadnienie dla przyjêcia drogi przemocy. W czeskim nurcie reformatorskim w¹tek ten by³ ju¿ obecny w mowach Jana Milicza.
Prascy adwersarze Husa, autorzy „Rady” równie¿ nie pozostawiali miejsca
na dialog, nie odstêpuj¹c od stanowiska, ¿e nieprzyjêcie przez kogoœ ich twierdzeñ teologicznych powinno wi¹zaæ siê z wydaniem w rêce w³adzy œwieckiej
w celu ukarania œmierci¹. Takie obopólne nastawienie by³o jedn¹ z przyczyn
póŸniejszych krwawych przeœladowañ i katastrofalnej w skutki dla Królestwa
Czeskiego wojny religijnej.
Z historii Koœcio³a wiemy, ¿e próby jego reform podejmowane przez monarchów, chocia¿ u ich pocz¹tków sta³y niekiedy s³uszne z „pañstwowego”
punktu widzenia motywacje, zmierza³y najczêœciej do uczynienia z Koœcio³a
religijnej agendy pañstwa. Najczêœciej zatem okazywa³o siê, ¿e oddanie steru
Koœcio³a w rêce œwieckich w³adców by³o dla niego równie szkodliwe, jak
wczeœniej przyjêcie przez jego duchownych pasterzy stylu ¿ycia i postêpowania œwieckich w³adców.
Ksi¹¿êta niemieccy z czasów Lutra, król angielski Henryk VIII, car Piotr I
czy austriacki cesarz Józef II – to ich najbardziej znani realizatorzy, ale ¿yj¹cy
ju¿ w czasach po Husie. On sam za g³ówn¹ przyczynê wszelkiego z³a w Koœciele uwa¿a³ donacjê dokonan¹ przez cesarza Konstantyna i nie waha³ siê naraziæ na utratê ³aski u króla czeskiego, Wac³awa IV, i w Konstancji, u króla
Zygmunta Luksemburskiego, g³osz¹c wobec obu zasadê, ¿e ¿aden pan w grzechu œmiertelnym nie jest nim „godnie”, ale tylko co do swojego faktycznego
urzêdu. Sam Hus uwa¿a³, ¿e najlepszym wyjœciem by³oby dokonanie tej reformy przez papie¿a, jednak ocenia³, ¿e jest to niemo¿liwe, poniewa¿ nawet przy
takiej jego woli opór korzystaj¹cych z takiego uk³adu bêdzie zbyt silny, a nawet zagra¿aj¹cy jego ¿yciu. Nie myli³ siê tutaj bardzo, szczególnie jeœli przypomnimy sobie postaæ papie¿a Hadriana VI. Reformy Kurii Rzymskiej dokona³ dopiero Sykstus V (1585-1590).
W swoich wypowiedziach zachêcaj¹cych króla do naprawy sytuacji w Koœciele, mistrz Jan Hus by³ nie tylko bliskim Wiklifowi, ale pozostawa³ wci¹¿
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wiernym uczniem œw. Augustyna, który legitymizowa³ interwencjê w³adzy
œwieckiej w wewnêtrzne sprawy Koœcio³a, g³osz¹c pogl¹d, ¿e chrzeœcijañscy
w³adcy i urzêdnicy pañstwowi winni s¹ stworzyæ Koœcio³owi zewnêtrzne warunki do realizacji jego nadprzyrodzonej misji.

Znaczenie teologii Jana Husa
Znaczenie teologii Husa nie le¿y w scholastycznych definicjach, kategoriach i rozró¿nieniach. Nawet jego dogmatyczny ³aciñski traktat De ecclesia,
pomyœlany w znacznej mierze jako dzie³o uzasadniaj¹ce teologicznie stanowisko Husa, mia³ te¿ charakter formacyjny, przede wszystkim dla lepiej wykszta³conych teologicznie zwolenników stronnictwa reformatorskiego. Dla s³uchaczy w Kaplicy Betlejemskiej przeznaczone by³y g³ównie prace (nawet wypisane na jej œcianach, jak O szeœciu b³êdach ksiê¿y) i pieœni religijne pisane w
jêzyku czeskim.
Tezy dogmatyczne czêsto s³u¿y³y Husowi do tego, aby krytykowaæ duchowieñstwo ¿yj¹ce na sposób przeciwny Chrystusowi, uto¿samiane czêsto ze
spo³ecznoœci¹ niegodziw¹, czy cia³em z³ych. Jego najg³êbszy sprzeciw budzi³a
demoralizacja wiernych przez jawnie grzesz¹cych duchownych (w myœl zasady: skoro ksiêdzu wolno to dlaczego nie mnie?) i obrona takiej sytuacji za pomoc¹ kar koœcielnych.
Jako g³ówn¹ przyczynê nieporz¹dku w Koœciele uznawa³ nie tylko zeœwiecczenie duchowieñstwa, ale te¿ jego przewagê nad œwieckimi cz³onkami spo³ecznoœci, któr¹ posiedli broni¹c swojej urojonej w³adzy58. W tej sytuacji wierni œwieccy i duchowni, zgodnie z zaleceniami Ewangelii, powinni jawnie i odwa¿nie przeciwstawiæ siê z³u w Koœciele, nie obawiaj¹c siê ani zewnêtrznej
wspania³oœci i okrucieñstwa zepsutej czêœci duchowieñstwa, ani rani¹cych wewnêtrznie kar koœcielnych. Przygotowanie duchowe i intelektualne takich odwa¿nych i zaanga¿owanych chrzeœcijan by³o celem ca³ej reformatorskiej pracy
Husa. W rozdziale jedenastym De ecclesia apeluje do czytelnika: „Ty, który
czytasz, zrozum i sprzeciw siê takiej pozornej w³adzy, i nie bój siê jej niewolniczo dlatego, ¿e «dano jej walczyæ ze œwiêtymi i zwyciê¿aæ ich przez uœmiercenie cia³a» (Ap 13, 4-8). Oni umieraj¹c za prawo Chrystusa ostatecznie j¹
zwyciê¿¹”59.
W swojej dzia³alnoœci pisarskiej i kaznodziejskiej stara³ siê ukazaæ, czym
jest œwiêty Koœció³ powszechny, ale te¿, czym na pewno nie jest. Tylko pozor58
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nie maj¹ byæ nim pyszni pra³aci nie chc¹cy naœladowaæ Chrystusa, a gotowi
broniæ swoich przywilejów odmawiaj¹c nies³usznie rozgrzeszenia, rzucaj¹c
kl¹twy i nak³adaj¹c interdykty. Tê parali¿uj¹c¹ reformatorskie poczynania
broñ, Hus pragn¹³ wytr¹ciæ im z rêki w³aœnie przez uœwiadomienie czytelnikom bezwartoœciowoœci tych kar, jeœli s¹ wydawane w z³ej woli lub gdy uzurpuj¹ sobie skutecznoœæ tak¿e wobec rzeczywistoœci niewidzialnej Koœcio³a.
Intencj¹ Husa by³o nie upokorzenie duchowieñstwa, ale aby jedni i drudzy –
ca³y lud, jako Koœció³ wojuj¹cy tworzy³ jednoœæ uporz¹dkowan¹ wed³ug prawa Chrystusa. Jedynie bowiem œwiêci kap³ani mogli sprawiæ, ¿e równie¿ lud
bêdzie œwiêty – uwa¿a³ Hus. Jeœli jednak samo duchowieñstwo nie bêdzie w
stanie odrzuciæ tego, co k³óci siê ze œwiêtoœci¹ – co do tego Hus nie ma wiêkszej nadziei – winni ich do tego sk³oniæ nieobojêtni na dobro Koœcio³a wierni.
Dlatego relacjê bezwarunkowego pos³uszeñstwa pomiêdzy pra³atami a ubogim
klerem i œwieckimi chcia³ zmieniæ na relacjê pos³uszeñstwa warunkowanego
prawem Chrystusa, maj¹cego pe³niæ funkcjê „konstytucji” dla Koœcio³a wojuj¹cego60. Z tego te¿ powodu Hus najczêœciej oskar¿any by³ przez wspó³czesnych mu przeciwników o podwa¿anie autorytetu duchowieñstwa i porz¹dku
prawnego, na którym siê on opiera.
Hus wierzy³ w Koœció³ proprissime dicta, istniej¹cy rzeczywiœcie ponad
Koœcio³em, widzialn¹ instytucj¹, zakorzeniony w samym Bogu, a nie w ludzkich mniemaniach i pozorach wspania³oœci. Poœwiêci³ ¿ycie wyznaj¹c tê prawdê, poniewa¿ wierzy³, ¿e Koœció³ jest rzeczywistoœci¹ nieskoñczenie wiêksz¹ i
œwiêtsz¹ ni¿ ta, z któr¹ na co dzieñ obcuj¹ chrzeœcijanie.
Nieprawdziwy jest prezentowany w popularnych publikacjach schemat,
jakoby Jan Hus pragn¹cy Koœcio³a ewangelicznego, walczy³ z pogr¹¿aj¹cym
siê w upadku i pogañskim zepsuciu Koœcio³em rzymskim, za co zap³aci³
¿yciem. Nale¿y mówiæ raczej o konflikcie pomiêdzy przynajmniej trzema
nurtami filozoficzno-teologicznymi (papalizm, koncyliaryzm w wydaniu nominalistów, wiklifizm bliski realistom), z których ka¿dy mia³ swój
pomys³ na reformê w Koœciele. To przede wszystkim czo³owi reprezentanci
drugiego z nich – wybitni i odwa¿ni myœliciele, kardyna³owie – reformatorzy, bynajmniej „aparatczycy” – oddali w rêce w³adzy œwieckiej w celu
ukarania œmierci¹ umiarkowanego wiklifistê, mistrza Jana Husa, którego pogl¹dy, ich zdaniem, zagra¿a³y ca³emu porz¹dkowi w Koœciele i spo³eczeñstwie.
Wœród teologów katolickich najwiêkszy opór budzi w definiowaniu Koœcio³a przez Husa pojêcie Koœcio³a jako „spo³ecznoœci przeznaczonych”, mocno
zakorzenione w nauczaniu œw. Augustyna. Stwierdzano, czêsto zbyt katego60
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rycznie i jednostronnie, ¿e w ten sposób rozmywa siê strukturê widzialnego
Koœcio³a, stawia pod znakiem zapytania ca³y jego sakramentalny i hierarchiczny charakter, g³osi siê surowy predestynacjanizm jako zasadê przynale¿noœci
do Koœcio³a, wyklucza grzeszników z Koœcio³a widzialnego. Trzeba przyznaæ,
¿e jeœli chodzi o jednoœæ Koœcio³a mistrz Jan Hus nie widzi jej Ÿród³a i znamienia w jego hierarchicznoœci, ani tym bardziej w jednoœci z biskupem Rzymu.
Chocia¿ przyjmuje sukcesjê apostolsk¹, to jednak brak sukcesji treœciowej w
nauczaniu i brak sukcesji ¿ycia godnego aposto³a stanowi¹ dla Husa bardzo
powa¿ny defekt sukcesji urzêdowej.
Jan Hus ubolewa³ najmocniej nad nadu¿ywaniem w³adzy przez hierarchiê
Koœcio³a. Dlatego nie odrzucaj¹c zewnêtrznej, widzialnej warstwy chrzeœcijañstwa, bo przecie¿ w widzialnej formie musi siê wyra¿aæ, podkreœla³ prymat
jego warstwy wewnêtrznej. Koœció³ powszechny, czyli katolicki, definiowa³
jako zbiór Koœcio³ów partykularnych, czyli lokalnych, gromadz¹cych siê pod
w³adz¹ Chrystusa. W tym bli¿szy jest prawos³awiu i Koœcio³om poreformacyjnym ni¿ rzymskim katolikom.
Pojêcie Koœcio³a jako „ogó³u przeznaczonych” u mistrza Jana Husa mo¿na
jednak interpretowaæ po katolicku, nie ze wzglêdu na to, ¿e pochodzi od œw.
Augustyna, ale przede wszystkim dlatego, ¿e zawiera w sobie kategoriê Koœcio³a jako ludu, który uczyni³ sobie Bóg z ludzi wszystkich czasów i wszystkich narodów; ludu, którego jedyn¹ G³ow¹ jest Chrystus; ludu, do którego nie
wystarczy przynale¿eæ nominalnie, ale trzeba tak¿e nale¿eæ „wiar¹ mi³oœci¹
uformowan¹”.
Trafnie pisze V. Kybal: „Jest to w istocie wspólnota wszystkich tych, którzy,
czy to anio³owie, czy ludzie od Adama do skoñczenia œwiata, s¹ z³¹czeni w
nadprzyrodzon¹ spo³ecznoœæ œwiêtych (communio sanctorum) pod Chrystusem
jako G³ow¹ przez wiarê o¿ywion¹ mi³oœci¹”.
O zbawieniu cz³owieka – wed³ug Husa – decyduj¹ dwa czynniki: ze strony
Boga, odwieczne przeznaczenie i ze strony cz³owieka, ¿ycie zgodne z wyznawan¹ wiar¹ (wiar¹ mi³oœci¹ uformowan¹). O potêpieniu: ze strony Boga,
uprzednia wiedza i ze strony cz³owieka ostateczne niepos³uszeñstwo i brak
skruchy a¿ do œmierci. Niekiedy nawet zamiast o predestynacji pisze o cnocie
wytrwa³oœci: „Dlatego ktokolwiek posiada³by razem z innymi wiarê uformowan¹ przez mi³oœæ, temu wystarczy ona razem z cnot¹ wytrwa³oœci do zbawienia”61.
Raziæ mo¿e sam termin „predestynacja” i czêste podkreœlanie, ¿e do Koœcio³a rzeczywiœcie nale¿¹ jedynie przeznaczeni lub ¿yj¹cy w ³asce. Z katolickiego punktu widzenia w eklezjologii Husa trudny do przyjêcia jest augustyñ61
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ski predestynacjonizm czy wp³yw wiklifowskiego, filozoficznego realizmu, ale
bliska jest prawda o Koœciele jako o „ludzie Bo¿ym” i „wspólnocie œwiêtych”
znana z Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium. Trudno powiedzieæ dok³adnie, w jakiej mierze przyczyni³o siê do tego trwania nauczanie Husa, podjête w czêœci przez szesnastowieczn¹ Reformacjê, a w jakiej mêczeñska œmieræ
podczas Soboru w Konstancji.
Dzisiaj wiemy, ¿e pojmowanie Koœcio³a jako rzeczywistoœci niewidzialnej
czy wspólnoty nie musi w sposób konieczny niweczyæ jego widzialnoœci i hierarchicznoœci. Nie by³o to samodzielne i wy³¹czne odkrycie Husa. Mo¿na
wskazaæ nawet wspó³czesnych jemu teologów, w których nauczaniu mo¿na
równie¿ odnaleŸæ te elementy, niekiedy podane w sposób bardziej wywa¿ony,
ale to Kaznodzieja z Kaplicy Betlejemskiej mia³ w sobie tyle wewnêtrznej si³y
i odwagi, aby oddaæ ¿ycie w imiê tej prawdy.
W œwietle polemiki z kurialistyczno-koncyliarystyczn¹ ide¹ „Koœcio³a
rzymskiego” autorstwa mistrza Stanis³awa ze Znojna, najwa¿niejszym u Husa
jawi siê pojêcie mistycznego Cia³a Chrystusa, które sk³ada siê z „ogó³u przeznaczonych”. £¹cz¹c te dwie kategorie Hus przeciwstawia siê u¿yciu Paw³owego terminu, wyra¿aj¹cego najg³êbsz¹ tajemnicê Koœcio³a wy³¹cznie w odniesieniu do funkcji papie¿a i kolegium kardynalskiego w Koœciele.
Czy s³uszny jest zatem zarzut, ¿e eklezjologia Husa jest tak bardzo skoncentrowana na Chrystusie, ¿e sta³a siê chrystologi¹? Odpowiedzieæ mo¿na na
to innym pytaniem: czy w czasach, kiedy dzia³a³ Hus istnia³a eklezjologia, w
której uda³o siê odnaleŸæ równowagê pomiêdzy wewnêtrznym i zewnêtrznym wymiarem Koœcio³a? Jeœli przyjmiemy, ¿e Bellarminowska widzialna
„spo³ecznoœæ doskona³a” (societas perfecta) by³a reakcj¹ na eklezjologiê luterañsk¹, w której rodowodzie jest obecne równie¿ nauczanie Husa, to jest
zrozumia³e, ¿e eklezjologia katolicka z czasów kontrreformacji nie mo¿e stanowiæ obiektywnego kryterium dla wspó³czesnej oceny dzie³a praskiego Reformatora.
W teorii „Koœcio³a rzymskiego”, prezentowanej przez Stanis³awa ze Znojna, Jezus Chrystus historyczny powraca do Ojca pozostawiaj¹c w Piotrze i w
aposto³ach oraz w ich widzialnych nastêpcach (papie¿u i kolegium kardynalskim jako Jego jakby mistycznym wcieleniem) urz¹d nauczaj¹cy i dyscyplinuj¹cy Koœció³. W bulli Unam sanctam Bonifacego VIII biskup Rzymu stawia
siebie obok Jezusa Chrystusa i og³asza, ¿e uznanie jego w³adzy jest warunkiem
zbawienia.
Hus ze wszystkich si³ przeciwstawia siê tym opiniom. W jego nauczaniu
Chrystus historyczny nie opuœci³ Koœcio³a po swoim Wniebowst¹pieniu, nie
odda³ panowania nad nim grzesznym i omylnym ludziom, aby czynili z Jego
Oblubienic¹ co im siê spodoba, wed³ug w³asnych wynalazków (adinvenciones).
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Gor¹co zaleca powrót do ustanowionych przez Chrystusa kryteriów, a tak¿e do
prawa Chrystusowego. Pozwoli to wiernym najlepiej oceniæ, w byæ mo¿e nieodleg³ych ju¿ ostatecznych czasach, czy pe³ni¹cy w³adzê w Koœciele s¹ autentycznymi pasterzami naœladuj¹cymi Zbawiciela, czy te¿ „rabusiami i z³odziejami”,
którzy wykorzystuj¹c swoj¹ pozycjê porywaj¹ owce (por. J 10,8).
Hus wzywa do pos³uszeñstwa wobec pierwszych i odwa¿nego sprzeciwienia siê drugim. Jeœli otwarcie ju¿ g³osi siê, ¿e mistyczne Cia³o Chrystusa jest
cia³em papiesko-kardynalskim, ¿e pozostawanie pod w³adz¹ papie¿a jest konieczne do zbawienia, to najwy¿szy czas biæ na alarm. Pseudo-Chrystus albo
Antychryst, zasiad³ ju¿ w œwi¹tyni, aby zaj¹æ miejsce Oblubieñca. Wobec powagi sytuacji, jako zatroskany duszpasterz, Hus podj¹³ w sumieniu ryzykown¹
decyzjê przeciwstawienia siê takiemu rozwojowi sytuacji zwi¹zan¹ z koniecznoœci z aktem niepos³uszeñstwa.
W nauczaniu Jana Husa mo¿na zauwa¿yæ pewne elementy bliskie nurtowi
myœlowemu, któremu pocz¹tek da³ Joachim z Fiore: m.in. papie¿ wyzwolony
od uwarunkowañ œwieckich i wiara w nowe ogólnoludzkie braterstwo, które
zast¹pi ró¿ne braterstwa zakonne. Nie ma w nim jednak wiary w nadejœcie jakiejœ nowej epoki, która wszystko zmieni i optymizmu, którego mo¿na by siê
w zwi¹zku z t¹ nadziej¹ spodziewaæ. Jeszcze dla poprzednika Husa – Jana Milicza, wiara w przyjœcie nowego wieku by³a wa¿nym motywem dzia³ania.
Wiele trudnoœci interpretacyjnych budzi pogl¹d Husa na urz¹d biskupa
Rzymu. Nie rozstrzygniemy tutaj kwestii, czy uznawa³ ten urz¹d za pochodz¹cy de iuro divino, poniewa¿ znajdziemy w tekœcie traktatu zarówno wypowiedzi potwierdzaj¹ce to, jak i przecz¹ce temu. Praski Reformator sprzeciwia³ siê pe³nieniu urzêdu papieskiego w stylu w³adcy œwieckiego i przy dominacji nad innymi biskupami; a tak¿e uwa¿aniu papie¿a za g³owê ca³ego
Koœcio³a, nie tylko wojuj¹cego, sprzeciwi³ siê wiêc rozci¹ganiu jego w³adzy
tak¿e na niewidzialn¹ rzeczywistoœæ Koœcio³a. Piotr i jego nastêpca mo¿e
byæ w Koœciele jako pierwszy (protos), ale nie jako pocz¹tek (arche), jak
przypomnia³by w tym miejscu prawos³awny teolog Olivier Clement. Hus
uznawa³ przydatnoœæ papiestwa dla Koœcio³a po zreformowaniu sposobu
sprawowania go, ale te¿ nie wierzy³, ¿e stanie siê to rych³o. Sam têskni³ za
papie¿em-reformatorem62.
Radykalizm ewangeliczny, wezwanie duchownych i œwieckich do œwiêtoœci
¿ycia, jako najodpowiedniejszego sposobu odnowy Koœcio³a, powinny budziæ
podziw i aprobatê czytelnika dzie³ Husa. Oprócz tych treœci znajdzie on w nim
jednak w¹tki budz¹ce uzasadniony niepokój, np.: nauczanie o dwóch spo³ecz62
Por. Krzysztof Moskal, „Aby lud by³ jeden”. Eklezjologia Jana Husa w traktacie „De ecclesia”,
Lublin 2003, s. 295.
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noœciach w Koœciele, dobrej i z³ej, które na koñcu czasu bêd¹ rozdzielone i
podstawianie pod t¹ drug¹ kategoriê niegodnych dostojników koœcielnych,
wspó³czesnych czytelnikowi dzie³a.
Ten charakterystyczny dla mistrza Jana podzia³ duchowieñstwa na Chrystusowe i antychrystowe zdefiniowany zosta³ w zakoñczeniu XV rozdzia³u De
ecclesia. Niegodni pra³aci byli tak¿e uto¿samiani w wypowiedziach Husa i
jego poprzedników z Kaplicy Betlejemskiej z „ewangelicznymi” faryzeuszami
i uczonymi w Piœmie. Wydaje siê, ¿e wi¹zanie eschatycznego wydarzenia podzia³u w Koœciele na „owce” i „koz³y” z czêsto u³omn¹ rzeczywistoœci¹ Koœcio³a, jak¹ na co dzieñ widzia³ s³uchacz kazañ i czytelnik dzie³ Husa, pog³êbia³o tendencjê, która pcha³a czêœæ ruchu reformatorskiego ku rewolucyjnej
drodze przemocy. Przejawia³a siê ona incydentalnie jeszcze przed œmierci¹ Reformatora.
Mistrz Jan Hus bynajmniej nie wzywa³ do u¿ycia broni, przeciwnie krytykowa³ wojny i negowa³ prawo papie¿a do wydawania wyroków œmierci. U¿ycie miecza wi¹za³ dopiero z czasami ostatecznymi, a te niestety – jak s³usznie
stwierdzi³ F. J. Holeèek – mia³y dla jego uczniów nadejœæ bardzo szybko.
Do uformowania obrazu przeciwnika, z którym tym mieczem trzeba walczyæ w ostatecznym boju, przyczyni³a siê te¿ trwaj¹ca przez lata u s³uchaczy
Husa „czarnobia³a konkretyzacja antychrystowych naganiaczy” z przeciwnikami stronnictwa reformatorskiego (F. Šmahel). Od miecza nie stronili tak¿e jego
adwersarze, o czym œwiadczy ich ¿¹danie oddania w³adzy œwieckiej w celu
ukarania ka¿dego nie przyjmuj¹cego postanowieñ rady wydzia³u teologii oraz
œciêcie trzech czeladników rozbijaj¹cych skarbony odpustowe. W ten sposób
nieub³aganie przybli¿a³a siê tragedia wojny domowej i wypraw krzy¿owych
przeciwko Królestwu Czeskiemu.
Ksi¹¿eczki o œwiêtokupstwie zawieraj¹ reformatorsk¹ „instrukcjê” dla parafian, których proboszcz ¿yje jawnie w grzechu konkubinatu. Co maj¹ czyniæ:
zgodnie z Ewangeli¹ kilkoro z nich, albo patron parafii, powinno upomnieæ
ksiêdza. W braku pozytywnej reakcji powinni udaæ siê do niego wszyscy i powiedzieæ mu, aby wyrzek³ siê zgorszenia. Gdyby tego uczyniæ nie chcia³, maj¹
siê go „wystrzegaæ jako grzesznika i piekielnika. Tak jak Chrystus nakaza³”.
Gdyby to nie poskutkowa³o, nale¿y poprosiæ o interwencjê biskupa. Jeœli biskup nie zareagowa³by, zaprzestaæ p³acenia dziesiêcin i odmówiæ uczestnictwa
w sprawowanej przez niego Mszy œw. („nie aby msza nie by³a œwiêta, ale by
ksi¹dz nie s³u¿y³ niegodnie, a lud nie by³ uczestnikiem grzechu”). Jeœli i to nie
pomo¿e, a ksi¹dz obejdzie siê tak bez dziesiêcin, jak i bez odprawiania mszy,
post¹piæ zgodnie ze s³owami œw. Paw³a: „wydajcie takiego szatanowi na zatracenie cia³a, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzieñ Pana Jezusa [...]. Wyrzuæcie
stary kwas!” (1 Kor 5, 4-7).
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Wed³ug Husa, parafianie powinni troszczyæ siê o to, aby taki ksi¹dz-przeciwnik Bo¿y, odwróci³ siê od czynienia z³a, albowiem przez swój grzech sprawia, ¿e inni grzesz¹cy w ten sposób czuj¹ siê usprawiedliwieni – „odrobina
kwasu zakwasza ca³e ciasto”. Wspania³a idea odpowiedzialnoœci œwieckich za
Koœció³. Czy jednak s³uchacze mistrza Jana zawsze wiedzieli, ¿e œw. Paw³owi
chodzi³o tutaj o starochrzeœcijañski sposób ekskomuniki? Przysz³oœæ pokaza³a,
¿e czêsto traktowali ten nakaz bardzo dos³ownie63.
O ile wiêc wielkie jest w eklezjologii Jana Husa to wszystko, co powiedzieliœmy wy¿ej o obecnoœci kategorii „ludu Bo¿ego” w pojêciu Koœcio³a jako
„ogó³u przeznaczonych” i staraniach Husa, by ukszta³towaæ œwiadomych, odwa¿nych, ¿yj¹cych w prawdzie i zatroskanych o Koœció³ chrzeœcijan, to tendencja do zbyt g³êbokiego uto¿samiania rzeczywistoœci eschatycznej z ¿yciem
Koœcio³a hic et nunc, a co za tym sz³o do dzielenia go na dwie wrogie sobie
spo³ecznoœci dobrych i z³ych, wyda³a ma³o chrzeœcijañskie owoce. Namiêtnoœci, jakie w ten sposób by³y rozbudzane, wymknê³y siê spod kontroli, a wyrok
wydany przez Sobór przez swoj¹ brutalnoœæ i kontekst polityczny sta³ siê katalizatorem dla tzw. rewolucji husyckiej, która rozpoczê³a siê cztery lata po
œmierci Husa64.
Mistrz Jan Hus wszed³ w gwa³towny spór ze swoimi dawnymi czeskimi
sprzymierzeñcami, którzy po roz³amie w stronnictwie reformatorskim w swojej
doktrynie o Koœciele skoncentrowali siê na obronie pozycji papie¿a, kolegium
kardynalskiego i Kurii Rzymskiej. Refleksja Husa o Koœciele jest równie¿ antytez¹ stanowiska, zgodnie z którym sprawê reformy Koœcio³a widziano g³ównie
jako problem odpowiedniego ustawienia relacji pomiêdzy papie¿em a soborem,
czy te¿ maksymalnego wzmocnienia w³adzy papieskiej.
Praski kaznodzieja wskazywa³ inny sposób: œwiêtoœæ duchownych i pe³ni¹cych w³adzê w Koœciele, wymóg kwalifikacji moralnych i postêpowania zgodnego z prawem Chrystusa, aby mogli byæ oni dla ludu dobrymi pasterzami i
wzorami postêpowania. Po œmierci Reformatora Magisterium Koœcio³a przyzna³o racjê tym teologom, którzy po³o¿yli ca³y nacisk na widzialne, instytucjonalne cechy Koœcio³a. Trzeba by³o kilkuset lat, aby Koœció³ rzymskokatolicki
samookreœlaj¹c siê w oficjalnych dokumentach, zacz¹³ uwzglêdniaæ to, co stanowi o jego naturze i tajemnicy.
Liczne elementy z nauczania Husa odrzucone wczeœniej przez Sobory i papie¿y, przejê³y Koœcio³y poreformacyjne. S³usznie zatem zalicza siê Jana Husa
do prekursorów Reformacji. W tym miejscu mo¿na zadaæ pytanie: dlaczego
63
Por. Krzysztof Moskal, „Aby lud by³ jeden”. Eklezjologia Jana Husa w traktacie „De ecclesia”,
Lublin 2003, s. 296.
64
Ibidem, s. 297.
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tak póŸno odczytano i zaaprobowano prawdziwie ewangeliczne idee, obecne w
myœli mistrza Jana Husa i w ruchu husyckim? Z jednej strony sprawi³a to zapewne eschatyczna niecierpliwoœæ, tolerowanie pogl¹dów niemo¿liwych do
przyjêcia, notoryczne kwestionowanie jurysdykcji koœcielnej. Z drugiej strony,
niecierpliwoœæ Soboru domagaj¹cego siê bezwzglêdnego podporz¹dkowania i
brak woli g³êbszego zrozumienia pogl¹dów Husa, a zapewne i to, ¿e sposób
reformy, który wymaga³by zrzeczenia siê w³adzy œwieckiej przez dostojników
koœcielnych, uznawano wówczas za przekraczaj¹cy ludzkie si³y.
Patrz¹c pod k¹tem tezy J. H. kard. Newmana o dwóch nurtach koœcielnej
Tradycji: prorockim i episkopalnym, praski Teolog jawi siê w swoim nie do
koñca uwzglêdniaj¹cym realia epoki nauczaniu jako prorocki g³os wskazuj¹cy
na pierwsz¹, ¿yciodajn¹ G³owê Koœcio³a oraz jego Oblubieñca – Jezusa Chrystusa, który stoi u pocz¹tków Koœcio³a i jest jego ostatecznym celem.
Mo¿na wiêc dzisiaj zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e tragiczna postaæ Husa i
jego doktryna stoj¹ poœrodku pomiêdzy Koœcio³ami poreformacyjnymi (a w
niektórych aspektach nawet Koœcio³em Wschodnim), a jego macierzystym
Koœcio³em rzymskokatolickim stanowi¹c ich wspólne dziedzictwo. I rzeczywiœcie, w niektórych swoich intuicjach eklezjologia Husa mo¿e byæ pomocna dla
zrozumienia przyczyn podzia³ów i w poszukiwaniu nowych rozwi¹zañ dla
spraw jeszcze nas dziel¹cych. Szczególnie mo¿na tutaj wymieniæ zaproszenie
wystosowane przez Jana Paw³a II do poszukiwania takiej formy sprawowania
pos³ugi Piotrowej, jaka by³aby do przyjêcia dla chrzeœcijan nie akceptuj¹cych
formy dotychczasowej.
Wspominaj¹c 600-lecie œmierci mistrza Jana Husa i wszystko to, co zdarzy³o siê w ci¹gu pontyfikatu Jana Paw³a II w odniesieniu do jego osoby w Koœciele rzymskokatolickim nale¿y jeszcze raz przypomnieæ nazwisko zmar³ego
w 2004 roku historyka filozofii Stefana Swie¿awskiego. Podczas pracy nad
Dziejami filozofii w XV wieku dostrzeg³ on w jego teologii idee bliskie Konstytucji dogmatycznej o Koœciele Lumen gentium Soboru Watykañskiego II. W
artykule opublikowanym w 1986 roku w „Tygodniku Powszechnym”, inspirowanym wizyt¹ u Jana Paw³a II65 wyrazi³ opiniê, ¿e Jan Hus odda³ ¿ycie za odnowê Koœcio³a katolickiego.
Z polskich uczonych w³aœnie Stefan Swie¿awski poœwiêci³ Husowi najwiêcej uwagi w badaniach naukowych66. Otwarcie Jana Paw³a II na sprawê rewizji
katolickiej oceny Jana Husa i dzia³alnoœæ Komisji przy Konferencji Episkopatu

65
Jan Hus – heretyk czy prekursor Vaticanum Secundum, „Tygodnik Powszechny” nr 6 (1911)
z 9 lutego 1986, s. 8.
66
Wyniki tych badañ zosta³y przedstawione najobszerniej w pracy Eklezjologia póŸnoœredniowieczna na rozdro¿u (Studia do dziejów Wydzia³u Teologicznego UJ), tom I, Kraków 1990.
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Czech dla studiowania problematyki zwi¹zanej z osob¹, ¿yciem i dzie³em Mistrza Jana Husa zaowocowa³y Miêdzynarodowym Sympozjum poœwiêconym
Janowi Husowi, zorganizowanym w Papieskim Uniwersytecie Laterañskim w
dniach 15-18 grudnia 1999 roku. Wobec uczestników biskup Rzymu powiedzia³: „Dzisiaj, w przeddzieñ Wielkiego Jubileuszu, uwa¿am za swój obowi¹zek wyraziæ g³êbokie ubolewanie z powodu okrutnej œmierci zadanej Janowi
Husowi oraz g³êbokiej rany, jaka otwar³a siê w umys³ach i sercach Czechów,
staj¹c siê przyczyn¹ konfliktów i podzia³ów”67.

67
K. Moskal, Jan Hus w Watykanie, „Biuletyn Ekumeniczny” 3-4/119-120/2001, red. T. Pikus,
s. 63-64.
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Ks. Mariusz Piecyk

ZAKRES I TREŒÆ
LOKALNYCH DIALOGÓW
EKUMENICZNYCH WE FRANCJI

Ekumeniczny dialog doktrynalny pomiêdzy dwoma ró¿nymi wyznaniami
chrzeœcijañskimi posiada relatywnie d³ugie tradycje, zintensyfikowane zw³aszcza od drugiej po³owy lat szeœædziesi¹tych XX wieku1 . Tego typu rozmowy2
s¹ wspó³czeœnie prowadzone przez niemal wszystkie denominacje wyznaniowe, zarówno na forum œwiatowym, jak i regionalnym b¹dŸ krajowym3 . Nie da
siê ukryæ, ¿e w³¹czenie siê Koœcio³a rzymskokatolickiego do dialogu korzystnie wp³ynê³o na zmiany iloœciowe i jakoœciowe we wspó³czesnym ruchu ekumenicznym. Trzeba podkreœliæ, ¿e pojawi³ siê oto partner, który z jednej strony
uznaje siebie za Koœció³ uniwersalny, czyli o zasiêgu œwiatowym, a nie za
zwi¹zek Koœcio³ów regionalnych lub lokalnych, jednoczeœnie zachowuj¹c
swój charakter Koœcio³a partykularnego. Dziêki temu wydarzeniu zrozumiano,
i¿ wyjaœnienie faktycznych zgodnoœci i dywergencji, przezwyciê¿enie tradycyjnych i historycznych kontrowersji oraz osi¹gniêcie zbli¿enia jest ³atwiejsze
do uzyskania w bezpoœredniej rozmowie dwóch zainteresowanych partnerów
1
Zob. S. Napiórkowski, Topografia dialogów miêdzywyznaniowych, w: Ku chrzeœcijañstwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu (red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza), Lublin 1997,
s. 525-541.
2
Wed³ug danych Centro Pro Unione, które zajmuje siê katalogowaniem oficjalnych dialogów doktrynalnych oraz publikowaniem bibliografii na ich temat, na stan z roku 2015 prowadzonych jest
osiemnaœcie takowych rozmów. Zob. http://www.prounione.urbe.it (zapis strony z dnia 8 kwietnia
2015).
3
Por. K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Koœcio³ach i wspólnotach chrzeœcijañskich, Warszawa
2003, s. 27-217.
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dialogowych, rozmowie skoncentrowanej wokó³ konkretnych i specyficznych
problemów, ani¿eli w dialogu multilateralnym, w którym na ogó³ prezentuje
siê ró¿ne tradycje koœcielne i stanowiska4 .
Istnieje wiele opracowañ traktuj¹cych o prowadzonych przez denominacje
chrzeœcijañskie dialogach doktrynalnych na forum œwiatowym, zw³aszcza
prowadzonych w imieniu Koœcio³a rzymskokatolickiego przez Papiesk¹
Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan5 . Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e wiele analogicznych rozmów jest prowadzonych na planie narodowym lub regionalnym
pod przewodnictwem miejscowych biskupów. W niniejszym opracowaniu
podjêto temat oficjalnych dialogów ekumenicznych tocz¹cych siê we Francji,
gdzie istnieje wiele komitetów mieszanych: katolicko-luterañsko-reformowany, katolicko-prawos³awny, grupa mieszana anglikañsko-katolicka, czy
wreszcie komitet katolicko-baptystyczny6 . Wszystkie te gremia wyró¿niaj¹
siê doœæ intensywnym zaawansowaniem prac, co przejawia siê w publikacji
licznych dokumentów, które – czego nie da siê ukryæ – staj¹ siê wyrazist¹
czêœci¹ „wspólnej drogi” doktrynalnych tekstów ekumenicznych, wzbogacaj¹cych dziêki wzajemnej inspiracji ruch ekumenicznych wspó³czesnej doby.
Trzeba powiedzieæ, ¿e studiowane zagadnienia dotycz¹ najczêœciej eklezjologii i sakramentologii. Komitet mieszany katolicko-protestancki zaproponowa³ równie¿ dokument traktuj¹cy o zagadnieniach etycznych, gdzie szczególnie obecnie istnieje ryzyko pojawienia siê kolejnych rozbie¿noœci pomiêdzy Koœcio³ami. Z kolei najm³odszy ze wszystkich Komitet mieszany
baptystyczno-katolicki opracowa³ trzy teksty wyjaœniaj¹ce zbie¿noœci i podzia³y w zakresie nauki o Koœciele, Wieczerzy Pañskiej-Eucharystii oraz
Dziewicy Marii7 .

Ten¿e, D¹¿enia ekumeniczne we wspó³czesnym œwiecie, Warszawa 1986, s. 273-275.
Warto zwróciæ uwagê na czterotomowe zebranie dokumentów wypracowanych na forum œwiatowym: Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, Bd I (1931-1982), red. H. Meyer. H. J. Urban, L. Vischer, Paderborn
– Frankfurt am Main 1983; Bd. II (1982-1990) red. H. Mayer, D. Papandreou, H. J. Urban, L. Vischer,
Paderborn – Frankfurt am Main 1992; Bd. III (1990-2001), red. H. Mayer, D. Papandreou, H. J. Urban,
L. Vischer, Paderborn – Frankfurt am Main 2003; Bd. IV (2001-2010), red. J. Oeldemann, F. Nüssel,
U. Swarat, A. Vletsis, Leipzig 2012.
6
W niniejszym opracowaniu autor nie zajmuje siê pracami Grupy z Dombes z racji jej nieoficjalnego charakteru, bowiem od 1937 roku jej cz³onkowie sami wybieraj¹ zagadnienia, którymi siê zajmuj¹, nie posiadaj¹c jednoczeœnie mandatu ¿adnego z Koœcio³ów.
7
Por. B. Sesboüé, La conversion catholique a l’oecuménisme, Paris 2013, s. 112.
4

5
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1. Komitet mieszany katolicko-luterañsko-reformowany
we Francji
Komitet mieszany katolicko-luterañsko-reformowany, pierwotnie nazwany
Komitetem mieszanym katolicko-protestanckim, jest pierwszym tego rodzaju
organizmem we Francji. Ukonstytuowa³ siê 15 marca 1968 roku z inicjatywy
Rady Sta³ej Konferencji Episkopatu Francji oraz Rady z³o¿onej z dwóch Koœcio³ów luterañskich (Koœció³ Konfesji Augsburskiej Alzacji i Lotaryngii
oraz Koœció³ Ewangelicko-Augsburski we Francji) i z dwóch Koœcio³ów reformowanych (Koœció³ Reformowany Alzacji i Lotaryngii oraz Koœció³ Reformowany Francji). Jako misjê owego Komitetu wyznaczono: wzajemne informowanie i konsultacje pomiêdzy organizmami naczelnymi Koœcio³ów;
przygotowanie do zagadnieñ dialogu wyznaczonych przez w³adze Koœcio³ów; przed³o¿enie w³adzom Koœcio³ów propozycji dokumentów przedstawiaj¹cych zalecenia w zakresie kontrowersyjnych kwestii doktrynalnych i pastoralnych. Komitet mieszany sk³ada siê z szeœciu delegatów katolickich oraz
szeœciu protestanckich – teologów i pastorów, mianowanych odpowiednio
przez Koœcio³y, do których dodani zostali odpowiedzialny za Referat relacji
ekumenicznych Federacji Protestanckiej Francji oraz dyrektor Referatu krajowego ds. jednoœci chrzeœcijan Konferencji Episkopatu Francji. Z regu³y
odbywaj¹ siê co roku trzy sesje w Pary¿u, których rezultaty s¹ przedstawiane
Radzie sta³ej luterañsko-reformowanej (CPLR) oraz katolickiej Radzie ds.
jednoœci chrzeœcijan i relacji z judaizmem. Nale¿y tu zaznaczyæ, i¿ Komitet
ten posiada charakter oficjalny, maj¹c desygnowanych przez dwie strony
cz³onków, w przeciwieñstwie do Grupy z Dombes, która jest organizmem o
charakterze prywatnym, nie maj¹cym obowi¹zku zdawaæ sprawozdañ ze
swoich prac i refleksji ¿adnemu autorytetowi koœcielnemu8.
Pierwsze prace komitetu mieszanego mia³y za cel znalezienie odpowiedzi
na zagadnienia pastoralne w zwi¹zku z oczekiwaniami ma³¿eñstw mieszanych
katolicko-protestanckich. W 1968 roku zosta³ opublikowany pierwszy dokument z zaleceniami dla duszpasterstwa owych par ma³¿eñskich. Rok póŸniej
komitet skoncentrowa³ siê na przestudiowaniu problemu interkomunii pomiêdzy dwiema denominacjami. Owocem tych rozmów s¹ dwa dokumenty: pierwszy o charakterze stricte pastoralnym, bêd¹cy deklaracj¹ przeznaczon¹ do objaœnienia i uporz¹dkowania kwestii zwi¹zanych z interkomuni¹9 ; drugi o charakterze teologicznym, biblijnym i historycznym, podejmuj¹cy zagadnienie
8
Por. J.-M. Viollet, Le Comité mixte catholique/luthéro-réformé en France, „Unité des Chrétiens”
175(2014), s. 18.
9
Déclaration sur les problemes dits de « l’intercommunion », Paris-Fribourg-Lyon 1969.
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communicatio in sacris10 . W 1973 roku opublikowano porozumienie doktrynalne dotycz¹ce ma³¿eñstwa11 , jak równie¿ Wspóln¹ deklaracjê dotycz¹c¹
chrztu12 . Rok 1975 przyniós³ publikacjê noty dotycz¹cej celebracji chrztu dzieci pochodz¹cych z ma³¿eñstw mieszanych13 , która zarazem stanowi zakoñczenie pierwszego etapu dialogu zainaugurowanego w 1968 roku14 .
Kolejna faza dialogu katolicko-protestanckiego we Francji przynios³a dokument z zakresu teologii moralnej: „Moralnoœæ w dialogu katolicko-protestanckim – przestrzeñ porozumienia czy podzia³u?”, który zosta³ opublikowany w
1984 roku15 . Jego Ÿród³em sta³a siê wieloletnia refleksja toczona na forum wewnêtrznym na temat wspólnych deklaracji czêsto ró¿ni¹cych Koœcio³y oraz
odnoœnie do katechezy ekumenicznej. Trzy lata póŸniej komitet mieszany
przedstawi³ kolejny tekst oficjalny: „Zgoda ekumeniczna i fundamentalna ró¿nica”16 . Niejako wychodz¹c naprzeciw doktrynalnemu porozumieniu odnoœnie
do kluczowych prawd wiary chrzeœcijañskiej, dokument ten podj¹³ wprost dyskusjê dotycz¹c¹ fundamentalnych ró¿nic w zakresie eklezjologii pomiêdzy
Koœcio³ami wywodz¹cymi siê z Reformacji a Koœcio³em katolickim oraz postawi³ pytanie, czy owa niezgodnoœæ bêdzie mog³a pewnego dnia straciæ swój
separacyjny charakter, aby przemieniæ siê w „uprawnion¹ ró¿norodnoœæ”, która
bêdzie dotyczyæ innej zgody – jeszcze bardziej fundamentalnej – mianowicie
usprawiedliwienia przez wiarê. Niejako paralelnie do tych refleksji i z okazji
trzechsetletniej rocznicy cofniêcia edyktu nantejskiego (1685), komitet opublikowa³ deklaracjê nosz¹c¹ tytu³: „Odwo³anie edyktu nantejskiego – trzy wieki
póŸniej”17.
W roku 1989 komitet mieszany wydaje dokument „Katolicy i protestanci
wobec moralnoœci w laickim spo³eczeñstwie”18 . We wstêpie tej publikacji
stwierdza siê, ¿e stanowi ona swego rodzaju pierwsz¹ wytyczn¹, choæ lapidarn¹, to jednak wymown¹, we wspólnej dyskusji nad etyk¹ w relacji do no-

10
Réflexions et questions touchant communicatio in sacris soumises par le comité mixte catholique-protestant aux responsables et aux théologiens de l’Eglise catholique et des Eglises de la Réforme
en France, Issy-les-Moulineaux 1969.
11
Accord doctrinal sur le mariage, „Documentation catholique“ 1973, s. 24.
12
Déclaration commune sur le bapteme, „Documentation catholique“ 1973, s. 22.
13
Note sur la célébration œcuménique des baptêmes d’enfants, “Documentation catholique”, 1975,
s. 318-320.
14
Dokumenty mo¿na znaleŸæ w periodyku: Foyers mixtes 71(1986) oraz w Documentation catholique. Por. J.-M. Viollet, Le Comité mixte catholique/luthéro-réformé en France, art. cyt., s. 18.
15
La morale dans le dialogue catholique-protestant. Terrain d’entente ou de division ?, „Études“,
2(1984)360.
16
Consensus oecumenique et différence fondamentale, Paris 1987.
17
Déclaration a l’occasion du 3e centenaire de la révocation de l’édit de Nantes, 21 marca 1985.
Por. J.-M. Viollet, Le Comité mixte catholique/luthéro-réformé en France, art. cyt., s. 18-19.
18
Catholiques et protestants face a la morale dans une société laique, Paris 1989.
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wych zagadnieñ, które staj¹ siê wyzwaniem dla sumienia w kontekœcie rozwoju nauki i techniki. Co wiêcej, zamiarem autorów dokumentu by³o przed³o¿enie go do publicznej debaty w ramach zlaicyzowanego spo³eczeñstwa19 . Niejako kontynuacj¹ powy¿szego opracowania jest inny tekst, opublikowany w
1992 roku, a nosz¹cy tytu³: „Etyczne wybory i wspólnota koœcielna”20 . Autorzy opieraj¹ w nim etykê na fundamencie prawdy o usprawiedliwieniu przez
wiarê i stwierdzaj¹, i¿ ró¿nica w etycznym zaanga¿owaniu jest usankcjonowana, kiedy nasze ró¿norodne prawa wyboru i dzia³ania s¹ transparentne w ich
odniesieniu do jedynego powstania wydarzenia, miejsca naszej fundamentalnej
zgody. W ten oto sposób, po przeanalizowaniu miejsca Pisma Œwiêtego w refleksji teologicznej i duszpasterstwie, dokument stwierdza, i¿ w dziedzinie
etycznej nie ma zagadnienia, które wyklucza³oby komuniê koœcieln¹. To, co
rozró¿nia obie denominacje wyznaniowe, mo¿e byæ wzajemnym wyzwaniem
dla wspólnej wiernoœci pog³êbionej w lekturze Pisma21 .
W obecnym kontekœcie historyczno-spo³ecznym Francji wa¿ne miejsce zajmuje dokument traktuj¹cy o miejscu Koœcio³ów w tym laickim kraju, bêd¹cy
owocem siedmiu lat refleksji i opublikowany w 1998 roku22 . W pierwszym
rozdziale opracowanie to podkreœla wagê historii oraz si³ê teorii, które naznaczy³y stosunki pañstwo-Koœció³ w kontekœcie œwiata okreœlaj¹cego siebie mianem chrzeœcijañskiego, co wyra¿ano w formu³ach: corpus christianum oraz
societas christiana, i zarazem przedstawia styl, w jakim Francja opuœci³a
chrzeœcijañskie spo³eczeñstwo, oraz w jaki sposób warunki tego wyjœcia zosta³y naznaczone przez ow¹ specyfikê. Rozdzia³ drugi proponuje teologiczne
przybli¿enie zagadnienia laickoœci (laicité), natomiast w ostatnim rozdziale,
rozwijaj¹cym elementy deontologii, jest mowa o usytuowaniu Koœcio³a w laickim spo³eczeñstwie. Warto zauwa¿yæ, ¿e dokument ten, opublikowany w bliskoœci rocznicy proklamowania rozdzia³u Koœcio³a od pañstwa francuskiego
(1905), nie by³ odpowiednio rozpropagowany, aby dotrzeæ do szerszych œrodowisk w ³onie zainteresowanych Koœcio³ów. Potwierdza to smutn¹ prawdê, i¿
wiele dokumentów pozostaje jedynie w formie drukowanej i nie znajduje praktycznie ¿adnej recepcji ani poœród duchownych, ani osób œwieckich23 .
Koniec lat dziewiêædziesi¹tych oznacza dla komitetu mieszanego katolickoprotestanckiego powrót i rewizjê w ekumenicznej refleksji dwóch pierwszych
deklaracji w sprawie chrztu (1973) oraz interkomunii (1969). Ju¿ w 1999 roku
komitet zaj¹³ siê tym zagadnieniem pracuj¹c nad tekstem André Birmelé pt.
Por. Tam¿e, wstêp.
Choix éthiques et communion ecclésiale, Paris 1992.
21
Por. Tam¿e, s. 49.
22
Eglises et laicité en France. Etudes et propositions oecumeniques, Paris 1998.
23
Por. J.-M. Viollet, Le Comité mixte catholique/luthéro-réformé en France, art. cyt., s. 19.
19
20
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„Elementy teologii luterañskiej i reformowanej w nauce o Eucharystii-Wieczerzy Pañskiej”, nastêpnie analizuj¹c dokument miêdzynarodowego dialogu katolicko-luterañskiego „Wieczerza Pañska”, badaj¹c list bp. Gérarda Daucourta
do przewodnicz¹cego ACAT-France z dnia 1 marca 1999 w odpowiedzi na
proœbê o goœcinnoœæ eucharystyczn¹ podczas krajowego zjazdu tej organizacji,
czy wreszcie studiuj¹c dokument Grupy z Dombes „W kierunku tej samej wiary eucharystycznej” (1976). Owe przedsiêwziêcia doprowadzi³y cz³onków komitetu do nie zajmowania siê tylko sam¹ kwesti¹ goœcinnoœci eucharystycznej,
lecz do podjêcia refleksji nad racjami istniej¹cych w Koœcio³ach rozbie¿nych
postaw w zakresie tej praktyki, aby wykreowaæ now¹ dynamikê wzajemnego
zrozumienia powsta³ych ró¿nic. W zwi¹zku z powy¿szym Gustave Martelet
zaproponowa³ w swoim studium o wzajemnych implikacjach teologii urzêdu
duchownego w praktyce pastoralnej po Vaticanum II zajêcie siê zagadnieniem
urzêdu ordynowanego nie wychodz¹c z eklezjologii, ale maj¹c za bazê chrystologiê i pneumatologiê24 . Na tej podstawie komitet mieszany opracowa³ dokument, który nie zosta³ opublikowany, a nosz¹cy tytu³: „Teologie urzêdu duchownego. Spojrzenie katolickie i protestanckie”25 .
W latach 2003-2010, po mianowaniu nowych delegacji z ramienia dialoguj¹cych Koœcio³ów, komitet mieszany podj¹³ na nowo dyskusjê na temat rozumienia przez katolików i protestantów relacji pomiêdzy komuni¹ eucharystyczn¹ a komuni¹ eklezjaln¹ oraz wyjaœnienia koncepcji urzêdu duchownego,
które to zagadnienia s¹ Ÿród³em trudnoœci dla wprowadzenia goœcinnoœci eucharystycznej (hospitalité eucharistique). Po wielu w¹tpliwoœciach, owocem
tej ciê¿kiej pracy jest dokument: „Rozpoznaæ Cia³o Chrystusa. Komunia eucharystyczna i komunia eklezjalna”26 . Opracowanie to sk³ada siê z czterech
czêœci. Pierwszy rozdzia³ przedstawia idee dotycz¹ce Eucharystii istniej¹ce w
obu Koœcio³ach oraz konstatuje, i¿ katolicy i protestanci pozostaj¹ niezgodni
co do praktykowania goœcinnoœci eucharystycznej27 . W drugim rozdziale ma
miejsce skoncentrowanie siê na Piœmie Œwiêtym, gdzie szczególnie akcentuje
siê zagadnienie królewskiego kap³añstwa (1 P 2, 4-10), nazewnictwo i ró¿norodnoœæ form urzêdu duchownego w pierwszych wiekach Koœcio³a oraz relacjê
pomiêdzy Ostatni¹ Wieczerz¹ i jednoœci¹ koœcieln¹ (1 Kor 11)28 . Trzecia, bardzo obszerna czêœæ stara siê ukazaæ rozbie¿ne odpowiedzi Koœcio³ów na pyta24
Zob. G. Martelet, Les implications mutuelles de la théologie et du ministere dans la pratique
pastorale de Vatican II a nos jours, ,,Bulletin de Documents Episcopat” 12(1993).
25
Por. J.-M. Viollet, Le Comité mixte catholique/luthéro-réformé en France, art. cyt., s. 19.
26
Comité mixte catholique-luthéro-réformé en France, Discerner le Corps du Christ. Communion
eucharistique et communion ecclésiale, Paris 2010.
27
Zob. Tam¿e, s. 3-10.
28
Zob. Tam¿e, s. 15-27.
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nie, kto mo¿e przewodniczyæ Wieczerzy Pañskiej, wychodz¹c od ró¿nego rozumienia teologicznego i eklezjologicznego urzêdu pastoralnego pochodz¹cego z ordynacji (œwiêceñ)29 . I wreszcie czwarty rozdzia³ ukazuje zagadnienie
wspólnego kap³añstwa ochrzczonych i urzêdu ordynowanego, problem œwiêceñ (ordynacji), kwestiê natury urzêdu duchownego oraz w¹tek wspólnoty koœcielnej i komunii eucharystycznej. Ponadto autorzy dokumentu zawarli
w tej czêœci przes³anie do odpowiednich w³adz akademickich i duszpasterskich30 . W celu u³atwienia nie³atwej lektury tego opracowania, cz³onkowie komitetu mieszanego przedstawili w podsumowaniu kontekst zajêcia siê tym zagadnieniem, opisali przebyt¹ drogê poszukiwañ i studium, przyjêt¹ metodê
pracy i jej konsekwencje oraz to, co pozostaje jeszcze do zrobienia z punktu
widzenia katolików i protestantów31 .
Próbuj¹c podsumowaæ prace komitetu mieszanego katolicko-luterañsko-reformowanego warto podkreœliæ, ¿e jest to dialog owocny i ukazuj¹cy przede
wszystkim bratersk¹ wolê wspó³pracy. Prace zespo³owe pozwoli³y na ukazanie
katolickiej koncepcji sakramentologii i eklezjologii, która zw³aszcza we Francji po Vaticanum II zosta³a w niektórych krêgach zdeformowana, z kolei protestanci mogli spojrzeæ na zagadnienia, które w ramach ruchu antykatolicyzmu
prze³omu XIX i XX wieku zosta³y albo zapomniane, albo przedstawione w
negatywny sposób. Pozostaje wci¹¿ otwart¹ kwestia recepcji dokumentów dialogowych. Na p³aszczyŸnie akademickiej i pastoralnej odbywa siê wiele sympozjów oraz sesji naukowych, prezentuj¹cych zw³aszcza ostatnie efekty prac
dialogowych. W centrum uwagi pozostaje nadal problem ma³¿eñstw mieszanych. Nale¿y wierzyæ, ¿e zainteresowane strony nie ustan¹ w drodze do poszukiwania utraconej jednoœci.

2. Komitet mieszany katolicko-prawos³awny we Francji
Koœcio³y prawos³awne nale¿¹ do pionierów wspó³czesnego ruchu ekumenicznego, co potwierdza orêdzie Patriarchatu Konstantynopola z 1920 roku,
zaadresowane do wszystkich Koœcio³ów œwiata, by stworzyæ wspólnotê Koœcio³ów dla wzajemnej pomocy. Z drugiej strony Koœció³ katolicki po II Soborze Watykañskim zachêca duchownych i œwieckich do zaanga¿owania siê w
starania poszukiwania jednoœci chrzeœcijan. Od momentu spotkania patriarchy
Konstantynopola Atenagorasa z papie¿em Paw³em VI w Jerozolimie w stycz29
30
31

Zob. Tam¿e, s. 31-154.
Zob. Tam¿e, s. 157-178.
Zob. Tam¿e, s. 179-184.
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niu 1964 roku, a nastêpnie odwo³ania wzajemnych ekskomunik rok póŸniej,
otworzy³a siê dla dwóch Koœcio³ów-sióstr perspektywa dialogu. Od tamtego
czasu zosta³a powo³ana do ¿ycia Miêdzynarodowa Komisja Mieszana, aby rozpocz¹æ oficjalne rozmowy bilateralne. Podobnie pewna liczba dialogów rozpoczê³a siê na forum lokalnym32 .
Podczas Zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Francji w Lourdes w
paŸdzierniku 1978 roku zajêto siê omówieniem sytuacji ekumenicznej nad Sekwan¹. Obecni na tej sesji obserwatorzy prawos³awni zaproponowali biskupom katolickim nawi¹zanie regularnych kontaktów pomiêdzy Koœcio³em katolickim i Koœcio³ami prawos³awnymi istniej¹cymi na ziemi francuskiej. Po
trwaj¹cej dwa lata analizie sytuacji, propozycja ta doprowadzi³a do powstania
w lutym 1980 roku Komitetu mieszanego katolicko-prawos³awnego we Francji, z upowa¿nienia Rady sta³ej Episkopatu francuskiego oraz prawos³awnej
Rady miêdzybiskupiej we Francji (obecnie Zgromadzenie biskupów prawos³awnych we Francji)33 .
Komitet mieszany, z³o¿ony z oœmiu cz³onków katolickich i oœmiu prawos³awnych, pracowa³ przez 10 lat, spotykaj¹c siê regularnie dwa razy w roku
przez pierwsze 5 lat, nastêpnie raz na kwarta³ przez kolejne 5 lat. Od maja
1985 do koñca lat osiemdziesi¹tych przedmiotem dialogu by³ prymat biskupa
Rzymu, kolegialnoœæ oraz komunia Koœcio³a. Rezultat tych prac zosta³ zaaprobowany przez wszystkich cz³onków i opublikowany pod tytu³em „Prymat
rzymski w komunii Koœcio³ów”34 . Publikacja zawiera najpierw prezentacjê
dokumentu przez wspó³przewodnicz¹cych komitetu – metropolitê Jérémie oraz
bp. André Quélen35 , po której nastêpuje wprowadzenie przygotowane przez
wszystkich cz³onków dialoguj¹cej grupy36 . Tematyka dokumentu zosta³a
przedstawiona w siedmiu ods³onach37 , które koñcz¹ dwie interesuj¹ce konkluzje, zawieraj¹ce podstawy do zajêcia siê kwesti¹ prymatu w sposób bardziej
pog³êbiony38 .

Por. K. Karski, Symbolika…, dz. cyt., s. 50-51.
Por. Ch. Filiotis, Le Comité mixte catholique-orthodoxe en France, „Unité des Chrétiens” 175
(2014), s. 13.
34
Comité mixte catholique-orhodoxe ne France, La primauté romaine dans la communion des
Eglises, Paris 1991.
35
Tam¿e, s. 9-11.
36
Tam¿e, s. 11-15.
37
Tam¿e, s. 17-112. Dokument zawiera biblijne podstawy prymatu biskupa Rzymu, rozwa¿anie na
temat papiestwa, instytucji soboru i cesarstwa w czasie pierwszych siedmiu soborów ekumenicznych,
zagadnienie synodu w Sardyce i jego recepcjê, sprawê Focjusza i starcia dwóch eklezjologii, kontekst
pentarchii – jej Ÿróde³ i znaczenia, kwestiê pentarchii i prymatu oraz w¹tek wolnoœci Koœcio³ów lokalnych i jednoœci Koœcio³a.
38
Tam¿e, s. 113-125.
32

33
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Wspomniane wczeœniej siedem ods³on dokumentu zawiera historyczne refleksje z czasów pierwszych soborów ekumenicznych. Cz³onkowie komitetu
mieszanego przede wszystkim uprzywilejowali czas Koœcio³a niepodzielonego, który mo¿na okreœliæ jako okres tworzenia siê Koœcio³a, czyli czas, w
którym za dzia³aniem Ducha Œwiêtego uformowa³a siê jego wiara, wytworzy³y siê jego liturgie i celebracje, powo³ano do ¿ycia instytucje niezbêdne
do wspólnego ¿ycia, równolegle wobec sytuacji, kiedy Koœció³ reagowa³
przeciwko niebezpieczeñstwom, które mu zagra¿a³y, oraz wpisa³ siê w kontekst historyczny, polityczny i kulturalny swego czasu, by byæ œwiadkiem i
rzecznikiem Ewangelii. Nie da siê ukryæ, i¿ ów okres bezdyskusyjnie pozostaje odniesieniem zarówno dla katolików, jak i prawos³awnych, a wspólna
tradycja pierwszego tysi¹clecia zawiera w sobie to wszystko, co zosta³o
wspólnie wypowiedziane na temat prymatu oraz sposób, w jaki by³ on konkretnie praktykowany. Cz³onkowie komitetu s³usznie zdawali sobie sprawê z
koniecznoœci unikniêcia dwóch pu³apek: po pierwsze, traktowania tego czasu
z pewn¹ nostalgi¹, jako swego rodzaju idealizowanego „z³otego wieku”
chrzeœcijañstwa, do którego Koœcio³y powinny powróciæ; po drugie, za³o¿enia, ¿e tamten miniony czas zawiera zarodek tego, czym bêd¹ póŸniejsze formy praktyki i legitymizacji prymatu, które wtedy zosta³y zapocz¹tkowane39 .
Stwierdzono zatem, ¿e wspólna historia nie powinna wiêc byæ odczytywana
w sposób ideologiczny, ale potraktowana jako kierunek, który móg³by pomóc Koœcio³om rozeznaæ na realistycznej drodze wspó³czesn¹ sytuacjê i
przygotowaæ siê do odbudowania jednoœci40 .
Warto jeszcze zaznaczyæ w kontekœcie prymatu, i¿ dialoguj¹ce strony zaakceptowa³y trzy wspólne punkty, wyp³ywaj¹ce ze z³o¿onoœci historii, a mianowicie:
1) prymat Koœcio³a Rzymu wpisany by³ w sieæ prymatów regionalnych,
centrów komunii zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie;
2) odnoœnie do biskupa Rzymu, Koœció³ antyczny rozró¿nia³ troskê o
wspólnotê wszystkich Koœcio³ów w jednej wierze oraz bardziej bezpoœredni¹
odpowiedzialnoœæ w porównaniu do Koœcio³ów z jego zakresu dzia³ania;
3) prymat Rzymu nie by³ usprawiedliwiany w ten sam sposób na Wschodzie
i na Zachodzie, bez czego i tak ów fakt poci¹gn¹³ za sob¹ zerwanie wspólnoty.
W ka¿dym b¹dŸ razie, mimo napiêæ i konfliktów, które czasami istnia³y odnoœnie do konkretnej formy sprawowania prymatu w Koœciele przez Rzym, nie
zosta³a ona potraktowana sama w sobie jako przyczyna rozdzia³u41 .
39
40
41

Por. Tam¿e, s. 14.
Por. Tam¿e, s. 14-15.
Por. Ch. Filiotis, Le Comité mixte catholique-orthodoxe en France, art. cyt., s. 14.
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Pod przewodnictwem bp. Bernarda-Nicolasa Aubertin (biskupa Chartres) i
metropolity Jérémie komitet mieszany poœwiêci³ swoje prace delikatnej i dra¿liwej kwestii uniatyzmu, próbuj¹c w ten sposób pog³êbiæ podjêt¹ na ten sam
temat refleksjê Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej. Ta ostatnia opublikowa³a w 1993 roku w Balamand (Liban) wspóln¹ deklaracjê zatytu³owan¹: „Uniatyzm, metoda unijna przesz³oœci a obecne poszukiwanie pe³nej wspólnoty”.
Wed³ug tego dokumentu uniatyzm zosta³ uznany przez samych katolików za
wspó³czeœnie nieaktualny model jednoœci Koœcio³a. Obydwa Koœcio³y – katolicki i prawos³awny – uzna³y siebie za „Koœcio³y-siostry”, a prawos³awni ze
swej strony zadeklarowali respektowanie wspólnot unickich tam, gdzie one istniej¹42 .
W œwietle deklaracji z Balamand, francuski Komitet mieszany katolickoprawos³awny zdecydowa³ siê podj¹æ pog³êbion¹ dyskusjê nad spraw¹ uniatyzmu z punktu widzenia historycznego i eklezjologicznego. W czasie dziesiêciu
lat dialoguj¹ce strony próbowa³y pochyliæ siê i odczytaæ na nowo te trudne i
bolesne karty historii oraz przeanalizowaæ Ÿród³a i fundamenty tej metody jednoœci, praktykowanej zw³aszcza w Europie Œrodkowej i Wschodniej oraz na
Bliskim Wschodzie. W 2003 roku owoce tych prac zosta³y opublikowane w
ksi¹¿ce zatytu³owanej: „Katolicy i prawos³awni: zagadnienia uniatyzmu w
kontekœcie Balamand”43 ; zawiera ona 21 artyku³ów, w tym tak¿e teksty opracowane przez specjalistów nie bêd¹cych cz³onkami komitetu mieszanego. Ca³oœæ jest podzielona na trzy czêœci:
1) historia uniatyzmu,
2) rozwój i zmienne koleje losu uniatów w epoce wspó³czesnej,
3) zalecenia dokumentu z Balamand – odkryæ siebie jako „Koœcio³y-siostry”44.
Obecnie toczy siê kolejna faza dialogu, odbywaj¹ca siê pod kierunkiem metropolity Emmanuela i bp. Rolanda Minnerath, a dotycz¹ca kwestii eklezjologii. Ponadto komitet mieszany regularnie jest proszony o przestudiowanie zagadnieñ praktycznych, jak choæby problemu ma³¿eñstw mieszanych45 .
Próbuj¹c scharakteryzowaæ prace Komitetu mieszanego trzeba stwierdziæ, i¿
choæ po opublikowaniu dokumentu z Balamand rozpoczê³a siê niejako nowa
era w relacjach katolicko-prawos³awnych, to jednak nadal pozostaje pewna
nieufnoœæ objawiaj¹ca siê po obu stronach. Zachodzi wiêc potrzeba wprowadzenia w ¿ycie swego rodzaju dekalogu etyki dialogu katolicko-prawos³awnePor. Tam¿e, s. 14.
Catholiques et orthodoxes, les enjeux de l’uniatisme, dans le sillage de Balamand, Paris 2004.
44
Por. Ch. Filiotis, Le Comité mixte catholique-orthodoxe en France, art. cyt., s. 14.
45
Por. Tam¿e, s. 14.
42

43
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go, zawartego w dokumencie z roku 200346 . Wa¿ne jest odczytywanie znaków
czasu oraz zrozumienie, i¿ trwanie w podziale pozostaje najwiêksz¹ przeszkod¹ w g³oszeniu Ewangelii.

3. Komitet mieszany baptystyczno-katolicki we Francji
Historia wzajemnych relacji katolicko-baptystycznych we Francji siêga blisko trzydziestu lat wstecz. Wszystko zaczê³o siê od zaproszenia przedstawicieli Federacji Protestanckich Koœcio³ów Baptystycznych na zgromadzenie plenarne Konferencji Episkopatu Francji w Lourdes w 1980 roku. Pierwsze oficjalne spotkanie katolików i baptystów mia³o miejsce 11 czerwca 1981 roku.
Od tego momentu do chwili obecnej mo¿na wyró¿niæ siedem faz tocz¹cego siê
dialogu bilateralnego47 .
W pierwszej fazie dialogu w latach 1981-1986 spotkania mia³y na celu
wzajemne poznanie siê oraz swego rodzaju „ob³askawienie”. Od samego pocz¹tku podjêto pracê nad wa¿kimi problemami, jednak¿e bez ¿adnych planów publikacji owoców dialogu. Warto zauwa¿yæ, ¿e po stronie baptystów
zainteresowanie bilateralnym dialogiem z Koœcio³em katolickim by³o znikome, rozmowy bilateralne nie mia³y jeszcze oficjalnego charakteru mimo faktu, ¿e w obradach uczestniczy³ przewodnicz¹cy Federacji pastor Robert Somerville. W kolejnym fazie (1986-1991) prace grupy sta³y siê ju¿ bardziej
sprecyzowane: komitet poszerzy³ siê o nowych cz³onków i sta³ siê oficjalnym cia³em jako Komitet mieszany baptystyczno-katolicki. W tym czasie zajêto siê zw³aszcza ju¿ opublikowanymi dokumentami dialogu owych Koœcio³ów na forum œwiatowym. Podjêto dyskusjê nad dokumentem konwergencji
Œwiatowej Rady Koœcio³ów w sprawie „Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania
duchownego” (BEM), uchwalonym w Limie (1982), pracowano nad dialogiem ewangelicko-katolickim odnoœnie misji czy wreszcie debatowano nad
dokumentem „Wezwani do dawania œwiadectwa o Chrystusie w dzisiejszym
œwiecie”, bêd¹cym rezultatem czterech lat dialogu (1984-1988) pomiêdzy
Koœcio³em katolickim i Œwiatowym Zwi¹zkiem Baptystycznym. Owocem tej
fazy rozmów sta³a siê publikacja dokumentu pod tym samym tytu³em, zawie46
Zwraca siê szczególn¹ uwagê na etykê dzielenia chrzeœcijañskich doœwiadczeñ, uczciwoœæ intelektualn¹ w niestrudzonej pracy, reinterpretacjê wspólnej i podzielonej historii, uznanie b³êdów i nawrócenie, przedk³adanie prawdy nad podzia³em, pracê na rzecz jednoœci, dialog poszerzony o wspólnoty koœcielne, uwydatnianie tego, co ³¹czy. Por. Ch. Filiotis, Le Comité mixte catholique-orthodoxe
en France, art. cyt., s. 15-16.
47
Por. L. Schweitzer, Le Comité mixte baptiste-catholique en France, „Unité des Chrétiens”
175(2014), s. 9.
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raj¹ca t³umaczenie tekstu dialogowego na forum œwiatowym, wprowadzenie
oraz adnotacje komitetu krajowego48 .
Kolejne etapy dialogu poœwiêcono zagadnieniu chrztu (1992-1998), Eucharystii/Wieczerzy Pañskiej (1998-2001) oraz urzêdowi duchownemu w
kontekœcie dokumentu BEM (2001-2006). Warto podkreœliæ zw³aszcza specyfikê ostatniego tematu, na któr¹ z³o¿y³y siê podstawowe akcenty teologii
dialoguj¹cych stron, tote¿ rozmowy potoczy³y siê w kierunku eklezjologii.
Pozwoli³o to opracowaæ tekst bardziej precyzyjny i kompletny, co niew¹tpliwie pozostaje bardzo istotne dla zrozumienia tego dialogu. Tekst ten dotyczy
specyficznej pozycji Koœcio³ów baptystycznych w ³onie protestantyzmu, ma
wiêc przede wszystkim charakter eklezjologiczny. Rezultatem wszystkich
trzech faz dialogu jest dokument „Od chrztu do Koœcio³a. Aktualne zgodnoœci i rozbie¿noœci”49 .
Lata 2001-2009 przynios³y dyskusjê na temat Maryi, czyli podjêto problem
bardziej rozleg³y, a przez to bardziej delikatny od pozosta³ych. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e zagadnienie to dotyka jednoczeœnie kwestii autorytetu tradycji, dogmatów, a z drugiej strony porusza dziedzinê wra¿liwoœci duchowej zarówno katolików, jak i baptystów. Paradoksalnie to w³aœnie ten tekst, opublikowany pod
tytu³em „Maryja”50 , spotka³ siê z szerokim oddŸwiêkiem i sprowokowa³ do
dyskusji katolików i protestantów, nie tylko baptystów. Od 2009 roku toczy siê
obecna faza dialogu, która poœwiêcona jest g³ównie zagadnieniom etyki,
zw³aszcza etyki spo³ecznej51 .
Warto zaznaczyæ, i¿ dialog baptystyczno-katolicki posiada szczególne cechy, które odró¿niaj¹ go od innych dialogów pomiêdzy Koœcio³em katolickim a Koœcio³ami wywodz¹cymi siê z Reformacji. Nie mo¿na nie zauwa¿yæ,
¿e katolicy i baptyœci s¹ bardzo zgodni w niektórych dziedzinach i bardzo
podzieleni w innych. To, co ³¹czy te dwie denominacje, to: podstawowe
prawdy wiary (Trójca, boskoœæ Jezusa, Jego cudowne narodzenie, zmartwychwstanie itd.), etyka i duchowoœæ (modlitwa, uœwiêcenie, przemiana
chrzeœcijanina moc¹ Ducha Œwiêtego). Nie bez przyczyny okreœla siê baptystów mianem protestantów „ortodoksyjnych” we Francji. Szczególnie widoczne jest to w etyce, gdzie nie nast¹pi³a liberalizacja pogl¹dów, jak to ma
Comité mixte baptiste-catholique, Rendre témoignage au Christ, Paris 1992.
Du bapteme a l’Eglise. Accords et divergences actuels, Paris 2006. Wczeœniej dokumenty dotycz¹ce chrztu, Eucharystii/Wieczerzy i Koœcio³a zosta³y opublikowane oddzielnie: Convictions baptistes et catholiques sur la bapteme, 1998; Cene-Eucharistie, 2001. Dwie ostatnie pozycje wydano równie¿ w publikacji: L. Schweitzer (red.), Le dialogue catholiques-evangeliques, Cléon d’Andran 2002.
Ponadto dokumenty te mo¿na odnaleŸæ w Cahiers de l’Ecole pastorale (baptyœci) oraz w Documents
Episcopat (katolicy).
50
Marie, „Document épiscopat“ 10 (2009).
51
Por. L. Schweitzer, Le Comité mixte baptiste-catholique en France, art. cyt., s. 10-11.
48
49
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miejsce choæby w Koœciele reformowanym. Poza tym kult œwiêtych, a
zw³aszcza Maryi, w osobistej i zbiorowej duchowoœci Koœcio³a katolickiego
nie czyni baptystów obojêtnymi, podobnie jak wspó³czesne dogmaty tych
zagadnieñ dotycz¹ce. Jest jednak problem, który sytuuje te dwie denominacje na przeciwnych biegunach – mianowicie koncepcja Koœcio³a. Nie da siê
ukryæ, ¿e Koœció³ katolicki jest ewidentnie tradycj¹ chrzeœcijañsk¹ najbardziej ustrukturyzowan¹ i jego instytucjonalizacja mo¿e byæ doœæ ci¹¿¹ca. Z
drugiej zaœ strony stanowi ona czêœæ jego si³y, wp³ywu i zdolnoœci przechodzenia przez trudne etapy historii. Z kolei baptyœci zdecydowali o bardzo
luŸnym zinstytucjonalizowaniu swego wyznania. Akcent jest po³o¿ony na
wspólnoty lokalne (parafie), które same stanowi¹ o sobie, w komunii z pozosta³ymi. Dlatego te¿ nie mówi siê we Francji o Koœciele baptystycznym w
liczbie pojedynczej, ale o Federacji Koœcio³ów we Francji, czy te¿ Œwiatowym Zwi¹zku Baptystycznym. S¹ to równie¿ Koœcio³y o charakterze „wyznaj¹cym”, co oznacza, ¿e cz³onkiem Koœcio³a mo¿na staæ siê wy³¹cznie na
podstawie chrztu na wyznanie wiary. Ze wzglêdu na g³êbokie ró¿nice, celem
dialogu baptystyczno-katolickiego nie jest znalezienie zgody, która mog³aby
pojednaæ dwa wyznania, ale raczej umo¿liwienie lepszego poznania wzajemnego52 .

4. Komitet mieszany anglikañsko-katolicki
we Francji (French ARC)
Dialog katolicko-anglikañski we Francji posiada trzydziestoletni¹ historiê.
Komitet mieszany (French ARC) sk³adaj¹cy siê z 10 cz³onków obu denominacji spotyka siê corocznie na trzydniowych sesjach. W odró¿nieniu od ARCIC
(The Anglican-Roman Catholic International Commission) komitet ten podejmuje dyskusjê na temat lokalnych zagadnieñ pastoralnych. Poœród podjêtych
tematów nale¿y wymieniæ: ma³¿eñstwa mieszane53 , edukacjê chrzeœcijañsk¹,
relacje pomiêdzy Koœcio³em a pañstwem54 , sposób przyjêcia duchownych
i œwieckich anglikanów we Francji, liturgie nieeucharystyczne – Liturgia
Godzin.

Por. Tam¿e, s. 11-12.
Recommandations pastorales pour les mariages mixtes entre Anglicans et catholiques en France, “Documentation catholique” 1981, s. 92.
54
Jumelages et échanges: Indications proposées par les comités mixtes de France et d’Angleterre,
„Documentation catholique“ 1991, s. 407-410.
52
53
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5. Rozmowy katolicko-ewangelikalne we Francji
Rozmowy katolicko-ewangelikalne we Francji maj¹ za Ÿród³o spotkanie
pomiêdzy bp. Gérardem Daucourt, przewodnicz¹cym Komisji Episkopatu ds.
Jednoœci Chrzeœcijan, a pastorem Danielem Rivaud, reprezentuj¹cym Federacjê Koœcio³ów Pe³nej Ewangelii we Francji (FEPEF), które odby³o siê w
1996 roku w kontekœcie zgromadzenia wspólnot Arki Jean Vaniera. Od tamtego momentu nast¹pi³y kolejne rendez-vous i postanowiono te konwersacje
rozszerzyæ o innych cz³onków, po szeœciu z ka¿dej denominacji, przy czym
po stronie katolickiej mianowano oficjaln¹ delegacjê, a po stronie ewangelikalnej uczestnicy zaanga¿owali siê w charakterze prywatnym. Pierwsze spotkanie tak ukonstytuowanej grupy mia³o miejsce 16 czerwca 1998 w Mont
Roland; podczas tego spotkania wyra¿ono potrzebê wzajemnego poznania i
¿yczenie podjêcia wspólnej dyskusji odnoœnie do kwestii etycznych, co w
koñcu nie zosta³o zrealizowane. Trzeba tutaj podkreœliæ, i¿ celem prowadzenia owocnego dialogu konieczne jest zrozumienie drugiego oraz przyjrzenie
siê historii wzajemnej ignorancji czy podejrzliwoœci. Jeœli ewangelikalni cierpieli lub nadal odczuwaj¹ dyskomfort traktowania ich jako sektê, to katolicy
byli czêsto ranieni poprzez ¿arliwoœæ tych pierwszych w podejmowaniu
ewangelizacji osób, które Koœció³ katolicki traktowa³ jako swych cz³onków.
Co wiêcej, nadal zdarzaj¹ siê sytuacje, gdzie niektórzy reprezentacji obu denominacji nie uwa¿aj¹ siebie wzajemnie za chrzeœcijan! To w³aœnie w tym
kontekœcie grupa dialogowa podjê³a w latach 2001-2006 prace nad przygotowaniem dokumentu, który mia³by przedstawiæ stronie katolickiej doktrynê,
historiê i praktyki religijne chrzeœcijan ewangelikalnych. Ponadto zaczêto siê
coraz bardziej zastanawiaæ nad sytuacj¹ chrzeœcijañstwa w spo³eczeñstwie
francuskim, które, coraz bardziej zsekularyzowane, domaga³o siê dialogu pomiêdzy wyznawcami obu konfesji, tym bardziej, ¿e na poziomie praktycznym doœæ czêsto wystêpowa³y wspólne zgromadzenia modlitewne, maj¹ce na
celu uwielbienie, modlitwê wstawiennicz¹ oraz pragnienie poznania i g³oszenia Chrystusa. St¹d zrodzi³o siê pytanie, czy obydwie wspólnoty mog¹ wspólnie ewangelizowaæ? W tym celu podjêto pracê nad s³ownictwem i
jego rozumieniem, jak choæby terminami: ewangelizacja, nawrócenie, zbawienie itp.55 .
Rezultatem dialogowych spotkañ sta³ siê dokument „Spojrzenie na ewangelikalny protestantyzm we Francji”56 , opublikowany w 2006 roku, który
55
Por. A.-M. Petitjean, Les Conversations catholiques-évangéliques en France, „Unité des
Chrétiens” 175(2014), s. 6-7.
56
Regard sur le protestantisme évangélique en France, „Documents Episcopat“ 8 (2006).
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pozostaje po dzieñ dzisiejszy pierwszym widzialnym owocem tych konwersacji. Nale¿y tu zaznaczyæ, i¿ nie jest to tekst uzgodnieñ ani raport z zawartoœci czy te¿ przedmiotów debaty, ale prezentacja protestantów ewangelikalnych katolikom. Ów dokument ukazuje pragnienie stworzenia mo¿liwoœci reprezentantom Koœcio³a katolickiego docenienia autentycznoœci wiary i
duchowego doœwiadczenia ewangelikalnych. Podczas przygotowania tej publikacji katoliccy cz³onkowie grupy czuwali jedynie nad odpowiednim wyra¿eniem treœci, aby mog³a ona staæ siê czytelna i zrozumia³a w katolickim
œwiecie. W konkluzji dokumentu zawarto swego rodzaju zaproszenie, by
nowo powsta³e relacje miêdzy dwiema konfesjami mog³y opieraæ siê na wzajemnym poznaniu oraz uznaniu poszukiwania u jednych, jak i drugich wiernoœci Chrystusowi57 .
Próbuj¹c oceniæ kilkanaœcie lat historii tego dialogu trzeba zwróciæ uwagê
na trudnoœci, jakie wystêpuj¹ podczas wspólnych prac. Przede wszystkim istnieje du¿a rozbie¿noœæ opinii zarówno po stronie ewangelikalnej, jak i katolickiej. Poza tym, skoro opublikowano dokument przedstawiaj¹cy denominacjê ewangelikaln¹, wypada³oby oczekiwaæ podobnego opracowania ukazuj¹cego teologiê katolick¹. Choæby w tej kwestii widoczne s¹ inne priorytety i
drogi obu konfesji. Kolejn¹ trudnoœci¹ jest postawienie akcentu w rozmowach bardziej na aspekt pastoralny, ni¿ doktrynalny, a tak¿e zauwa¿ono problem koniecznoœci d³u¿szego wyjaœniania konkretnych kwestii, a nawet pojêæ. Jest to problem bardzo powa¿ny, który mo¿e prowokowaæ relatywizm
doktrynalny. I wreszcie inn¹ trudnoœæ przedstawia struktura organizacyjna
Krajowej Rady Ewangelikalnych we Francji (CNEF)58 , która choæ zrzesza
liczne wspólnoty ewangelikalne, to jednak nie reprezentuje ca³oœci. W takim
kontekœcie dialog z jednymi zosta³ rozpoczêty i jest nawet zaawansowany, a
z innymi nawet nie nawi¹zano kontaktów. Niemniej, trzeba powiedzieæ równie¿ o pewnej szansie, jak¹ ów dialog przedstawia. Jako ¿e jest on najm³odszy ze wszystkich doktrynalnych rozmów, prowadzonych na forum lokalnym
we Francji, mo¿e pozwoliæ na unikniêcie pope³nionych b³êdów przez pierwszych aktorów ruchu ekumenicznego oraz spojrzenie i wzajemne siebie s³uchanie z ró¿nych punktów widzenia i odniesienia. Taki sposób prowadzenia
dialogu mo¿e pozwoliæ, kiedy ju¿ uka¿¹ siê powa¿ne trudnoœci, na odrzucenie pewnych amalgamatów oraz na wybranie m¹drych rozeznañ, by funkcjonowaæ w duchowym i apostolskim wspó³zawodnictwie, zamiast szkodliwie konkurowaæ59 .
57
58
59

Por. A.-M. Petitjean, Les Conversations catholiques-évangéliques en France, art. cyt., s. 8.
Zob. strona internetowa Rady: www.lecnef.org (zapis strony z 17 kwietnia 2015).
Por. A.-M. Petitjean, Les Conversations catholiques-évangéliques en France, art. cyt., s. 8.
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6. Dialog pomiêdzy wspólnotami protestanckimi
we Francji
W roku 1987, podczas swego zgromadzenia generalnego w Strasburgu, Federacja Protestancka we Francji podjê³a decyzjê o przedyskutowaniu pomiêdzy
Koœcio³ami-cz³onkami zagadnienia chrztu. Po ukonstytuowaniu siê grupy roboczej wyda³a ona raport w 1990 roku, w którym sformu³owano ¿yczenie prowadzenia braterskiego dialogu odnoœnie chrztu na forum lokalnym b¹dŸ krajowym, w sposób przejrzysty i w atmosferze wzajemnego szacunku. W latach
2001-2007 mia³ miejsce dialog pomiêdzy czterema Koœcio³ami luterañskimi i
reformowanymi we Francji (Protestancka wspólnota luterañsko-reformowana)
oraz Federacj¹ Protestanckich Koœcio³ów Baptystycznych. Celem tego przedsiêwziêcia by³o sprawdzenie mo¿liwoœci wypracowania konsensu odnoœnie interpretacji Pisma Œwiêtego, koncepcji Koœcio³a i urzêdu duchowego, czy
wreszcie przedstawienia propozycji co do praktyki chrztu. W dokumencie koñcowym kwestia chrztu zosta³a potraktowana jako jedyna realna trudnoœæ na
drodze do pe³nej komunii eklezjalnej60 .

7. Dialog pomiêdzy prawos³awnymi i protestantami
we Francji
Regularne coroczne spotkania bilateralne pomiêdzy prawos³awnymi i protestantami we Francji tocz¹ siê od 1981 roku pod egid¹ Zgromadzenia biskupów
prawos³awnych we Francji oraz Federacji Protestanckiej. Przybieraj¹ one zazwyczaj charakter dwug³osu na konkretny temat. Ca³oœæ tych wyst¹pieñ nie
zosta³a opublikowana, jedynie jest dostêpna w Internecie61 . Niemniej warto
przyjrzeæ siê w sposób bardzo syntetyczny zbie¿noœciom i rozbie¿noœciom
doktrynalnym, bêd¹cymi owocami tego dialogu.
Poœród podjêtych tematów nale¿y wymieniæ nastêpuj¹ce zagadnienia:
Eucharystia/Wieczerza Pañska w wierze i ¿yciu obu Koœcio³ów (1982), Eucharystia/Wieczerza Pañska (1983), Chrystus i Duch Œwiêty – fundament Koœcio³a
i urzêdu duchownego (1985), Chrystus i Duch Œwiêty w liturgicznym ¿yciu
obu Koœcio³ów (1986), Wspó³czesne trudnoœci doktryny o Trójcy Œwiêtej
(1987), Ojcostwo Boga i ojcostwo ludzkie (1988), Deifikacja (1989), Chrzeœcijañskie spojrzenie na œmieræ (1990), Ekumeniczna nadzieja (1991), Zagadnie60
61
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Por. Les dialogues entre protestants en France, „Unité des Chrétiens” 175(2014), s. 11.
Zob. http://www.protestants.org/index.php?id=31693 (zapis strony z dnia 16 kwietnia 2015).
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nie zbawienia (1992), Modlitwa, s³owa i cisza w tradycji prawos³awnej i pobo¿noœci protestanckiej (1993), Koœció³ – naród (1994), Koœció³ – naród –
pañstwo (1996), S³owo i œwiadectwo Koœcio³a w przestrzeni publicznej
(1996)62 .

Resumé
Spogl¹daj¹c na ca³oœæ oficjalnych dialogów prowadzonych przez chrzeœcijañskie denominacje na forum lokalnym we Francji widaæ pewn¹ specyfikê i
metodykê, wed³ug których ka¿da konfesja na swój sposób skupia siê nad
problemami doktrynalnymi wci¹¿ dziel¹cymi chrzeœcijan, aby je pokonaæ i
doprowadziæ do organicznej jednoœci. Nie da siê ukryæ, ¿e jedynie wspó³praca teologów w mieszanych grupach reprezentuj¹cych strony bilateralnego
dialogu ma szansê na nowo odczytaæ historiê podzia³ów oraz wyci¹gn¹æ
wnioski z przesz³oœci. W klimacie braterstwa, zrozumienia i wzajemnego poszukiwania mog¹ odbywaæ siê prace nad doktrynalnymi i pastoralnymi zagadnieniami, które w przysz³oœci mog³yby umo¿liwiæ przywrócenie pe³nej
komunii interkonfesyjnej.
Wspó³praca Koœcio³ów i Wspólnot eklezjalnych na niwie doktrynalnej doprowadzi³a do powstania piêciu bilateralnych komisji i grup mieszanych we
Francji oraz do konkretnej wspó³pracy trwaj¹cej od dziesiêcioleci, co umieszcza ten kraj w czo³ówce zaanga¿owanych w ekumeniczny dialog. W pewnej
mierze rozmowy na forum lokalnym stanowi¹ uzupe³nienie, ale czasem nawet
impuls dla dialogu na niwie œwiatowej. Otwart¹ kwesti¹ pozostaje recepcja
wypracowanych dokumentów i umiejêtnoœæ skutecznego propagowania ruchu
ekumenicznego, co zreszt¹ z mniejszym b¹dŸ wiêkszym skutkiem realizowane
jest podczas odbywaj¹cych siê w ró¿nych oœrodkach akademickich i religijnych sympozjów, kolokwiów, formacji i spotkañ grup studyjnych. Ekumeniczne zaanga¿owanie Koœcio³ów we Francji jest bez w¹tpienia b³ogos³awionym
trudem, który niech prowadzi chrzeœcijan do jednoœci.

62
Por. G. Lemonier, M. Evdokimov, Le dialogue entre orthodoxes et protestants en France, „Unité
des Chrétiens” 175(2014), s. 17.
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STUDIA I DOKUMENTY

Z DZIA£ALNOŒCI
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
OBRADY KOMITETU NACZELNEGO,

Genewa, Szwajcaria, 2 – 8 lipca 2014

By³a to pierwsza pe³na sesja nowego Komitetu Naczelnego wybranego podczas X Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Pusan (Republika Korei) w listopadzie 2013 roku. To najwy¿sze gremium w okresie miêdzy Zgromadzeniami Ogólnymi, licz¹ce 150 cz³onków z wszystkich regionów
œwiata, ma, zgodnie z najnowszymi ustaleniami, obradowaæ obecnie co dwa
lata. Obrady toczy³y siê pod has³em: „Pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju”.
Przewodnicz¹ca Komitetu Naczelnego dr Agnes Aboum otworzy³a obrady
krótk¹ refleksj¹ na temat wymienionego has³a, maj¹cego oparcie w orêdziu
ostatniego Zgromadzenia Ogólnego. Podkreœli³a jego znaczenie zw³aszcza dla
zaanga¿owania m³odych ludzi w ruchu ekumenicznym. Opowiedzia³a siê tak¿e
za d¹¿eniem do ekumenicznej duchowoœci i poœwiêceniem wiêkszej uwagi potrzebom Koœcio³ów i wspólnot w tym zakresie. Nawi¹za³a do zagadnieñ globalnych w kontekœcie ubóstwa i nierównoœci, konfliktów i wojen oraz bezrobocia wœród m³odych ludzi.
Sekretarz generalny ks. dr Olav Fykse Tveit równie¿ nawi¹za³ w swoim raporcie do tematu g³ównego obrad. Stwierdzi³: „Troska o jedn¹ ludzkoœæ, gotowoœæ skupienia uwagi na cz³owieczeñstwie innych i uczynienie z tego priorytetu – to istota naszej wiary w Jezusa Chrystusa jako Boga, który sta³ siê cz³owiekiem. Prawdziwe cz³owieczeñstwo wymaga ³aski i dzia³ania woli Bo¿ej,
które wynikaj¹ z autentycznej duchowoœci”. Zdaniem sekretarza generalnego,
„pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju pomaga nam przekraczaæ nasze granice i bariery, wyzbywaæ siê samouwielbienia w naszym w³asnym ¿yciu i ¿yciu
Koœcio³a oraz realizowaæ zadanie misyjne Boga w tym œwiecie”.
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Wymienione przez Tveita tematy, które prawdopodobnie wywr¹ wp³yw na
pracê ŒRK i jej Koœcio³ów cz³onkowskich, obejmuj¹: jednoœæ chrzeœcijan, dialog ekumeniczny na temat eklezjologii, odnowê misji chrzeœcijañskiej, zmiany
klimatyczne, sprawiedliwoœæ ekonomiczn¹, prawa uchodŸców i wypêdzonych,
sprawy kobiet i m³odych ludzi, HIV i AIDS, ponowne zjednoczenie Pó³wyspu
Koreañskiego. W swoim raporcie podkreœli³ znaczenie towarzyszenia Koœcio³om w sytuacjach konfliktu. Stwierdzi³: „Nasza wiara zmusza nas jako ruch
ekumeniczny do okazywania solidarnoœci wobec Koœcio³ów i ludzi w sytuacjach konfliktu i kryzysu. Jesteœmy powo³ani do bycia w ¿yciu publicznym
g³osem prorockim, naszym celem jest oferowanie g³osu moralnego, który
wp³ywa na procesy prowadz¹ce do sprawiedliwoœci i pokoju”. Jako kraje wa¿ne dla pracy Koœcio³ów w dziedzinie sprawiedliwoœci i pokoju sekretarz generalny wymieni³ Demokratyczn¹ Republikê Konga, Nigeriê, Syriê oraz Izrael i
Palestynê.
Jedna sesja plenarna by³a poœwiêcona zmianie klimatu, problemowi, który
od d³u¿szego czasu absorbuje uwagê opinii œwiatowej. Po wys³uchaniu prezentacji, jak bardzo prawa ludzkie, sytuacje gospodarcze, zaopatrzenie w
¿ywnoœæ i wodê, wypêdzenia ludzi i problemy bezpieczeñstwa s¹ zwi¹zane
ze skutkami zmiany klimatu, Komitet Naczelny ponownie zapewni³ o poparciu inicjatyw zmierzaj¹cych do ustanowienia sprawiedliwoœci klimatycznej,
podejmowanych przez Koœcio³y i inne organizacje koœcielne. Sprawê zmiany
klimatu postanowiono rozpatrywaæ w kontekœcie „pielgrzymki sprawiedliwoœci i pokoju”.
Podczas sesji Daniel Murphy z brytyjskiej fundacji „Environmental Justice
Foundation” poinformowa³ o skutkach zmiany klimatu na œwiecie. Stwierdzi³:
„Tymi, które najpierw i najdotkliwiej zostan¹ dotkniête, s¹ najmniej rozwiniête
kraje globalnego Po³udnia”. I dalej: „W ka¿dym kraju s¹ to ju¿ marginalizowane i dotkniête ubóstwem wspólnoty, których prawa przez zmianê klimatu s¹
najczêœciej i najsilniej zagro¿one”. Murphy mówi³ o rosn¹cej liczbie uchodŸców klimatycznych, jak równie¿ o tym, jak skutki zmiany klimatu wykorzystuje siê do podsycania konfliktów. Jako przyk³ad poda³ Syriê, gdzie susza w latach 2006–2010 by³a czynnikiem napêdzaj¹cym emigracjê masow¹ do miast.
Z tego powsta³y napiêcia spo³eczne i ekonomiczne, które z kolei doprowadzi³y
do kryzysu i braku stabilizacji politycznej.
Cz³onek Komitetu Naczelnego abp Serafin Kykkotis z Grecko-Prawos³awnego Patriarchatu Aleksandrii i ca³ej Afryki poczyni³ uwagi na temat zmiany
klimatu z perspektywy Koœcio³a prawos³awnego. Stwierdzi³: „Koœció³ prawos³awny wzywa nas do skromniejszego ¿ycia”. I dalej: „Ludzkoœæ w sposób
bezwzglêdny konsumuje zasoby ziemi, z tego powodu grozi nam nieodwracalna zmiana klimatu. Spalamy wiêcej materia³u pêdnego ni¿ w³aœciwie potrzebu-
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jemy i w ten sposób przyczyniamy siê do suszy lub powodzi na terenach odleg³ych o tysi¹ce kilometrów”. Kykkotis mówi³ o apelu patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bart³omieja, w którym ten potêpia nadu¿ywanie œrodowiska jako „grzech przeciw Bogu”. I doda³: „Stale musimy uœwiadamiaæ sobie
konsekwencje, jakie nasze dzia³anie wywiera na stworzenie. Musimy troszczyæ
siê o nie. W przeciwnym razie oznacza³oby to, ¿e w³aœciwie nie troszczymy siê
o nic”.
Kirsten Alken z duñskiej koœcielnej organizacji pomocy DanChurchAid
podkreœli³a wa¿n¹ rolê ludzi Koœcio³a jako pionierów w zakresie ochrony klimatu, ich zadaniem jest wp³ywanie na politycznych przywódców, by podejmowali odpowiednie w tym zakresie decyzje. „Walka ze zmian¹ klimatu wymaga
przemiany. Ta zaczyna siê od nas, ludzi. Jako Koœcio³y i organizacje koœcielne
rozmawiamy z tymi ludŸmi”. Alken oœwiadczy³a, ¿e DanChurchAid w sprawie
zmiany klimatu podjê³a wspó³pracê z ró¿nymi organizacjami. Opisa³a inicjatywy miêdzyreligijne z udzia³em Koœcio³ów i organizacji ekumenicznych. Zwróci³a uwagê na inicjatywê ŒRK, która chce zorganizowaæ miêdzyreligijny
szczyt klimatyczny, który ma odbyæ siê przed planowanym szczytem ONZ w
Nowym Jorku.
Inna sesja plenarna poœwiêcona by³a sprawie powiêkszaj¹cej siê przepaœci
miêdzy biednymi i bogatymi w œwiecie. Wys³uchano wyst¹pieñ poœwiêconych
zwi¹zkowi miêdzy kryzysami gospodarczymi i ekologicznymi, jak równie¿ na
temat kwestii, jak aktualne systemy gospodarcze przyczyniaj¹ siê do zaostrzenia nierównoœci, ubóstwa i ekonomicznego spustoszenia. Pastor dr Hyun Ju
Bae, kobieta-teolog z Koœcio³a Prezbiteriañskiego Korei, zaprosi³a do teologicznej refleksji nad sprawiedliwoœci¹ ekonomiczn¹. Stwierdzi³a: „Wezwanie
do ekonomicznej i ekologicznej reformy w naszych czasach stanowi wielkie
teologiczne wyzwanie, gdy¿ wymaga przepracowania naszych teologicznych
sformu³owañ i wyobra¿eñ”. Podkreœli³a, ¿e zarówno w uczelniach teologicznych jak te¿ w lokalnych Koœcio³ach potrzebna jest edukacja teologiczna, aby
wyposa¿yæ chrzeœcijan w wiedzê sprzyjaj¹c¹ sprawiedliwoœci ekonomicznej i
ekologicznej.
Ks. Rex R.B. Reyes z Koœcio³a Episkopalnego Filipin podczas X Zgromadzenia Ogólnego ŒRK dowiedzia³ siê, ¿e jego kraj nawiedzi³ ogromny tajfun,
który zagrozi³ ¿yciu 25 milionów ludzi. Wraz z innymi uczestnikami Zgromadzenia Reyes modli³ siê w intencji zagro¿onych ludzi w swojej ojczyŸnie.
„Prosiliœmy Boga o ³askê dla Filipin” – mówi³. Jego zdaniem, by³a to oznaka
ekumenicznej solidarnoœci. „Nie mia³o znaczenia, kim byli ci ludzie. Jedyne,
co mia³o znaczenie, by³ fakt, ¿e cierpieli i byli wizerunkiem Chrystusa. Mogê
was zapewniæ, ¿e wasza modlitwa i udzielone wsparcie napotka³y wdziêczne
serca”.
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Podczas dyskusji mówiono o zmieniaj¹cym siê obliczu ekumenicznej solidarnoœci zarówno pod wzglêdem finansowym, jak i w odniesieniu do postawy
ludzi. Margarita Nielubowa, cz³onkini Komitetu Naczelnego i przedstawicielka
Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego podziela³a opiniê Reyesa, ¿e ekumeniczne dzielenie siê zasobami ³¹czy siê z zaufaniem i solidarnoœci¹. Przypomnia³a rok 2001, gdy jej Koœció³ chcia³ powo³aæ do ¿ycia program, aby pomóc
ludziom z HIV i AIDS. W tamtym czasie nie by³o w Koœciele specjalistów w
tej dziedzinie i by³o bardzo trudno otrzymaæ finansowe wsparcie, gdy¿ „program by³ silnie stygmatyzowany”. Z pomoc¹ przysz³a pewna organizacja ekumeniczna i dziœ „program AIDS naszego Koœcio³a jest sukcesem”.
Pastor Gloria Ulloa Alvarado z Koœcio³a Prezbiteriañskiego Kolumbii poinformowa³a, jak „dzielenie siê zasobami” wygl¹da³o w ostatnich 30 latach.
„Ruch ekumeniczny stara³ siê tak¿e poszerzyæ nasze rozumienie zasobów w
tym sensie, ¿e s¹ one czymœ wiêcej ni¿ tylko œrodkami finansowymi”.
Mimo to finansowych aspektów nie da siê zignorowaæ – stwierdzi³ w uzupe³nieniu Roel Aalbersberg, przedstawiciel dwóch organizacji koœcielnych,
których siedziba znajduje siê w Holandii i które œciœle ze sob¹ wspó³pracuj¹.
„Ekumeniczne dzielenie siê jest tym, co staramy siê czyniæ, gdy z naszymi
partnerami walczymy przeciw ubóstwu i niesprawiedliwoœci. Musimy mówiæ
o w³adzy, zw³aszcza gdy chodzi o zasoby pieniê¿ne”.
Komitet Naczelny ustosunkowa³ siê w kilku deklaracjach do pal¹cych problemów w ró¿nych czêœciach œwiata. Jedna z nich dotyczy³a aktualnej sytuacji
w Mosulu – mieœcie irackim opanowanym przez bojowników tzw. Pañstwa Islamskiego. Deklaracja zwraca uwagê, ¿e wskutek konfliktu w mieœcie tym nie
ma ju¿ ludnoœci chrzeœcijañskiej. Chwal¹c wysi³ki Koœcio³ów w Iraku na rzecz
pomocy humanitarnej, wzywa ona pilnie miêdzynarodow¹ spo³ecznoœæ i ONZ
o podjêcie dzia³añ zapewniaj¹cych wszystkim dotkniêtym wspólnotom pomoc
humanitarn¹. Zwraca siê z proœb¹ do rz¹du irackiego o zainicjowanie szerokiego procesu politycznego, który przyczyni siê do zapewnienia podstawowych
praw ludzkich a zw³aszcza wolnoœci religijnej.
Komitet Naczelny okaza³ te¿ solidarnoœæ z wszystkimi, którzy anga¿uj¹ siê
na rzecz pokoju w Izraelu i Palestynie. W opublikowanej deklaracji zachêci³
Koœcio³y do podjêcia dzia³añ sprzyjaj¹cych pokojowi przez sprawiedliwoœæ dla
Izraela i Palestyny. Dla spe³nienia wizji pokoju w tym regionie deklaracja zachêca Koœcio³y „do podjêcia dialogu z Koœcio³ami palestyñskimi, przedstawicielami w³adz cywilnych i ¿ydowskimi partnerami”.
Komitet Naczelny pozytywnie zaakceptowa³ podanie Holenderskiego Koœcio³a Reformowanego w Republice Po³udniowej Afryki w sprawie ponownego przyjêcia w poczet cz³onków ŒRK. Koœció³ ten zosta³ w swoim czasie pozbawiony cz³onkostwa wskutek wspierania rz¹dowej polityki apartheidu. Wa-
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runkowo zaakceptowano te¿ podania o cz³onkostwo trzech innych Koœcio³ów:
Koœcio³a Prezbiteriañskiego Afryki Œrodkowej, Synodu Blantyre w Malawi
oraz Rady Koœcio³ów Baptystycznych w Indiach Pó³nocno-Wschodnich. Ostateczn¹ decyzjê w sprawie tych Koœcio³ów podejmie nastêpne posiedzenie Komitetu Naczelnego za dwa lata.
Ks. Olav Fykse Tveit, dotychczasowy sekretarz generalny ŒRK, zosta³ ponownie, na okres 5 lat, wybrany na to stanowisko. Ten 53-letni dziœ duchowny
luterañski z Norwegii pe³ni tê funkcjê od 2010 roku. Przedtem by³ sekretarzem
generalnym Komisji Relacji Ekumenicznych i Miêdzynarodowych Koœcio³a
Luterañskiego Norwegii. Dzia³a³ te¿ w ró¿nych gremiach miêdzywyznaniowych i miêdzyreligijnych w swoim kraju. W ŒRK by³ cz³onkiem Komisji Wiara i Ustrój, a tak¿e wspó³przewodniczy³ Palestyñsko-Izraelskiemu Forum Ekumenicznemu. „Wspólna wiara w to, co Œwiatowa Rada Koœcio³ów mo¿e dokonaæ w swym poszukiwaniu chrzeœcijañskiej jednoœci, sprawiedliwoœci i pokoju
na œwiecie, jest dla mnie niezmiernie inspiruj¹ca w kontynuacji mojej pracy z
Koœcio³ami” – powiedzia³ po ponownym wyborze ks. Tveit.
ŒRK zrzesza obecnie 345 Koœcio³ów cz³onkowskich ze wszystkich kontynentów. Wœród nich s¹ cztery polskie Koœcio³y: Polski Autokefaliczny Koœció³
Prawos³awny, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski, Koœció³ Starokatolicki Mariawitów i Koœció³ Polskokatolicki. Polska Rada Ekumeniczna posiada status
rady stowarzyszonej z ŒRK. Ks. Artur Aleksiejuk z PAKP jest cz³onkiem Komitetu Naczelnego.
Opracowa³ Karol Karski
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ZAPROSZENIE DO PIELGRZYMKI
SPRAWIEDLIWOŒCI I POKOJU
Chcemy iœæ wspólnie t¹ drog¹. Podejmuj¹c wyzwanie z Pusan oparte na
naszych doœwiadczeniach wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby zaanga¿owali wszystkie dary otrzymane od Boga na rzecz dzia³añ wiod¹cych do
przemian.
Zgromadzenie wzywa was, byœcie siê przy³¹czyli do naszego szlaku pielgrzymiego.
Oby Koœcio³y by³y wspólnotami zdrowienia i wspó³czucia, obyœmy byli w
stanie rozsiewaæ Dobr¹ Nowinê, tak by sprawiedliwoœæ mog³a rozwijaæ siê
pomyœlnie i Bo¿y trwa³y pokój pozostawa³ na œwiecie. – Orêdzie X Zgromadzenia Ogólnego

I. Zaproszenie do pójœcia wspólnie t¹ drog¹
Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) w 2013 r. w Pusan wezwa³o chrzeœcijan i wszystkich ludzi dobrej woli na ca³ym œwiecie, by
przy³¹czyli siê do pielgrzymki sprawiedliwoœci i pokoju. Zmotywowani naszymi doœwiadczeniami w Pusan wzywamy wszystkich ludzi – m³odych i starych,
mê¿czyzn i kobiety, niepe³nosprawnych i pe³nosprawnych, wyznawców
wszystkich religii – do wspólnego wykorzystania wszystkich danych przez
Boga darów dla dokonania przemian. W pierwszym rzêdzie wzywamy nasze
Koœcio³y cz³onkowskie i naszych partnerów, by podjê³y wspólne starania na
rzecz odnowy naszego powo³ania jako Koœcio³a przez wspólne zaanga¿owanie
w sprawy o najwy¿szym znaczeniu, jakimi s¹ sprawiedliwoœæ i pokój oraz na
rzecz uzdrowienia stosunków w œwiecie, w którym panuj¹ konflikty, niesprawiedliwoœæ i cierpienie.
Uczestnicz¹c w Bo¿ym darze jednoœci i Bo¿ej misji na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju (missio Dei) chcemy odpowiedzieæ na wolê Bo¿¹ dla tego œwiata,
staj¹c siê wspólnotami sprawiedliwoœci i pokoju oraz œwiêtuj¹c spo³ecznoœæ
tych wspólnot.
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II. Wzrastaæ we wspólnocie
– pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju
W Deklaracji Jednoœci Zgromadzenia Ogólnego czytamy: „Jednoœæ Koœcio³a, jednoœæ wspólnoty ludzkiej i jednoœæ ca³ego stworzenia s¹ z sob¹ wzajemnie powi¹zane. Chrystus, który czyni nas jednoœci¹, wzywa nas do ¿ycia w
sprawiedliwoœci i pokoju i sk³ania do wspólnej pracy na rzecz sprawiedliwoœci
i pokoju w Bo¿ym œwiecie”.
Orêdzie I Zgromadzenia Ogólnego w 1948 r. w Amsterdamie wyrazi³o wolê
Koœcio³ów do „trwania w ³¹cznoœci ze sob¹”. PóŸniejsze zgromadzenia potwierdzi³y tê wolê. Koœcio³y pozosta³y w ³¹cznoœci ze sob¹ i pracowa³y wspólnie nad deklaracjami teologicznymi, anga¿owa³y siê wspólnie w dziedzinie
misji i s³u¿by, w nadziei, ¿e bêd¹ siê zrastaæ d¹¿¹c do celu widzialnej jednoœci.
Deklaruj¹c, ¿e „chcemy iœæ wspólnie t¹ drog¹” i wzywaj¹c wszystkich ludzi
dobrej woli o „przy³¹czenie siê do pielgrzymki”, delegaci Zgromadzenia Ogólnego w Pusan zareagowali w nowy sposób na dzisiejsze, kontekstualne wyzwania dotycz¹ce œwiadectwa i w³aœciwej istoty Koœcio³ów, na potrzeby ludzi i
stworzenia, którzy pragn¹ sprawiedliwoœci i pokoju oraz na potrzeby wielu
m³odych, którzy pilnie wypatruj¹ znaków nadziei.
X Zgromadzenie Ogólne pomog³o nam dostrzec, ¿e ju¿ jesteœmy wspólnie
w drodze. Nasze zaanga¿owanie dla jednoœci w naszej wierze chrzeœcijañskiej jest odpowiedzi¹ na Bo¿y dar ¿ycia i Bo¿e wezwanie do wzrastania we
wspólnocie. Ta wspólnota jest darem duchowym i zosta³a nam darowana
przez Boga przez wiarê i chrzest Koœcio³a. Ta jednoœæ w wierze ma tak¿e
ludzk¹ naturê i jest wyrazem tego, ¿e zostaliœmy stworzeni i pob³ogos³awieni. Manifestuje siê ona jako jednoœæ, która opiera siê na centralnych wartoœciach koinonii, wartoœciach, które ustanawiaj¹ i podtrzymuj¹ w³aœciw¹ relacjê: sprawiedliwoœæ i pokój.
Takie przemieszczenie ze statycznego do dynamicznego rozumienia jednoœci mo¿e stanowiæ wyzwanie. Ró¿ne teologiczne tradycje i kultury rozumiej¹ i
praktykuj¹ koncept „pielgrzymki” w ró¿ny sposób. Podejmuj¹c decyzjê wyboru okreœlenia „pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju”, a nie „ku sprawiedliwoœci i pokojowi” lub „dla sprawiedliwoœci i pokoju”, Zgromadzenie Ogólne w
Pusan zajê³o siê ju¿ wyjaœnianiem tych kwestii. S³owo „pielgrzymka” zosta³o
wybrane, by wyraziæ, ¿e chodzi o drogê maj¹c¹ g³êbokie duchowe znaczenie
oraz bardzo teologiczne konotacje i nastêpstwa. Jako „pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju” nie jest to ani droga wiod¹ca do konkretnej miejscowoœci na
mapie, ani prosta forma aktywizmu. Jest to raczej droga przemiany, do której
wezwa³ Bóg, antycypuj¹c ostateczny cel œwiata, który zrealizuje Bóg w Trójcy
Jedyny. Ruch mi³oœci, która jest czêœci¹ istoty Trójjedynego Boga, objawia siê
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w obietnicy sprawiedliwoœci i pokoju. S¹ one znakami nadchodz¹cego Królestwa Bo¿ego, które ju¿ uwidacznia siê tutaj i teraz, gdy istnieje pojednanie i
uzdrowienie.
Chrzeœcijanie s¹ wezwani do uczestniczenia w tych znakach Królestwa Bo¿ego i walki o nie, traktuj¹c to jako odpowiedŸ na wolê i obietnicê Bo¿¹. Pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju opiera siê zatem na w³asnej misji Boga dla
œwiata i na przyk³adzie Jezusa. Naœladowaæ Jezusa oznacza spotykaæ Go wszêdzie tam, gdzie ludzie s¹ ofiarami niesprawiedliwoœci, przemocy i wojny. Odczuwanie obecnoœci Bo¿ej wraz z najs³abszymi ludŸmi, zranionymi, marginalizowanymi jest przemieniaj¹cym doœwiadczeniem. Chrzeœcijanie zostali o¿ywieni przez Ducha i odkrywaj¹ swoj¹ g³êboko umocowan¹ si³ê i energiê do
przemiany niesprawiedliwego œwiata. Wspólnie z innymi wspólnotami religijnymi i wszystkimi ludŸmi dobrej woli znajduj¹ siê oni wspólnie w drodze.
D¹¿enie do jednoœci chrzeœcijan, „aby œwiat uwierzy³” i jednoœæ ca³ego kosmosu jako ostateczne d¹¿enie eschatologicznej nadziei na Królestwo Bo¿e,
pozostaje najwa¿niejszym celem wspólnej drogi naszego ruchu ekumenicznego. Id¹c ramiê w ramiê wspólnie t¹ drog¹ zapraszamy innych, by przy³¹czyli
siê do nas na naszej drodze ku uzdrowieniu i pojednaniu tego naznaczonego
cierpieniem i konfliktem œwiata.

III. Kontekst globalny i lokalny pielgrzymki
Podejmujemy pielgrzymkê w œwiecie, który pilnie domaga siê zaanga¿owania chrzeœcijan i wszystkich ludzi dobrej woli. Czy bêdzie to ochrona œrodowiska, gospodarka, dzia³alnoœæ pokojowa lub zaanga¿owanie na rzecz godnoœci
ludzkiej, chrzeœcijanie widz¹ siê skonfrontowani na p³aszczyŸnie lokalnej i
œwiatowej z atakami na wartoœci Ewangelii – sprawiedliwoœæ i pokój.
Jak na ironiê, w nauce, medycynie, edukacji i handlu otwieraj¹ siê skuteczne, wywieraj¹ce wra¿enie nowe horyzonty, z drugiej zaœ strony nasza planeta
znajduje siê na krawêdzi katastrofy a samo ¿ycie zdaje siê byæ zagro¿one. Potykaj¹ca siê gospodarka œwiatowa sprawia, ¿e miliony ludzi staj¹ siê bezu¿yteczne, sytuacja ta przyczynia siê te¿ do zaostrzenia nierównoœci i ubóstwa
miêdzy Pó³noc¹ i Po³udniem. Koœcio³y na ca³ym œwiecie próbuj¹ reagowaæ na
skutki wynikaj¹ce z tego rozwoju. Ludzie w Afryce i na innych kontynentach
przygl¹daj¹ siê, jak ich bogate zasoby naturalne s¹ eksportowane, podczas gdy
oni sami nie mog¹ wyzwoliæ siê z ubóstwa. Wymykaj¹ce siê spod kontroli zjawiska pogodowe i podnosz¹cy siê poziom morza przygniataj¹ ca³e spo³eczeñstwa od po³udniowego Pacyfiku poprzez Europê a¿ do Ameryki Pó³nocnej.
Przemieszczenia geopolityczne, zwi¹zane z przemoc¹ oraz wojn¹ zewnêtrzn¹ i
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wewnêtrzn¹ miêdzy pañstwami i spo³eczeñstwami przyczyniaj¹ siê do zniszczenia podstaw ¿ycia rodzin na Bliskim Wschodzie – zw³aszcza w Syrii i Iraku
– w Afryce i Azji. Miliony ludzi zmuszone s¹ do ucieczki lub przenoszenia siê
w bardziej bezpieczne miejsca. Przymusowa migracja prowadzi do tego, ¿e
wielu jej uczestników staje siê ofiarami handlu ludŸmi. W sposób szczególny
na przemoc i z³e traktowanie s¹ nara¿one kobiety i dziewczêta. Ich dary s¹ niedoceniane, ich cia³a czêsto gwa³cone, poza tym nie dopuszcza siê je czêsto do
edukacji. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze broñ atomowa z jej œmiertelnym potencja³em, który, zdaje siê, jak w grze hazardowej, czyni ca³y œwiat
swoim zak³adnikiem.
Koœcio³y zostaj¹ skonfrontowane z tymi globalnymi realiami, lecz jednoczeœnie tak¿e z ich w³asnymi sytuacjami, które ulegaj¹ zdecydowanej zmianie.
Jak jeszcze nigdy przedtem chrzeœcijanie znajduj¹ siê codziennie w kontakcie
z ludŸmi innych tradycji religijnych, mo¿e nawet we w³asnej rodzinie. W swoim poszukiwaniu nowych form bycia autentycznymi uczniami okazuj¹ wszêdzie nowe zainteresowanie duchowoœci¹ i tradycjami pobo¿noœci. Koœcio³y na
zglobalizowanym Po³udniu prze¿ywaj¹ niezwyk³y wzrost, podczas gdy w Europie i Ameryce Pó³nocnej doœwiadczaj¹, jak ich zmniejszone, starzej¹ce siê
zbory zostaj¹ wzbogacone nowymi cz³onkami o ca³kiem innych kulturowych
korzeniach. Chocia¿ coraz wiêcej kobiet obejmuje pozycje przywódcze, nierównoœæ p³ci w Koœcio³ach jest w dalszym ci¹gu rozpowszechniona. Mimo rosn¹cej liczby i wa¿nej roli m³odych ludzi w wielu spo³eczeñstwach, ich udzia³
pozostaje czêsto niewystarczaj¹cy lub ma tylko charakter symboliczny. W wielu miejscach maleje znaczenie cech konfesyjnych i Koœcio³y szukaj¹ nowych
sposobów podejœcia do kazañ i modlitwy. Szukaj¹ nowych form, jak my jako
Koœcio³y mo¿emy wspólnie sk³adaæ œwiadectwo, i nowych przywódców odpowiednio wyedukowanych i wyposa¿onych w umiejêtnoœæ wprowadzenia ludu
Bo¿ego w nowe czasy.
Tak¿e ruch ekumeniczny przystosowa³ siê do nowej epoki charakteryzuj¹cej
siê ró¿norodnoœci¹ i rzucanymi wyzwaniami. Baczy œwiadomie na duchowy
wymiar d¹¿enia do jednoœci. W nowy sposób definiuje misjê i s³u¿bê. Potwierdza wielk¹ ró¿norodnoœæ wspólnot chrzeœcijañskich i sprzyja jej, w dialogu i
wspó³pracy szuka zbli¿enia z innymi tradycjami religijnymi. Lecz przede
wszystkim chce wzmocniæ wspólnotê oraz zachêcaæ chrzeœcijan i Koœcio³y
chrzeœcijañskie na ca³ym œwiecie do solidarnoœci.
Na wspólnej drodze Koœcio³y, ekumeniczni partnerzy i inni mog¹ siê te¿
oprzeæ na rezultatach rozmów ekumenicznych Zgromadzenia Ogólnego jak i
na wa¿nych dokumentach:

Ku wspólnej wizji Koœcio³a

Wspólnie dla ¿ycia
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Ekonomia ¿ycia
Apel ekumeniczny o sprawiedliwy pokój.
Ich impulsy osi¹gnê³y punkt kulminacyjny w Deklaracji Jednoœci Zgromadzenia Ogólnego i w jego Orêdziu, które wzywa³o, by przy³¹czyæ siê do pielgrzymki sprawiedliwoœci i pokoju.



IV. Uczestniczyæ w pielgrzymce
Pielgrzymi, którzy s¹ w drodze, podró¿uj¹ z lekkim baga¿em i ucz¹ siê, ¿e
liczy siê tylko to, co istotne i konieczne. S¹ otwarci na niespodzianki i gotowi
przejœæ na swojej drodze przemianê przez spotkania i wyzwania. Wszyscy, którzy z otwartymi sercami i otwartym duchem chc¹ iœæ z nami, s¹ serdecznie witanymi towarzyszami podró¿y (z którymi dzielimy siê chlebem). Pielgrzymka
obiecuje, ¿e bêdzie to podró¿ przemieniaj¹ca, na której sami mo¿emy siebie
odkryæ w nowych relacjach sprawiedliwoœci i pokoju.
Gdzie poznajemy Boga, który wzywa do sprawiedliwoœci i pokoju oraz jednoœci Koœcio³ów i ca³ej ludzkoœci, zmierzaj¹c do tego celu? W pielgrzymce
sprawiedliwoœci i pokoju wezm¹ udzia³ pojedyncze osoby, zbory, lokalne, regionalne i miêdzynarodowe wspólnoty, badaj¹c od nowa najwiêksze potrzeby
w ich partykularnych kontekstach, zastanawiaj¹c siê nad tymi potrzebami w
œwietle Ewangelii i inspiruj¹c siê nawzajem do wspólnego dzia³ania.
Pielgrzymka mo¿e obj¹æ przynajmniej trzy ró¿ne aspekty, które nie przebiegaj¹ linearnie, lecz raczej znajduj¹ siê w dynamicznym stosunku wzajemnym:
Celebrowanie darów (via positiva)
Nie podró¿ujemy z pustymi rêkami lub samotnie. „Pierwotne b³ogos³awieñstwo”, ¿e zostaliœmy stworzeni na obraz Bo¿y i ¿e tworzymy wspólnotê oznacza, i¿ jesteœmy jedyn¹ w swoim rodzaju czêœci¹ sk³adow¹ sieci ¿ycia, która
wprowadza nas w zdumienie. Wspólnie œwiêtujemy wielki dar ¿ycia dany
przez Boga, piêkno stworzenia i jednoœæ w pojednanej ró¿norodnoœci. Czujemy siê upowa¿nieni przez tê ³askê do uczestnictwa w Bo¿ych przejawach mi³oœci, sprawiedliwoœci i pokoju. – Przyjmujemy to w modlitwie.
Zajmowanie siê ranami (via negativa)
Pielgrzymka zaprowadzi nas w miejsca, gdzie panuje straszna przemoc i
niesprawiedliwoœæ. Chcemy spogl¹daæ na inkarnacyjn¹ obecnoœæ Boga poœród
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cierpienia, wykluczenia i dyskryminacji. Prawdziwe spotkanie z realnymi,
kontekstualnymi doœwiadczeniami rozbitego stworzenia i grzesznego zachowania siê wobec innych ludzi mo¿e nam przypomnieæ ponownie o istocie samego ¿ycia. Mo¿e prowadziæ do tego, ¿e zaczniemy czyniæ pokutê i – w procesie oczyszczenia – uwolnimy siê od opêtania w³adz¹, posiadania, ego i przemocy, tak ¿e upodobnimy siê coraz bardziej do Chrystusa. – Ws³uchujemy siê
w modlitwê.
Przemiana niesprawiedliwoœci (via transformativa)
Jeœli sami zostajemy przemienieni, wówczas nasza pielgrzymka mo¿e prowadziæ do konkretnego dzia³ania na rzecz przemiany. Byæ mo¿e mo¿emy zdobyæ siê na odwagê ¿ycia w prawdziwym wspó³czuciu wobec siebie i wobec
natury. Z tym wi¹¿e siê tak¿e si³a sprzeciwiania siê wszelkiemu z³u – wszelkiej
niesprawiedliwoœci i wszelkiej przemocy, tak¿e gdy Koœció³ ¿yje w sytuacji
mniejszoœci. Sprawiedliwoœæ ekonomiczna i ekologiczna, jak te¿ uzdrawianie
zranionych i d¹¿enie do pokojowego pojednania jest nasz¹ misj¹ – w ka¿dym
kontekœcie. Wiarygodnoœæ naszego dzia³ania mo¿e wzrastaæ przez jakoœæ naszej wspólnoty – wspólnoty sprawiedliwoœci i pokoju. Poddajemy siê przemianie przez nasz¹ modlitwê i nasze dzia³anie w modlitwie.
Wierzymy, ¿e Ojcze nasz pomo¿e nam na naszej drodze, poprowadzi nas i
wska¿e wspóln¹ drogê.

V. Rola ŒRK w pielgrzymce sprawiedliwoœci i pokoju
ŒRK koncentruje siê na wspólnocie Koœcio³ów i na swojej roli zwo³ywania,
koordynowania i wspomagania, jak równie¿ na roli kierowania. Przez swoje
zaanga¿owanie w jakimœ sensie reprezentuje Koœcio³y oraz inne organizacje i
wspólnoty, nie wy³¹czaj¹c œwiatowych wspólnot chrzeœcijañskich, s³u¿b i dzie³
koœcielnych, organizacji miêdzyreligijnych oraz ruchów spo³ecznych, tak aby
te mog³y podzieliæ siê swoim doœwiadczeniami w zakresie duchowoœci i praktyki uzyskanymi w trakcie swoich d¹¿eñ do przemiany na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju.
Obok zachêcania i u³atwiania udzia³u poszczególnym Koœcio³om cz³onkowskim i partnerom ekumenicznym w pielgrzymce ŒRK powinna sama w tej
pielgrzymce uczestniczyæ. Pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju znajduje siê
w centrum i sercu strategicznego planowania ŒRK we wspó³pracy z Koœcio³ami i partnerami, aby odnowiæ i umocniæ nasz¹ jednoœæ w wieloœci, nasze
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uczestnictwo w misji Bo¿ej, nasz¹ ekumeniczn¹ edukacjê, jak te¿ nasze publiczne œwiadectwo na rzecz sprawiedliwego pokoju.
Globalne cele Rady na najbli¿szy czas odzwierciedlaj¹ podstawowe wymiary pielgrzymki sprawiedliwoœci i pokoju. S¹ to:
 Wzmocnienie wspólnoty.
Gdy Koœcio³y cz³onkowskie i partnerzy ekumeniczni s¹ wspólnie w drodze
i wspó³pracuj¹ ze sob¹ w ramach pielgrzymki, prze¿ywaj¹ dar jednoœci;
 Dawanie wspólnego œwiadectwa.
Gdy Koœcio³y i partnerzy ekumeniczni pod¹¿aj¹ t¹ sam¹ drog¹, mog¹ staæ
siê wspólnie rzecznikami sprawiedliwoœci i pokoju;
 Zachêcanie do duchowoœci, refleksji i ekumenicznej edukacji.
Gdy wspólnota sk³ada wspólne œwiadectwo, ulega wzmocnieniu, gdy¿
wspólnie buduje siê duchowoœæ;
 Budowanie zaufania i zrozumienia.
We wspólnej pracy dla sprawiedliwoœci i pokoju zachodzi koniecznoœæ z³¹czenia siê z wszystkimi „ludŸmi dobrej woli”.
 Inspiruj¹ca i innowacyjna komunikacja.
W drodze, w œwiadectwie, uczeniu siê i wspó³pracy partnerskiej istnieje zapotrzebowanie na inspiruj¹c¹ i innowacyjn¹ komunikacjê dla osi¹gniêcia dostrzegalnych efektów.
Te globalne cele zaanga¿owania ŒRK w pielgrzymce sprawiedliwoœci i pokoju znajduj¹ wyraz w jej pracy programowej. Jako zagadnienie kluczowe programu pracy na najbli¿sze siedem lat pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju
powi¹¿e ze sob¹ inicjatywy we wspólnotach z narodowym i miêdzynarodowym orêdownictwem na rzecz sprawiedliwego pokoju, koncentruj¹c siê przy
tym na nastêpuj¹cych aspektach:

afirmuj¹ce ¿ycie gospodarki

zmiana klimatu

wolne od przemocy budowanie pokoju i pojednania

godnoœæ ludzka.
Temu wszystkiemu winne towarzyszyæ: sta³a analiza, badanie i refleksja, co
to oznacza dla Koœcio³ów w dzisiejszym œwiecie byæ na pielgrzymce sprawiedliwoœci i pokoju.
Proces teologicznej refleksji nad wspóln¹ pielgrzymk¹, z prac¹ Komisji
Wiara i Ustrój, Komisji Misji Œwiatowej i Ewangelizacji, Komisji Koœcio³ów
ds. Miêdzynarodowych i ca³¹ dzia³alnoœci¹ programow¹ ŒRK w³¹cznie, musi
stanowiæ centrum pielgrzymki. Jednoœæ, misja i s³u¿ba Koœcio³ów i partnerów
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przez uczestnictwo w pielgrzymce przynale¿¹ do siebie i dynamicznie na siebie oddzia³ywaj¹.
Dla zapewnienia transparentnego i partycypuj¹cego procesu ŒRK:

podejmie œcis³¹ wspó³pracê z Koœcio³ami i partnerami ekumenicznymi,
aby w ramach pielgrzymki rozwin¹æ kierunki dzia³ania i refleksjê oraz wspieraæ wymianê osi¹gniêæ i zasobów;

umo¿liwi regularn¹ refleksjê nad pielgrzymk¹ oraz niezbêdne dzia³ania
we wszystkich komisjach i gremiach doradczych;

powo³a do ¿ycia grupê referencyjn¹ z ekspertami ró¿nych aspektów pielgrzymki oraz przedstawicielami relewantnych gremiów kierowniczych i doradczych oraz ekumenicznymi partnerami. Ta grupa referencyjna bêdzie elastycznym instrumentem. Jej sk³ad bêdzie siê zmieniaæ w zale¿noœci od przemieszczania zagadnieñ kluczowych i priorytetów.

Podczas ka¿dego posiedzenia Komitetu Naczelnego zaplanuje siê dostatecznie du¿o czasu, aby Komitet Programowy móg³ siê zaj¹æ postêpami pielgrzymki a tym samym mo¿liwa by³a dyskusja nad pilnymi sprawami zwi¹zanymi z pielgrzymk¹.

VI. Koœcio³y na pielgrzymce sprawiedliwoœci i pokoju
Wspólnie oraz z ekumenicznymi partnerami Koœcio³y zarówno w swoim
ka¿dorazowym kontekœcie jak te¿ przez miêdzynarodow¹ wspó³pracê s¹ g³ównymi uczestnikami pielgrzymki. Mimo to pielgrzymka ta jest równie¿ wezwaniem i szans¹ dla pojedynczych osób, parafii i wspólnot, by siê zaanga¿owaæ
w ruchu sprawiedliwoœci i pokoju. Proces przemiany obejmie gromadzenie
doœwiadczeñ, wzajemn¹ wymianê, wzajemne przys³uchiwanie siê, modlitwê,
pokutê, œwiadectwo, kszta³towanie œwiadomoœci, refleksjê i dzia³anie.
Nastêpuj¹ce pytania mog¹ mo¿e pomóc w przygotowaniu siê we w³asnej
rodzinie, parafii lub wspólnocie albo wspólnie w ekumenicznej spo³ecznoœci
do tej pielgrzymki:
- Co obiecuje pielgrzymka w znaczeniu biblijnym?
- Co w waszym w³asnym kontekœcie rozumie siê przez pielgrzymkê sprawiedliwoœci i pokoju?
- Z kim byœcie j¹ chêtnie odbyli?
- Jakie s¹ wasze doœwiadczenia z darem ¿ycia, darem stworzenia? Jak je
celebrujecie?
- Jakie rany istniej¹ w waszym kontekœcie?
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- Jak chcecie post¹piæ z ranami zadanymi innym lub naturalnemu œrodowisku?
- Jakiej przemiany doœwiadczacie?
- Na czym chcecie skupiæ uwagê?
- Czy istniej¹ realne mo¿liwoœci transformacji niesprawiedliwoœci i przemocy?
- Które z proponowanych akcji chcielibyœcie podj¹æ w waszym kontekœcie?
Ostatecznie Bóg zaprasza nas, byœmy radoœnie, pokornie, odwa¿nie i w sposób zaanga¿owany przy³¹czyli siê do tej Bo¿ej pielgrzymki i prócz tego modlili siê:
Jesteœmy wspólnot¹ w drodze, wspólnot¹ pielgrzymów. Jesteœmy
wspólnie w drodze ku ¿yciu w ca³ej jego pe³ni. Prosimy Boga o przewodnictwo i inspiracjê, aby nasza pielgrzymka otworzy³a nas na siebie przez
dynamiczn¹ i kreatywn¹ interakcjê na rzecz sprawiedliwoœci. Bo¿e ¿ycia,
prowadŸ nas tak, byœmy stali siê ¿ywymi instrumentami Twojej sprawiedliwoœci i pokoju!
T³umaczy³: Karol Karski
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AKTYWNOŒÆ EKUMENICZNA
PAPIE¯A FRANCISZKA

Jako arcybiskup Buenos Aires kardyna³ Jorge Maria Bergoglio utrzymywa³
serdeczne kontakty z przedstawicielami dzia³aj¹cych tam wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich, a tak¿e wyznawcami innych religii. Wykazywa³ siê przy
tym niespotykan¹ wœród hierarchów rzymskokatolickich pokor¹ wobec chrzeœcijan innych wyznañ. Potrafi³ na przyk³ad uklêkn¹æ przed pastorem zielonoœwi¹tkowym i poprosiæ go o b³ogos³awieñstwo. Z duchownym luterañskim
Marcelo Figueroa oraz rabinem Abrahamem Skork¹ nagra³ 29 odcinków o Biblii dla telewizji Canale. 21. Ze Skork¹ ³¹czy go przyjaŸñ, a jej wyrazem jest
te¿ wspólna ksi¹¿ka. Tê postawê otwarcia kard. Bergoglio przyniós³ ze sob¹ na
Stolicê Piotrow¹, o czym mo¿na siê by³o przekonaæ podczas pierwszego spotkania papie¿a Franciszka z przedstawicielami Koœcio³ów uczestnicz¹cych w
uroczystoœci inauguracji jego pontyfikatu. Sympatycznym przejawem takiej
postawy jest fakt, ¿e adresatami s³ynnych telefonów Franciszka s¹ te¿ niekatolicy, o czym siê przekona³ wspomniany pastor Figueroa.

Dialog z prawos³awiem
„Wiele razy, jako arcybiskup Buenos Aires uczestniczy³em w Boskiej Liturgii wspólnot prawos³awnych ¿yj¹cych w tym mieœcie, ale kiedy jestem dziœ
tutaj, w tym koœciele patriarchalnym œw. Jerzego, by obchodziæ uroczystoœæ
œwiêtego Andrzeja aposto³a, pierwszego z powo³anych i brata Piotra, patrona
Patriarchatu Ekumenicznego, odczytujê to naprawdê jako szczególn¹ ³askê,
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któr¹ daje mi Pan” – mówi³ Franciszek w katedrze w Fanarze, dzielnicy dawnego Konstantynopola, na zakoñczenie liturgii pod przewodnictwem patriarchy Bart³omieja I. W dniach 28-30 listopada 2014 r. papie¿ goœci³ w Turcji
odwiedzaj¹c, tak jak jego poprzednicy, honorowego przywódcê prawos³awia.
Franciszek, nazywaj¹c patriarchê „najdro¿szym bratem Bart³omiejem”,
przypomnia³, ¿e ich spotkanie odbywa siê kilka dni po zakoñczeniu obchodów
50.rocznicy Soboru Watykañskiego II. Doda³, ¿e „Dekret o ekumenizmie”,
uznaj¹c prawdziwoœæ sakramentów w prawos³awiu, zaleca, „¿e aby wiernie
zachowaæ pe³niê tradycji chrzeœcijañskiej i doprowadziæ do pojednania chrzeœcijan Wschodu i Zachodu niezwykle wa¿ne jest zachowanie i podtrzymanie
bogatej spuœcizny Koœcio³ów Wschodnich, nie tylko jeœli idzie o tradycje liturgiczne i duchowe, ale tak¿e normy kanoniczne, ustalone przez Œwiêtych Ojców i sobory, reguluj¹ce ¿ycie tych Koœcio³ów”.
Zdaniem biskupa Rzymu „wa¿ne jest podkreœlenie przestrzegania tej zasady jako niezbêdnego i wzajemnego warunku przywrócenia pe³nej jednoœci,
która nie oznacza ani podporz¹dkowania jednego Koœcio³a drugiemu ani te¿
wch³oniêcia, ale raczej przyjêcie wszystkich darów, jakie Bóg da³ ka¿demu, by
ukazaæ ca³emu œwiatu wielk¹ tajemnicê zbawienia dokonanego przez Chrystusa Pana za poœrednictwem Ducha Œwiêtego”.
Franciszek wskaza³ na zadania, jakie stoj¹ we wspó³czesnym œwiecie wobec
uczniów Jezusa Chrystusa. Pierwsze to wyzwanie wobec cierpi¹cych z powodu niedo¿ywienia, rosn¹cego bezrobocia, wysokiego odsetka ludzi m³odych
bez pracy i wzrostu wykluczenia spo³ecznego, które mo¿e prowadziæ do dzia³alnoœci przestêpczej, a nawet rekrutacji terrorystów. „Jako chrzeœcijanie jesteœmy wezwani, byœmy wspólnie pokonywali tê globalizacjê obojêtnoœci, która
wydaje siê dziœ panowaæ oraz budowali now¹ cywilizacjê mi³oœci i solidarnoœci” – przekonywa³ Franciszek.
Drugie wyzwanie ma zwi¹zek z konfliktami i aktami terroryzmu. „G³os
ofiar konfliktów pobudza nas, byœmy przyspieszyli kroku na drodze pojednania i komunii miêdzy katolikami a prawos³awnymi. Zreszt¹ jak¿e mo¿emy
wiarygodnie g³osiæ orêdzie pokoju, które pochodzi od Chrystusa, jeœli nadal
istniej¹ miêdzy nami rywalizacje i spory?” – pyta³ Franciszek.
Trzeci wzywaj¹cy nas g³os, mówi³ Papie¿, to g³os ludzi m³odych, którzy
¿yj¹ bez nadziei, pokonani przez nieufnoœæ i rezygnacjê. „Nowe pokolenia nigdy nie bêd¹ mog³y zyskaæ prawdziwej m¹droœci i zachowaæ ¿ywej nadziei,
jeœli nie bêdziemy w stanie doceniæ i przekazaæ prawdziwego humanizmu,
wyp³ywaj¹cego z Ewangelii i tysi¹cletniego doœwiadczenia Koœcio³a”- zauwa¿y³ Franciszek.
„Wasza Œwi¹tobliwoœæ, jesteœmy ju¿ na drodze ku pe³nej jednoœci i ju¿ mo¿emy ¿yæ wymownymi znakami rzeczywistej jednoœci, chocia¿ wci¹¿ jeszcze
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czêœciowej. To nas pociesza i wspiera w kontynuowaniu tej drogi. Jesteœmy
pewni, ¿e na tej drodze jesteœmy wspierani wstawiennictwem aposto³a Andrzeja i jego brata Piotra, uwa¿anych przez tradycjê za za³o¿ycieli Koœcio³ów Konstantynopola i Rzymu. Proœmy Boga o wielki dar pe³nej jednoœci i zdolnoœci
przyjêcia go w naszym ¿yciu. I nigdy nie zapominajmy, aby modliæ siê za siebie nawzajem” – zakoñczy³ Papie¿.
We wczeœniejszym przemówieniu patriarcha Bart³omiej przypomnia³, ¿e
rozpoczêty 50 lat temu spotkaniem papie¿a Paw³a VI i patriarchy Atenagorasa
katolicko-prawos³awny „dialog mi³oœci i prawdy” jest drog¹ d³ug¹ i niekiedy
trudn¹, ale „bez powrotu”. Ma ona na celu usuniêcie przeszkód nagromadzonych w ci¹gu tysi¹clecia. Jest to „dialog miêdzy braæmi, a nie, jak kiedyœ, rywalami”. Wyrazem tego dialogu s¹ wzajemne wizyty, jakie sk³adaj¹ sobie Koœcio³y Rzymu i Konstantynopola z okazji ich œwi¹t patronalnych: aposto³ówbraci Piotra i Andrzeja. Przekazana przez nich wspólna nam wiara zosta³a
zdogmatyzowana podczas soborów powszechnych i jest dziedzictwem naszych
Koœcio³ów, a tak¿e „niezachwianym fundamentem naszej jednoœci”.
Bart³omiej zauwa¿y³, ¿e choæ Franciszek krótko kieruje swym Koœcio³em, sta³
siê dla wspó³czesnych „zwiastunem mi³oœci, pokoju i pojednania” nie tylko za
spraw¹ nauczania, ale przede wszystkim dziêki prostocie, pokorze i mi³oœci do
wszystkich, z jakimi pe³ni sw¹ pos³ugê.
Przypomnia³, ¿e trwaj¹ przygotowania do soboru ogólnoprawos³awnego,
który ma siê odbyæ w Stambule w 2016 r. Poprosi³ papie¿a o modlitwê w intencji tych prac. – Niestety, tysi¹cletnie zerwanie komunii eucharystycznej
miêdzy naszymi Koœcio³ami nie pozwala jeszcze na zwo³anie wielkiego,
wspólnego soboru powszechnego – stwierdzi³ patriarcha. W „oczekiwaniu na
pe³n¹ komuniê” patriarcha Bart³omiej I wyrazi³ nadziejê na obecnoœæ katolickich obserwatorów podczas soboru ogólnoprawos³awnego.
Na zakoñczenie honorowy zwierzchnik prawos³awia zauwa¿y³, ¿e „wspó³czeœni przeœladowcy chrzeœcijañstwa nie pytaj¹, do jakiego Koœcio³a nale¿¹
ofiary”. I doda³: „Jednoœæ, dla której jeszcze wiele musimy zrobiæ, ju¿ siê dokonuje, niestety za spraw¹ mêczeñstwa”.
Obaj patriarchowie podpisali wspóln¹ deklaracjê, w której zaapelowali do
wszystkich odpowiedzialnych za losy narodów, o umo¿liwienie wspólnotom
chrzeœcijañskim, ¿yj¹cym na Bliskim Wschodzie od dwóch tysiêcy lat, pozostania w ojczystej ziemi. Przypominaj¹c o doœwiadczeniach tamtejszych chrzeœcijan zauwa¿yli, ¿e istnieje równie¿ ekumenizm cierpienia. Wezwali te¿ strony konfliktu na Ukrainie do poszukiwania drogi dialogu i poszanowania prawa
miêdzynarodowego, aby po³o¿yæ kres konfliktowi i pozwoliæ wszystkim Ukraiñcom ¿yæ w zgodzie.
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Media odnotowa³y, ¿e papie¿ Franciszek schyli³ siê nisko przed patriarch¹
Bart³omiejem i poprosi³ go o b³ogos³awieñstwo dla niego i dla Koœcio³a rzymskokatolickiego.
Wydarzenie to wymaga kilka s³ów komentarza. Wizyta papie¿a Franciszka
w Fanarze u ekumenicznego patriarchy Bart³omieja I to kontynuacja dobrych
braterskich stosunków, zapocz¹tkowanych przez ich poprzedników. Jednak
niepoprawnymi optymistami s¹ ci, którzy twierdz¹, ¿e to spotkanie patriarchy Zachodu i patriarchy Wschodu przyspieszy dialog Koœcio³a katolickiego
z prawos³awiem. Nie chodzi tu o dwóch g³ównych aktorów dialogu. Zarówno Franciszek, jak i Bart³omiej I to wspaniali pasterze, którzy ca³ym dotychczasowym ¿yciem œwiadcz¹, jak bardzo le¿y im na sercu sprawa jednoœci
chrzeœcijan. Problem tkwi w pewnej asymetrii miêdzy obydwoma patriarchami. Bart³omiej I jest duchowym przywódc¹ prawos³awia na zasadzie primus
inter pares (pierwszy wœród równych) i nie ma, rzecz jasna, takiej pozycji,
jak¹ ma papie¿ w Koœciele rzymskokatolickim. Wiadomo te¿, ¿e choæ historycznie Konstantynopol zajmuje drugie miejsce po Rzymie w hierarchii patriarchatów, to jego rola w ci¹gu wieków mala³a, a na potêgê wyrasta³ patriarchat moskiewski. Niedawny spór miêdzy patriarchatem moskiewskim a
ekumenicznym patriarchatem Konstantynopola o kanoniczn¹ jurysdykcjê
nad Koœcio³em prawos³awnym w Estonii – na szczêœcie ju¿ rozwi¹zany –
pokaza³ rosn¹ce aspiracje Moskwy.
Zaanga¿owanie ekumeniczne Bart³omieja I nie jest dobrze widziane w tradycyjnych krêgach prawos³awnych, zw³aszcza na górze Athos – najœwiêtszym
miejscu prawos³awia, swoistej enklawie potê¿nego niegdyœ Bizancjum, podleg³ej patriarsze Konstantynopola. Zbuntowani mnisi z monasteru Esfigmen
uwa¿aj¹ za heretyków wszystkich patriarchów Konstantynopola, pocz¹wszy
od Atenagorasa. Dlatego wszelkie gesty, a zw³aszcza ustalenia miêdzy papie¿em a patriarch¹ ekumenicznym, nie mog¹ wywo³aæ pozytywnego rezonansu
w ca³ym prawos³awiu.
Podobne spostrze¿enia mo¿na odnieœæ do wczeœniejszych rozmów i modlitw obydwu patriarchów w Ziemi Œwiêtej, dok¹d Franciszek uda³ siê w
dniach 24-26 maja 2014 r. w 50. rocznicê historycznego spotkania papie¿a
Paw³a VI z patriarcha Atenagorasem. Wymowne by³o has³o pielgrzymki Ut
unum sint (Aby byli jedno) i logo: z³¹czeni w braterskim uœcisku Piotr i Andrzej w jednej ³odzi.
Papie¿ Franciszek i patriarcha Bart³omiej I spotkali siê w Jerozolimie a¿
czterokrotnie. Jednym z najwa¿niejszych jej momentów by³o podpisanie 25
maja przez Franciszka i Bart³omieja I wspólnej deklaracji, na zakoñczenie ich
prywatnego spotkania w siedzibie delegatury apostolskiej w Jerozolimie.
„Przez nasze wspólne œwiadectwo Dobrej Nowiny mo¿emy byæ w stanie po-
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móc ludziom naszych czasów, aby odkryli na nowo drogê prowadz¹c¹ do
prawdy, sprawiedliwoœci i pokoju” — czytamy w dokumencie. Podkreœlili, ¿e
sk³adaj¹c wspólnie œwiadectwo o Dobrej Nowinie Ewangelii, chrzeœcijanie
mog¹ pomóc wspó³czesnym ludziom w ponownym odkryciu drogi ku prawdzie, sprawiedliwoœci i pokojowi. Obaj patriarchowie wezwali wszystkich
chrzeœcijan, wyznawców wszystkich tradycji religijnych i ludzi dobrej woli
„do uznania pilnej potrzeby naszych czasów, zmuszaj¹cej do szukania pojednania i jednoœci rodziny ludzkiej z pe³nym poszanowaniem s³usznych ró¿nic,
dla dobra ca³ej ludzkoœci i przysz³ych pokoleñ”.
W drugim dniu pielgrzymki, w bazylice Grobu Pañskiego w Jerozolimie,
w 50. rocznicê spotkania Paw³a VI i Atenagorasa, papie¿ Franciszek zaznaczy³, ¿e w³aœnie to miejsce uzmys³awia szczególnie dramat podzia³u chrzeœcijan. Jednoczeœnie jednak droga przebyta w ci¹gu minionego pó³wiecza uœwiadamia, ¿e „dziêki impulsowi Ducha Œwiêtego sta³o siê mo¿liwe podjêcie naprawdê wa¿nych kroków na drodze ku jednoœci. Mamy œwiadomoœæ, ¿e
pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby osi¹gn¹æ tê pe³niê komunii, która
mog³aby siê wyraziæ tak¿e we wspólnym stole eucharystycznym, czego gor¹co
pragniemy. Jednak¿e ró¿nice nie powinny nas przera¿aæ i parali¿owaæ naszej
drogi. Musimy wierzyæ, ¿e tak jak zosta³ usuniêty kamieñ z grobu, podobnie
tak¿e mog¹ zostaæ usuniête wszelkie przeszkody, które jeszcze uniemo¿liwiaj¹
miêdzy nami pe³n¹ komuniê” — podkreœli³ papie¿. Zachêci³ do proszenia nawzajem o przebaczenie za grzechy pope³nione wobec innych chrzeœcijan, odwa¿nego krzewienia nowych relacji braterskich, pamiêtania o powo³aniu Koœcio³a do jednoœci.
Z kolei patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I powiedzia³: „Wymieniliœmy uœcisk mi³oœci, by kontynuowaæ drogê do pe³nej jednoœci w mi³oœci i
prawdzie”. Do pójœcia ni¹, stwierdzi³ Patriarcha, wezwani s¹ chrzeœcijanie
w stosunkach miêdzy sob¹, niezale¿nie od tego, do jakiego Koœcio³a czy wyznania nale¿¹, daj¹c w ten sposób przyk³ad ca³emu œwiatu.

Dialog z zielonoœwi¹tkowcami
Je¿eli idzie o dialog z Koœcio³em prawos³awnym i Koœcio³ami wyros³ymi z
Reformacji papie¿ Franciszek idzie utart¹ drog¹ wyznaczona przez poprzednich papie¿y. Jest natomiast pierwszym biskupem Rzymu, który docenia wagê
i dynamizm Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych.
Du¿ym echem w mediach œwiatowych odbi³o siê spotkanie papie¿a Franciszka z zielonoœwi¹tkowcami 28 lipca 2014 r. we w³oskiej Casercie. ZadecySPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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dowa³y o tym dwa czynniki: by³o to pierwsze w dziejach tak du¿ej rangi spotkanie papie¿a z przedstawicielami pentekostalizmu, a po drugie: Franciszek
przyjecha³ specjalnie do zielonoœwi¹tkowców, a przecie¿ dwa dni wczeœniej
by³ z wizyt¹ duszpastersk¹ w tym mieœcie. A najczêœciej cytowanym fragmentem przemówienia papieskiego by³y s³owa, w których przeprosi³ on zielonoœwi¹tkowców za krzywdy, jakich doznali od rzymskich katolików. Chodzi nie
tylko o sytuacjê we W³oszech, gdzie zielonoœwi¹tkowcy byli zwalczani metodami administracyjnymi przy wsparciu duchownych katolickich, ale tak¿e o
kontekst latynoamerykañski znany Papie¿owi. Na kontynencie tym zielonoœwi¹tkowcy masowo przejmuj¹ wiernych z Koœcio³a rzymskokatolickiego, co
czêsto doprowadza do konfliktów.
Spotkanie mia³o dla Franciszka tak¿e wymiar osobisty, bowiem goœci³ go
pastor Giovanni Traettino, z którym zna siê od czasów pos³ugi biskupiej w
Buenos Aires. Franciszek z³o¿y³ wizytê w domu pastora, gdzie spotka³ siê z
jego rodzin¹. Nastêpnie pojecha³ samochodem do nieukoñczonego jeszcze
koœcio³a Pojednania. Czeka³o tam na niego oko³o 350 osób, g³ównie chrzeœcijan ewangelikalnych, przyby³ych nie tylko z W³och, ale tak¿e z USA, Argentyny, Kanady, Hiszpanii, Francji i Indii. Trzymaj¹c w jednej rêce sw¹
czarn¹ torbê, drug¹ pozdrawia³ ludzi machaj¹cych do niego z okolicznych
balkonów.
Papie¿ Franciszek na powitanie powiedzia³ – „Przyjecha³em, by spotkaæ siê
z braæmi”. W gronie oko³o 350 chrzeœcijan ewangelikalnych, papie¿ zmówi³
modlitwê „Ojcze nasz”. Przemawiaj¹c Franciszek stwierdzi³, ¿e papie¿ mo¿e
mieæ pokusê, by powiedzieæ: „ja jestem Koœcio³em, wy jesteœcie sekt¹”. Jednak „Jezus modli³ siê o jednoœæ. Duch Œwiêty sprawia ró¿norodnoœæ w Koœciele. To On j¹ sprawia. Ale ten sam Duch Œwiêty sprawia jednoœæ i Koœció³ jest
jeden w ró¿norodnoœci. Ró¿norodnoœæ jest pojednana przez Ducha Œwiêtego –
mówi³ Franciszek. Doda³, ¿e „wœród tych, którzy przeœladowali i potêpiali zielonoœwi¹tkowców” byli tak¿e katolicy. – „Jestem pasterzem katolików i proszê
was o przebaczenie za tych braci i siostry, którzy tego nie rozumieli albo byli
zwiedzeni przez diab³a”- podkreœli³ mocno Franciszek. Wskaza³ przy tym na
koniecznoœæ kroczenia w obecnoœci Boga, gdy¿ to w³aœnie Jego obecnoœæ sprawia braterstwo miêdzy nami. „Zatrzymujemy siê, patrzymy na siebie nawzajem i widzimy, ¿e jesteœmy do siebie doœæ podobni” – zauwa¿y³ Franciszek.
Wezwa³ zielonoœwi¹tkowców, by szanowali „ró¿norodnoœæ i harmoniê charyzmatów”, gdy¿ to Duch Œwiêty „jest harmoni¹, która sprawia tê ró¿norodnoœæ”.
Wczeœniej papie¿ przyj¹³ w Watykanie grono przywódców ewangelikalnych
z USA, w tym znanego ewangelistê telewizyjnego Joela Osteena, a póŸniej
kolejnych telewizyjnych kaznodziejów z Teksasu – Jamesa Robinsona i Ken-
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netha Copelanda oraz sekretarza generalnego Œwiatowego Aliansu Ewangelikalnego (WEA) Geoff Tunnicliffe. Bezprecedensowe, trzygodzinne spotkanie
kontynuowano podczas wspólnego obiadu, w czasie którego zrobiono zdjêcie
przedstawiaj¹ce papie¿a Franciszka i pastora Robinsona, jak w euforii „przybijaj¹ pi¹tkê”.
Pastor Adam Ciuæka na portalu ekumenizm.pl tak skomentowa³ te wydarzenia:
„Papie¿ Franciszek ma po³udniowoamerykañsk¹ perspektywê chrzeœcijañstwa, tak ró¿n¹ od eurocentryzmu Benedykta XVI czy Jana Paw³a II. Dlatego
zdaje sobie sprawê z si³y ruchu zielonoœwi¹tkowego, który rozprzestrzenia siê
z wielkim dynamizmem w Azji, Afryce czy Ameryce £aciñskiej – najludniejszych kontynentach œwiata. Osobiste doœwiadczenia papie¿a, z pewnoœci¹ tak¿e rzutuj¹ na otwarcie ekumeniczne na pentekostalizm.
Zielonoœwi¹tkowcy d³ugo musieli czekaæ na takie gesty najwy¿szych
przedstawicieli historycznych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Przez lata niedoceniani przez innych chrzeœcijan, spychani na margines dialogu ekumenicznego, czêsto traktowani jak sekta, zd¹¿yli siê skutecznie okopaæ mentalnie w
poczuciu oblê¿onej twierdzy, st¹d du¿a ostro¿noœæ wobec takich gestów papie¿a, równie¿ w Polsce. Spora czêœæ przywódców zielonoœwi¹tkowych zachowuje du¿¹ powœci¹gliwoœæ wobec ekumenicznej ofensywy Franciszka.
Mentalnoœæ „oblê¿onej twierdzy” skutkuje doœæ czêstym „pragmatyzmem” z
ich strony, który ka¿e deklarowaæ jedno przed katolikami i bywaæ gdzie trzeba, a z drugiej strony mówiæ coœ zupe³nie innego w gronie swoich, zapewniaj¹c o g³êbokim sceptycyzmie wobec ekumenizmu. Spora czêœæ zielonoœwi¹tkowców, pomimo takich postaw niektórych swoich liderów, jednak entuzjastycznie przyjmuje gesty papie¿a, widz¹c w nich autentyczn¹ chêæ zbli¿enia i
otwarcia siê na dialog.
Gesty s¹ bardzo wa¿ne i nie sposób ich przeceniæ. Czekajmy jednak na konkretne kroki zmierzaj¹ce do pojednania chrzeœcijan tradycji rzymskokatolickiej
i zielonoœwi¹tkowej nie tylko w sferze mentalnej (choæ ta jest nie do przecenienia), ale przede wszystkim w dialogu teologicznym”.
Wobec wa¿nych wydarzeñ z udzia³em przedstawicielami prawos³awia i
pentakostalizmu skromniej przedstawiaj¹ siê spotkania z Koœcio³ami Reformacji. Na pewno jednak, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê 500-leciem Reformacji,
tych spotkañ bêdzie wiêcej i bêd¹ mia³y one du¿¹ rangê.
Papie¿ Franciszek nie sprawi³, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki dokona³ nag³ego przyspieszenia w dialogu ekumenicznym. Wprowadzi³ natomiast – i wprowadza – we wzajemne stosunki nawet wiêcej serdecznoœci, bezpoœrednioœci i
otwartoœci od Jana Paw³a II, który by³ znany powszechnie z takiej postawy.
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Znakomicie wyra¿aj¹ to s³owa Franciszka wypowiedziane w Fanarze wobec
patriarchy Bart³omieja I:
„Spotykanie siê, spojrzenie sobie nawzajem w oczy, wymiana poca³unku
pokoju, modlitwa jeden za drugiego to podstawowe wymiary drogi ku przywróceniu pe³nej jednoœci, do której d¹¿ymy. Wszystko to poprzedza i towarzyszy nieustannie owemu innemu istotnemu wymiarowi tej drogi, jakim jest dialog teologiczny. Prawdziwy dialog jest zawsze spotkaniem osób obdarzonych
imieniem, obliczem, histori¹, a nie tylko wymiany idei”.
Nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, ¿e Franciszek jest pierwszym papie¿em, który docenia wagê potê¿nego nurtu chrzeœcijañstwa, jakim jest pentekostalizm.
Jego poprzednicy sporadycznie i nie tak „okazale” jak w Casercie spotykali siê
z przedstawicielami Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych. Franciszek czyni to czêsto i – jak siê wydaje – z potrzeby serca, a spotkaniom tym nadaje du¿¹ rangê.
Grzegorz Polak
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WSPÓLNIE DLA ¯YCIA:
MISJA I EWANGELIZACJA
W ZMIENIAJ¥CYCH SIÊ KONTEKSTACH
(2013)

Komisja Misji Œwiatowej i Ewangelizacji od Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) w Porto Alegre w 2006 r. pracowa³a nad now¹
ekumeniczn¹ deklaracj¹ misyjn¹. Nowa deklaracja zosta³a przed³o¿ona X
Zgromadzeniu Ogólnemu w 2013 r. w Pusan (Republika Korei). Od po³¹czenia Miêdzynarodowej Rady Misyjnej z ŒRK w 1961 r. w New Delhi powsta³a
tylko jedna zasadnicza deklaracja ŒRK poœwiêcona sprawom misji i ewangelizacji, która zosta³a przyjêta przez Komitet Naczelny w 1982 r. pod tytu³em:
„Misja i ewangelizacja – deklaracja ekumeniczna”1 . Ta nowa deklaracja misyjna zosta³a przyjêta jednomyœlnie przez Komitet Naczelny podczas jego posiedzenia na Krecie 5 sierpnia 2012 r. Celem przed³o¿onego ekumenicznego
studium i refleksji jest rozwiniêcie wizji, konceptów i wytycznych dla nowego
rozumienia i odnowionej praktyki misji i ewangelizacji w zmieniaj¹cych siê
kontekstach. Za cel stawia ona sobie oddzia³ywanie poza kr¹g Koœcio³ów
cz³onkowskich ŒRK i stowarzyszonych z ni¹ organizacji misyjnych, tak abyœmy, pod przewodnictwem Boga ¿ycia, mogli wspólnie zaanga¿owaæ siê, aby
wszyscy ludzie mieli udzia³ w pe³ni ¿ycia!

1
Polski przek³ad: Misja i ewangelizacja. Deklaracja ekumeniczna. Dokument Œwiatowej Rady Koœcio³ów (1982), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1988 z. 1 (21), s. 41-63.
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Wspólnie dla ¿ycia:
Wprowadzenie do tematu
1. Wierzymy w Trójjedynego Boga, Stwórcê, Zbawiciela i Zachowawcê
wszelkiego ¿ycia. Bóg stworzy³ ca³¹ oikoumene na swój obraz i nieustannie
dzia³a w œwiecie, by anga¿owaæ siê dla ¿ycia i chroniæ je. Wierzymy w Jezusa
Chrystusa, ¿ycie œwiata i inkarnacjê mi³oœci Boga dla œwiata (J 3, 16). Wystêpowanie na rzecz ¿ycia w ca³ej jego pe³ni jest najwiêkszym zadaniem i misj¹
Jezusa Chrystusa (J 10, 10). Wierzymy w Boga, Ducha Œwiêtego, Dawcê
¯ycia, który utrzymuje i umacnia ¿ycie oraz odnawia ca³e stworzenie (Rdz 2,
7; J 3, 8). Negacja ¿ycia jest równoznaczna z zapieraniem siê Boga ¿ycia. Trójjedyny Bóg zaprasza nas do uczestnictwa w swojej ¿yciodajnej misji oraz obdarza moc¹ dawania œwiadectwa na temat wizji pe³ni ¿ycia dla wszystkich w
obliczu nowego nieba i nowej ziemi. Jak i gdzie rozpoznajemy ¿yciodajne
dzia³anie Boga, które umo¿liwia nam uczestniczenie w Jego misji w dzisiejszym œwiecie?
2. Misja rozpoczyna siê w sercu Trójjedynego Boga. Mi³oœæ, która trzyma
razem osoby Trójcy Œwiêtej, przenika ca³¹ ludzkoœæ i stworzenie. Misjonarski
Bóg, który wys³a³ Syna do œwiata, powo³uje ca³y lud Bo¿y (J 20, 21) i daje mu
si³ê bycia wspólnot¹ nadziei. Koœció³ otrzymuje misjê œwiêtowania ¿ycia i w
mocy Ducha Œwiêtego sprzeciwiania siê wszystkim niszcz¹cym ¿ycie si³om i
przemieniania ich. Jak¿e wa¿ne jest jednak przyjêcie Ducha Œwiêtego (J 20,
22), by staæ siê ¿ywymi œwiadkami przysz³ego Królestwa Bo¿ego! Wychodz¹c
z nowego postrzegania misji Ducha jak dochodzimy do nowej misji Boga w
œwiecie naznaczonym zmian¹ i ró¿norodnoœci¹?
3. ¯ycie w Duchu Œwiêtym jest istot¹ misji, w³aœciwym powodem, dlaczego
czynimy to, co czynimy i jak prze¿ywamy nasze ¿ycie. Ta duchowoœæ nadaje
naszemu ¿yciu g³êbokie znaczenie i sk³ania nas do dzia³ania. Jest ona œwiêtym
darem Stwórcy, energi¹, która nam daje si³ê opowiadania siê za ¿yciem i wystêpowania w jego ochronie. Misjonarska duchowoœæ ma dynamiczn¹ si³ê
transformacji, która przez duchowe zaanga¿owanie ludzi jest w stanie przemieniæ œwiat przez Bo¿¹ ³askê. Jak mo¿emy wróciæ do misji, która staje siê skuteczna jako duchowoœæ transformacyjna i wstawia siê za ¿yciem?
4. Bóg pos³a³ Syna, aby nie tylko zbawiæ ludzkoœæ lub przynieœæ czêœciowe zbawienie. Ewangelia jest raczej Dobr¹ Nowin¹ dla ka¿dej czêœci stworzenia oraz ka¿dego aspektu naszego ¿ycia i naszego spo³eczeñstwa. Przeto
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jest rzecz¹ decyduj¹c¹ rozumienie i potwierdzenie misji Bo¿ej w sensie kosmicznym, ¿e wszelkie ¿ycie, ca³a oikoumene, zwi¹zana jest z sob¹ sieci¹
¿ycia. Wobec oczywistych zagro¿eñ dla przysz³oœci naszej planety musimy
zadaæ sobie pytanie, jakie maj¹ one znaczenie dla naszego uczestnictwa w
misji Bo¿ej.
5. Historia misji chrzeœcijañskiej by³a naznaczona wyobra¿eniami geograficznej ekspansji z jednego centrum chrzeœcijañskiego do „nieosi¹gniêtych obszarów” ziemi, a¿ po krañce œwiata. Ale dzisiaj jesteœmy skonfrontowani z radykalnie zmieniaj¹cym siê krajobrazem koœcielnym, opisywanym jako „chrzeœcijañstwo œwiatowe”, w którym wiêkszoœæ chrzeœcijan ¿yje na globalnym
Po³udniu i Wschodzie lub tam ma swój pocz¹tek2 . Migracja sta³a siê ogólnoœwiatowym, wielokierunkowym zjawiskiem, które kszta³tuje na nowo mapê
chrzeœcijañstwa. Powstanie silnych, zielonoœwi¹tkowo i charyzmatycznie ukierunkowanych ruchów, które wywodz¹ siê z ró¿nych regionów, to jedna z najbardziej charakterystycznych cech dzisiejszego chrzeœcijañstwa œwiatowego.
Jakie impulsy dla misji i ewangelizacji – w teologii, programach i praktyce –
rodz¹ siê z tego „przemieszczenia centrum chrzeœcijañstwa”?
6. Misja by³a rozumiana jako ruch, który przebiega z centrum do peryferii i
od uprzywilejowanych do marginalizowanych w spo³eczeñstwie. Dzisiaj ludzie z marginesu spo³eczeñstwa chc¹ byæ sami podmiotami misji i podkreœlaj¹
jej przemieniaj¹cy charakter. Odwrócenie ról w rozumieniu misji ma silny fundament biblijny, poniewa¿ Bóg wybra³ ubogich, g³upich i s³abych (1 Kor 1,
18-31), aby posun¹æ naprzód sw¹ misjê sprawiedliwoœci i pokoju, ¿eby ¿ycie
mog³o pomyœlnie siê rozwijaæ. Jeœli w koncepcie misji istnieje przemieszczenie od „misji ku peryferiom” do „misji [wychodz¹cej] od peryferii”, to jak
wygl¹da wówczas szczególny wk³ad ludzi z peryferii spo³eczeñstwa? I dlaczego ich doœwiadczenia i perspektywy maj¹ decyduj¹ce znaczenie dla rozwoju
nowej wizji misji i ewangelizacji?
7. ¯yjemy w œwiecie, w którym wiara w mamonê zagra¿a wiarygodnoœci
Ewangelii. Ideologia rynku zwiastuje pos³anie, ¿e globalny rynek uratuje œwiat
przez nieograniczony wzrost. Ten mit stanowi zagro¿enie nie tylko dla ekonomicznego, lecz tak¿e dla duchowego ¿ycia ludzi, nie tylko dla ludzkoœci, lecz
tak¿e dla ca³ego stworzenia. Jak mo¿emy zwiastowaæ Dobr¹ Nowinê i wartoœci Królestwa Bo¿ego na globalnym rynku, jak mo¿emy pokonaæ ducha ryn2
Por. Todd M. Johnson, Kenneth R. Ross (red.), Atlas of Global Christianity, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009.
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ku? Jaki rodzaj dzia³alnoœci misyjnej w skali globalnej mo¿e podj¹æ Koœció³
poœród ekonomicznej i ekologicznej niesprawiedliwoœci i kryzysów?
8. Ka¿dy chrzeœcijanin, wszystkie Koœcio³y i zbory s¹ powo³ane do zwiastowania z zaanga¿owaniem i radoœci¹ pos³ania Ewangelii Jezusa Chrystusa, Dobrej Nowiny o zbawieniu. Ewangelizacja oznacza dzielenie siê ufnie, lecz te¿ z
pokor¹ nasz¹ wiar¹ i przekonaniami z innymi ludŸmi. Takie dzielenie siê jest
darem dla innych, darem, który zapowiada mi³oœæ, ³askê i mi³osierdzie Bo¿e w
Chrystusie. Jest niezawodnym owocem autentycznej wiary. Przeto Koœció³ w
ka¿dym pokoleniu musi odnowiæ swoje ewangelizacyjne wyznanie jako istotny element sposobu, w jaki przybli¿amy œwiatu mi³oœæ Boga. Jak mo¿emy
Bo¿¹ mi³oœæ i sprawiedliwoœæ zwiastowaæ pokoleniu, które ¿yje w zindywidualizowanym, zsekularyzowanym i materialistycznym œwiecie?
9. Koœció³ ¿yje w multireligijnych i multikulturowych kontekstach. Nowe
technologie komunikacyjne prowadz¹ do tego, ¿e ludzie na ca³ym œwiecie rozwijaj¹ silniejsz¹ œwiadomoœæ swej to¿samoœci i wyobra¿eñ o ¿yciu. Na p³aszczyŸnie lokalnej i globalnej chrzeœcijanie wspó³pracuj¹ z wyznawcami innych
religii i kultur w budowaniu spo³eczeñstw mi³oœci, pokoju i sprawiedliwoœci.
Pluralizm stanowi dla Koœcio³ów wyzwanie, przeto powa¿ne opowiedzenie siê
za dialogiem miêdzyreligijnym i komunikacj¹ miêdzykulturow¹ jest nieuniknione. Jakie s¹ ekumeniczne przekonania, gdy chodzi o z³o¿enie w œwiecie
wielu religii i kultur wspólnego œwiadectwa o ¿yciodajnej misji i praktykowanie jej?
10. Koœció³ jest darem Boga dla œwiata, aby go przemieniæ i przybli¿yæ Królestwu Bo¿emu. Jego misj¹ jest przynoszenie nowego ¿ycia i zwiastowanie
obecnoœci Boga mi³oœci w naszym œwiecie. Musimy w jednoœci uczestniczyæ
w misji Boga oraz przezwyciê¿aæ podzia³y i napiêcia, które wœród nas istniej¹,
aby œwiat uwierzy³ i wszyscy stanowili jednoœæ (J 17, 21). Koœció³ jako wspólnota uczniów Chrystusa musi staæ siê wspólnot¹ inkluzyjn¹; celem jego istnienia jest przynoszenie œwiatu zbawienia i pojednania. Jak Koœció³ mo¿e siê odnowiæ, ¿eby sta³ siê Koœcio³em misjonarskim i zmierzaj¹cym wspólnie ku pe³ni ¿ycia?
11. Przed³o¿ona deklaracja podkreœla niektóre kluczowe zmiany w rozumieniu misji Ducha Œwiêtego w ramach misji Trójjedynego Boga (missio Dei),
które siê ujawni³y w wyniku pracy Komisji do Spraw Misji Œwiatowej i Ewangelizacji. Dzieli siê ona na cztery g³ówne rozdzia³y:

Duch misji: oddech ¿ycia
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Duch wyzwolenia: misja z punktu widzenia peryferii
Duch wspólnoty: Koœció³ w drodze

Duch Piêædziesi¹tnicy: Dobra Nowina dla wszystkich.
Refleksja nad tymi tematami doprowadzi³a nas do rozumienia dynamiki,
sprawiedliwoœci, wieloœci i transformacji jako kluczowych konceptów misji w
zmieniaj¹cych siê kontekstach dzisiejszych czasów. Jako odpowiedŸ na wy¿ej
postawione kwestie formu³ujemy dziesiêæ afirmacji (podstawowych przekonañ) na temat misji i ewangelizacji.



Duch misji: Oddech ¿ycia
Misja Ducha
12. Duch Bo¿y – ruach – unosi³ siê na pocz¹tku nad wod¹ (Rdz 1, 2) oraz
by³ Ÿród³em ¿ycia i tchnieniem cz³owieczeñstwa (Rdz 2,7). W Biblii hebrajskiej Duch kierowa³ ludem Bo¿ym – obdarzy³ go m¹droœci¹ (Prz 8), udzieli³
daru prorokowania (Iz 61,1), wzbudzi³ ¿ycie w uschniêtych koœciach (Ez 37),
przywróci³ ludziom marzenia (Jl 2), przyniós³ odnowê, wype³niaj¹c œwi¹tyniê
chwa³¹ Pana (2 Krn 7,1).
13. Ten sam Duch Bo¿y, który podczas stworzenia „unosi³ siê nad wod¹”,
zst¹pi³ na Mariê (£k 1,35) i doprowadzi³ do narodzin Jezusa. By³ to ten sam
Duch Œwiêty, który upe³nomocni³ Jezusa podczas chrztu (Mk 1,10) i da³ Mu
zlecenie misyjne (£k 4, 14; 18). Jezus Chrystus, nape³niony Duchem Bo¿ym,
zmar³ na krzy¿u. Odda³ swego Ducha (J 19,30). W œmierci, w ch³odzie grobu,
przez moc Ducha Œwiêtego zosta³ wskrzeszony do ¿ycia jako pierworodny
wœród zmar³ych (Rz 8,11).
14. Po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus ukaza³ siê swojej wspólnocie i
wys³a³ swoich uczniów na misjê: „Jak Ojciec mnie pos³a³, tak i ja was posy³am” (J 20,21-22). Przez dar Ducha Œwiêtego, „moc¹ z wysokoœci” (£k 24, 49;
Dz 1,8) zostali przemienieni w now¹ wspólnotê, wspólnotê œwiadectwa nadziei
w Chrystusie (£k 24,49; Dz 1,8). Zbór pierwotny prowadzi³ ¿ycie w Duchu
jednoœci, jego cz³onkowie dzielili siê wszystkim, co posiadali (Dz 2, 44-45).
15. Uniwersalnoœæ ekonomii Ducha w stworzeniu i partykularnoœæ dzia³ania
Ducha w zbawieniu musz¹ byæ, razem wziête, rozumiane jako misja Ducha dla
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nowego nieba i nowej ziemi, jeœli Bóg jest w koñcu „wszystkim we wszystkim” (1 Kor 15, 24-28). Duch Œwiêty dzia³a w œwiecie czêsto nie rozpoznany i
w sposób tajemniczy, który wykracza daleko poza mo¿liwoœæ naszej wyobraŸni (£k 1, 34-35; J 3,8; Dz 2,16-21).
16. Œwiadectwo biblijne potwierdza ró¿norodne rozumienie roli Ducha
Œwiêtego w ramach misji. Rozumienie, które podkreœla pe³n¹ zale¿noœæ Ducha
od Chrystusa, Parakleta jako Tego, który jako doradca i poœrednik wkracza dopiero wówczas, gdy Chrystus powraca do Ojca. Duch Œwiêty w tej perspektywie jest rozumiany jako ci¹g³a obecnoœæ Chrystusa, jako Ten, kto za Niego
wype³nia zadanie misyjne. To rozumienie prowadzi do misjologii, która skupia
siê na wysy³aniu i wychodzeniu w œwiat. Pneumatologiczna perspektywa misji
chrzeœcijañskiej uznaje zatem, ¿e misja bazuje w istocie na chrystologii i dzia³anie Ducha Œwiêtego widzi w relacji do dzie³a zbawienia przez Jezusa Chrystusa.
17. Inna perspektywa podkreœla, ¿e Duch Œwiêty jest „Duchem Prawdy”,
który „wprowadzi nas we wszelk¹ prawdê” (J 16,13) i który wieje dok¹d chce
(J 3,8) i w ten sposób ogarnia ca³y kosmos; tutaj Duch Œwiêty jest zwiastowany jako pocz¹tek Chrystusa a Koœció³ jako eschatologiczne zgromadzenie (synaxis) ludu Bo¿ego w Królestwie Bo¿ym. Ta perspektywa zak³ada, ¿e wierz¹cy wychodz¹ do œwiata w pokoju (misji), poniewa¿ w swoim zgromadzeniu
eucharystycznym otrzymali przeczucie i przedsmak eschatologicznego Królestwa Bo¿ego. Misja jako wychodzenie do œwiata jest zatem nie pocz¹tkiem,
lecz raczej skutkiem egzystencji Koœcio³a i jest okreœlana jako „liturgia po liturgii”3 .
18. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e przez Ducha uczestniczymy w misji mi³oœci, która jest pulsem trynitarnego ¿ycia. Prowadzi to do chrzeœcijañskiego œwiadectwa, które zwiastuje nieustannie ocalaj¹c¹ si³ê Boga przez Jezusa Chrystusa i podkreœla Bo¿¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ, moc¹ Ducha Œwiêtego, w ca³ym stworzonym œwiecie. Wszyscy, którzy odpowiadaj¹ na promieniuj¹c¹ mi³oœæ Boga, s¹ zaproszeni do uczestnictwa wraz z Duchem w misji
Bo¿ej.

3
Por. Ion Bria, The Liturgy after the Liturgy: Mission and Witness from an Orthodox Perspective,
Geneva 1996. Pojêcie pochodzi od arcybiskupa Anastasiosa Yannoulatosa i jest czêsto przez Ion Bria
u¿ywane.
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Misja i pomyœlnoœæ stworzenia
19. Misja jest przep³ywaniem nieskoñczonej mi³oœci Trójjedynego Boga.
Misja Bo¿a rozpoczyna siê aktem stworzenia. ¯ycie stworzenia i ¿ycie Boga s¹
ze sob¹ splecione. Misja Ducha Bo¿ego w³¹cza nas wszystkich do nieskoñczenie wielkodusznego aktu ³aski. Przeto jesteœmy wezwani do przezwyciê¿enia
ciasnej perspektywy antropocentrycznej i przyjêcia form misji, które wyra¿aj¹
nasz¹ pojednan¹ relacjê z wszelkim stworzonym ¿yciem. W krzyku ubogich
s³yszymy okrzyk ziemi i wiemy, ¿e ziemia od samego pocz¹tku wo³a³a do
Boga z powodu niesprawiedliwoœci cz³owieka (Rdz 4, 10).
20. Rozumienie misji, które obejmuje stworzenie, zyskuje w naszych Koœcio³ach na znaczeniu w kampaniach na rzecz sprawiedliwoœci ekologicznej i
nowego stylu ¿ycia jak równie¿ w duchowoœci traktuj¹cej ziemiê z respektem.
Jednak niekiedy zapominamy, ¿e ca³e stworzenie jest czêœci¹ pojednanej jednoœci, do której wszyscy jesteœmy powo³ani (2 Kor 5, 18-19). Nie wierzymy,
¿e ziemia zostanie odrzucona i tylko dusze zostan¹ uratowane; zarówno ziemia
jak te¿ nasze cia³a musz¹ ulec przemianie przez ³askê Ducha. Jak œwiadcz¹
wizja Izajasza i Objawienie Jana niebo i ziemia stan¹ siê nowe (Iz 11,1-9;
25,6-10;66,22; Ap 21, 1-4).
21. Nasze uczestnictwo w misji Bo¿ej, nasza egzystencja w ³onie stworzenia i nasze ¿ycie z Ducha musz¹ byæ ze sob¹ splecione, gdy¿ wzajemnie
ulegaj¹ zmianie. Nie powinniœmy d¹¿yæ do jednego z pominiêciem drugiego. Inaczej popadniemy w indywidualistyczn¹ duchowoœæ, która sprowadzi nas do fa³szywej wiary, ¿e mo¿emy nale¿eæ do Boga bez nale¿enia do naszego bliŸniego, i do duchowoœci, która wytwarza w nas dobre samopoczucie, podczas gdy cierpi¹ inne czêœci stworzenia, usychaj¹c z têsknoty za zbawieniem.
22. Potrzebujemy nowego nawrócenia (metanoia) w naszej misji, które zaprosi nas do nowej pokory wobec misji Ducha Bo¿ego. Mamy sk³onnoœæ do
rozumienia i praktykowania misji jako czegoœ, co ludzie czyni¹ dla innych.
Zamiast tego ludzie we wspólnocie z ca³ym stworzeniem mog¹ mieæ uczestnictwo w celebracji dzie³a Stwórcy. Po wieloma wzglêdami samo stworzenie ma
misjê wobec ludzkoœci; natura ma na przyk³ad moc uzdrawiania serca i cia³a
cz³owieka. Literatura m¹droœciowa potwierdza pochwa³ê stworzenia dla swojego Stwórcy (Ps 19,1-4; 66,1; 96,11-13; 98,4; 100,1; 150,6). Radoœæ i podziw
Stwórcy wobec swojego stworzenia s¹ jednym z Ÿróde³ naszej duchowoœci (Hi
38-39).
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23. Chcemy potwierdziæ nasz¹ duchow¹ ³¹cznoœæ ze stworzeniem, lecz rzeczywistoœæ wygl¹da tak, ¿e ziemia jest zatruwana i eksploatowana. Nieodpowiedzialna postawa konsumpcyjna nie prowadzi do nieograniczonego wzrostu,
lecz do bezgranicznej eksploatacji zasobów ziemi. Ludzka chciwoœæ przyczynia siê do globalnego ocieplenia i innych form zmiany klimatu. Jak mamy wyobraziæ sobie zbawienie, gdy ten trend utrzymuje siê a ziemia na zawsze pozostanie mocno uszkodzona? Sama ludzkoœæ nie mo¿e byæ uratowana, podczas
gdy reszta stworzonego œwiata ulegnie unicestwieniu. Sprawiedliwoœci ekologicznej nie da siê oddzieliæ od zbawienia i zbawienie nie mo¿e przyjœæ bez nowej pokory, która respektuje potrzeby wszelkiego ¿ycia na ziemi.

Dary duchowe i rozró¿nianie duchów
24. Duch Œwiêty obdarza swoimi darami szczodrze i bez ograniczeñ (1 Kor
12,8-10; Rz 12,6-8; Ef 4,11), maj¹ byæ one wykorzystane do zbudowania innych (1 Kor 12,7; 14,26) i pojednania ca³ego stworzenia (Rz 8,19-23). Jednym
z darów Ducha jest rozró¿nianie darów (1 Kor 12,10). Rozpoznajemy Ducha
Bo¿ego tam, gdzie ludzie anga¿uj¹ siê dla ¿ycia w ca³ej jego pe³ni i wszystkich
jego wymiarach, w³¹cznie z wyzwoleniem uciskanych, uzdrowieniem i pojednaniem rozbitych wspólnot oraz napraw¹ stworzenia. Z³e duchy dostrzegamy
tam, gdzie panuj¹ moce œmierci i zniszczenia ¿ycia.
25. Pierwsi chrzeœcijanie, jak wielu ludzi dzisiaj, prze¿ywali œwiat pe³en
duchów. Nowy Testament poœwiadcza istnienie ró¿nych duchów, w tym tak¿e
z³ych duchów, „s³u¿ebnych duchów” (tzn. anio³ów, Hbr 1, 14), „w³adze” i
„zwierzchnoœci” (Ef 6, 12), zwierzê (Ap 13,1-7) i inne moce – dobre i z³e.
Aposto³ Pawe³ poœwiadcza tak¿e duchowe walki (Ef 6,10-18; 2 Kor 10,4-6) i
zaleca sprzeciwianie siê z³u (Jk 4,7; 1 P 5,8). Koœcio³y s¹ wezwane do rozpoznania dzie³a pos³anego do œwiata i daj¹cego ¿ycie Ducha oraz do wspólnej
pracy z Duchem Œwiêtym nad zaprowadzaniem Bo¿ego Królestwa sprawiedliwoœci (Dz 1,6-8). Gdy doznaliœmy obecnoœci Ducha Œwiêtego, to jesteœmy
wezwani otworzyæ siê na Niego; przy tej okazji doœwiadczymy, ¿e Duch
Bo¿y ma czêsto tendencje wywrotowe, wykracza poza ustalone granice i zaskakuje nas.
26. Nasze spotkanie z Trójjedynym Bogiem jest zawsze prze¿yciem wewnêtrznym, osobistym i spo³ecznoœciowym, jednoczeœnie prowadzi nas do
œwiata, podjêcia misji. Tradycyjne symbole i nazwy opisuj¹ce Ducha (ogieñ,
œwiat³o, rosa, Ÿród³o, umywanie, namaszczenie, uzdrowienie, topnienie, ocie-
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planie, pociecha, pocieszenie, moc, cisza, oœwiecenie) pokazuj¹, ¿e Duch jest
obeznany z naszym ¿yciem i zwi¹zany z wszystkimi wa¿nymi aspektami relacji,
¿ycia i stworzenia, które s¹ wa¿ne w pracy misyjnej. Przez Ducha Bo¿ego jesteœmy wprowadzani w ró¿ne sytuacje, sk³aniani do spotkañ z innymi oraz prowadzeni w przestrzenie spotkania i miejsca rozstrzygaj¹cych ludzkich zmagañ.
27. Duch Œwiêty jest Duchem m¹droœci (Iz 11,3; Ef 1,17) i prowadzi nas do
wszelkiej prawdy (J 16,13). Duch inspiruje ludzkie kultury i wzbudza kreatywnoœæ; przeto czêœci¹ naszej misji jest uznawanie w ka¿dej kulturze i w ka¿dym
kontekœcie m¹droœci ofiarowuj¹cej ¿ycie i wykorzystywanie jej w naszej pracy.
Ubolewamy, ¿e praca misyjna towarzysz¹ca panowaniu kolonialnemu czêsto
znies³awia³a kultury i nie uznawa³a m¹droœci lokalnej ludnoœci. Lokalnie zakorzenione m¹droœæ i kultury, które broni¹ ¿ycia i sprzyjaj¹ mu, s¹ darem Ducha
Bo¿ego. Doceniamy œwiadectwa narodów, których tradycje by³y wyszydzane i
wyœmiewane przez teologów i naukowców, jednak których m¹droœæ daje nam
wa¿n¹ i niekiedy now¹ orientacjê, która mo¿e nas znowu zwi¹zaæ z ¿yciem
Ducha w stworzeniu i która pomaga nam zwa¿aæ na sposoby, za których pomoc¹ Bóg objawi³ siê w stworzeniu.
28. Nie do nas nale¿y podnoszenie roszczenia, ¿e Duch jest z nami, lecz
inni musz¹ go rozpoznawaæ po sposobie, w jakim prze¿ywamy nasze ¿ycie.
Aposto³ Pawe³ wyra¿a to w ten sposób, ¿e zachêca Koœció³ do wydawania
owoców – mi³oœci, radoœci, pokoju, cierpliwoœci, uprzejmoœci, dobroci, wiernoœci, wstrzemiêŸliwoœci (Ga 5,23). Gdy wydajemy te owoce, wówczas mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e inni rozpoznaj¹ w tym skuteczn¹ mi³oœæ i moc Ducha.

Przemieniaj¹ca duchowoœæ
29. Autentyczne œwiadectwo chrzeœcijañskie urzeczywistnia siê nie tylko w
tym, co czynimy w misji, lecz tak¿e w tym, jak prze¿ywamy nasz¹ misjê. Koœció³ misjonarski mo¿e umocniæ siê tylko przez duchowoœæ, która jest zakorzeniona w trynitarnej wspólnocie mi³oœci. Duchowoœæ nadaje naszemu ¿yciu
swoje najg³êbsze znaczenie. Na naszej drodze ¿ycia stanowi dla nas si³ê napêdow¹, motywuj¹c¹ i aktywizuj¹c¹. Jest energi¹ dla ¿ycia w pe³ni i domaga siê
zaanga¿owania przeciw wszelkim si³om, mocom i systemom, które odrzucaj¹,
niszcz¹ i ograniczaj¹ ¿ycie.
30. Misjonarska duchowoœæ jest zawsze przemieniaj¹ca. Stawia opór wszelkim wartoœciom i systemom niszcz¹cym ¿ycie, gdziekolwiek siê one ujawniaj¹
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w naszej gospodarce, polityce i nawet w naszych Koœcio³ach, i stara siê je
przemieniæ. „Nasza wierna wiara w Boga i w ¿ycie jako dar Boga domaga
siê, byœmy przeciwstawili siê bezbo¿nym twierdzeniom, niesprawiedliwym
systemom oraz polityce dominacji i wyzysku, które cechuj¹ dzisiejszy porz¹dek gospodarki œwiatowej. Gospodarka i sprawiedliwoœæ gospodarcza s¹ zawsze kwesti¹ wiary, gdy¿ dotykaj¹ j¹dra woli Bo¿ej wobec stworzenia”4 . Misjonarska duchowoœæ zmusza nas do s³u¿enia ekonomii ¿ycia a nie mamonie,
dzielenia ¿ycia z innymi przy stole Boga, zamiast zaspakajania naszej osobistej chciwoœci, zaanga¿owania siê na rzecz lepszego œwiata przez rzucenie
wyzwania egoistycznym interesom mo¿nych, którzy chcieliby utrzymaæ status quo.
31. Jezus powiedzia³ nam: „Nie mo¿ecie Bogu s³u¿yæ i mamonie” (Mt 6,
24). Polityka nieograniczonego wzrostu przez panowanie globalnego wolnego
rynku jest ideologi¹, która twierdzi o sobie, ¿e nie ma dla niej alternatywy, domagaj¹c siê nieograniczonych ofiar ze strony ubogich i natury. „Obiecuje nies³usznie, ¿e mo¿e uratowaæ œwiat przez stworzenie bogactwa i dobrobytu. Wystêpuje z roszczeniem opanowania wszystkich sfer ¿ycia i domaga siê absolutnego pos³uszeñstwa, co równa siê ba³wochwalstwu”5 . Jest to globalny przez
mamonê zdominowany system, który przez sam¹ nieograniczon¹ eksploatacjê
chroni bezgraniczny wzrost bogactwa bogatych i panuj¹cych. Ta wie¿a chciwoœci zagra¿a tymczasem ca³emu eko-otoczeniu Boga. Królestwo Bo¿e jest
ca³kowicie sprzeczne z panowaniem mamony.
32. Przemianê mo¿na rozumieæ w œwietle tajemnicy Wielkanocy: „Jeœli bowiem z Nim umarliœmy, z Nim te¿ ¿yæ bêdziemy. Jeœli z Nim wytrwamy, z
Nim te¿ królowaæ bêdziemy” (2 Tm 2, 11-12). W sytuacjach ucisku, dyskryminacji i zranienia krzy¿ Chrystusa jest moc¹ Bo¿¹, która przynosi zbawienie (1
Kor 1,18). Nawet w naszych czasach s¹ ludzie, którzy chrzeœcijañskie œwiadectwo op³acili swoim ¿yciem. To przypomina nam wszystkim, ¿e bycia
uczniem nie uzyskuje siê za darmo. Duch dodaje chrzeœcijanom odwagi do
¿ycia zgodnie z w³asnymi przekonaniami, nawet w obliczu przeœladowania i
mêczeñstwa.
33. Krzy¿ w obliczu nadu¿ycia w³adzy i fa³szywej formy jej sprawowania w
dzia³alnoœci misyjnej i Koœciele wzywa do pokuty. „Zaniepokojeni z powodu
4
Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth (AGAPE): A Background Document,
Geneva, WCC Publications, 2005, 13.
5
World Alliance of Reformed Churches, The Accra Confession: Covenanting for Justice: in the
Economy and the Earth (2004), &10.
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braku harmonii i równowagi w³adzy, które s¹ przyczyn¹ naszego podzia³u
w Koœciele i œwiecie oraz przyczyn¹ troski, jesteœmy wezwani do pokuty, krytycznej refleksji nad systemami w³adzy i odpowiedzialnego postêpowania z jej
strukturami”6 . Duch nape³nia moc¹ bezsilnych i rzuca wyzwanie panuj¹cym,
by zrezygnowali ze swoich przywilejów dla dobra tych, którzy s¹ ich pozbawieni.
34. ¯ycie z Ducha oznacza kosztowaæ ¿ycie w jego pe³ni. Jesteœmy wezwani do poœwiadczania ruchu wiod¹cego ku ¿yciu, celebrowania tego, co Duch
stale powo³uje do ¿ycia, kroczenia drog¹ solidarnoœci, by przekraczaæ fale
zw¹tpienia i strachu (Ps 23; Iz 43,1-5). Misja wywo³uje w nas now¹ œwiadomoœæ tego, ¿e Duch Œwiêty na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia jest z nami i
rzuca nam wyzwanie, i ¿e tam, gdzie prowadz¹ nas nasze w³asne i wspólne
drogi, On za ka¿dym razem tworzy coœ nowego i przynosi zmianê.
35. Duch Œwiêty, który nam towarzyszy, nigdy nie poddaje siê „oswojeniu”
lub „udomowieniu”. Duch nieustannie zaskakuje nas tym, jak Bóg dzia³a z
miejsc, które zdaj¹ siê znajdowaæ na peryferiach spo³eczeñstwa i za poœrednictwem ludzi, którzy w naszym mniemaniu nale¿¹ do wykluczonych.

Duch wyzwolenia:
Misja z punktu widzenia peryferii
36. Bo¿ym planem dla œwiata nie jest stworzenie innego œwiata, lecz stworzenie na nowo tego, co ju¿ stworzy³ w mi³oœci i m¹droœci. Jezus rozpocz¹³
swoje pos³annictwo od zapowiedzi, ¿e nape³nienie Duchem oznacza wyzwolenie uciskanych, przywrócenie wzroku niewidomym i zwiastowanie Królestwa
Bo¿ego (£k 4, 16-18). Misja ta wype³ni³a siê, gdy zdecydowa³ siê stan¹æ po
stronie marginalizowanych ludzi swojej epoki, i to nie w duchu paternalistycznej troski, lecz w przekonaniu, ¿e warunki, w jakich musz¹ ¿yæ, piêtnuj¹
grzesznoœæ œwiata a ich pragnienie ¿ycia stanowi znak zbawczego planu Boga.
37. Jezus Chrystus nawi¹zuje relacjê z ludŸmi, którzy najsilniej doznaj¹ w
spo³eczeñstwie wykluczenia, pochyla siê nad nimi, by w ten sposób przeciw6

Edinburgh 2010, Common Call (2010), & 4.
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stawiæ siê wszystkim wrogim ¿yciu si³om i je przemieniæ. Zaliczamy do nich
kultury i systemy, które generuj¹ i podtrzymuj¹ masywne ubóstwo, dyskryminacjê i dehumanizacjê oraz eksploatuj¹ i niszcz¹ ludzi i ziemiê. Misja z perspektywy peryferii domaga siê rozumienia z³o¿onoœci dynamiki w³adzy, systemów i struktur globalnych oraz lokalnego kontekstu. Misja chrzeœcijañska by³a
niekiedy rozumiana i praktykowana w sposób, ¿e nie dostrzegano Bo¿ej solidarnoœci z tymi, którzy nieustannie byli spychani na margines. Przeto misja z
perspektywy peryferii zaprasza Koœció³ do rozwiniêcia nowego wyobra¿enia
misji jako powo³ania przez Ducha Bo¿ego, który anga¿uje siê na rzecz œwiata,
w którym wszyscy ludzie maj¹ dostêp do pe³ni ¿ycia.

Dlaczego istniej¹:
wykluczenie i strefy marginalizacji?
38. Misja z perspektywy peryferii stara siê zwalczaæ niesprawiedliwoœci w
¿yciu, Koœciele i na misji. Próbuje byæ alternatywnym ruchem misjonarskim i
odrzucaæ wyobra¿enie, ¿e misja ma tylko jeden kierunek: od mo¿nych do bezsilnych, od bogatych do biednych, od uprzywilejowanych do wykluczonych.
Takie sposoby podejœcia mog¹ przyczyniæ siê tylko do ucisku i wykluczenia.
Misja z perspektywy peryferii uznaje, ¿e ludzie bêd¹cy w centrum spo³eczeñstwa maj¹ dostêp do systemów, które umo¿liwiaj¹ obronê i poszanowanie ich
praw, ich wolnoœci i indywidualnoœci; ¿ycie na peryferiach spo³eczeñstwa
oznacza natomiast czêsto brak dostêpu do sprawiedliwoœci i godnoœci ludzkiej.
¯ycie na marginesie mo¿e jednak zarazem mieæ wartoœæ edukacyjn¹. Ludzie ci
maj¹ w³asne opcje dzia³ania i widz¹ czêsto to, co uchodzi uwadze ludzi z centrum. Ludzie z marginesu, którzy nie doznaj¹ ¿adnej ochrony, wiedz¹ czêsto,
jakie si³y wykluczenia zagra¿aj¹ ich przetrwaniu i mog¹ oceniæ najlepiej, jakie
priorytety s¹ najpilniejsze w ich walce socjalnej; ludzie z pozycji uprzywilejowanych mog¹ nauczyæ siê wiele z codziennych walk o przetrwanie od ludzi z
peryferii.
39. Ludzie w sytuacjach marginalizacji maj¹ w³asne, dane im przez Boga
dary, których jednak nie zawsze mog¹ w sposób wystarczaj¹cy wykorzystaæ,
gdy¿ s¹ ubezw³asnowolnieni lub brakuje im si³y przebicia, a to oznacza brak
szans lub brak dostêpu do sprawiedliwoœci. Ludzie w sytuacjach marginalizacji, prowadz¹cy codzienn¹ walkê o przetrwanie, dysponuj¹ czêsto wzbudzaj¹cym wra¿enie potencja³em aktywnej nadziei kolektywnego sprzeciwu i wielkiej wytrwa³oœci, jakie s¹ konieczne do tego, aby pokazaæ wytrwa³oœæ w odniesieniu do obietnic Królestwa Bo¿ego.
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40. Poniewa¿ kontekst pracy misjonarskiej ma wp³yw na jej obszar zastosowania i charakter, zachodzi potrzeba uwzglêdnienia spo³ecznej pozycji wszystkich uczestników pracy misyjnej. Refleksja teologiczno-misyjna musi byæ
œwiadoma istnienia ró¿nych systemów wartoœci, które maj¹ wp³yw na zaanga¿owanie misyjne. Celem misji nie jest po prostu wprowadzanie ludzi z marginesu do centrów w³adzy, lecz podjêcie ryzyka konfrontacji z tymi, którzy
utrzymuj¹ siê w centrum przez to, ¿e trzymaj¹ innych na peryferiach. Zamiast
tego Koœcio³y s¹ wezwane do zmieniania struktur w³adzy.
41. W przesz³oœci jak i w teraŸniejszoœci dominuj¹ce formy misji nastawia³y
siê na model s³u¿by dla ludzi z peryferii spo³eczeñstwa. Prócz tego marginalizowani byli lub s¹ widziani czêsto jako odbiorcy a nie jako aktywni uczestnicy
pracy misjonarskiej. Ten rodzaj misji stawa³ siê zbyt czêsto wspólnikiem ciemiê¿ycielskich i wrogich ¿yciu systemów. Generalnie korzysta³ z przywilejów
g³ównego nurtu spo³eczeñstwa i w du¿ej mierze zawiód³ w zakresie krytycznej
oceny ekonomicznych, spo³ecznych, kulturowych i politycznych systemów
przyczyniaj¹cych siê do marginalizowania niektórych ludzi. Misja prowadzona
z pozycji g³ównego nurtu jest motywowana postaw¹ paternalizmu i uprawiana
z kompleksem wy¿szoœci. Historycznie rzecz bior¹c doprowadzi³o to identyfikowania chrzeœcijañstwa z kultur¹ zachodni¹. Mia³o to negatywne nastêpstwa,
na przyk³ad takie, ¿e ofiarom tej marginalizacji odmawiano czêsto godnoœci
nale¿nej osobie ludzkiej.
42. Wspóln¹ krytyczn¹ trosk¹ ludzi w sytuacjach marginalizacji jest wskazywanie na to, ¿e spo³eczeñstwa, kultury, cywilizacje, narody i niekiedy te¿
Koœcio³y nie szanuj¹ godnoœci i wartoœci wszystkich ludzi. Niesprawiedliwoœæ
jest przyczyn¹ nierównoœci, która prowadzi do marginalizacji i ucisku. Bo¿a
wola sprawiedliwoœci jest nieroz³¹cznie zwi¹zana z istot¹ i suwerennoœci¹
Boga: „Gdy¿ Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów…On wymierza sprawiedliwoœæ sierocie i wdowie, a mi³uje obcego przybysza, daj¹c mu
chleb i odzie¿” (Pwt 10, 17-18). Ka¿de zaanga¿owanie misjonarskie musi
przeto chroniæ œwiêt¹ wartoœæ ka¿dego cz³owieka i ziemi (Iz 58).

Misja jako walka i opór
43. Afirmacja misji Bo¿ej (missio Dei) opiera siê na wierze w Boga jako
Jednego, który dzia³a w historii i stworzeniu, w czasowych i lokalnych kontekstach, który pragnie pe³ni ¿ycia w formie sprawiedliwoœci, pokoju i pojednania
dla ca³ej ziemi. Przeto udzia³ w Bo¿ym nieustannym dziele wyzwolenia i poSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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jednania i Ducha Œwiêtego jest zwi¹zany z tym, ¿e rozpoznajemy, oznaczamy i
demitologizujemy z³e duchy, które s¹ przyczyn¹ wykorzystywania i zniewolenia. Z tym wi¹¿e siê na przyk³ad dekonstrukcja patriarchalnych ideologii,
obrona prawa do samostanowienia ludnoœci tubylczej oraz kwestionowanie
spo³ecznej legitymizacji rasizmu i systemu kastowego.
44. Nadzieja Koœcio³a jest zakorzeniona w obietnicy, ¿e nadejdzie Królestwo Bo¿e. Jego królestwo oznacza przywrócenie w³aœciwych stosunków miêdzy Bogiem a ludzkoœci¹ i ca³ym stworzeniem. Chocia¿ chodzi tu o wizjê
eschatologiczn¹, to jednak ma ona wp³yw na nasz obecny udzia³ w Bo¿ym
dziele zbawienia w tym przedostatnim periodzie.
45. Uczestnicz¹c w misji Bo¿ej idziemy drog¹ Jezusa, który przyszed³, by
s³u¿yæ, nie aby Jemu s³u¿ono (Mk 10,45); który str¹ca w³adców z tronu, a wywy¿sza poni¿onych (£k 1,46-55); i którego mi³oœæ charakteryzuje siê wspólnotowoœci¹, wzajemnoœci¹ i œcis³¹ ³¹cznoœci¹ ze sob¹. Przeto mi³oœæ ta wymaga
zobowi¹zania do walki i sprzeciwu wobec mocy, które utrudniaj¹ osi¹gniêcie
chcianej przez Boga dla wszystkich pe³ni ¿ycia, oraz gotowoœci wspó³pracowania z wszystkimi ludŸmi, którzy anga¿uj¹ siê w ruchach i inicjatywach na
rzecz sprawiedliwoœci, godnoœci i ¿ycia.

Misja w s³u¿bie sprawiedliwoœci i inkluzji
46. Dobra Nowina o Królestwie Bo¿ym zawiera obietnicê, ¿e sprawiedliwy
i inkluzyjny œwiat stanie siê rzeczywistoœci¹. Inkluzja wzmacnia sprawiedliwe
relacje we wspólnocie ludzi i stworzenia, w której cz³owiek i stworzenie akceptuj¹ siê wzajemnie oraz respektuj¹ i strzeg¹ swojej œwiêtej wartoœci. Wspiera ona tak¿e pe³ne uczestnictwo ka¿dej jednostki w ¿yciu wspólnoty. Chrzest w
Chrystusie obejmuje te¿ dozgonne zobowi¹zanie siê do sk³adania relacji o nadziei na przezwyciê¿enie barier, aby znaleŸæ dojœcie do wspólnej to¿samoœci
pod panowaniem Boga (Ga 3,27-28). Przeto wszelka forma dyskryminacji ludzi jest nie do zaakceptowania w oczach Boga.
47. Jezus obiecuje, ¿e ostatni bêd¹ pierwszymi (Mt 20,16). W stopniu, w jakim Koœció³ praktykuje radykaln¹ goœcinnoœæ wobec wyobcowanych w spo³eczeñstwie, staje siê wyrazicielem wartoœci Królestwa Bo¿ego (Iz 58,6). W
stopniu, w jakim potêpia egocentryzm jako sposób ¿ycia, stwarza przestrzeñ
do tego, ¿e Bo¿e panowanie mo¿e przenikaæ ¿ycie ludzkie. W stopniu, w jakim
rezygnuje z przemocy w swoich fizycznych, psychologicznych i duchowych
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formach ekspresji zarówno w osobistych interakcjach jak równie¿ w ekonomicznych, politycznych, spo³ecznych systemach, daje œwiadectwo o tym, ¿e
Bo¿e panowanie realizuje siê w œwiecie.
48. Jednak rzeczywistoœæ jest taka, ¿e misja, pieni¹dze i polityczna w³adza
tworz¹ strategiczny alians. Chocia¿ w naszym teologicznym i misjologicznym
dyskursie wiele mówimy o solidarnym zaanga¿owaniu na rzecz ubogich jako
misji Koœcio³a, to w praktyce niekiedy chodzi wiele bardziej o to, by byæ w
centrach w³adzy, jadaæ z bogatymi i pozyskiwaæ pieni¹dze na utrzymanie koœcielnej administracji. To jest szczególnym wyzwaniem dla nas, by przemyœleæ
dok³adniej, co Dobra Nowina oznacza dla ludzi, którzy ciesz¹ siê przywilejami
i w³adz¹.
49. Koœció³ jest wezwany do upowszechniania Bo¿ej wizji dla œwiata, jak
objawiona zosta³a w Jezusie Chrystusie i Jego œwiêtej akceptuj¹cej ¿ycie woli.
To oznacza odrzucanie wartoœci i praktyk, które prowadz¹ do destrukcji wspólnoty. Chrzeœcijanie s¹ wezwani do wyznania grzesznoœci wszelkich form dyskryminacji i przemiany niesprawiedliwych struktur. Ten apel stawia konkretne
roszczenia wobec Koœcio³a. Nie wolno mu tolerowaæ ¿adnych opresyjnych si³
w swoim œrodowisku, raczej musi on funkcjonowaæ jako wspólnota praktykuj¹ca kontrkulturê. Misja biblijna wobec wspólnoty przymierza jest w obu testamentach oznaczona przykazaniem: „Nie tak ma byæ miêdzy wami” (Mt 20,26).

Misja jako uzdrawianie i poszukiwanie pe³ni
50. Inicjatywy na rzecz uzdrawiania i pe³ni ¿ycia pojedynczych ludzi i
wspólnot s¹ wa¿n¹ form¹ wyra¿ania misji. Uzdrawianie by³o nie tylko g³ówn¹
cech¹ pos³ugi Jezusa, lecz czêœci¹ Jego apelu do uczniów o kontynuowanie
Jego pracy (Mt 10,1). Poza tym uzdrawianie jest jednym z darów Ducha Œwiêtego (1 Kor 12,9; Dz 3). Duch z jednej strony upe³nomocnia Koœció³ do misji
dla ¿ycia, modlitwy, duszpasterstwa i medycznej opieki zdrowotnej, z drugiej
zaœ zawiera prorock¹ krytykê przyczyn cierpienia, tak aby struktury, które powoduj¹ niesprawiedliwoœæ, mog³y zostaæ przemienione i mog³o siê odbyæ krytyczne badanie ich przyczyn.
51. Zdrowie jest czymœ wiêcej ni¿ pomyœlnoœci¹ cielesn¹ lub duchow¹ a
uzdrowienie nie ma w pierwszym rzêdzie natury medycznej. Takie rozumienie
zdrowia odpowiada tradycji biblijno-teologicznej w Koœciele, która widzi cz³owieka jako wielowymiarow¹ jednoœæ oraz podkreœla wspó³zale¿noœæ cia³a, duSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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szy i ducha. Potwierdza spo³eczne, polityczne i ekologiczne wymiary osoby i
ca³ego cz³owieka. Zdrowie w znaczeniu pe³ni jest stanem, który znajduje siê w
relacji do Bo¿ej obietnicy koñca czasów i jednoczeœnie przedstawia realn¹
mo¿liwoœæ w teraŸniejszoœci7 . Pe³nia nie jest równoznaczna ze statyczn¹, harmoniczn¹ równowag¹, lecz obejmuje raczej ¿ycie we wspólnocie z Bogiem,
cz³owiekiem i stworzeniem. Indywidualizm i niesprawiedliwoœæ stanowi¹
utrudnienia dla budowania wspólnoty a tym samym dla pe³ni. Dyskryminacja z
powodu choroby lub niepe³nosprawnoœci – w³¹cznie z dyskryminacj¹ ludzi z
HIV i AIDS – jest sprzeczna z nauk¹ Jezusa Chrystusa. Gdy wszystkie cz³ony
naszego indywidualnego i wspólnotowego ¿ycia, które zepchniêto na margines, doœwiadcz¹ inkluzji we wspólnocie socjalnej a ludzie w sytuacjach marginalizacji zgromadzeni zostan¹ we wspólnocie mi³oœci, tak ¿e doœwiadcz¹ nowej pe³ni, bêdziemy mogli rozpoznaæ znaki Królestwa Bo¿ego na ziemi.
52. W spo³eczeñstwach by³a i jest obecna tendencja traktowania niepe³nosprawnoœci lub choroby jako wyraz grzechu lub jako problem medyczny, który
wymaga rozwi¹zania. Model medyczny wysuwa na pierwszy plan usuniêcie
lub leczenie tego, co jest traktowane jako osobisty „deficyt”. Wielu spoœród
marginalizowanych nie traktuj¹ jednak siebie jako nosicieli „deficytu” lub
„choroby”. Biblia pokazuje wiele przypadków, w których Jezus uzdrawia³ ludzi z ró¿nymi dolegliwoœciami, ale równie wa¿ne jest to, ¿e przywraca³ ludziom ich nale¿ne miejsce w strukturze spo³eczeñstwa. W uzdrowieniu chodzi
raczej o przywrócenie pe³ni ni¿ o korekturê czegoœ, co jest uwa¿ane za „deficyt”. Dojœcie do pe³ni oznacza ponowne przyjêcie wyobcowanych cz³onków
do wspólnoty. Zafiksowanie na uzdrawianiu przez medyczne leczenie jest wiêc
perspektyw¹, któr¹ trzeba przezwyciê¿yæ kosztem wzmocnienia szerszego podejœcia biblijnego. Misja powinna wspieraæ pe³ne uczestnictwo ludzi niepe³nosprawnych i chorych w ¿yciu Koœcio³a i spo³eczeñstwa.
53. Chrzeœcijañska misja zdrowia chce osi¹gniêcia zdrowia dla wszystkich
w tym sensie, ¿eby wszyscy ludzie na ca³ej ziemi mieli dojœcie do wysoko
kwalifikowanej opieki zdrowotnej. Istnieje wiele dróg, którymi Koœcio³y mog¹
i ju¿ anga¿uj¹ siê na rzecz zdrowia i uzdrowienia w sensie ca³oœciowym. Zak³adaj¹ lub udzielaj¹ wsparcia klinikom i szpitalom misyjnym; oferuj¹ us³ugi
doradcze, grupy pielêgnacyjne i programy zdrowotne; Koœcio³y lokalne mog¹
powo³ywaæ zespo³y wizytuj¹ce chorych cz³onków wspólnoty. Procesy uzdrawiania mog¹ obejmowaæ modlitwy z chorymi i w intencji chorych, spowiedŸ i
przebaczenie, nak³adanie r¹k, namaszczanie olejem i stosowanie charyzma7

Healing and Wholeness: The Churches’ Role in Health, Geneva: WCC Publications, 1990, 6.
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tycznych darów duchowych (1 Kor 12). Ale trzeba te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e
nieodpowiednie formy chrzeœcijañskiego nabo¿eñstwa, z triumfalnymi nabo¿eñstwami uzdrawiania w³¹cznie, w których wielbiony jest uzdrowiciel kosztem Boga i w których wzbudza siê fa³szywe oczekiwania, mog¹ przynieœæ ludziom g³êbokie szkody. Nie da siê jednak zaprzeczyæ, ¿e Bóg w niektórych
przypadkach w cudowny sposób sprawia uzdrowienie.
54. Jako wspólnota niedoskona³ych ludzi i jako czêœæ stworzenia, które
wzdycha i boleje oraz têskni za wyzwoleniem, wspólnota chrzeœcijañska mo¿e
byæ znakiem nadziei i wyrazem Królestwa Bo¿ego tu na ziemi (Rz 8,22-24).
Duch Œwiêty dzia³a w ró¿ny sposób dla sprawiedliwoœci i uzdrowienia oraz
pe³en radoœci jest obecny we wspólnocie szczególnego rodzaju, która jest powo³ana do ucieleœniania misji Chrystusa.

Duch wspólnoty: Koœció³ w drodze
Misja Boga a ¿ycie Koœcio³a
55. ¯ycie Koœcio³a wyrasta z mi³oœci Trójjedynego Boga. „Bóg jest mi³oœci¹” (1 J 4,8). Misja jest odpowiedzi¹ na zapraszaj¹c¹ mi³oœæ Boga, która dochodzi do g³osu w stworzeniu i zbawieniu. „Mi³oœæ Bo¿a nas zaprasza” (Caritas Christi urget nos), ta wspólnota (koinoinia) otwiera nasze serce i ¿ycie na
nasze siostry i naszych braci, kieruj¹c siê przy tym samym impulsem dzielenia
mi³oœci Boga z innymi (2 Kor 5,18-21). Koœció³, który ¿yje w tej mi³oœci, jest
wezwany do stania siê Dobr¹ Nowin¹ dla wszystkich. Przelewaj¹ca siê mi³oœæ
Trójjedynego Boga wobec cz³owieka jest Ÿród³em wszelkiej misji i ewangelizacji.
56. Mi³oœæ Bo¿a, która objawia siê w Duchu Œwiêtym, jest inspiruj¹cym
darem dla ca³ej ludzkoœci „we wszystkich czasach i miejscach”8 oraz dla
wszystkich kultur i kontekstów. Potê¿na obecnoœæ Ducha Œwiêtego, która objawi³a siê w Jezusie Chrystusie, ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym Panu,
otwiera nam pe³niê ¿ycia, która jest darem Boga dla ka¿dego z nas. Przez
8
Chrzest, Eucharystia, Pos³ugiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982, Lublin 1989, s. 38 (Eucharystia & 19).
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Chrystusa w Duchu Œwiêtym Bóg mieszka w Koœciele, objawia swój plan zbawienia dla œwiata oraz uzdolnia i umacnia swoich cz³onków do wspó³dzia³ania
w realizacji tego planu.
57. Koœció³ nie istnia³ zawsze w historii, lecz zosta³ powo³any do ¿ycia teologicznie jak te¿ empirycznie ze wzglêdu na misjê. Ze wzglêdu na swoje pochodzenie lub cel nie jest mo¿liwe rozdzielanie Koœcio³a i misji. Zadaniem
Koœcio³a jest wype³nianie Bo¿ego planu misjonarskiego. Relacja miêdzy Koœcio³em a misj¹ jest bardzo œcis³a, poniewa¿ ten sam Duch Chrystusa, który
daje si³ê Koœcio³owi w misji, jest tak¿e ¿yciem Koœcio³a. Gdy Jezus Chrystus
pos³a³ Koœció³ w œwiat, to jednoczeœnie tchn¹³ te¿ na niego Ducha Œwiêtego (J
20,19-23). Przeto Koœció³ ¿yje przez misjê, tak jak ogieñ przez palenie. Gdy
nie uprawia misji, przestaje byæ Koœcio³em.
58. Misja Bo¿a jako punkt wyjœcia prowadzi do eklezjologicznego podejœcia „od do³u”. Z tej perspektywy to nie Koœció³ ma misjê, lecz raczej misja
ma Koœció³. Misja nie jest projektem szerzenia Koœcio³ów, lecz chodzi o to, ¿e
Koœció³ uosabia Bo¿e zbawienie w tym œwiecie. Z tego wynika dynamiczne
rozumienie apostolskoœci Koœcio³a: apostolskoœæ oznacza nie tylko zachowanie wiary Koœcio³a przez stulecia, lecz tak¿e uczestnictwo w apostolacie. Koœcio³y musz¹ wiêc byæ przede wszystkim Koœcio³ami misjonarskimi.

Misja Bo¿a a jednoœæ Koœcio³a
59. Prze¿ywanie naszej wiary we wspólnocie jest wa¿n¹ form¹ uczestnictwa
w misji. Przez chrzest stajemy siê siostrami i braæmi, którzy w Chrystusie
nale¿¹ do siebie (Hbr 10,25). Koœció³ jest wezwany, by byæ inkluzyjn¹ wspólnot¹, która jest otwarta na wszystkich. Przez s³owo i czyn oraz w swoim bytowaniu Koœció³ doœwiadcza przedsmaku przysz³ego Królestwa Bo¿ego i daje
œwiadectwo wizji Królestwa. Koœció³ jest zgromadzeniem wierz¹cych wychodz¹cym w pokoju do œwiata.
60. Praktycznie i teologicznie misja i jednoœæ nale¿¹ do siebie. W tym
wzglêdzie po³¹czenie Miêdzynarodowej Rady Misyjnej z Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów w 1961 r. by³y znacz¹cym krokiem. To historyczne doœwiadczenie zachêca nas do wiary, ¿e misja i Koœció³ mog¹ siê spotkaæ. Jednak tego celu nie
uda³o siê dotychczas jeszcze w pe³ni osi¹gn¹æ. Musimy nadal kroczyæ t¹ drog¹
w naszym stuleciu i podejmowaæ nowe próby, aby Koœció³ sta³ siê naprawdê
Koœcio³em misjonarskim.
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61. Koœcio³y uœwiadamiaj¹ sobie dzisiaj, ¿e pod wieloma wzglêdami nie
uosabiaj¹ jeszcze adekwatnie Bo¿ej misji. Niekiedy panuje opinia, ¿e misjê i
Koœció³ nale¿y od siebie oddzielaæ. Fakt, ¿e w misji nie osi¹gniêto jeszcze pe³nej i rzeczywistej jednoœci, szkodzi tak¿e dzisiaj autentycznoœci i wiarygodnoœci wype³niania misji Bo¿ej w tym œwiecie. Nasz Pan modli³ siê, „aby wszyscy
byli jedno,…aby œwiat uwierzy³” (J 17,21). Misja i jednoœæ s¹ wiêc nieroz³¹cznie ze sob¹ zwi¹zane. Wynika z tego, ¿e nasza refleksja o Koœciele i jednoœci
musi siê otworzyæ na szersze rozumienie jednoœci: jednoœæ ludzkoœci, nawet
jednoœæ kosmiczna ca³ego stworzenia Bo¿ego.
62. Silnie zorientowany na konkurencjê kontekst wolnej gospodarki rynkowej wywar³, niestety, wp³yw na niektóre Koœcio³y i niezale¿ne koœcielnie ruchy misyjne w tym sensie, ¿e tak¿e w misji chc¹ one znajdowaæ siê w pozycji
„zwyciêzców” wobec innych. To mo¿e iœæ tak daleko, ¿e mog¹ siêgaæ po agresywne strategie misyjne, aby chrzeœcijan, którzy nale¿¹ ju¿ do Koœcio³a, nak³oniæ do zmiany przynale¿noœci koœcielnej. D¹¿enie do wzrostu liczebnego za
wszelk¹ cenê jest nie do pogodzenia z respektem wobec innych, który jest niezbêdny w chrzeœcijañskim naœladowaniu. Jezus sta³ siê Chrystusem dla nas nie
przez w³adzê lub pieni¹dze, lecz przez wyparcie siê samego siebie (kenosis) i
swoj¹ œmieræ na krzy¿u. To pe³ne pokory rozumienie misji naznacza nie tylko
nasze metody, lecz jest w³aœciw¹ natur¹ i esencj¹ naszej wiary w Chrystusa.
Koœció³ jest s³ug¹ misji Bo¿ej a nie jej panem. Koœció³ misjonarski oddaje
czeœæ Bogu w mi³oœci wyparcia siê samego siebie.
63. Wspólnoty chrzeœcijañskie s¹ w swojej ró¿norodnoœci wezwane do znajdowania i praktykowania dróg wspólnego œwiadectwa w duchu partnerstwa i
wspó³pracy, tak¿e przez odpowiedzialne i naznaczone wzajemnym respektem
formy ewangelizacji. Wspólne œwiadectwo jest „œwiadectwem, ¿e Koœcio³y,
tak¿e gdy s¹ podzielone, sk³adaj¹ je wspólnie a zw³aszcza przez wspólne wysi³ki manifestowania Bo¿ych darów prawdy i ¿ycia, które ju¿ z sob¹ dziel¹ i
wspólnie doœwiadczaj¹”9 .
64. Misjonarska natura Koœcio³a oznacza tak¿e, ¿e musi istnieæ droga do
budowania œciœlejszych relacji miêdzy Koœcio³ami a parakoœcielnymi strukturami. Integracja MRM z ŒRK stworzy³a nowe ramy dla refleksji nad jednoœci¹
Koœcio³a a misj¹. Podczas gdy w dyskusjach na temat jednoœci chodzi bardzo
9
Thomas F. Best and Günther Gassmann, eds., On the Way to Fuller Koinonia: Official Report of
the Fifth World Conference on Faith and Order, Santiago de Compostela 1993, Faith and Order Paper
no. 166, Geneva: WCC Publications 1994, 254.
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silnie o kwestie strukturalne, dzie³a misyjne mog¹ stanowiæ wyraz elastycznoœci i subsydiarnoœci w ramach misji. Podczas gdy parakoœcielne s³u¿by i dzie³a
mog¹ znaleŸæ oparcie i g³ówne dyrektywy w relacji z Koœcio³ami, to niezale¿ne s³u¿by i dzie³a koœcielno-misjonarskie mog¹ pomóc Koœcio³om, by nie zapomina³y o swoim dynamicznym apostolskim charakterze.
65. Komisja Misji Œwiatowej i Ewangelizacji (CWME), która jest bezpoœrednim spadkobierc¹ inicjatyw na rzecz wspó³pracy i jednoœci, podjêtych w
Edynburgu w 1910 roku, oferuje Koœcio³om i dzie³om misyjnym strukturê,
która pomaga im w poszukiwaniu dróg wiod¹cych do wyra¿ania i umacniania
jednoœci w misji. Jako integralna czêœæ ŒRK CWME mia³a i ma mo¿liwoœæ
poznania w ramach wspó³pracy z Koœcio³ami katolickimi, prawos³awnymi, anglikañskimi, ewangelickimi, ewangelikalnymi, zielonoœwi¹tkowymi i tubylczymi (indigenous) na ca³ym œwiecie nowych form rozumienia misji i jednoœci. Zw³aszcza w ramach ŒRK by³o mo¿liwe zbudowanie stosunków roboczych z Koœcio³em rzymskokatolickim. Coraz intensywniejsza wspó³praca z
ewangelika³ami, zw³aszcza z Ruchem Lozañskim na rzecz Ewangelizacji i
Œwiatowym Aliansem Ewangelicznym przyczyni³a siê równie¿ w du¿ej mierze
do wzbogacenia ekumenicznej refleksji teologicznej nad misj¹ w jednoœci.
Dzielimy z nimi wspóln¹ troskê, ¿e ca³y Koœció³ winien dawaæ œwiadectwo o
ca³ej Ewangelii na ca³ym œwiecie10 .
66. Duch Œwiêty, Duch jednoœci, jednoczy ludzi i tak¿e Koœcio³y, tak by celebrowali proaktywnie i konstruktywnie jednoœæ w wieloœci. Duch udostêpnia
zarówno dynamiczny kontekst jak te¿ niezbêdne œrodki, aby mog³y byæ zbadane ró¿nice w pozytywnej atmosferze, w której ludzie czuj¹ siê pewni i pokrzepieni, aby wrastali w inkluzyjn¹ i wzajemnie odpowiedzialn¹ wspólnotê.

Bóg obdarza Koœció³ kompetencjami w misji
67. Przez Chrystusa w Duchu Œwiêtym Bóg mieszka w Koœciele oraz obdarza kompetencjami i o¿ywia jego cz³onków. Misja staje siê w ten sposób dla
chrzeœcijan piln¹ wewnêtrzn¹ koniecznoœci¹ (1 Kor 9,16), testem i kryterium
autentycznego ¿ycia w Chrystusie, które zakorzenione jest w g³êbokim ¿¹daniu
mi³oœci Chrystusa zapraszania innych do uczestnictwa w pe³ni ¿ycia, gdy¿ do
przynoszenia tej pe³ni przyszed³ Jezus. Dlatego uczestnictwo w misji Boga
10
Por. „The Whole Church Taking the Whole Gospel to the Whole World: Reflections of Lausanne
Theology Working Group” (2010).
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winno byæ dla wszystkich chrzeœcijan i wszystkich Koœcio³ów, a nie tylko dla
pewnych osób lub wyspecjalizowanych grup, czymœ ca³kiem naturalnym11 .
68. Nasza zdolnoœæ, gdziekolwiek to mo¿liwe, przemawiania jednym g³osem i dawania wspólnego œwiadectwa i relacji z nadziei, która jest w nas (1 P
3,15), uwiarygodnia chrzeœcijañskie pos³annictwo o przebogatej mi³oœci Boga
do ludzi i ca³ego stworzenia. Przeto Koœcio³y opracowa³y bogaty zestaw
wspólnych deklaracji, z których niektóre doprowadzi³y do powstania jednocz¹cych siê i zjednoczonych Koœcio³ów, i prowadzi³y liczne dialogi nastawione na
przywrócenie jednoœci wszystkich chrzeœcijan w jednym ¿ywym organizmie
uzdrowionych stosunków i pojednania. Ponowne odkrycie dzia³ania Ducha
Œwiêtego w procesach uzdrowienia i pojednania, które jest dzisiaj j¹drem teologii misyjnej, ma znacz¹ce ekumeniczne implikacje12 .
69. Jeœli nawet uznajemy du¿e znaczenie „widzialnej” jednoœci wœród Koœcio³ów, to przecie¿ nie mo¿na tylko d¹¿yæ do niej na p³aszczyŸnie struktur organizacyjnych. Z perspektywy misji wa¿ne jest ustalenie, co s³u¿y misji Bo¿ej.
Innymi s³owy: jednoœæ w misji jest podstaw¹ widzialnej jednoœci Koœcio³ów,
która ma te¿ implikacje dla widzialnego kszta³tu i porz¹dku Koœcio³a. Wysi³ki
na rzecz jednoœci musz¹ byæ zharmonizowane z biblijnym ¿¹daniem sprawiedliwoœci. Nasze wezwanie do sprawiedliwoœci mo¿e niekiedy oznaczaæ, ¿e
trzeba bêdzie zerwaæ fa³szyw¹ jednoœæ, która prowadzi do milczenia i ucisku.
Natomiast prawdziwa jednoœæ prowadzi zawsze do inkluzyjnoœci i respektu
wobec innych.
70. Dzisiejszy kontekst wielkiej migracji o œwiatowym zasiêgu stawia Koœcio³y w ich zobowi¹zaniu wobec jednoœci przed bardzo praktycznymi wyzwaniami. Mówi siê nam: „Goœcinnoœci nie zapominajcie; przez ni¹ bowiem niektórzy, nie wiedz¹c o tym, anio³ów goœcili” (Hbr 13,2). Koœcio³y mog¹ byæ
azylem dla wspólnot migrantów; mog¹ te¿ byæ z pe³n¹ œwiadomoœci¹ miejscami miêdzykulturowego zaanga¿owania13 . Koœcio³y s¹ wezwane do bycia jednoœci¹, aby s³u¿yæ Bo¿ej misji przekraczaj¹cej granice etniczne i kulturowe, i
powinny spe³niaæ multikulturowe duchowe pos³ugi i pracê misyjn¹ jako konkretny wyraz wspólnego œwiadectwa w wieloœci. To mo¿e dla nich wi¹zaæ siê
„Mission and Evangelism in Unity”. CWME Study Document (2000), & 13.
Por. „Mission as Ministry of Reconciliation”, w: You Are the Light of the World: Statements on
Mission by the World Council of Churches 1980-2005, ed. Jacques Matthey, Geneva: WCC Publications 2005, 90-162.
13
„Report of WCC Consultation on Mission and Ecclesiology of the Migrant Churches, Utrecht,
the Netherlands, 16-21 November 2010”, International Review of Mission, 100.1 392.
11

12
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z ¿¹daniem sprawiedliwoœci w polityce migracyjnej i demonstrowaniem sprzeciwu wobec okazywania nienawiœci w stosunku do obcych i rasizmu. Kobiety,
dzieci i nielegalni pracownicy nale¿¹ czêsto we wszystkich kontekstach do najbardziej zagro¿onych migrantów. Lecz czêsto w³aœnie kobiety nale¿¹ do tych,
którzy w pierwszym rzêdzie anga¿uj¹ siê na rzecz nowych duchowych pos³ug
w œrodowisku migrantów.
71. Bo¿a goœcinnoœæ wzywa nas do wychodzenia poza spolaryzowane role
kulturowo dominuj¹cych grup jako gospodarzy oraz migrantów i mniejszoœci
jako goœci. Zamiast tego w ramach Bo¿ej goœcinnoœci sam Bóg gospodarz i
Jego Duch zaprasza nas wszystkich do uczestnictwa w pokorze i wzajemnej
odpowiedzialnoœci w misji Bo¿ej.

Wspólnoty lokalne: nowe inicjatywy
72. Podczas gdy jednoœæ Ducha w jednym Koœciele jest naszym wielkim
pragnieniem, równie wa¿na jest konstatacja, ¿e Duch udziela wsparcia ka¿dej
wspólnocie lokalnej w konfrontacji z w³asn¹ lokaln¹ rzeczywistoœci¹. Dzisiejszy zmieniony œwiat rzuca tym wspólnotom wyzwania, które zmuszaj¹ je do
podejmowania nowych inicjatyw. I tak np. w zsekularyzowanej pó³nocnej hemisferze nowe formy kontekstualnej misji, jak „nowe ¿ycie klasztorne”, „nowe
misjonarskie postaci Koœcio³a” (emerging churches) i „misjonarskie projekty
pilota¿owe (fresh expressions) przyczyni³y siê do nowej artykulacji i o¿ywienia Koœcio³a. Zbadanie nowych kontekstualnych form bycia Koœcio³em mo¿e
byæ relewantne przede wszystkim dla m³odych ludzi. Niektóre Koœcio³y w pó³nocnej hemisferze gromadz¹ siê tymczasem w knajpach, kawiarniach lub w
dawnych salach kinowych. Uczestniczenie w ¿yciu koœcielnym on-line jest dla
m³odzie¿y, która myœli wed³ug wzorców nie-linearnych, wizualnych i zorientowanych na doœwiadczenie, atrakcyjn¹ opcj¹.
73. Jak wczesny Koœció³ w Dziejach Apostolskich wspólnoty lokalne maj¹
przywilej tworzenia wspólnoty, która jest naznaczona obecnoœci¹ zmartwychwsta³ego Chrystusa. Dla wielu ludzi decyzja za lub przeciw cz³onkostwu w
Koœciele jest zwi¹zana z ich pozytywnym lub negatywnym doœwiadczeniem ze
wspólnot¹ lokaln¹, która mo¿e byæ albo przeszkod¹ lub impulsem do przemiany14 . Przeto decyduj¹ce znaczenie ma to, ¿eby wspólnoty lokalne stale by³y
14
Christopher Duraisingh, ed., Called to One Hope: The Gospel in Diverse Cultures, Geneva:
WCC Publications, 1998, 54.
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inspirowane i odnawiane przez Ducha misji. Wspólnoty lokalne s¹ pionierami
i prymarnymi si³ami napêdowymi misji.
74. Nabo¿eñstwo i sakramenty odgrywaj¹ centraln¹ rolê w rozwoju przeobra¿aj¹cej duchowoœci i misji. Kontekstualna lektura Biblii jest równie¿ jednym z najwa¿niejszych zasobów uzdolniaj¹cych wspólnoty lokalne do bycia
zwiastunami i œwiadkami sprawiedliwoœci i mi³oœci Bo¿ej. Liturgia w koœciele
jest w pe³ni integralna i uzyskuje sw¹ pe³n¹ emisjê tylko wówczas, gdy ¿yjemy
misj¹ Bo¿¹ tak¿e w ¿yciu codziennym naszych wspólnot. Wspólnoty lokalne
s¹ przeto zmuszone ze wzglêdu na misjê Bo¿¹ do wyjœcia ze swego zasiedzia³ego œrodowiska kulturowego i przekroczenia granic ¿ycia spo³ecznego.
75. Bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem wspólnoty lokalne mog¹ dzisiaj
odgrywaæ kluczow¹ rolê w wysuwaniu na pierwszy plan sprawy przezwyciê¿ania barier kulturowych i dyskryminacji rasowych oraz w potwierdzaniu ró¿nic kulturowych jako daru Ducha. Na migracjê zamiast jako na problem mo¿na
spojrzeæ te¿ jako na szansê, która oferuje Koœcio³om nowe mo¿liwoœci odkrycia siebie nas nowo. Inspiruje ona do zak³adania miêdzy- i multikulturowych
wspólnot na p³aszczyŸnie lokalnej. Wszystkie Koœcio³y mog¹ stworzyæ przestrzeñ dla ró¿nych wspólnot kulturowych; i wykorzystaæ obiecuj¹ce okazje dla
kontekstualnych form wyra¿ania misji miêdzykulturowej w naszej epoce.
76. Wspólnoty lokalne, jak nigdy przedtem, maj¹ dzisiaj mo¿liwoœæ rozwijania stosunków o zasiêgu globalnym. Wiele inspiruj¹cych i przeobra¿aj¹cych
partnerstw powstaje miêdzy Koœcio³ami daleko oddalonymi od siebie pod
wzglêdem geograficznym i ¿yj¹cych w bardzo ró¿nych kontekstach. Oferuj¹
one ca³kiem nowe mo¿liwoœci, lecz nie s¹ one pozbawione pu³apek. Coraz popularniejsze krótkoterminowe „podró¿e misyjne” mog¹ pomóc w budowaniu
partnerstwa miêdzy Koœcio³ami w ró¿nych czêœciach œwiata, lecz w niektórych
przypadkach nak³adaj¹ nieznoœne brzemiê na ubogie Koœcio³y lokalne lub w
pe³ni ignoruj¹ istniej¹ce Koœcio³y. Podczas gdy do tych wycieczek trzeba podchodziæ ostro¿nie i wskazywaæ na pewne niebezpieczeñstwa, to jednak z drugiej strony te mo¿liwoœci spotkania i zapoznania siê z ró¿nymi kulturowymi i
spo³eczno-ekonomicznymi kontekstami mog¹ po powrocie z podró¿y wywo³aæ
pozytywne i d³ugotrwa³e zmiany w ¿yciu jej uczestników. Wyzwanie polega
na znalezieniu sposobu wykorzystania darów duchowych do budowania ca³ego
Koœcio³a (1 Kor 12-14).
77. Orêdownictwo na rzecz sprawiedliwoœci nie jest ju¿ wy³¹cznie przywilejem narodowych zgromadzeñ i centralnych urzêdów, lecz form¹ œwiadectwa,
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do którego s¹ wezwane Koœcio³y lokalne. Tak wiêc og³oszona przez ŒRK Dekada Przezwyciê¿ania Przemocy (2001-2011) zakoñczy³a siê na Miêdzynarodowej
Ekumenicznej Konwokacji Pokojowej apelem: „Koœcio³y musz¹ pomagaæ w
pracy uœwiadamiaj¹cej w zakresie decyzji, które trzeba podejmowaæ codziennie
w celu po³o¿enia kresu nadu¿yciom oraz umacniania praw ludzkich, sprawiedliwoœci w dziedzinie p³ci, klimatu i ekonomii a tak¿e jednoœci i pokoju”15 . Dziêki
swojemu zadomowieniu w ¿yciu codziennym Koœcio³y lokalne otrzymuj¹ zarówno legitymacjê jak te¿ motywacjê w walce o sprawiedliwoœæ i pokój.
78. Koœció³ w ka¿dym geopolitycznym i spo³ecznoekonomicznym kontekœcie jest wezwany do s³u¿by (diakonia) – ¿ycia wiar¹ i nadziej¹ wspólnoty
ludu Bo¿ego, dawania œwiadectwa o tym, co Bóg uczyni³ w Jezusie Chrystusie. Przez swoj¹ s³u¿bê Koœció³ uczestniczy w Bo¿ej misji i pod¹¿a drog¹ naœladowania oddanego s³u¿bie Pana. Koœció³ jest wezwany do bycia wspólnot¹
diakonijn¹, która moc s³u¿by stawia ponad moc¹ panowania, umo¿liwia i
umacnia szanse ¿yciowe oraz przez akty s³u¿by, które zawieraj¹ w sobie obietnicê Królestwa Bo¿ego, daje œwiadectwo o Bo¿ej przemieniaj¹cej ³asce16 .
79. Podczas gdy Koœció³ odkrywa swoj¹ to¿samoœæ jako wspólnota eucharystyczna, istota jego zwrócenia siê ku œwiatu wyra¿a siê w ewangelizacji.

Duch piêædziesi¹tnicy:
Dobra nowina dla wszystkich
Wezwanie do ewangelizacji
80. Œwiadectwo (martyria) przyjmuje konkretn¹ formê w ewangelizacji –
komunikacji ca³ej Ewangelii ca³ej ludzkoœci na ca³ym œwiecie17 . Jej celem jest
zbawienie œwiata i oddawanie czci Trójjedynemu Bogu. Ewangelizacja jest
prac¹ misjonarsk¹, która wyraŸnie i jednoznacznie daje wyraz centralnemu
znaczeniu inkarnacji, cierpieniu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, nie
15
„Glory to God and Peace on Earth: The Message of the International Ecumenical Peace Convocation”, WCC, Kingston, Jamaica, 17-25 May 2011, 2.
16
„Diakonia in the Twenty First Century: Theological Perspectives”, WCC Conference on Theology of Diakonia in the 21st Century, Colombo, Sri Lanka, 2-6 June 2012, 2.
17
Minutes and Reports of the Fourth Meeting of the Central Committee, WCC, Rolle, Switzerland,
1951, 66.
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ograniczaj¹c zbawczej ³aski Boga. Chce ona dzieliæ tê Dobr¹ Nowinê z
wszystkimi, którzy jeszcze o niej nie s³yszeli i zaprosiæ ich do doœwiadczania
¿ycia w Chrystusie.
81. „Ewangelizacja wyp³ywa z serc, które s¹ nape³nione mi³oœci¹ Boga do
tych, którzy Go jeszcze nie znaj¹”18 . W Zielone Œwiêta uczniowie nie mogli
czyniæ niczego innego jak zwiastowaæ wielkie dzie³a Boga (Dz 2,4; 4,20).
Ewangelizacja nie wyklucza wprawdzie ró¿nych wymiarów misji, jednak jej
punkt ciê¿koœci spoczywa na jasnym i intencjonalnym artyku³owaniu Ewangelii, a do tego nale¿y „zaproszenie do osobistego nawrócenia, z którym wi¹¿e
siê nowe ¿ycie w Chrystusie i przyjêcie roli Jego ucznia”19 . Podczas gdy Duch
Œwiêty powo³uje niektórych, by byli ewangelistami (Ef 4,11), my wszyscy jesteœmy powo³ani, by zdaæ sprawê z nadziei, która w nas jest (1 P 3,15). Nie
tylko jednostki, lecz ca³y Koœció³ jest wspólnie powo³any do ewangelizacji
(Mk 16,15; 1 P 2,9).
82. Dzisiejszy œwiat cechuje przesadne podkreœlanie religijnych to¿samoœci
i przekonañ, które w imieniu Boga nastawione s¹ raczej na spo³eczny podzia³ i
wzrost przemocy ni¿ na uzdrowienie i wzmocnienie ludzkich wspólnot. W takim kontekœcie wa¿ne jest obstawanie, ¿e prozelityzm nie jest ¿adn¹ uprawnion¹ form¹ ewangelizacji20 . Duch Œwiêty preferuje g³oszenie i ¿ycie zgodne z
Dobr¹ Nowin¹ w partnerstwie z ludŸmi (por. Rz 10, 14-15; 2 Kor 4,2-6), ale
tylko sam Duch Bo¿y jest tym, który stwarza nowe ¿ycie i powoduje odrodzenie (J 3,5-8; 1 Tes 1,4-6). Uznajemy, ¿e w ewangelizacji dochodzi³o niekiedy
do wypaczeñ i ¿e utraci³a ona swoj¹ wiarygodnoœæ, poniewa¿ chrzeœcijanie
wymuszali „nawrócenia” przemoc¹ lub przez nadu¿ycie w³adzy. W niektórych
kontekstach zarzut wymuszonych nawróceñ by³ motywowany tak¿e wol¹ panuj¹cych ugrupowañ niedopuszczenia do tego, aby marginalizowani wyzwolili
siê ze swej to¿samoœci jako uciskani i próbowali coœ zmieniæ w swoich nieznoœnych warunkach ¿yciowych.
83. Ewangelizacja oznacza dzielenie swojej wiary i swoich przekonañ z innymi ludŸmi, zaproszenie ich do naœladowania niezale¿nie od tego, czy przynale¿¹ lub nie do innych tradycji religijnych. Takie dzielenie siê z sob¹ musi
odbywaæ siê w atmosferze zaufania i pokory i jako wyraz mi³oœci do naszego
The Lausanne Movement, The Cape Town Commitment, 2010, Part I, 7 (b).
Por. Congregation for the Doctrine of the Faith, Doctrinal Note on Some Aspects of Evangelization, No. 12, 2007, 489-504.
20
WCC Central Committee, Towards Common Witness: A Call to Adopt Responsible Relationships
in Mission and to Renounce Proselytism (1997).
18
19
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œwiata. Gdy deklarujemy, ¿e kochamy Boga i kochamy naszych bliŸnich, ale
Dobrej Nowiny nie koniecznie i konsekwentnie chcemy z nimi dzieliæ, wówczas ulegamy ³udzeniu siê w sprawie charakteru naszej mi³oœci do Boga i do
ludzi. Nie mo¿emy uczyniæ naszym bliŸnim wiêkszego podarunku ni¿ dzielenie siê z nimi lub umo¿liwienie im dostêpu do mi³oœci, ³aski i mi³osierdzia
Bo¿ego w Chrystusie.
84. Ewangelizacja prowadzi do pokuty, wiary i chrztu. S³uchanie prawdy w
obliczu grzechu i z³a domaga siê odpowiedzi – pozytywnej lub negatywnej (J
4,28-29; por. Mk 10,22). Wywo³uje nawrócenie, które obejmuje zmianê wewnêtrznych nastawieñ, priorytetów i celów. Zgubieni zostaj¹ uratowani, chorzy uzdrowieni, a uciskani i ca³e stworzenie doznaj¹ wyzwolenia.
85. „Ewangelizacja” nie wyklucza ró¿nych wymiarów misji, lecz punkt
ciê¿koœci spoczywa w jej przypadku na wyraŸnym i intencjonalnym artyku³owaniu Ewangelii, a to obejmuje „zaproszenie do osobistego nawrócenia ku nowemu ¿yciu w Chrystusie i naœladowania”21 . W ró¿nych Koœcio³ach istniej¹
ró¿ne wyobra¿enia o tym, jaki kszta³t winna przybraæ ewangelizacja, do której
wzywa nas Duch w naszych ka¿dorazowych kontekstach. Dla jednych ewangelizacja s³u¿y nadrzêdnemu celowi prowadzenia ludzi do osobistego nawrócenia przez Jezusa Chrystusa; dla innych w ewangelizacji chodzi o solidarnoœæ
i chrzeœcijañskie œwiadectwo wobec ludów doznaj¹cych ucisk; jeszcze inni
widz¹ ewangelizacjê jako jeden z komponentów misji Bo¿ej. Ró¿ne tradycje
chrzeœcijañskie rozumiej¹ ró¿ne aspekty misji i ewangelizacji w ró¿ny sposób;
mimo to mo¿emy potwierdziæ, ¿e Bóg wzywa nas wszystkich do rozumienia
ewangelizacji, która ma swoje oparcie w Koœciele lokalnym, w którym nabo¿eñstwo (leiturgia) jest zwi¹zane nieroz³¹cznie z œwiadectwem (martyria),
s³u¿b¹ (diakonia) i wspólnot¹ (koinonia).

Ewangelizacja na sposób Chrystusa
86. Ewangelizacja oznacza dzielenie siê Dobr¹ Nowin¹ w s³owie i czynie.
Ewangelizacja przez zwiastowanie lub g³oszenie Ewangelii (kerygma) ma g³ê21
Wa¿ne jest zwrócenie uwagi na to, ¿e nie wszystkie Koœcio³y rozumiej¹ ewangelizacjê tak, jak
jest tutaj opisana. Koœció³ rzymskokatolicki mówi o „ewangelizacji” jako missio ad gentes [pos³annictwo do narodów], która zwraca siê do tych, którzy Chrystusa nie znaj¹. W dalszym znaczeniu mówi on
o „ewangelizacji”, by opisaæ zwyk³¹ pracê duszpastersk¹, i o „nowej ewangelizacji”, by wyraziæ troskê o tych, którzy ju¿ nie praktykuj¹ wiary chrzeœcijañskiej. Por. dokument Kongregacji Nauki Wiary:
Doctrinal Note on Some Aspects of Evangelization.
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boki wymiar biblijny. Jeœli jednak nasze s³owa nie s¹ zgodne z naszymi czynami, nasza ewangelizacja nie jest autentyczna. Po³¹czenie deklaracji i widzialnego czynu daje œwiadectwo o objawieniu Bo¿ym w Jezusie Chrystusie i Jego
planie zbawienia dla œwiata. Ewangelizacja jest œciœle powi¹zana z jednoœci¹:
nasza mi³oœæ wzajemna jest wyrazem Ewangelii, któr¹ zwiastujemy (J 13,3435), podczas gdy brak jednoœci jest dla Ewangelii zgorszeniem (1 Kor 1).
87. Istniej¹ przyk³ady z historii i teraŸniejszoœci, które dowodz¹, ¿e chrzeœcijanie w swoim w³asnym œrodowisku anga¿uj¹ siê wiernie i w pe³nej pokorze
na rzecz swojej wiary, aby w ten sposób dojœæ do pe³ni ¿ycia. Wielu, którzy
jako misjonarze ¿yli i pracowali daleko od swych w³asnych kulturowych kontekstów, czynili to równie¿ w duchu pokory, wzajemnej odpowiedzialnoœci i
respektu; tak¿e w tych wspólnotach dzia³a³ Duch Bo¿y i sprawi³ przemianê.
88. Niestety, ewangelizacja by³a niekiedy praktykowana w sposób, który
by³ raczej zdrad¹ ni¿ uosobieniem Ewangelii. Kiedykolwiek coœ takiego ma
miejsce, potrzebna jest pokuta. Misja na sposób Chrystusa obejmuje potwierdzenie godnoœci i praw innych. Jesteœmy wezwani do s³u¿enia innym, jak
czyni³ to Chrystus (por. Mk 10,45; Mt 25,45), bez ich wykorzystywania lub
oferowania im jakichkolwiek bodŸców materialnych22 . W sytuacjach charakteryzuj¹cych siê du¿ym stopniem indywidualizacji mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pojêcie ewangelizacji sprowadzone zostanie do kupna lub sprzeda¿y „produktu”, przy czym do nas nale¿eæ bêdzie wybór, jakie aspekty ¿ycia chrzeœcijañskiego chcemy przej¹æ. Lecz z perspektywy Ducha Bo¿ego Dobra Nowina
Jezusa dla wszystkich nie mo¿e byæ skonsumowana po prostu jak na kapitalistycznie zorganizowanym rynku. Duch wzywa nas raczej do osobistego nawrócenia i przemiany, która doprowadzi nas do proklamacji pe³ni ¿ycia dla
wszystkich.
89. Prawdziwa ewangelizacja opiera siê na pokorze i respekcie wobec
wszystkich ludzi oraz rozwija siê w kontekœcie dialogu. W s³owie i czynie
przekazuje ona orêdzie Ewangelii, uzdrowienia i pojednania. „Nie ma zwiastowania Ewangelii bez solidarnoœci. I nie ma chrzeœcijañskiej solidarnoœci, która
by nie przekazywa³a wiedzy o Królestwie”23. Ewangelizacja inspiruje zatem do
budowania relacji miêdzy ludŸmi i wspólnotami. Takie autentyczne relacje
rozwijaj¹ siê czêsto najlepiej w lokalnych wspólnotach wiary i lokalnych kon22
Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Papieska Rada do Spraw Dialogu Miêdzyreligijnego, Œwiatowy
Alians Ewangeliczny: Œwiadectwo chrzeœcijañskie w œwiecie multireligijnym (2011).
23
The San Antonio Report, 26; CWME, Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation
(1982), & 34; Duraisingh, Called to One Hope, 38.
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tekstach kulturowych. Œwiadectwo chrzeœcijañskie realizuje siê zarówno przez
nasz¹ obecnoœæ jak przez nasze orêdzie. W sytuacjach, w których wiara mo¿e
byæ publicznie poœwiadczana tylko z nara¿eniem ¿ycia, przekonuj¹ca alternatywa mo¿e polegaæ po prostu na ¿yciu zgodnym z nakazami Ewangelii.
90. Œwiadomi napiêæ miêdzy ludŸmi i wspólnotami o ró¿nych religijnych
przekonaniach i ró¿nej interpretacji œwiadectwa chrzeœcijañskiego autentyczna ewangelizacja musi zawsze kierowaæ siê wartoœciami opowiadaj¹cymi siê
po stronie ¿ycia. W tym znaczeniu wspólna deklaracja „Œwiadectwo chrzeœcijañskie w œwiecie multireligijnym: Zalecenia dla kodeksu postêpowania”
domaga siê:
a) odrzucenia wszelkich form przemocy, dyskryminacji i ucisku przez religijne lub œwieckie autorytety; dotyczy to tak¿e psychologicznego i spo³ecznego nadu¿ywania w³adzy;
b) potwierdzenia wolnoœci religijnej, która zawiera prawo praktykowania i
wyznawania wiary bez obaw przed represjami lub zastraszaniem; okazywania
wzajemnego szacunku i solidarnoœci we wspieraniu sprawiedliwoœci, pokoju i
wspólnego dobra;
c) respektu dla wszystkich ludzi i kultur, przy jednoczesnym ustaleniu tych
elementów naszej kultury, którym trzeba siê krytycznie przyjrzeæ w œwietle
Ewangelii, takim jak patriarchat, rasizm, kastowoœæ itd.;
d) nie dawania fa³szywego œwiadectwa i ws³uchiwania siê, co maj¹ do powiedzenia inni, by dziêki temu w duchu wzajemnego szacunku rozumieæ siê
nawzajem;
e) pozostawiania ludziom i wspólnotom wystarczaj¹co du¿o przestrzeni dla
wypracowania opinii przy podejmowaniu decyzji w sprawach wiary;
f) budowania relacji z wyznawcami innych religii lub ludŸmi niereligijnymi
dla wspierania g³êbszego wzajemnego zrozumienia, pojednania i wspó³pracy
dla wspólnego dobra24 .
91. ¯yjemy w œwiecie, który jest silnie naznaczony indywidualizmem, sekularyzmem i materializmem jak i innymi ideologiami, które kwestionuj¹
wartoœci Królestwa Bo¿ego. Chocia¿ Ewangelia stanowi ostatecznie Dobr¹
Nowinê dla wszystkich, implikuje ona jednoczeœnie z³¹ nowinê dla tych si³,
które wspieraj¹ nieprawdê, niesprawiedliwoœæ i ucisk. W tym sensie Ewangelia zawiera te¿ powo³anie prorockie, które domaga siê od nas skonfrontowania mo¿nych w nadziei i mi³oœci z prawd¹ (Dz 26,25; Kol 1,5; Ef 4,15).
Ewangelia wyzwala i dokonuje przemiany. Jej zwiastowanie musi obejmo24

Por. Œwiadectwo chrzeœcijañskie w œwiecie multireligijnym.
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waæ tak¿e przemianê spo³eczeñstw z zamiarem stworzenia sprawiedliwych i
inkluzyjnych wspólnot.
92. Gdy sprzeciwiamy siê z³u lub niesprawiedliwoœci i podnosimy przeciw
temu nasz g³os, to odpowiedzi¹ na to mo¿e byæ ucisk i przemoc, które mog¹
doprowadziæ do cierpienia i przeœladowania, a nawet do œmierci. Autentyczna
ewangelizacja wi¹¿e siê z podatnoœci¹ na zranienie, z tym, ¿e pójdziemy za
przyk³adem Chrystusa, weŸmiemy na siebie krzy¿ i wyprzemy siê samych siebie (Flp 2,5-11). Podobnie jak krew mêczenników z czasów rzymskiego przeœladowania by³a ziarnem siewnym Koœcio³a, tak d¹¿enie do sprawiedliwoœci i
prawa dzisiaj daje w sposób intensywny œwiadectwo o Chrystusie. Jezus takie
wyparcie samego siebie wi¹za³ z wezwaniem do naœladowania i ze zbawieniem wiecznym (Mk 8,34-38).

Ewangelizacja, dialog miêdzyreligijny
i obecnoœæ chrzeœcijañska
93. W naszym z³o¿onym i pluralistycznym œwiecie spotykamy ludzi wyznaj¹cych ró¿ne religie, ideologie i przekonania. Wierzymy, ¿e Duch ¿ycia
przynosi radoœæ i ¿ycie w jego pe³ni. Z tego powodu Ducha Bo¿ego mo¿na
doœwiadczyæ we wszystkich kulturach, które opowiadaj¹ siê za ¿yciem. Duch
Œwiêty dzia³a w sposób tajemniczy i Jego dzia³ania w innych tradycjach religijnych w pe³ni nie rozumiemy. Uznajemy, ¿e ró¿ne formy duchowoœci, które anga¿uj¹ siê w sprawy ¿ycia, maj¹ swoj¹ w³asn¹ wartoœæ i w³asn¹ m¹droœæ. Przeto autentyczna misja czyni „innego” partnerem a nie „obiektem”
misji.
94. W dialogu potwierdzamy nasze wspólne ¿ycie i nasze wspólne cele jako
wyraz akceptacji ¿ycia i zachowania ca³oœci stworzenia. Dialog na p³aszczyŸnie religijnej jest mo¿liwy tylko wówczas, gdy podchodzimy do niego z nadziej¹, ¿e spotykamy Boga, który nas wyprzedzi³ i jest obecny wœród ludzi w
ich ka¿dorazowych kontekstach25 . Bóg jest obecny przed naszym przyjœciem
(Dz 17) i naszym zadaniem nie jest przynoszenie Boga, lecz dawanie œwiadectwa o Bogu, który jest ju¿ obecny. Dialog daje mo¿liwoœæ szczerego spotkania,
podczas którego ka¿da strona przedstawia wszystkie sprawy w atmosferze
otwartoœci, cierpliwoœci i respektu.
25

Por. WCC, Baar Statement: Theological Perspective on Plurality (1990).
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95. Ewangelizacja i dialog ró¿ni¹ siê od siebie, lecz s¹ ze sob¹ powi¹zane.
Chocia¿ chrzeœcijanie wyra¿aj¹ nadziejê i modl¹ siê o to, aby wszyscy ludzie
w ¿ywy sposób poznali Trójjedynego Boga, cel dialogu nie polega na ewangelizacji. Ale poniewa¿ dialog jest tak¿e „spotkaniem ró¿nych lojalnoœci”,
wzajemne dzielenie siê Dobr¹ Nowin¹ o Jezusie Chrystusie ma tam swoje
uprawnione miejsce. Ponadto autentyczna ewangelizacja odbywa siê w kontekœcie dialogu ¿ycia i dzia³ania oraz „w duchu dialogu”: w „postawie respektu i przyjaŸni”26 . Ewangelizacja nie tylko towarzyszy zwiastowaniu naszych najg³êbszych przekonañ, lecz tak¿e sprawia, ¿e s³uchamy tego, co
maj¹ do powiedzenia inni, odpowiadamy na ich pytania i zostajemy przez
nich ubogaceni (Dz 10).
96. Szczególnie wa¿ny jest dialog z wyznawcami ró¿nych religii nie tylko
w multireligijnych kontekstach, lecz tak¿e tam, gdzie ludnoœæ w swej przewa¿aj¹cej wiêkszoœci nale¿y do jednej partykularnej religii. Jest rzecz¹ konieczn¹
chronienie praw grup mniejszoœciowych i wolnoœci religijnej oraz umo¿liwienie wszystkim wnoszenie wk³adu do wspólnego dobra. Wolnoœci religijnej
trzeba broniæ, gdy¿ wynika ona z godnoœci cz³owieka, a ta z kolei opiera siê na
tym, ¿e wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieñstwo Bo¿e (Rdz
1,26). Wyznawcy wszystkich religii i kierunków religijnych maj¹ te same prawa i ponosz¹ tê sam¹ odpowiedzialnoœæ27 .

Ewangelizacja i kultury
97. Ewangelia zapuszcza korzenie w nowych kontekstach przez zaanga¿owanie w specyficzn¹ rzeczywistoœæ kulturow¹, polityczn¹ i religijn¹. Respekt
wobec ludzi i ich kulturowych i symbolicznych œrodowisk ¿ycia jest konieczny
dla zakorzenienia Ewangelii w tych ró¿nych sytuacjach. Trzeba zacz¹æ od zaanga¿owania i dialogu w ramach szerszego kontekstu, aby ustaliæ, w jaki sposób Chrystus jest ju¿ obecny i gdzie dzia³a ju¿ Duch Bo¿y.
98. Powi¹zanie ewangelizacji z w³adz¹ kolonialn¹ w historii misji nasunê³o
wniosek, ¿e zachodnie formy chrzeœcijañstwa s¹ norm¹, na podstawie której
musia³aby byæ oceniana wiernoœæ innych chrzeœcijan wobec spraw wiary.
Ewangelii grozi zniekszta³cenie, jeœli ewangelizacjê bêd¹ prowadziæ osoby
26
Pontifical Council for Inter-Religious Dialogue, Dialogue and Proclamation: Reflection
and Orientations on Interreligious Dialogue and the Proclamation of The Gospel of Jesus Christ
(1991), & 9.
27
Por. Œwiadectwo chrzeœcijañskie w œwiecie multireligijnym.
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znajduj¹ce siê po stronie w³adzy ekonomicznej lub hegemonii kulturowej. Dlatego zachodzi potrzeba szukania partnerstwa z ubogimi, wyjêtymi spod prawa
i mniejszoœciami oraz trzeba siê nastawiæ na wp³yw ich teologicznych zasobów
i wizji.
99. Forsowanie uniformizmu dyskredytuje niepowtarzalnoœæ ka¿dego cz³owieka, który jest stworzony na obraz Boga. Podczas gdy Babel próbowa³ przeprowadziæ uniformizm od góry, kazania uczniów w Œwiêto Zes³ania Ducha
Œwiêtego powodowa³y jednoœæ, w której nie uleg³y zatraceniu, lecz by³y respektowane personalne w³aœciwoœci i wspólnotowa to¿samoœæ – wszyscy s³yszeli Dobr¹ Nowinê w ich w³asnym jêzyku.
100. Jezus wzywa nas do porzucenia naszego ciasnego skupienia uwagi na
naszym w³asnym królestwie, naszym w³asnym wyzwoleniu i naszej w³asnej
niezale¿noœci (Dz 1,6), roztaczaj¹c przez nami szersz¹ wizjê i upe³nomocniaj¹c nas w mocy Ducha Œwiêtego do pójœcia „a¿ do krañców ziemi” oraz stania siê we wszystkich czasowych i przestrzennych kontekstach œwiadkami
Bo¿ej sprawiedliwoœci, wolnoœci i pokoju. Naszym powo³aniem jest wskazywanie we wszystkim na Jezusa a nie na nas samych lub nasze instytucje, oraz
nastawianie siê na interesy innych a nie nasze w³asne (Flp 2,3-4). Nie mo¿emy poj¹æ Pisma w ca³ej jego z³o¿onoœci, ograniczaj¹c siê do wzorca zaczerpniêtego z jednej dominuj¹cej kultury. Pluralizm kultur jest darem Ducha dla
pog³êbienia rozumienia naszej wiary i wzajemnego zrozumienia. Tak wiêc
miêdzykulturowe wspólnoty wiary, w których ró¿ne kulturowe wspólnoty
wspólnie uczestnicz¹ w nabo¿eñstwie, stanowi¹ mo¿liwoœæ, ¿e kultury mog¹
siê autentycznie spotykaæ i wchodziæ w relacje ze sob¹ oraz ¿e kultura mo¿e
przyczyniæ siê do wzbogacenia Ewangelii. Przeto „Ewangelia, jeœli chce wydaæ bogate owoce, musi sama sobie pozostaæ wierna a zarazem ucieleœniæ lub
zakorzeniæ w kulturze narodu… Musimy [ze wzglêdu na ¿ycie] stale staraæ
siê o pomoc Ducha Œwiêtego w lepszym rozpoznaniu, gdzie Ewangelia partykularnej kulturze rzuca wyzwanie, gdzie przyczynia siê do jej umocnienia
lub przemiany”28 .

28

Called to One Hope, 21-22; 24.
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Œwiêto ¿ycia: Podstawowe konkluzje
101. Jesteœmy s³ugami Trójjedynego Boga, który powierzy³ nam misjê
zwiastowania Dobrej Nowiny ca³ej ludzkoœci i stworzeniu, zw³aszcza uciskanym i cierpi¹cym, którzy têskni¹ za pe³ni¹ ¿ycia. Misja – wspólne œwiadectwo
o Chrystusie – jest zaproszeniem na ucztê w Królestwie Bo¿ym (£k 14,15).
Misj¹ Koœcio³a jest przygotowanie tej uczty i zaproszenie wszystkich ludzi na
œwiêto ¿ycia. Œwiêto to jest uroczystoœci¹ stworzenia i p³odnoœci wyp³ywaj¹cej
z mi³oœci Bo¿ej, Ÿród³a ¿ycia w obfitoœci. Jest znakiem wyzwolenia i pojednania ca³ego stworzenia, które jest celem misji. Bior¹c za punkt wyjœcia odnowione rozumienie misji Ducha Bo¿ego dochodzimy do nastêpuj¹cych zasadniczych przekonañ, które przedstawimy jako odpowiedŸ na postawione na pocz¹tku tego dokumentu pytanie.
102. Potwierdzamy, ¿e celem misji Bo¿ej jest pe³nia ¿ycia (J 10,10) i ¿e
to stanowi kryterium „rozró¿niania duchów” w misji. Przeto jesteœmy wezwani do rozpoznawania Ducha Bo¿ego wszêdzie tam, gdzie jest pe³nia ¿ycia,
zw³aszcza w wyzwalaniu uciskanych narodów, uzdrawianiu i jednaniu rozbitych wspólnot oraz odnawianiu stworzenia. Stoimy przed wyzwaniem uznania
afirmuj¹cych ¿ycie form Ducha Bo¿ego obecnych w ró¿nych kulturach oraz
okazywania solidarnoœci z tymi wszystkimi, którzy anga¿uj¹ siê w afirmacjê i
zachowanie ¿ycia. Rozpoznajemy te¿ duchy z³a, obecne wszêdzie tam, gdzie
doœwiadczamy moce z³a i negacji ¿ycia, i sprzeciwiamy siê im.
103. Potwierdzamy, ¿e misja rozpoczyna siê wraz z Bo¿ym aktem stworzenia i jest kontynuowana w nowym stworzeniu przez o¿ywiaj¹c¹ moc
Ducha Œwiêtego. Duch Œwiêty, który zosta³ wylany w Zielone Œwiêta w postaci jêzyków ognistych, nape³nia nasze serca i wprowadza nas do Koœcio³a Chrystusa. Duch, który by³ w Chrystusie Jezusie, inspiruje nas do ¿ycia polegaj¹cego na wypieraniu samego siebie i na³o¿eniu na siebie krzy¿a, On towarzyszy
ludowi Bo¿emu w jego d¹¿eniu do z³o¿enia s³owem i czynem œwiadectwa o
mi³oœci Bo¿ej. Duch Prawdy wprowadza nas do wszelkiej prawdy i daje nam
si³ê potrzebn¹ do rzucenia wyzwania mocom œmierci i zwiastowania prawdy w
mi³oœci. Jako wspólnota zbawionych dzielimy z innymi wodê ¿ycia i pok³adamy nadziejê w Duchu jednoœci, ¿e uzdrowi, pojedna i odnowi ca³e stworzenie.
104. Potwierdzamy, ¿e duchowoœæ jest si³¹ napêdow¹ misji i ¿e misja w
Duchu prowadzi do przemiany. Przeto szukamy orientacji w naszej perspektywie relacji miêdzy misj¹, duchowoœci¹ i stworzeniem. Duchowoœæ misjonar-
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ska, która wyrasta z liturgii i nabo¿eñstwa, ³¹czy nas z sob¹ na nowo i z ca³ym
stworzeniem. Rozumiemy, ¿e nasze uczestnictwo w misji, nasza egzystencja w
³onie stworzenia i nasze ¿ycie z Ducha s¹ z sob¹ splecione, gdy¿ wzajemnie
ulegaj¹ przemianie. Misja, która zaczyna siê wraz ze stworzeniem, zaprasza
nas do œwiêtowania ¿ycia we wszystkich jego wymiarach jako dar Bo¿y.
105. Potwierdzamy, ¿e misja Ducha Bo¿ego polega na odnowie ca³ego
stworzenia. „Pañska jest ziemia i to, co j¹ nape³nia” (Ps 24,1). Bóg ¿ycia chroni, kocha i zachowuje naturê. Ludzkoœæ nie jest panem ziemi, lecz ponosi odpowiedzialnoœæ za zachowanie stworzenia. Nadmierna chciwoœæ i bezgraniczna konsumpcja, które prowadz¹ do postêpuj¹cej destrukcji natury, musz¹ znaleŸæ swój kres. Mi³oœæ Bo¿a zwiastuje zbawienie ludzkoœci w powi¹zaniu z
odnow¹ ca³ego stworzenia. Jesteœmy wezwani do uczestnictwa w Bo¿ej misji i
przezwyciê¿enia przy okazji naszej zawê¿onej antropocentrycznie perspektywy. Misja Bo¿a obejmuje wszelkie ¿ycie i musimy to zarówno uznaæ jak te¿
pójœæ nowymi drogami umo¿liwiaj¹cymi s³u¿enie tej misji. Prosimy Boga o
pokutê i przebaczenie, ale wzywamy tak¿e do podjêcia dzia³ania teraz. Stworzenie jest rdzeniem misji.
106. Potwierdzamy, ¿e dzisiejsze ruchy misyjne wychodz¹ z globalnego
Po³udnia i Wschodu, obieraj¹ ró¿ne kierunki i s¹ bardzo zró¿nicowane.
Przemieszczenie punktu ciê¿koœci chrzeœcijañstwa w stronê globalnego Po³udnia i Wschodu stawia nas przed wyzwaniem zbadania misjologicznych form
wyra¿ania, które s¹ zakorzenione w tych kontekstach, kulturach i duchowoœciach. Musimy dalej rozwijaæ nasze partnerstwo i wzajemne relacje oraz potwierdzaæ wzajemn¹ zale¿noœæ misji i ruchu ekumenicznego. Nasza praktyka
misjonarska winna okazywaæ solidarnoœæ z cierpi¹cymi narodami i byæ w harmonii z natur¹. Ewangelizacja odbywa siê w wypieraj¹cej samego siebie pokorze, w okazywaniu szacunku wobec innych oraz w dialogu z ludŸmi innych
kultur i religii. Z tym nastawieniem winna siê ona przeciwstawiæ opresyjnym i
dehumanizuj¹cym strukturom i kulturom, które pozostaj¹ w sprzecznoœci z
wartoœciami Królestwa Bo¿ego.
107. Potwierdzamy, ¿e ludzie w sytuacjach marginalizacji przejmuj¹
aktywn¹ rolê w misji i ¿e przypada im prorocka rola ¿¹dania pe³ni ¿ycia
dla wszystkich. Ludzie z peryferii spo³eczeñstwa s¹ g³ównymi partnerami w
misji Bo¿ej. Marginalizowani, uciskani i cierpi¹cy ludzie dysponuj¹ szczególnym darem rozró¿niania, co dla nich w ich zagro¿onym ¿yciu jest dobr¹ a co
z³¹ nowin¹. W naszym zobowi¹zaniu wobec ¿yciodajnej misji Boga musimy
ws³uchiwaæ siê w g³osy ludzi z peryferii spo³eczeñstwa, aby dowiedzieæ siê, co
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s³u¿y ¿yciu a co wp³ywa na jego destrukcjê. Nasz¹ misjê musimy ponownie
skierowaæ na drogi, którymi poruszaj¹ siê dzisiaj marginalizowani. Sprawiedliwoœæ, solidarnoœæ i inkluzja to centralne formy wyra¿ania misji, która bierze
swój pocz¹tek na peryferiach spo³eczeñstwa.
108. Potwierdzamy, ¿e ekonomia Bo¿a opiera siê na wartoœciach mi³oœci i sprawiedliwoœci dla wszystkich i ¿e przeobra¿aj¹ca misja sprzeciwia siê idolatrii w wolnej gospodarce rynkowej. Ekonomiczna globalizacja zast¹pi³a Boga ¿ycia mamon¹, bogiem wolnego rynku kapitalistycznego,
który twierdzi, ¿e dysponuje w³adz¹ pozwalaj¹c¹ mu uratowaæ œwiat przez
nagromadzenie niezmiernego bogactwa i dobrobytu. Misja w tym kontekœcie
musi odpowiedzieæ na to kontrkultur¹ i zaoferowaæ alternatywy wobec takich
ba³wochwalczych wizji, gdy¿ misja nale¿y do Boga ¿ycia, sprawiedliwoœci i
pokoju, nie zaœ do tego fa³szywego boga, który cz³owiekowi i naturze przynosi cierpienie i nêdzê. Zatem zadaniem misji jest napiêtnowanie ekonomii
chciwoœci oraz praktykowanie Bo¿ej ekonomii mi³oœci, dzielenia siê z sob¹ i
sprawiedliwoœci.
109. Potwierdzamy, ¿e Ewangelia Jezusa Chrystusa we wszystkich czasach i wszystkich miejscach jest Dobr¹ Nowin¹ i powinna byæ zwiastowana w Duchu mi³oœci i pokory. Potwierdzamy, ¿e inkarnacja, krzy¿ i zmartwychwstanie w naszym orêdziu i tak¿e w sposobie uprawiania ewangelizacji
musz¹ znajdowaæ siê w centrum. Tote¿ ewangelizacja wskazuje zawsze na Jezusa i Królestwo Bo¿e a nie na instytucje, i nale¿y ona do w³aœciwej istoty Koœcio³a. Profetyczny g³os Koœcio³a w czasach, w których musi zabieraæ g³os, nie
powinien milczeæ. Koœció³ jest wezwany do odnowy metod swojej ewangelizacji, by móg³ przekazywaæ Dobr¹ Nowinê z perswazj¹, inspiracj¹ i przekonaniem.
110. Potwierdzamy, ¿e dialog i wspó³praca dla ¿ycia s¹ integraln¹ czêœci¹ sk³adow¹ misji i ewangelizacji. Autentyczna ewangelizacja odbywa siê
w respekcie wobec wolnoœci religii i wyznania wszystkich ludzi, którzy s¹
stworzeni na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Prozelityzm uprawiany metodami
przymusu, bodŸców ekonomicznych lub przez nadu¿ywanie w³adzy jest
sprzeczny z orêdziem Ewangelii. W ewangelizacji jest wa¿ne budowanie relacji respektu i zaufania miêdzy przedstawicielami ró¿nych religii. Cenimy
wszystkie ludzkie kultury i uznajemy, ¿e Ewangelia nie jest w³asnoœci¹ jakiejœ
grupy, lecz nale¿y do wszystkich narodów. Nasze zadanie rozumiemy w ten
sposób, ¿e nie my jesteœmy tymi, którzy przynosz¹ gdzieœ Boga, lecz ¿e dajemy œwiadectwo o Bogu, który ju¿ jest obecny (Dz 17,23-28). Przez wspólnotê
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z Duchem jesteœmy zdolni przezwyciê¿yæ kulturowe i religijne bariery, aby
wspólnie zaanga¿owaæ siê dla ¿ycia.
111. Potwierdzamy, ¿e Bóg jest tym, który przyczynia siê do o¿ywienia
Koœcio³a w pracy misyjnej i obdarza go niezbêdn¹ si³¹. Koœció³ jako lud
Bo¿y, cia³o Chrystusa i œwi¹tynia Ducha Œwiêtego jest dynamiczn¹ rzeczywistoœci¹ i zmienia siê w trakcie kontynuowania misji Bo¿ej. Prowadzi to do wieloœci form wspólnego œwiadectwa, które odzwierciedlaj¹ ró¿norodnoœæ wystêpuj¹c¹ w œwiatowym chrzeœcijañstwie. Tak wiêc Koœcio³y musz¹ wyruszyæ w
drogê, odbywaæ wspóln¹ podró¿ misyjn¹ i kontynuowaæ dzie³o misyjne aposto³ów. W praktyce oznacza to, Koœció³ i misja winny pozostawaæ jednoœci¹
oraz ¿e ró¿ne koœcielne i misjonarskie instytucje musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ ze wzglêdu na ¿ycie.
112. Trójjedyny Bóg zaprasza ca³e stworzenie na œwiêto ¿ycia, przez Jezusa
Chrystusa, który przyszed³, „aby mia³y ¿ycie i obfitowa³y” (J 10,10), przez
Ducha Œwiêtego, który potwierdza wizjê Królestwa Bo¿ego: „Oto Ja stworzê
nowe niebo i now¹ ziemiê” (Iz 65,17). W pokorze i nadziei zobowi¹zujemy siê
do misji Boga, który wszystko czyni nowe i wszystko jedna. I modlimy siê:
„Bo¿e ¿ycia, wska¿ nam drogê do sprawiedliwoœci i pokoju!”
T³umaczy³: Karol Karski
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ŒWIADECTWO CHRZEŒCIJAÑSKIE
W ŒWIECIE MULTIRELIGIJNYM
(2011)
Dokument Œwiatowej Rady Koœcio³ów,
Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego
i Œwiatowego Aliansu Ewangelicznego

Preambu³a
Misja ma g³êboki zwi¹zek z istot¹ Koœcio³a. Dlatego spraw¹ niezbêdn¹ dla
ka¿dego chrzeœcijanina i ka¿dej chrzeœcijanki jest zwiastowanie S³owa Bo¿ego
i œwiadczenie o swojej wierze w œwiecie. Jest jednak wa¿ne, ¿eby odbywa³o
siê to w zgodzie z zasadami Ewangelii, w nieograniczonym respekcie wobec
ludzi i okazywanej im mi³oœci.
Œwiadomi napiêæ miêdzy jednostkami i grupami ró¿nych przekonañ religijnych i ró¿norodnych interpretacji œwiadectwa chrzeœcijañskiego, Papieska
Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, Œwiatowa Rada Koœcio³ów (ŒRK) i – na
zaproszenie ŒRK – Œwiatowy Alians Ewangeliczny (ŒAE) spotykali siê przez
piêæ lat w celu wspólnej refleksji i opracowania przedk³adanego dokumentu.
Dokument ten nie ma byæ teologiczn¹ deklaracj¹ w sprawie misji, lecz kieruje
siê zamiarem przedyskutowania praktycznych kwestii, które wynikaj¹ dla
chrzeœcijañskiego œwiadectwa w œwiecie multireligijnym. Celem tego dokumentu jest zachêcenie Koœcio³ów, rad koœcielnych i towarzystw misyjnych do
refleksji nad ich aktualn¹ praktyk¹ i wykorzystanie zaleceñ w tym dokumencie, aby tam, gdzie to stosowne, opracowaæ w³asne wytyczne dla œwiadectwa i
misji wœród ludzi, którzy s¹ wyznawcami innej religii lub z ¿adn¹ nie s¹ zwi¹zani. Mamy nadziejê, ¿e chrzeœcijanie i chrzeœcijanki na ca³ym œwiecie przestudiuj¹ ten dokument na tle swojej w³asnej praktyki, poœwiadczaj¹c sw¹ wiarê
w Chrystusa s³owem i czynem.
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Podstawy œwiadectwa chrzeœcijañskiego
1. Dla chrzeœcijan jest to przywilej i radoœæ, gdy maj¹ sposobnoœæ wyt³umaczenia siê z nadziei, która w nich jest oraz czynienia tego z ³agodnoœci¹ i szacunkiem (1 P 3, 15).
2. Jezus Chrystus jest œwiadkiem doskona³ym (por. J 18, 37). Œwiadectwo
chrzeœcijañskie oznacza zawsze posiadanie udzia³u w Jego œwiadectwie, co
siê wyra¿a w zwiastowaniu Królestwa Bo¿ego, w s³u¿bie na rzecz bliŸnich i
w ca³kowitym oddaniu samego siebie, nawet gdy jest to droga wiod¹ca
w stronê krzy¿a. Jak Ojciec pos³a³ Syna w mocy Ducha Œwiêtego, tak wierz¹cy obdarzeni s¹ misj¹ œwiadczenia s³owem i czynem o mi³oœci Trójjedynego Boga.
3. Przyk³ad i nauka Jezusa oraz wczesnego Koœcio³a musz¹ byæ wzorcem
dla misji chrzeœcijañskiej. Od dwóch tysi¹cleci chrzeœcijanie staraj¹ siê pod¹¿aæ drog¹ Chrystusa, g³osz¹c Dobr¹ Nowinê o Królestwie Bo¿ym (por. £k 4,
16-20).
4. Œwiadectwo chrzeœcijañskie w pluralistycznym œwiecie obejmuje tak¿e
dialog z ludŸmi przynale¿¹cymi do innych religii i kultur (por. Dz 17, 22-28).
5. W niektórych kontekstach d¹¿enie, by ¿yæ Ewangeli¹ i j¹ zwiastowaæ napotyka na trudnoœci, przeszkody lub nawet zakazy. Lecz mimo to chrzeœcijanie
maj¹ polecenie Chrystusa, by w dalszym ci¹gu w wiernoœci i wzajemnej solidarnoœci sk³adali o Nim œwiadectwo (por. Mt 28,19.20; Mk 16, 14-18; £k 24,
44-48; J 20, 21; Dz 1, 8).
6. Gdy chrzeœcijanie przy wype³nianiu swej misji siêgaj¹ po nieodpowiednie metody, jak wprowadzenie w b³¹d i œrodki przymusu, zdradzaj¹ Ewangeliê i mog¹ spowodowaæ cierpienie innych. Takie dewiacje wymagaj¹ pokuty
i przypominaj¹ nam o tym, ¿e ci¹gle jesteœmy zdani na Bo¿¹ ³askê (por.
Rz 3, 23).
7. Chrzeœcijanie potwierdzaj¹, ¿e wprawdzie ich odpowiedzialnoœci¹ jest
dawanie œwiadectwa o Chrystusie, jednak nawrócenie jest koniec koñców
dzie³em Ducha Œwiêtego (por. J 16, 7-9; Dz 20, 44-47). Wiedz¹, ¿e wiatr
wieje, dok¹d chce, w sposób, którym nie mo¿e dysponowaæ ¿aden cz³owiek
(por. J 3, 8).
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Zasady
W swoim d¹¿eniu do wype³niania w odpowiedni sposób misji Chrystusa
chrzeœcijanie s¹ wezwani do przestrzegania nastêpuj¹cych zasad, zw³aszcza
podczas spotkañ miêdzyreligijnych.
1. Dzia³aæ w mi³oœci Bo¿ej
Chrzeœcijanie wierz¹, ¿e Bóg jest pocz¹tkiem wszelkiej mi³oœci. Stosownie
do tego w swoim œwiadectwie powo³ani s¹ do prowadzenia ¿ycia mi³oœci i mi³owania swoich bliŸnich tak jak samych siebie (por. Mt 22, 34-40; J 14, 15).
2. Naœladowaæ Jezusa Chrystusa
We wszystkich obszarach ¿ycia a szczególnie w swoim œwiadectwie chrzeœcijanie s¹ powo³ani do kierowania siê przyk³adem i nauk¹ Jezusa Chrystusa,
przekazywania dalej Jego mi³oœci oraz oddawania chwa³y Bogu, Ojcu, w mocy
Ducha Œwiêtego (por. J 20, 21-23).
3. Cnoty chrzeœcijañskie
Chrzeœcijanie s¹ powo³ani do opierania swojego postêpowania na nieskazitelnoœci, mi³oœci bliŸniego, wspó³czuciu i pokorze oraz wyzbywania siê wszelkiej arogancji, protekcjonalnoœci i dyskredytowania (por. Ga 5, 22).
4. Czyny s³u¿by i sprawiedliwoœci
Chrzeœcijanie s¹ powo³ani, by dzia³aæ sprawiedliwie i kochaæ wspó³czuj¹co
(Mi 6, 8). Poza tym s¹ powo³ani do s³u¿enia innym oraz rozpoznawania Chrystusa w najmniejszym ze swoich sióstr i braci (Mt 25, 45). S³u¿by socjalne, jak
zaoferowanie mo¿liwoœci kszta³cenia, opieka zdrowotna, pomoc w potrzebie
jak równie¿ zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoœci i poradnictwo prawne s¹
integraln¹ czêœci¹ dawania œwiadectwa o Ewangelii. Na wykorzystywanie ubóstwa i niedostatku nie ma miejsca w s³u¿bie chrzeœcijañskiej. Chrzeœcijanie
pe³ni¹c sw¹ s³u¿bê winni odrzucaæ i rezygnowaæ z chêci pozyskiwania ludzi
przez materialne zachêty i nagrody.
5. Odpowiedzialne obchodzenie siê z pos³ugami uzdrowicielskimi
Chrzeœcijanie sprawuj¹ pos³ugi uzdrowicielskie jako integralny sk³adnik dawania œwiadectwa o Ewangelii. S¹ powo³ani do odpowiedzialnego wype³niania tych pos³ug i baczenia przy tej okazji w sposób nieograniczony na przestrzeganie ludzkiej godnoœci. Prócz tego musz¹ siê upewniæ, by nie dosz³o do
wykorzystania wra¿liwoœci ludzi i ich potrzeby uzdrowienia.
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6. Odrzucenie przemocy
Chrzeœcijanie s¹ wezwani do odrzucania w swoim œwiadectwie wszelkich
form przemocy i nadu¿ywania w³adzy, tak¿e ich form psychologicznych i spo³ecznych. Odrzucaj¹ te¿ przemoc, niesprawiedliw¹ dyskryminacjê lub ucisk
przez religijne lub œwieckie autorytety. Obejmuje to tak¿e profanacjê lub niszczenie obiektów kultowych oraz œwiêtych symboli lub tekstów.
7. Wolnoœæ religii i wiary
Wolnoœæ religii zawiera prawo wyznawania, praktykowania, szerzenia i
zmiany swojej religii. Wolnoœæ ta wynika bezpoœrednio z godnoœci cz³owieka,
która ma swoj¹ podstawê w stworzeniu wszystkich ludzi na obraz i podobieñstwo Bo¿e (por. Rdz 1, 26). Dlatego wszyscy ludzie maj¹ te same prawa i obowi¹zki. Wszêdzie tam, gdzie jakaœ religia jest wykorzystywana instrumentalnie
dla celów politycznych lub gdzie ma miejsce przeœladowanie religijne, zadaniem chrzeœcijan jako œwiadków profetycznych jest piêtnowanie takich metod
postêpowania.
8. Wzajemny respekt i solidarnoœæ
Chrzeœcijanie s¹ wezwani, aby kieruj¹c siê zasad¹ wzajemnego respektu zobowi¹zali siê do wspó³pracy z wszystkimi ludŸmi oraz wspólnie z nimi przyczyniali siê do postêpu w zakresie sprawiedliwoœci, pokoju i dobra wspólnego.
Wspó³praca miêdzyreligijna jest istotnym wymiarem takiego zobowi¹zania.
9. Respekt dla wszystkich ludzi
Chrzeœcijanie s¹ œwiadomi, ¿e Ewangelia zarówno zadaje krytyczne pytania
kulturom jak te¿ je wzbogaca. Nawet gdy Ewangelia podchodzi krytycznie do
niektórych aspektów kultur, chrzeœcijanie s¹ wezwani do traktowania wszystkich ludzi z respektem. Poza tym s¹ powo³ani do rozpoznawania elementów
we w³asnej kulturze, pod których adresem Ewangelia kieruje krytyczne zapytania, musz¹ te¿ baczyæ na to, ¿eby innym nie narzucaæ w³asnych specyficznych
form wyra¿ania kultury.
10. Nie dawaæ fa³szywego œwiadectwa
Wypowiedzi chrzeœcijan musz¹ charakteryzowaæ siê szczeroœci¹ i okazywaniem respektu; musz¹ przys³uchiwaæ siê, aby poznaæ i zrozumieæ wiarê i praktykê religijn¹ innych, i s¹ zachêcani do poznawania i doceniania tego, co w
niej dobre i prawdziwe. Wszystkie uwagi i krytyczne zapytania winny nastêpowaæ w duchu wzajemnego respektu. Prócz tego trzeba zabezpieczyæ, aby nie
dochodzi³o do dawania fa³szywego œwiadectwa o innych religiach.
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11. Zabezpieczenie osobistej szczeroœci
Chrzeœcijanie musz¹ liczyæ siê z faktem, ¿e zmiana religii jest decyduj¹cym
krokiem, któremu musi towarzyszyæ wystarczaj¹ca przestrzeñ czasowa umo¿liwiaj¹ca odpowiedni¹ refleksjê i przygotowanie. Proces ten musi przebiegaæ
w pe³nej osobistej wolnoœci.
12. Budowanie relacji miêdzyreligijnych
Chrzeœcijanie winni nadal budowaæ relacje z wyznawcami innych religii
oparte na respekcie i zaufaniu, aby w ten sposób wspieraæ wzajemne zrozumienie, pojednanie i wspó³pracê na rzecz powszechnego dobra. Dlatego s¹ wezwani, by wraz z innymi dzia³aæ na rzecz wspólnej wizji i praktyki stosunków miêdzyreligijnych.

Zalecenia
Trzecia Konsultacja zosta³a zorganizowana przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów we wspó³pracy z Œwiatowym Aliansem Ewangelicznym i Papiesk¹ Rad¹
ds. Dialogu Miêdzyreligijnego Stolicy Apostolskiej z udzia³em przedstawicieli
najwiêkszych chrzeœcijañskich wspólnot religijnych (katolicy, prawos³awni,
protestanci, ewangelikaliœci, zielonoœwi¹tkowcy) i opracowa³a w duchu ekumenicznej wspó³pracy ten dokument. Zalecamy naszym Koœcio³om, krajowym
i regionalnym zwi¹zkom wyznaniowym oraz organizacjom misyjnym, zw³aszcza tym, które pracuj¹ w miêdzyreligijnym kontekœcie, aby:
1. Przestudiowa³y tematy przed³o¿one w tym dokumencie i ewentualnie
sformu³owa³y wytyczne postêpowania dla œwiadectwa chrzeœcijañskiego, które
odpowiadaj¹ ich specyficznemu kontekstowi. Gdzie to mo¿liwe, powinno siê
to odbywaæ ekumenicznie i w konsultacji z przedstawicielami innych religii.
2. Budowa³y oparte na respekcie i zaufaniu relacje z wyznawcami wszystkich religii, zw³aszcza na p³aszczyŸnie instytucjonalnej miêdzy Koœcio³ami i
innymi wspólnotami religijnymi, ukazuj¹c w ten sposób, ¿e dialog miêdzyreligijny jest trwa³¹ czêœci¹ ich chrzeœcijañskiego zaanga¿owania. W konkretnych
kontekstach, w których lata napiêæ i konfliktu doprowadzi³y do g³êboko odczuwanej podejrzliwoœci i naruszenia zaufania miêdzy i wewn¹trz spo³eczeñstw,
dialog miêdzyreligijny mo¿e otworzyæ nowe mo¿liwoœci w zakresie przezwyciê¿enia konfliktów, przywrócenia sprawiedliwoœci, uzdrowienia wspomnieñ,
doprowadzenia do pojednania i pokoju.
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3. Zachêci³y chrzeœcijan do wzmocnienia w³asnej religijnej to¿samoœci i
wiary a prócz tego pog³êbi³y jednoczeœnie swoj¹ wiedzê o innych religiach i
ich rozumieniu, i to z perspektywy wyznawców tych religii. Aby dawaæ w³aœciwe œwiadectwo o Chrystusie, chrzeœcijanie musz¹ unikaæ fa³szywego przedstawiania religijnych przekonañ i praktykowania wiary przez wyznawców innych religii;
4. Wspó³pracowa³y z innymi wspólnotami religijnymi przez wspólne zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoœci i dobra wspólnego oraz w miarê mo¿noœci
solidaryzowa³y siê z ludŸmi, którzy znajduj¹ siê w sytuacji konfliktu;
5. Wzywa³y swoje rz¹dy do zabezpieczenia, by wolnoœæ religijna by³a odpowiednio i szeroko respektowana, maj¹c w œwiadomoœci, ¿e w wielu krajach
religijne instytucje i jednostki napotykaj¹ przeszkody w realizowaniu swej misji;
6. Modli³y siê w imieniu swych bliŸnich i za ich pomyœlnoœæ, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e modlitwa jest istotn¹ czêœci¹ naszego bytu i postêpowania oraz misji
Chrystusa.

Za³¹cznik do niniejszego dokumentu
1. W dzisiejszym œwiecie wzrasta wspó³praca chrzeœcijan ze sob¹ i z wyznawcami innych religii. Papieska Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego Stolicy
Apostolskiej oraz Program dialogu i wspó³pracy miêdzyreligijnej Œwiatowej
Rady Koœcio³ów maj¹ wspóln¹ historiê takiej wspó³pracy. Jej przyk³adami s¹
studia na temat ma³¿eñstwa miêdzyreligijnego (1994-1997), modlitwy miedzyreligijnej (1997-1998) i religijnoœci afrykañskiej (2000). Niniejszy dokument
jest rezultatem ich wspólnej pracy.
2. Mamy dzisiaj coraz wiêcej napiêæ miêdzyreligijnych w œwiecie, które
prowadz¹ nawet do przemocy i utraty ludzkiego ¿ycia. Czynniki polityczne,
ekonomiczne i inne odgrywaj¹ przy tych napiêciach pewn¹ rolê. Tak¿e chrzeœcijanie s¹ niekiedy czêœci¹ tych napiêæ, dobrowolnie lub niedobrowolnie, albo
jako przeœladowani albo jako tacy, którzy uczestnicz¹ w przemocy. W odpowiedzi na ten stan rzeczy Papieska Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego oraz
Program dialogu i wspó³pracy miêdzyreligijnej ŒRK postanowili pochwyciæ
zwi¹zane z tym tematy we wspólnym opracowaniu wytycznych dla chrzeœcijañskiego œwiadectwa. Program ŒRK zaprosi³ Œwiatowy Alians Ewangeliczny
do uczestnictwa w tym procesie roboczym i zaproszenie to zosta³o przyjête z
zadowoleniem.
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3. Najpierw zorganizowano dwie konsultacje: pierwsza odby³a siê w 2006 r.
we w³oskim Lariano pod has³em: „Inwentaryzacja rzeczywistoœci”. Tam przedstawiciele ró¿nych religii przedstawili swoje stanowiska i doœwiadczenia odnoœnie do kwestii nawrócenia. Jedna z wypowiedzi konsultacji brzmi: „Potwierdzamy, ¿e ka¿dy cz³owiek ma prawo ubiegania siê o zrozumienie w³asnej wiary, jednak wykonywanie tego prawa nie mo¿e odbywaæ siê kosztem praw i
religijnych odczuæ innych. Wolnoœæ religijna nak³ada na nas wszystkich nienaruszaln¹ odpowiedzialnoœæ za respektowanie innych kierunków religijnych,
których nie wolno nigdy znies³awiaæ, poni¿aæ lub przedstawiaæ w fa³szywym
œwietle, aby przez to podkreœliæ wy¿szoœæ naszej w³asnej wiary”.
4. Druga konsultacja, spotkanie wewn¹trtzchrzeœcijañskie, odby³a siê w
2007 r. we francuskiej Tuluzie, jej celem by³a refleksja nad tymi samymi problemami. Szczegó³owo przedyskutowano kwestie dotycz¹ce rodziny i spo³eczeñstwa, respektu wobec innych, gospodarki, rynku i konkurencji, jak równie¿ przemocy i polityki. Problemy pastoralne i misyjne zwi¹zane z tymi tematami s³u¿y³y za podstawê dalszej refleksji teologicznej i wypracowania zasad,
które zosta³y opracowane w przed³o¿onym dokumencie. Ka¿dy problem brany
z osobna jest wa¿ny i zas³uguje na wiêcej uwagi ni¿ mo¿na mu by³o poœwiêciæ
w krótkim dokumencie i jego zaleceniach.
5. Uczestnicy trzeciej (wewn¹trzchrzeœcijañskiej) konsultacji spotkali siê w
dniach 25-28 stycznia 2011 r. w tajlandzkim Bangkoku i sfinalizowali przed³o¿ony dokument.
T³umaczy³: Karol Karski
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USPRAWIEDLIWIENIE I WOLNOŒÆ
500-lecie Reformacji 2017
Podstawowy tekst Rady Koœcio³a Ewangelickiego
w Niemczech, 2014

S³owo wstêpne
Dzieñ Reformacji 31 paŸdziernika jest historyczn¹ dat¹ symboliczn¹. Przypomina on przybicie tez przez Lutra w 1517 roku. Gdy tego dnia w roku 2017
uczcimy 500. lecie Reformacji, wówczas spostrze¿emy w tej jednostkowej dacie ró¿norodnoœæ i rozmiar Reformacji w jej zró¿nicowanych przejawach teologicznych i regionalnych.
Reformacja jest ogólnoeuropejskim i – patrz¹c na jej skutki – dziejowym
wydarzeniem. W 2017 r. jubileusz ten zostanie przygotowany po raz pierwszy
wspólnie przez wszystkie Koœcio³y reformacyjne w Niemczech. Umo¿liwi³a to
Konkordia leuenberska. Przynios³a ona ze sob¹ przezwyciê¿enie wewn¹trzprotestanckich podzia³ów koœcielnych, szanuj¹c przy tym ró¿ne reformacyjne tradycje wyznaniowe.
Tekst podstawowy Usprawiedliwienie i wolnoœæ. 500-lecie Reformacji
2017 jest rezultatem wewn¹trzprotestanckiego porozumienia i dalszym wk³adem do jego pog³êbienia. Objaœnia on istotne teologiczne przekonania epoki
Reformacji w aktualnym kontekœcie.
Reformatorom chodzi³o pierwotnie nie o wyzwolenie z „z jarzma papiestwa”, jeszcze w mniejszym stopniu d¹¿yli oni do podzia³u chrzeœcijañstwa
zachodniego. Wzorem wielu innych swoich poprzedników, chcieli oni reformy
ca³ego Koœcio³a w g³owie i cz³onkach. O tym d¹¿eniu nie wolno zapominaæ po
piêciuset latach. By³oby wiêc rzecz¹ niew³aœciw¹ obchodzenie tej daty tylko
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jako pami¹tki utraconej jednoœci. Chcemy obchodziæ ten jubileusz w szerokiej
ekumenicznej perspektywie, raduj¹c siê z powodu duchowych darów Reformacji.
Jako wydarzenie o znaczeniu dziejowym Reformacja zmieni³a nie tylko
Koœció³ i teologiê, lecz pozostawi³a do dnia dzisiejszego trwa³y œlad na ca³ym
¿yciu prywatnym i publicznym. Przyk³adowo przytoczmy, ¿e da³a impuls kulturotwórczy, przyczyni³a siê do powstania wspó³czesnych praw cz³owieka w
zakresie wolnoœci religii i sumienia, zmieni³a relacjê miêdzy Koœcio³em a pañstwem, mia³a udzia³ w powstaniu nowo¿ytnego pojêcia wolnoœci i nowoczesnego rozumienia demokracji.
Jako publiczna lekcja historii jest Reformacja dla ka¿dego pokolenia zadaniem twórczym. Dzisiaj chodzi o znaczenie reformacyjnej nauki o usprawiedliwieniu i doœwiadczenia wolnoœci w epoce wzmo¿onych spo³ecznych prze³omów. Oba te elementy wspominamy w kontekœcie ekumenicznych wyzwañ i
postêpuj¹cej dechrystianizacji jak równie¿ w perspektywie pluralistycznego
spo³eczeñstwa. Wydarzenia i intuicje Reformacji chcemy w sposób uroczysty
przybli¿yæ i zweryfikowany opowiedzieæ. Przy tej okazji nie mo¿emy pomin¹æ
cieni w³asnej historii.
Komisji, która pod kierunkiem prof. dr. Christopha Markschiesa opracowa³a
przed³o¿ony tekst podstawowy, nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania za jej
przekonuj¹c¹ i inspiruj¹c¹ pracê. Pod nag³ówkiem Usprawiedliwienie i wolnoœæ tekst zwraca siê do zainteresowanych teologicznie ludzi, rad koœcielnych,
teologów i teologiñ, lecz tak¿e do szerokiej opinii publicznej, która pyta o znaczenie jubileuszu Reformacji 2017.
Rada Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech ¿yczy temu tekstowi intensywnego przyjêcia i rezonansu w Niemczech jak te¿ w szeroko rozumianej
ekumenii. Ma nadziejê, ¿e z tego podstawowego tekstu wyjd¹ impulsy do
wspó³kszta³towania jubileuszu Reformacji 2017 i obchodzenia go jako wydarzenia, które dotyka i ³¹czy ludzi ponad granicami konfesyjnymi i koœcielnymi.
Hanower, w maju 2014 roku
Nikolaus Schneider
Przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech.
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1.Wprowadzenie
Reformacja wtedy i dzisiaj
Piêæset lat Reformacji – istnieje wiele uzasadnionych powodów œwiêtowania i przypominania tej daty. Gdy¿ „Reformacja jest wydarzeniem o dziejowym znaczeniu”1 . Mia³a ona daleko siêgaj¹ce kulturowe, spo³eczne i polityczne konsekwencje: nie tylko tam, gdzie by³y jej pocz¹tki, czyli w Niemczech
Œrodkowych i Szwajcarii, lecz w bardzo krótkim czasie daleko poza ich granicami i granicami Europy.
W centrum Reformacji znajdowa³a siê kwestia relacji cz³owieka z Bogiem.
Reformacja by³a w istocie wydarzeniem religijnym, gdy¿ mê¿czyŸni i kobiety,
którzy przewodzili Reformacji, oczekiwali, ¿e Bóg sam wzbudzi w³aœciw¹
wiarê i w ten sposób odnowi relacjê cz³owieka z Bogiem. Dopiero póŸniej
przyjê³o siê odnosiæ pojêcie „Reformacja” nie tyle do tej oczekiwanej od Boga
odnowy, ile raczej do zwi¹zanych z tym oczekiwaniem reform „w g³owie i
cz³onkach” w Koœciele i teologii.
Ta szczególna reforma z XVI wieku w odró¿nieniu od innych reform jest
nazywana od XVIII stulecia „Reformacj¹”. Nale¿y ona do ³añcucha póŸnoœredniowiecznych ruchów reformy. Niweluje pewne przeciwieñstwa œredniowiecznej teologii (przyk³adowo polaryzacjê duchownych i œwieckich) i zaostrza inne (przyk³adowo dialektykê Ewangelii i Prawa). W³aœnie dlatego nie
jest ona rozumiana odpowiednio ani w znaczeniu klasycznej protestanckiej interpretacji jako prze³om prawdy Ewangelii po stuleciach „ciemnego œredniowiecza” ani w znaczeniu tradycyjnej rzymskokatolickiej pozycji przeciwnej
jako zwyk³y punkt kulminacyjny œredniowiecznych wysi³ków na rzecz reform.
Pytania, które stawiali reformatorzy, tacy jak Henryk Bullinger, Jan Kalwin,
Marcin Luter, Filip Melanchton lub Ulryk Zwingli oraz niektóre kobiety, jak
Katarzyna Zell lub Argulla von Grumbach w listach, kazaniach i traktatach,
dotyczy³y spraw, którymi ¿yli ówczeœni ludzie. Szczególnie kwestia, czy relacja z Bogiem odpowiada³a temu, co Bóg ¿¹da od cz³owieka, wype³nia³a przedreformacyjn¹ historiê chrzeœcijañstwa i doprowadzi³a w póŸnym œredniowieczu do powstania sprawiaj¹cych do dzisiaj wra¿enie instytucjonalnych jak i
budowlanych form wyrazu: ufundowano koœcio³y miejskie i wiejskie, ludzie
zobowi¹zali siê do regularnego organizowania nabo¿eñstw przyczynnych, teologia uniwersytecka prze¿ywa³a okres najwiêkszego rozkwitu.
1
Perspektiven für das Reformationsjubiläum 2017 [Thesen des Wissenschaftlichen Beirates der
Lutherdekade], teza 1 (online: www.luther2017.de/sites/default/files/downloads/perspektiven-lutherdekade.pdf [7.01.2014]).
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Z okazji jubileuszu Reformacji na pocz¹tku dwudziestego pierwszego stulecia trzeba wyjaœniæ, na ile religijne intuicje Reformacji stanowi¹ tak¿e odpowiedŸ na pytania dzisiejszych ludzi. Otó¿ du¿a ich czêœæ nie stawia sobie w
ogóle pytania o indywidualn¹ relacjê z Bogiem. Reformacyjne tezy dotycz¹ce
relacji miêdzy Bogiem a cz³owiekiem bêd¹ w dalszym toku naszych wywodów interpretowane w odniesieniu do teraŸniejszoœci. Poza tym przedmiotem
rozwa¿añ bêdzie zarówno wk³ad Reformacji do europejskiej historii wolnoœci
jak i ró¿nice miêdzy reformacyjnym pojêciem „wolnoœæ” a wspó³czesnym jej
doœwiadczaniem.
W centrum teologicznych wypowiedzi reformatorów znajduje siê nauka, ¿e
pojednana relacja miêdzy Bogiem a cz³owiekiem pochodzi od Boga i nie jest
rezultatem opamiêtania siê lub innego kulturowego, politycznego lub religijnego wysi³ku. Reformatorzy nie wynaleŸli tej tak zwanej nauki o usprawiedliwieniu. Oni sformu³owali j¹ na nowo i inaczej zaostrzyli w wielu miejscach wobec teologii œredniowiecznej wykorzystuj¹c w tym celu wspólne wszystkim
Koœcio³om pocz¹tki chrzeœcijañstwa. Mê¿czyŸni i kobiety, którzy zaliczali siê
do ruchu nazywanego dzisiaj „Reformacj¹”, starali siê, by Ewangelia o Jezusie
Chrystusie dosz³a na nowo do g³osu; w³aœciwa pamiêæ o nich bêdzie mia³a
miejsce tylko wówczas, gdy Ewangelia dojdzie do g³osu znowu w taki sposób,
¿e „pocieszy i wyzwoli” cz³owieka (Dietrich Bonhoeffer), a nie pozostanie
„bajeczk¹” z dawno minionych dni, jak chêtnie podkreœla³ Marcin Luter. Doœwiadczenie indywidualnego jak i wspólnotowego wyzwolenia musi pozostaæ
w bezpoœrednim zwi¹zku z usprawiedliwieniem, jeœli w nauce o usprawiedliwieniu ma chodziæ nie tylko o oderwane od ¿ycia spotkanie ze starym pojêciem.
Ludzie usposobieni reformatorsko w tamtej epoce argumentowali w oparciu
o inne filozoficzne i teologiczne przes³anki ni¿ ludzie wspó³czeœni, gdy¿ ¿yli w
innym spo³eczeñstwie oraz w innych koœcielnych i politycznych warunkach.
Tego „okropnego szerokiego rowu” (Lessing) miêdzy prawd¹ Ewangelii a jej
historycznym poœwiadczeniem nie da siê po prostu przeskoczyæ. Dlatego nie
trzeba dochodziæ do konkluzji, ¿e reformacyjna nauka o usprawiedliwieniu
by³a dla ówczesnej epoki wa¿nym wyjaœnieniem, ale dzisiejszym ludziom nie
ma ju¿ nic do powiedzenia, gdy¿ ci nie stawiaj¹ ju¿ jak wówczas pytania o
„³askawego Boga”. Nauka o usprawiedliwieniu winna w tym tekœcie zostaæ
przedstawiona jako rdzeñ ewangelickiej teologii i s³u¿yæ tym samym jako odpowiedŸ na pytania dzisiejszego cz³owieka.
Dlaczego wi¹zka teologicznych intuicji, która w XVI stuleciu doprowadzi³a
do nowego ukszta³towania Koœcio³a i teologii, potem tak¿e spo³eczeñstwa,
kultury i polityki, jest œwiêtowana w³aœnie 31 paŸdziernika 2017 roku (wraz z
dekad¹ nakierowan¹ na tê datê)? Termin ten stawa³ siê dniem jubileuszowym
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w procesie rozwoju. Gdy Marcin Luter w przeddzieñ Dnia Wszystkich Œwiêtych 1517 roku publikowa³ 95 tez na tematu odpustu, nie uœwiadamia³ sobie,
jakie fundamentalne zmiany w teologii, Koœciele i spo³eczeñstwie poci¹gn¹ za
sob¹ te uwagi na temat sakramentalnej praktyki Koœcio³a (mówi¹c precyzyjniej: aneksu do sakramentu pokuty). Klasyczny obraz utrwalony w zbiorowej
pamiêci, na którym energiczny cz³owiek o zdecydowanych rysach charakteru
w przeddzieñ œwiêta, a wiêc 31 paŸdziernika 1517 roku, potê¿nymi uderzeniami m³otka przybija kartkê z tezami do drzwi koœcio³a, z ca³¹ pewnoœci¹ nie
odpowiada historycznej rzeczywistoœci. Wszelako dzieñ ten uchodzi przecie¿
za datê rozpoczynaj¹c¹ ruch reformacyjny w krajach niemieckich. Pewne jest,
¿e Luter swoje tezy w tych dniach rozes³a³ miêdzy innymi do w³aœciwego biskupa miejsca. Nie da siê wykluczyæ, ¿e tego dnia przybi³ lub kaza³ przybiæ
równie¿ te tezy do akademickiej tablicy uniwersytetu, znajduj¹cej siê na
drzwiach koœcio³a zamkowego w Wittenberdze. Wa¿niejsze jest to, ¿e Luter
tymi tezami przedstawi³ siê jako katolik reformy, piêtnuj¹cy tylko praktykê
swojego Koœcio³a. W wielu punktach, na przyk³ad w zakresie zas³ug pobo¿nych czynów œwiêtych dla ¿ycia innych ludzi, podziela³ przekonania wyra¿ane
przez ówczesn¹ teologiê i pobo¿noœæ, przekonania przyjmowane przez wiêkszoœæ wierz¹cych.
Dopiero wraz z du¿o gwa³towniejszym, ale dla nas wspó³czesnych bardzo
ambiwalentnym dzia³aniem symbolicznym, polegaj¹cym na spaleniu 10 grudnia 1520 roku przed bram¹ elstersk¹ w Wittenberdze bulli papieskiej, która
grozi³a ekskomunik¹, uwidacznia siê rysa miêdzy ówczesnym Koœcio³em
wiêkszoœci a ruchem reformacyjnym reprezentowanym przez Lutra. Jego s³ynne wyst¹pienie przez Sejmem Rzeszy w Wormacji w 1521 roku, gdy wbrew
ca³ej ówczesnej praktyce móg³ przemawiaæ przed cesarzem i Rzesz¹, nie zgadzaj¹c siê na odwo³anie swoich pogl¹dów, upubliczni³o istnienie tego ruchu.
Poniewa¿ Luter i inni teolodzy w tych latach wypowiadan¹ ju¿ w póŸnym œredniowieczu krytykê wspó³czesnej praktyki udzielania sakramentów (odpust i
odmowa kielicha œwieckim!) przekszta³caj¹ w fundamentaln¹ krytykê ówczesnej teologii sakramentów a nawet radykalizuj¹ stosunek do papie¿a, którego
uwa¿aj¹ za antychrysta, wykopany rów staje siê niemo¿liwy do przekroczenia.
Marcin Luter sta³ siê wnet symboliczn¹ postaci¹ tego rozwoju, gdy¿ historycznie rzecz bior¹c nale¿a³ te¿ do g³ównych inicjatorów, ale obrazem pomnikowym w pamiêci kulturowej sta³ siê obraz przybicia tez do drzwi koœcio³a
zamkowego w Wittenberdze dopiero wraz z jubileuszem stulecia w 1617 roku,
który by³ obchodzony uroczyœcie w ca³ej Rzeszy (tak¿e na terytoriach reformowanych, nie tylko luterañskich). Jubileusze 1817 i 1917 przynajmniej w
Niemczech uczyni³y z Lutra bohatera narodowego, przy czym uroczystoœci na
pocz¹tku XIX stulecia sta³y pod znakiem pokonania Napoleona, na uroczystoSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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œciach sto lat póŸniej swoje piêtno pozostawi³a I wojna œwiatowa. Pewne ówczesne wypowiedzi i uroczystoœci nape³niaj¹ nas dzisiaj poczuciem wstydu. W
ka¿dym razie nie da siê tak¿e zaprezentowaæ historii jubileuszy Reformacji
jako wielkiej narracji upadku pierwotnie nieskazitelnej i czystej idei: wraz z jubileuszem 1817 zwi¹zane jest ponowne zbli¿enie obu wielkich konfesyjnych
nurtów Reformacji, które w XVI stuleciu rozesz³y siê w wyniku ostrych polemik, by potem utworzyæ ró¿ne formy Koœcio³ów unijnych (np. w Prusach).
Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e ka¿de obchody Reformacji s¹ uwarunkowane
czasowo ju¿ chocia¿by dlatego, ¿e musi byæ przedstawiona aktualna reformatorska teologia jako odpowiedŸ na teraŸniejsz¹ problematykê. Tak¿e maj¹ca
ponad 400 lat koncentracja na akcie publikacji tez teologicznych przez profesora teologii z ma³ego œrodkowoniemieckiego miasta Marcina Lutra jest w dalszym ci¹gu przedsiêwziêciem w³aœciwym. Gdy¿ w przypadku 31 paŸdziernika
2017 roku chodzi o datê symboliczn¹, która wskazuje na szeroki ruch i wielki
prze³om w czasach wczesno-nowo¿ytnych, który zmieni³ g³êboko œwiat œredniowieczny. Przybicie tez wyprowadzi³o na zewn¹trz ow¹ nowoczesnoœæ, z
któr¹ ci¹gle jeszcze siê spieramy. Chocia¿ w XXI stuleciu Marcin Luter nie
bêdzie celebrowany jako „niemiecki heros”, to przecie¿ jest on wyrazist¹ postaci¹ historyczn¹, która jak wiele wielkich osobowoœci historycznych z jednej
strony natrafia na sprzeciw, lecz jednoczeœnie z drugiej zaprasza z uporem,
œmia³oœci¹ i si³¹ przekonywania do identyfikacji.
Godne odnotowania pozostaje to, z jak¹ moc¹ jêzykow¹ i jednoczeœnie z
jakim wyczuciem Luter przek³ada³ teksty biblijne, w swoich listach wypowiada³ siê z najwiêksz¹ wra¿liwoœci¹ jako duszpasterz, w swoich kazaniach potrafi³ dobr¹ nowinê Ewangelii wyra¿aæ w prostych, trafiaj¹cych do serca s³owach.
Reformator nie dzia³a³, oczywiœcie, sam, lecz znajdowa³ siê w dobrym towarzystwie. Filip Melanchton (1497-1560) ma decyduj¹ce znaczenie dla rozwoju
instytucji edukacyjnych nie tylko w obszarze niemieckim. Ulryk Zwingli
(1484-1531) nada³ kszta³t powi¹zaniu Reformacji i wolnoœci w œrodowisku
obywateli Zurychu. Jan Kalwin (1509-1564) przyczyni³ siê do umiêdzynarodowienia Reformacji przez powi¹zanie tradycji francuskich z innymi europejskimi. Bardzo wczeœnie uœwiadomiono sobie istnienie wewnêtrznej, tak¿e teologicznej jednoœci tego ruchu, œwiadczy o tym ulotka z Zurychu z 1521 roku,
w której powstaniu uczestniczy³ Zwingli.
Jednak ruchu reformacyjny nie rozwin¹³by siê tak b³yskawicznie, gdyby nie
udzielili mu wsparcia ksi¹¿êta krajów Rzeszy Fryderyk M¹dry i Filip Heski
oraz mieszkañcy takich miast, jak Zurych, Hamburg i Genewa. Trzeba jednak
skonstatowaæ: nie tylko w³adcy i teolodzy, lecz ca³e rzesze zaanga¿owanych
mê¿czyzn i kobiet umo¿liwi³y i wywar³y wp³yw na epokê reformacyjn¹. Wiek
XIX wyra¿a tê intuicjê w swoich monumentalnych pomnikach, na przyk³ad w
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najwiêkszym pomniku Reformacji na œwiecie w Wormacji, na którym obok
klasycznych reformatorów i wymienionych ksi¹¿¹t s¹ tak¿e przedstawieni tak
zwani prekursorzy Reformacji, tacy jak Jan Hus (ok. 1369-1415).
W XVI stuleciu z jednego Koœcio³a zachodniego wy³oni³y siê ró¿ne Koœcio³y konfesyjne. Ka¿dy z nich, tak¿e tradycyjny rzymskokatolicki Koœció³ konfesyjny, znalaz³ siê pod wp³ywem ruchu reformacyjnego. Ówczesny kardyna³
Joseph Ratzinger, w miêdzyczasie emerytowany papie¿ Benedykt XVI, w liœcie z 1986 r. pisa³: „Czy dla Koœcio³a katolickiego w Niemczech i poza nimi
nie by³o pod wieloma wzglêdami dobre, ¿e obok niego istnia³ protestantyzm z
jego liberalizmem i pobo¿noœci¹, ze swoim rozdarciem i wysokim roszczeniem
duchowym? Zapewne, w czasach walki religijnej roz³am by³ niemal tylko nastawieniem przeciw sobie; ale potem po obu stronach nastêpowa³ te¿ przyrost
czynnika pozytywnego dla wiary, dziêki czemu mo¿emy zrozumieæ nieco ze
znaczenia tajemniczego wyra¿enia ‘koniecznoœæ’, o którym mówi aposto³
Pawe³”2 . Idea oczekiwanego przez Lutra i proklamowanego przez Rzym Koœcio³a uniwersalnego okaza³a siê niemo¿liwa do spe³nienia. Wieloœæ konfesyjna naszej epoki jest nastêpstwem okresu Reformacji. W ka¿dym razie w XXI
wieku nie jest ju¿ mo¿liwe wspominanie ruchu i wydarzeñ reformacyjnych
wy³¹cznie w perspektywie Koœcio³a ewangelickiego lub niemieckiego obszaru
jêzykowego. Jubileusz Reformacji 2017 musi byæ œwiêtowany w przekonaniu,
¿e skutkiem Reformacji by³a pluralizacja chrzeœcijañstwa zachodniego. Nie
mo¿na jednostronnie wykorzystywaæ „roz³amu koœcielnego” jako pretekstu do
snucia czysto pesymistycznych refleksji, podobnie nie mo¿na go oceniaæ jednostronnie jako indywidualizacjê zas³uguj¹c¹ wy³¹cznie na pozytywn¹ ocenê.
Obchody Reformacji trzeba wiêc organizowaæ wspólnie z chrzeœcijañstwem
rzymskokatolickim i w perspektywie jej uniwersalnego oddzia³ywania3.
Poza tym znaczenie Reformacji dla europejskiej historii wolnoœci zaprasza
do tego, aby jej jubileusz œwiêtowaæ nie tylko z czêœci¹ spo³eczeñstwa RFN,
która definiuje siê jako chrzeœcijanie. Równie wa¿na jest pamiêæ o tym, ¿e w
mateczniku Reformacji mia³a miejsce zag³ada judaizmu i ¿e tylko niewielu
chrzeœcijan z motywów chrzeœcijañskich aktywnie siê temu sprzeciwia³o. Ta
okolicznoœæ motywuje nas, byœmy w roku jubileuszowym 2017 krytycznie zlustrowali zw³aszcza wypowiedzi XVI-wieczne na temat judaizmu i samokrytycznie skorygowali je w œwietle wspó³czesnej wiedzy, przyczyniaj¹c siê w ten
2
Joseph Ratzinger, Zum Fortgang der Ökumene, „Theologische Quartalschrift“ 166 (1986), s.
243-248, cytat s. 246.
3
Na ten temat bli¿ej: Christoph Schwöbel, „Unterschiedliche Konstruktionsprinzipien” – Problem
und Lösungsansatz im ökumenischen Dialog, w: Reformation erinnern. Eine theologische Vertiefung
im Horizont der Ökumene, hg. Martin Heimbucher im Auftrag der UEK, Neukirchen-Vlyun 2013, s.
108-135.

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

153

500-LECIE REFORMACJI 2017

sposób do odnowy relacji miêdzy oboma siostrzanymi religiami. Tak¿e wypowiedzi na temat islamu wczesnej epoki nowo¿ytnej, które przede wszystkim w
zwi¹zku z „niebezpieczeñstwem tureckim” dla granic Rzeszy zosta³y sformu³owane z obawy o stan posiadania zachodniego chrzeœcijañstwa, wymagaj¹
krytycznej refleksji, z tym ¿e przy tej okazji nie mo¿e ulec naruszeniu szczególna relacja miêdzy judaizmem a chrzeœcijañstwem. Obie krytyczne rewizje
reformacyjnych punktów widzenia s¹ niezbêdnym warunkiem œwiêtowania jubileuszu jako wydarzenia, które stworzy³o warunki dla rozwoju dla europejskiej historii wolnoœci, tote¿ œwiêtowanie to nie powinno siê ograniczyæ do
ram koœcielnych.
Przy ca³ej niezbêdnej kontekstualizacji jubileuszu Reformacji 2017 trzeba
te¿ pamiêtaæ, ¿e Reformacjê wspomina siê w³aœciwie tylko wówczas, gdy ma
siê na wzglêdzie jej Bo¿y wymiar, gdy pielêgnuje siê ideê Koœcio³a otwartego
(ecclesia semper reformanda). To oznacza, ¿e aktualne starania o reformê organizacyjnego kszta³tu Koœcio³ów ewangelickich w Niemczech w przypadku
idealnym zyskaj¹ przez nawi¹zanie do Reformacji XVI stulecia na teologicznej
g³êbi, wzroœnie te¿ œmia³oœæ instytucjonalna. Koœció³ ewangelicki w obecnym
procesie reform mo¿e byæ „Koœcio³em wolnoœci w XXI stuleciu” tylko wówczas, gdy pojmuje „wolnoœæ” jako „obietnicê projektu nowoczesnoœæ” z perspektywy biblijnych korzeni tego pojêcia i wraz z Reformacj¹ interpretuje j¹
jako wolnoœæ darowan¹ przez Boga. Uwalnia ze skupienia uwagi na sobie samym, kieruj¹c j¹ w stronê zaanga¿owania na rzecz bliŸnich i otwieraj¹c na
wspólnotê (Wolfgang Huber).

1.1. Centralny temat Reformacji wówczas i dzisiaj:
usprawiedliwienie
Jak mo¿na sprawiæ, by centralny temat Reformacji, nauka o usprawiedliwieniu, doszed³ dzisiaj do g³osu w sposób zrozumia³y? Sam Luter w czêsto
przytaczanym œwiadectwie przedstawia³ swoje teologiczne intuicje jako odpowiedŸ na pytanie egzystencjalne, s³ynne pytanie o „³askawego Boga”4 . Z takim
sposobem widzenia zostajemy przeniesieni do rzeczywistoœci ¿yciowej z prze³omu póŸnego œredniowiecza i wczesnej nowoczesnoœci. Pytanie to wpisuje siê
4
W nawi¹zaniu do póŸniejszych retrospekcji Lutra (por. tylko: Von der heiligen Taufe, Predigten
1535, Weimarer Ausgabe [WA] 37, s. 661, 23n) jego teologiczne intuicje daj¹ siê przedstawiæ jako
odpowiedŸ na pytanie egzystencjalne, s³ynne pytanie o „³askawego Boga”. Oczywiœcie, streszczenie
rozwoju Lutra w œwietle tej kwestii jest raczej produktem pietyzmu (por. Martin Schmidt, Der Pietismus und das moderne Denken, w: Pietismus und moderne Welt, hg. v. Kurt Aland, Witten 1974,
[s.9-74] s. 9).
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w kontekst œwiata uformowanego przez instytucjê, teologiê i pobo¿noœæ przedreformacyjnego Koœcio³a, œwiata, w którym Bóg jako sêdzia os¹dza ¿ycie ludzi, karze za grzech i winê. Pytanie to brzmi: jakimi darami mo¿e cz³owiek
zap³aciæ za swoj¹ winê Bogu? Plastyczny jêzyk œredniowiecza czyni³ w kazaniach piek³o i czyœciec jako ograniczone czasowo miejsce odbywania kary,
lecz w plastycznym wyposa¿eniu koœcio³ów by³o ono niemal wszechobecne.
Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e chrzeœcijanie œredniowiecza byli egzystencjalnie
powaleni strachem przed piek³em. Ale wyobra¿enie, ¿e Bóg poci¹ga wszystkich ludzi do odpowiedzialnoœci, wywiera³o wp³yw tak¿e na tych, którzy radoœnie wiedli swój chrzeœcijañski ¿ywot.
Marcin Luter interpretowa³ swoje ¿ycie w stosunkowo póŸnej retrospekcji
jako element religijnego spo³eczeñstwa dokonañ, w którym przez szczególn¹
intensywnoœæ religijnych osi¹gniêæ mia³o wzrastaæ prawo do ³askawego Bo¿ego os¹du na s¹dzie ostatecznym. Z korespondencji z jego spowiednikiem
Johannem von Staupitzem (1465-1524) wiemy, ¿e Luter jako mnich doszukiwa³ siê u siebie tak wielu grzechów, ¿e dla spowiednika sta³o siê to brzemieniem i rodzi³o w¹tpliwoœci, czy rzeczywiœcie chodzi tu o grzechy. Takie doœwiadczenia czyni¹ jeszcze tylko ludzie zwi¹zani z okreœlonym œrodowiskiem religijnym, nie s¹ one dla dzisiejszej pobo¿noœci charakterystyczn¹
postaw¹. Przesadny póŸnoœredniowieczny i tak¿e w ruchu reformacyjnym
przewa¿nie zachowany obraz Boga jako sêdziego, który panuje w sposób
nieograniczony jak absolutystyczny monarcha, sta³ siê dla nas mocno problematyczny. W swojej jednostronnoœci ani nie odpowiada temu, co Jezus z Nazaretu naucza o swoim Ojcu, ani temu, co liczne fragmenty Starego Testamentu mówi¹ o Bogu Izraela.
Ale znacz¹ce do dnia dzisiejszego jest to, ¿e Marcin Luter bardzo samokrytycznie w odniesieniu do w³asnej drogi ¿yciowej sformu³owa³, ¿e jego zmaganie o zbawienie koniec koñców nacechowane by³o czystym egoizmem. Mianowicie doszed³ do przekonania, ¿e zw³aszcza w przypadku spowiedzi chodzi³o
mu nie o Boga, lecz o siebie samego i swój osobisty ratunek. I dostrzeg³, ¿e
swoim wyobra¿eniem, i¿ jest w stanie z³o¿yæ przed tronem Bo¿ym mo¿liwe do
przyjêcia religijne dokonanie, konfrontowa³ siebie z Bogiem jako wielkoœci¹
równowa¿n¹. Jako mnich w tradycji ojca Koœcio³a póŸnego antyku Augustyna
Luter wiedzia³ jednak, ¿e cz³owiek chêtniej sam chcia³by byæ Bogiem ni¿ gotów by³by przyznaæ, jak niedoskona³a jest jego droga ¿yciowa. Przeto wnet
uœwiadomi³ sobie, ¿e nigdy nie móg³by prowadziæ doskona³ego ¿ycia bez przekraczania wszelkich nakazów Bo¿ych w myœlach, s³owach lub czynach. W
swojej przedmowie do ³aciñskiego pe³nego wydania jego pism w 1545 r. Luter
nie da³ wprawdzie dok³adnego sprawozdania na temat swojego rozwoju, lecz
pozostawi³ wyrazist¹ teologiczn¹ interpretacjê tego, co w tym momencie wySPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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pe³nia³o mu ¿ycie. Wed³ug jego œwiadectwa, poszukiwanie odpowiednich dokonañ religijnych sprawi³o, ¿e popad³ w egzystencjalne zw¹tpienie. Ale lektura
pism biblijnych, zw³aszcza listów aposto³a Paw³a wskaza³a mu wyjœcie ze œlepego zau³ka. Centralne znaczenie mia³ dla niego werset z listu aposto³a Paw³a
do Rzymian: „Bo usprawiedliwienie Bo¿e w niej (tj. w Ewangelii) bywa objawione” (1, 17). Luter opisuje w tej przedmowie, jak odkry³, ¿e nie jest to ludzkie dokonanie, które przed Bogiem wygospodarowuje roszczenie do zbawienia. Raczej jest tak, ¿e Bóg z ³aski pochyla siê nad cz³owiekiem: „Uwa¿amy
bowiem, ¿e cz³owiek bywa usprawiedliwiony przez wiarê, niezale¿nie od
uczynków zakonu” (Rz 3, 28).
Co to oznacza, mo¿emy zrozumieæ jeszcze dzisiaj na podstawie zwrotu:
„³aska przed prawem”. Cz³owiek, który ma byæ os¹dzony wed³ug prawa i
ustaw, mo¿e przecie¿ mieæ jeszcze nadziejê na ³askê lub u³askawienie, na przyk³ad gdy prezydent federalny i wyposa¿eni w odpowiednie pe³nomocnictwa w
krajach zwi¹zkowych stosuj¹ prawo u³askawienia i przedwczeœnie daruj¹ karê.
Takie formy przebaczenia „jedynie z ³aski niezale¿nie od uczynków zakonu”
s¹ nam jeszcze dzisiaj bardzo dobrze znane, nawet gdy w naszym systemie
prawnym zdaj¹ siê sprawiaæ wra¿enie anachronizmu. Dla Marcina Lutra decyduj¹ce poznanie polega³o na tym, ¿e przez Jezusa Chrystusa ³aska ta staje siê
dostêpna dla wszystkich, którzy w Niego wierz¹. W³aœnie gdy cz³owiek pojmie, ¿e sam nie jest w stanie prowadziæ pe³nego ¿ycia wed³ug przykazañ Bo¿ych, mo¿e ca³kowicie zdaæ siê na Jezusa Chrystusa. Luter nazywa to doœwiadczenie „usprawiedliwieniem jedynie z wiary”. Ewangelia polega na tym,
¿e cz³owiek ufaj¹c Jezusowi Chrystusowi ju¿ jest usprawiedliwiony. Luter nazywa ten stan rzeczy nieustannie pocieszaj¹cym, radoœci¹ nape³niaj¹cym doœwiadczeniem wyzwolenia ze strachu przed czyœæcem i piek³em. I na podstawie tej wolnoœci cz³owiek bêdzie czyni³ to co mo¿e, aby ¿yæ tak, jak nakazuj¹
przykazania Bo¿e. Jednoczeœnie zdaje sobie sprawê, ¿e stale bêdzie wystawiony na niepowodzenie.
To teologiczne przekonanie nie jest jedynym, za którego pomoc¹ Luter
opisa³, co uczyni³o go „reformatorem”. Wszystkim tym œwiadectwom jest
jednak wspólne to, ¿e – jak w przypadku Lutrowego patrona zakonu, Augustyna – teksty biblijne ratuj¹ z g³êbokiego zw¹tpienia egzystencjalnego i
przekazuj¹ pewnoœæ w sprawie daru Bo¿ej ³aski, która „zmienia ca³y sposób
myœlenia”.
Co mo¿e to oznaczaæ dla ludzi XXI stulecia, którzy nie tak bardzo s¹ naznaczeni obawami przed piek³em po œmierci, lecz raczej boj¹ siê piek³a na ziemi,
którym nader czêsto s¹ ludzie dla siebie (Jean-Paul Sartre)? W staraniach
zmierzaj¹cych do wyjaœnienia na nowo doœwiadczenia usprawiedliwienia w
ramach Koœcio³ów, mo¿na pos³u¿yæ siê czteroma wspó³czeœnie czêsto stoso-
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wanymi pojêciami, przybli¿aj¹cymi nam znaczenie nauki Lutra o usprawiedliwieniu; s¹ to: „mi³oœæ”, „uznanie i docenianie”, „przebaczenie” i „wolnoœæ”:
Pierwszym pojêciem jest mi³oœæ. Byæ kochanym jest cudownym doœwiadczeniem. Gdy dobrze idzie, jesteœmy przez innych ludzi mimo naszych s³aboœci kochani, chocia¿ robimy b³êdy. To promieniowanie mi³oœci, pozornie bezpodstawne, lecz przecie¿ autentyczne, pe³ne zaufania, przynosi ka¿demu, kto
je widzi, uœmiech na twarzy. Nie rozumiemy go, lecz ono dodaje nam skrzyde³,
czyni nas szczêœliwymi. Ca³kiem podobnie doœwiadcza tego dziecko. Pisarz
Martin Brussig powiedzia³ kiedyœ, pod przemo¿nym wp³ywem doœwiadczenia
uczuæ wobec swojego ma³ego syna, ¿e kocha³by go tak¿e, gdyby sta³ siê
zbrodniarzem. W tym sensie chrzeœcijanie okreœlaj¹ siê czêsto mianem „dzieci
Bo¿ych”: Jeœli mi³oœæ matki lub ojca jest w stanie przetrwaæ najni¿szy poziomy relacji lub z³ego postêpowania, to tym bardziej niezachwiana zostaje mi³oœæ Boga do cz³owieka. Jeœli wyobra¿amy sobie, ¿e Bóg kocha gorliwie, chocia¿ ludzie maj¹ tyle s³aboœci i b³êdów, wywo³uje to wiêcej ni¿ krótki uœmiech.
Prowadzi to do radoœci ¿ycia, szczêœcia i postawy wdziêcznoœci. Za to mo¿na
Boga chwaliæ i Mu dziêkowaæ, mo¿na dzieliæ radoœæ z innymi ludŸmi – dlatego te¿ ludzie organizuj¹ nabo¿eñstwo, aby wspólnie chwaliæ i dziêkowaæ
Bogu.
Dwa dalsze pojêcia, które mog¹ wyraziæ doœwiadczenie Lutra, to uznanie i
docenianie: cieszyæ siê uznaniem i respektem jako cz³owiek ze strony innych,
jest egzystencjaln¹ potrzeb¹ ka¿dego cz³owieka. Miêdzyludzkie doœwiadczenie
uznania jest niestety rzadkie, chocia¿ ludzie nie musz¹ tu niczego czyniæ i
otrzymuj¹ je niezas³u¿enie – ale mo¿e w³aœnie dlatego wystêpuje ono rzadko.
Gdzie mimo to ma to miejsce, tam powstaje g³êboka relacja. Doœwiadcza cz³owiek uznania przez Boga i jest informowany o tym uznaniu, mo¿e to prowadziæ do wzruszaj¹cego pod wzglêdem egzystencjalnym przekonania: jestem
uznany, mimo ¿e na to nie zas³u¿y³em. Po prostu tak. To dar! Mówi¹c teologicznie: z ³aski. „Poniewa¿ Bóg ciê powa¿a, jesteœ powa¿an¹ osob¹” – za pomoc¹ tej gry s³ów opisuje siê dzisiaj niekiedy dzia³anie usprawiedliwienia. Odpowiedzi¹ cz³owieka na to uznanie jest jego wiara, zawierzenie Bogu. Ta druga
próba prze³o¿enia Lutra doœwiadczenia usprawiedliwienia mo¿e te¿ byæ wyra¿ona za pomoc¹ pojêcia docenianie. „Docenianie” i „uznanie” to dwa pojêcia,
których merytoryczna treœæ jest w du¿ej mierze identyczna, chocia¿ w jêzyku
potocznym rozró¿nia siê je i wyra¿a w odmiennych kontekstach. „Nikt nie docenia moich dokonañ!” – Zdanie to opisuje codzienne doœwiadczenie. Ale dla
wielu ludzi tak¿e doœwiadczenie przeciwne jest czêœci¹ dnia codziennego.
„Doceniaj¹c Pañskie zas³ugi przyznajemy…”. Byæ docenionym oznacza prze¿ycie, ¿e jeden cz³owiek okazuje respekt drugiemu. Wœród ludzi docenienie
raczej nigdy nie ma miejsca bez wczeœniejszego dokonania. Ale gdy Bóg doceSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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nia cz³owieka bez warunków wstêpnych i zas³ug, pokazuje to postawê Boga
wobec stworzenia. Wyrazem tego Bo¿ego doceniania jest nienaruszalna godnoœæ, formu³owana w odniesieniu do cz³owieka tak¿e w artykule pierwszym
ustawy zasadniczej pañstwa œwiatopogl¹dowo neutralnego. Zabieg ten opiera
siê na doœwiadczeniu, ¿e godnoœæ jest stale naruszana przez przemoc, dyskryminacjê, krzywdê lub niesprawiedliwoœæ. Obietnica Bo¿a jest natomiast niez³omna.
Trzecie zbli¿enie do klasycznego pojêcia usprawiedliwienia jest mo¿liwe
za pomoc¹ obecnie czêsto stosowanego pojêcia przebaczenie. Gdy dwóch ludzi pok³óci³o siê ze sob¹, przy pojednaniu chêtnie pos³uguj¹ siê s³owami:
„przebaczyæ i zapomnieæ”. W ten sposób tak¿e w jêzyku potocznym staje siê
zrozumia³e, ¿e poró¿ni³o ich postêpowanie obci¹¿one win¹ i ¿e wina ta ju¿ nie
istnieje lub w ka¿dym razie nie dzieli ju¿ ludzi. Na zastosowaniu pojêcia
„przebaczenie” zaczerpniêtego z jêzyka potocznego widaæ wyraŸnie, ¿e tak¿e
œwiadomoœæ winy maj¹ ci, którzy tym s³owem siê nie pos³uguj¹. W dalszym
ci¹gu wielu odczuwa egzystencjaln¹ potrzebê przebaczenia tak¿e wówczas,
gdy nie wyra¿aj¹ tego s³owami. Zw³aszcza pokolenie, które jeszcze prze¿y³o
drug¹ wojnê œwiatow¹, wie poza tym z bolesnego doœwiadczenia, ¿e istnieje
wina, któr¹ ludzie z trudem lub w ogóle nie s¹ w stanie przebaczyæ. Bóg przebacza tak¿e winê, któr¹ ludzie nie mog¹ lub nie chc¹ przebaczyæ. On nie przebacza przez zapomnienie lub przejœcie do porz¹dku dziennego, tak jakby nic
siê nie wydarzy³o. On przebacza, gdy tych, którzy daj¹ wyraz poczuciu swojej
winy, kocha mimo wszystko i pragnie mieæ blisko siebie. Przebaczenie oznacza, ¿e wina, która wystêpuje w relacjach miêdzyludzkich oraz miêdzy cz³owiekiem a Bogiem, poniek¹d zostanie zabrana i od³o¿ona na bok, lecz nie jest
zapomniana. Jest ona win¹ przebaczon¹.
Czwarta próba przet³umaczenia doœwiadczeñ usprawiedliwienia dla teraŸniejszoœci, nawi¹zuje do tekstów z okresu Reformacji: poniewa¿ usprawiedliwienie wyzwala ludzi, przeto mo¿na je objaœniæ za pomoc¹ has³a wolnoœæ. W
epoce, w której przynajmniej w naszym kraju doœwiadczenie wolnoœci politycznej jest prze¿ywane poniek¹d jako oczywistoœæ, w wielu ludziach rodzi siê
nieodparte pragnienie wolnoœci od presji ekonomicznej i spo³ecznej. Jednoczeœnie w wielu innych czêœciach œwiata trwa jeszcze walka o ow¹ elementarn¹
wolnoœæ polityczn¹, która w Niemczech przez rewolucje i prze³omy z lat 1848,
1918, 1945 i 1989 z wielkim trudem zosta³a osi¹gniêta. Wszyscy chc¹ byæ
wolni, mimo to wiêkszoœæ ludzi doznaje rozczarowañ przy swoim ¿¹daniu bycia wolnymi, natrafiaj¹c na bolesne granice. Tym kosztowniejsze s¹ doœwiadczenia, w których wolnoœæ zostaje darowana – na przyk³ad przez wielkodusznego cz³owieka, który mo¿e mi darowaæ wolnoœæ w zakresie takich spraw, jak
zobowi¹zanie, wina lub te¿ w³asne ograniczenia. Darowana w ten sposób wol-
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noœæ umo¿liwia wobec tego ¿ycie w ca³kiem inny sposób. Usprawiedliwienie
oznacza dar szeroko pojêtej wolnoœci, która uwalnia cz³owieka od koncentracji
na sobie samym: nie jestem ju¿ skupiony na swojej osobie, lecz wolny dla bliŸnich i dla wspólnoty. To rozumienie wolnoœci polegaj¹ce na koncentrowaniu
uwagi na moim „bliŸnim” nie pokrywa siê z utartym b³êdnym rozumieniem
wolnoœci jako koñca wszelkich powi¹zañ, ale nie ró¿ni siê te¿ radykalnie od
nowoczesnego rozumienia wolnoœci. Podobnie jak w przypadku trzech innych
pojêæ, aspekty reformacyjnej nauki o usprawiedliwieniu daj¹ siê wyraziæ za
pomoc¹ tego pojêcia tak¿e w odniesieniu do ludzi, którzy maj¹ zdystansowany
stosunek do chrzeœcijañstwa.
Wszystkim tym czterem zbli¿eniom do nauki o usprawiedliwieniu Lutra jest
poza tym jedno wspólne: cz³owiek nie jest mierzony wed³ug tego, jak prezentuje siê na zewn¹trz lub jak¹ zajmuje pozycjê, lecz jest przez Boga kochany,
uznany, doceniany ca³kiem niezale¿nie od poziomu wykszta³cenia, dochodów,
pochodzenia i pozycji spo³ecznej. To uznanie lub docenienie czyni go prawdziwie wolnym. Nie obci¹¿a go ju¿ wina, lecz nie jest ona po prostu zapomniana,
lecz jako wina wyznana jest przebaczona a przez to przezwyciê¿ona. Takie elementarne przekonania s¹ w stanie zrozumieæ tak¿e ludzie bez edukacji chrzeœcijañskiej, gdy¿ maj¹ one bezpoœrednie spo³eczne, kulturowe i polityczne
konsekwencje. Bezpoœrednie wsparcie Boga nie jest zale¿ne od tego, co cz³owiek czyni lub myœli. Umo¿liwia ono w spo³eczeñstwie szczere postêpowanie
z win¹ i tym samym godne cz³owieka wspó³¿ycie.

1.2 Reformacja – otwarta historia uczenia siê
W œwiecie wspó³czesnym naznaczonym ekonomicznymi racjonalnoœciami
wyzwalaj¹ce doœwiadczenie Lutra daje siê opisaæ tak¿e za pomoc¹ dobrze znanego s³ownictwa, które miejscami znajdowa³o ju¿ odbicie w póŸnoœredniowiecznej teologii: chocia¿ cz³owiek niechybnie nieustannie wyrz¹dza straty,
Bóg nie domaga siê, ¿eby bilans wysi³kiem w³asnym zamyka³ siê zyskami.
Gdy¿ nic, co cz³owiek czyni, myœli i zamierza samodzielnie, nie mo¿e bilansowi ca³ego ¿ycia przynieœæ zysk. Gdy¿ nieustannie tak¿e to co najlepsze jest
czynione lub chciane w pe³nym zorientowaniu na samego siebie dlatego, poniewa¿ w pierwszym rzêdzie s³u¿y w³asnej korzyœci. Ogólny bilans staje siê
pozytywny dlatego, poniewa¿ cz³owiek jako dziecko Bo¿e ze swoim chrztem
znajduje siê w obszarze Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, Bo¿ego zbawczego wsparcia i z niego „nie mo¿e ju¿ wypaœæ” (Augustyn). Odpowiedzi¹ cz³owieka na to
wyzwalaj¹ce doœwiadczenie jest wiara. Ale tak¿e ta odpowiedŸ jest darem Ducha Œwiêtego.
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

159

500-LECIE REFORMACJI 2017

Reformacja nie jest zakoñczonym wydarzeniem, lecz procesem odnowy,
który trwa. Przeto od XVI wieku istnieje du¿a iloœæ teologicznych przekonañ i
instytucjonalnych postaci, które niejako w duchu Reformacji dosz³y do skutku
póŸniej. Nazywa siê to „histori¹ uczenia siê” Reformacji. By³o i jest mo¿liwe
dochodzenie do nowych przekonañ w starych reformacyjnych naukach, poniewa¿ poszczególni reformatorzy tak wielk¹ wagê przywi¹zywali do tego, co
dzisiaj nazywamy „edukacj¹”: Filip Melanchton by³ nie tylko akademickim
nauczycielem z pasji, lecz na podstawie swoich starañ o reformê uniwersytetów i szkó³ zyska³ miano „nauczyciela Niemiec”. Ulryk Zwingli uczy³ siê nie
tylko greckiego, by móc czytaæ Nowy Testament w tekœcie oryginalnym wydanym przez Erazma z Rotterdamu; posiada³ jak na tamte czasy bardzo du¿¹
iloœæ ponad stu ksi¹¿ek i w swojej parafii Glarner za³o¿y³ w 1510 szko³ê
³aciñsk¹. Zw³aszcza reformowany od³am Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji
stworzy³ szereg instytucji edukacji parafialnej i koœcielnej jak na przyk³ad Prophezey w Zurychu lub Kolleg w Genewie.
Poniewa¿ reformacyjne przes³anie zwi¹zane jest tak blisko z egzystencjalnymi doœwiadczeniami i d¹¿eniami cz³owieka, edukacja w tradycji reformacyjnej nie wyczerpa³a siê oczywiœcie nigdy na tym, ¿e m³odzi ludzie s¹ zapoznawani jedynie z tekstami biblijnymi i ich reformatorsk¹ interpretacj¹. W takich
kontekstach Reformacja by³a i jest interpretowana w odniesieniu do teraŸniejszoœci. Przy okazji powsta³y nowe przekonania, które stanowi¹ „historiê uczenia siê” Reformacji od XVI stulecia; proces rodzenia siê nowych przekonañ
trwa nadal. Lecz to oznacza, ¿e w Koœciele o profilu reformacyjnym edukacja
ma stale szczególn¹ pozycjê, dzieje siê tak bez potrzeby organizowania koœcielnych przedsiêwziêæ jako uniwersyteckich seminariów. Ponadto Koœcio³y
wyros³e z Reformacji zawsze bêd¹ anga¿owaæ siê na rzecz edukacji w spo³eczeñstwie, w którym ¿yj¹.
Edukacja i sprzyjaj¹ca jej „rozumna wiara” (Carl Heinz Ratschow) by³a i
pozostaje reformacyjnym ¿yczeniem; fundamentalizm jakiejkolwiek proweniencji jest g³êboko obcy takiej postawie. W królewieckim oœwieceniu powtarzany imperatyw antycznego poety Horacego, Sapere aude, „odwa¿ siê byæ
m¹drym”, opisuje autentyczne protestanckie d¹¿enie: Reformacja chce prowadziæ do oœwieconej wiary. Jej intencj¹ jest wiara, która chcia³aby rozumieæ i
mog³a stawiaæ pytania. Dotyczy to tak¿e dokumentu wiary chrzeœcijañskiej,
Biblii. Dlatego Reformacja przyczyni³a siê do tego, aby tendencja czasów nowo¿ytnych, zmierzaj¹ca do wzmocnienia praw jednostki, zadomowi³a siê tak¿e
w Koœciele. Tym samym jest ona czêœci¹ nowo¿ytnej historii wolnoœci.
Przejawia siê to na przyk³ad w transformacji reformacyjnej zasady Pisma w
czasach nowo¿ytnych: odk¹d ju¿ w XVI stuleciu w œrodowisku reformacyjnie
nastawionych teologów pojawia³y siê niuanse ró¿nej interpretacji tego samego
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fragmentu biblijnego, dzisiejszy pluralizm metod interpretacji tekstów prowadzi do wiêkszej ró¿norodnoœci w rozumieniu poszczególnych fragmentów i w
konsekwencji zak³ada wiêksze znaczenie tego, kto interpretuje Bibliê: kto interpretuje teksty biblijne, mo¿e wybieraæ miêdzy uprawnion¹ ró¿norodnoœci¹
metod interpretacji i nie jest ju¿ wi¹zany ustanowion¹ we wczesnej nowoczesnoœci i w XIX stuleciu rozwiniêt¹ form¹ historyczno-filologicznego podejœcia
do tekstu.
Niekiedy podnoszony zarzut, ¿e ca³a reformacyjna teologia i Koœció³ jest
produktem chybionej w istocie nowoczesnej tendencji indywidualizacji, nie
jest s³uszny: nawet gdy Koœció³ zgodnie z reformacyjn¹ teologi¹ nie jest poœrednikiem zbawienia, chrzeœcijañstwo bez wspólnoty jest nie do pomyœlenia.
Centralne decyzje teologiczne w Koœciele ewangelickim s¹ podejmowane nie
na bazie czysto matematycznego sumowania indywidualnoœci, lecz na podstawie tzw. wielkiego konsensu (magnus consensus), gdy¿ na podstawie reformacyjnej zasady Pisma pok³ada siê ufnoœæ w tym, ¿e Bóg przez Ducha Œwiêtego
inspiruje swój Koœció³ do przyjêcia w³aœciwej interpretacji – zatem prowadzi
Koœció³ do zharmonizowania swoich g³osów a nie do dysharmonii powodowanej polifonicznoœci¹ jednostek.
Reformatorsk¹ „historiê uczenia siê” mo¿na zilustrowaæ na czterech przyk³adach, które prócz tego pokazuj¹, ¿e w wielu przypadkach jest ona nieukoñczona:
 Koœció³ i teologia reformatorska nauczy³y siê przezwyciê¿aæ wyzwania
konfesyjne i myœleæ ekumenicznie: ruch reformatorski podzieli³ siê na ró¿ne
Koœcio³y konfesyjne. Jednoczeœnie nast¹pi³ ostateczny rozpad instytucjonalnej jednoœci ju¿ pluralistycznego chrzeœcijañstwa zachodniego, przy czym
nie da siê obarczyæ odpowiedzialnoœci¹ za to wy³¹cznie jednej strony. Historia wojen konfesyjnych, które ukszta³towa³y oblicze Europy w okresie wczesnej nowo¿ytnoœci, pokaza³a, ¿e pojednanie ró¿nych religijnych stanowisk
jest nie tylko konieczne, ale i mo¿liwe. XVI stulecie zna przede wszystkim
przyk³ady niepowodzeñ: podczas Rozmowy Religijnej w Marburgu w 1529
roku nie uda³o siê osi¹gn¹æ ostatecznego porozumienia miêdzy Reformacj¹
szwajcarsk¹ skupion¹ wokó³ Zwingliego a œrodkowoniemieck¹ Reformacj¹
zwi¹zan¹ z Lutrem w sprawie obecnoœci Chrystusa w Wieczerzy Pañskiej,
chocia¿ w wielu sprawach ustalono zgodne pogl¹dy. Pe³na zgodnoœæ gwarantuj¹ca jednoœæ koœcieln¹ nie okaza³a siê mo¿liwa tak¿e póŸniej miêdzy dziedzicami Lutra i Kalwina, chocia¿ pogl¹dy obu stron by³y sobie bli¿sze ni¿ w
przypadku Lutra i Zwingliego. Dopiero w 1973 roku Koœcio³y wyros³e z Reformacji w Europie oœwiadczy³y w Konkordii leuenberskiej, ¿e na podstawie
wspólnego rozumienia Ewangelii uznaj¹ siê wzajemnie jako Koœcio³y i s¹ w
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stanie tak¿e celebrowaæ ze sob¹ Wieczerzê Pañsk¹, mimo ¿e w jej rozumieniu teologicznym pozostaj¹ ró¿nice. Lecz przezwyciê¿enie podzia³ów pozostaje ci¹g³ym zadaniem tak¿e po tym porozumieniu reformatorskim. Przede
wszystkim pozostaje ono w odniesieniu do Koœcio³a rzymskokatolickiego, z
którym nauka o usprawiedliwieniu zosta³a wprawdzie wspólnie sformu³owana, ale ró¿nice o charakterze roz³amowo-koœcielnym pozosta³y w odniesieniu
do rozumienia urzêdu i sakramentów. Równie¿ pozostaje ono w odniesieniu
do menonitów, którzy s¹ duchowymi spadkobiercami tzw. ruchu nowochrzczeñców, przeœladowanego s³owem i czynem przez Reformacjê; w roku 2010
odprawiono wspólne nabo¿eñstwo pokutne. Oczywiœcie w zakres tych zadañ
wchodz¹ tak¿e liczne dialogi ekumeniczne z Koœcio³ami anglikañskimi i prawos³awnymi.
 Koœció³

i teologia reformatorska musz¹ nadal uczyæ siê obchodzenia z
wyzwaniem dechrystianizacji i ateizmu w duchu Reformacji: Nie tylko nasza
epoka, abstrahuj¹c od wszelkiego przyrostu form nowej intensywnej religijnoœci, jest naznaczona zmasowan¹ dechrystianizacj¹, której reformatorzy nie
mogli sobie wyobraziæ i która jest tak¿e opisywana jako „sekularyzacja”.
Wielu ludzi ¿yje bez relacji z Bogiem i nie wydaje siê im, ¿e coœ stracili. W
Eisleben w Turyngii, mieœcie urodzenia Marcina Lutra, jeszcze tylko siedem
procent ludnoœci to cz³onkowie Koœcio³a. W tej sytuacji Koœció³ nie mo¿e
oczekiwaæ, ¿e wielu ludzi przybêdzie na nabo¿eñstwo w niedzielê o dziesi¹tej. Dla wielu jako rytua³ sta³o siê ono równie obce jak œpiewane podczas
nabo¿eñstwa pieœni, modlitwy i teksty biblijne. Tutaj przy zachowaniu ca³ej
niezbêdnej tradycji trzeba zapytaæ o innowacjê. Co to znaczy, w takiej sytuacji mieæ niezachwian¹ wiarê jak Luter? Jakie struktury musi mieæ Koœció³,
który z wyzwalaj¹c¹ Ewangeli¹ chce przyjœæ do ludzi? Szereg odpowiedzi na
takie pytania ju¿ sformu³owano i wypróbowano w ostatnich latach: na przyk³ad inicjuje siê nabo¿eñstwa odprawiane w „jêzyku komunikatywnym” (leichte Sprache), stworzono te¿ nowe struktury, zw³aszcza w Niemczech
wschodnich po prze³omie utworzono nowe ewangelickie ca³odzienne przedszkola i szko³y ró¿nego typu, dla szerzenia Ewangelii wykorzystano oczywiœcie nowe media. W ka¿dym razie przy wszystkich tych przedsiêwziêciach
zawsze trzeba wiedzieæ, ¿e – jak powiedzia³ niegdyœ piêknie a zarazem rozs¹dnie Luter – Duch jak „wêdrowna nag³a ulewa” dzia³a tam, gdzie chce i
same struktury niczego nie gwarantuj¹.
 Koœcio³y i teologia reformacyjna musz¹ w dalszym ci¹gu pog³êbiaæ wiedzê, ¿e sprawiedliwoœæ p³ci to autentyczna wartoœæ zgodna z Ewangeli¹ i dlatego musz¹ zdecydowanie wystêpowaæ przeciw tworzeniu hierarchii w tym za-
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kresie. Punktem wyjœcia tego rozwoju, historycznie rzecz bior¹c, by³y nowe
przemyœlenia na temat urzêdu koœcielnego i pytanie, czy kobiety mog¹ pe³niæ
urz¹d duchownego. Dla reformatorskiego rozumienia decyduj¹ce by³o zawsze
przekonanie, do którego doszed³ Luter: „Bowiem co siê wynurzy³o z chrztu,
mo¿e siê chlubiæ, ¿e poœwiêcone ju¿ zosta³o na kap³ana, biskupa i papie¿a”5 .
Jego przekonanie, ¿e nie mo¿e byæ w Koœciele stanu kap³añstwa hierarchicznego wyposa¿onego w trwa³y charakter sakramentalny, reprezentuj¹cego Chrystusa ludziom œwieckim, trzeba interpretowaæ z perspektywy teologii pauliñskiej: „Nie masz ¯yda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz
mê¿czyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteœcie w Chrystusie”
(Ga 3, 28). Ale dopiero stulecia póŸniej, po doœwiadczeniach XX stulecia i
jego ruchów emancypacyjnych, doprowadzi³o to do przeœwiadczenia, ¿e tak¿e
kobiety mog¹ przej¹æ w Koœciele wszystkie urzêdy. Ordynacja kobiet jest równie póŸnym osi¹gniêciem wyprowadzonym z reformatorskiego przekonania
jak równoprawna wspólnota ordynowanych i nieordynowanych na wszystkich
p³aszczyznach kierowniczych.
Koœcio³y i teologia reformatorska musz¹ dopiero uczyæ siê odkrywaæ
dialog religii jako autentyczne zadanie teologii reformatorskiej. Poniewa¿ w
zwi¹zku ze zbrodni¹ wymordowania ¯ydów w dwudziestym stuleciu wreszcie
pojawi³a siê nowa refleksja nad stosunkiem do judaizmu jako korzenia, który
podtrzymuje trwale chrzeœcijañsk¹ relacjê z Bogiem, zadaniem na najbli¿sze
lata pozostaje dialog religijny przede wszystkim z islamem, który w okresie
Reformacji ze zrozumia³ych przyczyn by³ identyfikowany z zagra¿aj¹cymi
Rzeszy Turkami i z tej przyczyny postrzegany w sposób powierzchowny. Jak
klasycznej reformatorskiej zasadzie solus Christus, „tylko Chrystus”, nadaæ takie znaczenie, by sta³o siê mo¿liwe pokojowe wspó³¿ycie, jest, oczywiœcie,
jeszcze spraw¹ sporn¹. Przy okazji nie wolno zapomnieæ o szczególnym znaczeniu judaizmu w ogólnym dialogu religii.


Na tych czterech przyk³adach widaæ wyraŸnie: Reformacja rozwija siê nadal, nie jest zakoñczonym wydarzeniem. Jest ona ruchem, który pochodzi od
Boga, kontakt z Nim uzyskujemy za poœrednictwem tekstów biblijnych, nie
mo¿na nim dysponowaæ ani przeprowadzaæ kalkulacji. Dlatego zrozumienie
rzeczywistych podstaw Reformacji XVI stulecia jest dla ka¿dego procesu odnowy Koœcio³a równie wa¿ne jak sta³e kierowanie uwagi na teksty biblijne.

5
Cyt. za: M. Luter, Do chrzeœcijañskiej szlachty niemieckiego narodu o ulepszenie stanu chrzeœcijañskiego (1520), t³um. Ks. Jan Lasota, „Z Problemów Reformacji” nr 6, Bielsko-Bia³a 1993, s. 155.
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2. Punkty zasadnicze teologii reformatorskiej
Zanim punkty zasadnicze teologii reformatorskiej zostan¹ raz jeszcze teologicznie objaœnione w sposób szczegó³owy na podstawie piêciu klasycznych
sformu³owañ opatrzonych partyku³¹ „tylko” (solus), trzeba ponownie nawi¹zaæ do nauki o usprawiedliwieniu, która wczeœniej zosta³a opisana za pomoc¹
czterech pojêæ wspó³czesnego jêzyka potocznego (mi³oœæ, uznanie lub docenienie, przebaczenie i wolnoœæ).

2.1

Pojêcie usprawiedliwienia – kluczem Reformacji

„Usprawiedliwienie” jest pojêciem, którego u¿ywamy tak¿e jeszcze dzisiaj.
Mówimy: „To orzeczenie jest usprawiedliwione” lub „On mo¿e usprawiedliwiæ swoj¹ postawê”. Chcemy przez to wyraziæ, ¿e jakaœ sprawa, mimo wszelkich interpelacji, jest w porz¹dku, jest s³uszna. W odniesieniu do w³asnego postêpowania staramy siê usprawiedliwiæ, dlaczego coœ uczyniliœmy lub nie
uczyniliœmy. Tak¿e aktywnoœæ lub brak aktywnoœci innych mo¿na usprawiedliwiæ. Przy tym zawsze chodzi o usprawiedliwienie wobec instancji os¹dzaj¹cej,
na przyk³ad wobec s¹du, innej osoby lub wobec nas samych. Idea usprawiedliwienia pokazuje: musimy braæ odpowiedzialnoœæ za nasze dzia³anie lub jego
brak.
Lecz os¹dzamy tak¿e: „To jest nieusprawiedliwione!” lub „Twego postêpowania nie da siê usprawiedliwiæ”. W tym przypadku uwa¿amy, ¿e nie ma wystarczaj¹cych powodów, ¿e sprawa, o któr¹ chodzi, jest s³uszna. W naszym codziennym œwiecie proces usprawiedliwienia osi¹ga zatem swój cel tylko wówczas, gdy udaje siê ludziom wykazaæ, ¿e ich czyn jest odpowiedni i s³uszny lub
gdy mo¿na siê zorientowaæ, ¿e poprzez swoje dzia³anie lub jego zaniechanie
postêpowali s³usznie.
Reformatorska nauka o usprawiedliwieniu prze³amuje logikê, ¿e usprawiedliwiony jest tylko ten, kto ma s³usznoœæ. Wychodzi ona z za³o¿enia, ¿e ludzie
w sprawie o znaczeniu fundamentalnym nie mog¹ siê usprawiedliwiæ i nie
musz¹ siê sami usprawiedliwiaæ. Nie mog¹ i nie potrzebuj¹ tego czyniæ przed
Bogiem. A mimo to zostaj¹ przez Boga „usprawiedliwieni”, i to nie dlatego, ¿e
s³usznoœæ jest po ich stronie, lecz z ³aski. „Usprawiedliwiony z ³aski” oznacza:
kochany mimo wszystkiego, co by³o we mnie niewarte mi³oœci, przyjêty mimo
mojej nieprzyjmowalnoœci. Pojêcia „kochany”, „przyjêty” wyjaœniaj¹: nie chodzi o pieczêæ dobra, któr¹ Bóg daje cz³owiekowi wraz z usprawiedliwieniem.
Chodzi o stworzon¹ przez Boga i wiernie podtrzymywana relacjê. Bóg chce
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mieæ z ka¿dym cz³owiekiem wspólnotê, i to niezale¿nie, jak on zachowywa³
siê wobec Boga, innych ludzi i samego siebie. A s³owa „mimo” i „chocia¿”
pokazuj¹: za pomoc¹ usprawiedliwienia Bóg nie potwierdza czegoœ, co jest
upadkiem, On uznaje cz³owieka nie dlatego, ¿e zas³u¿y³ na uznanie. Bo¿a mi³oœæ i przyjêcie nie jest reakcj¹ na podobne wartoœci wystêpuj¹ce u cz³owieka.
Ona siêga du¿o g³êbiej. Myœli o cz³owieku pojmowanym ca³oœciowo, tak¿e w
jego s³aboœci i egoizmie. Reformatorzy stwierdzali tutaj: Bóg usprawiedliwia
grzeszników.
Nauka reformatorów o usprawiedliwieniu otrzyma³a swój szczególny
kszta³t przez nawi¹zanie do tekstów biblijnych, zw³aszcza teologii Paw³a. Werset z Listu do Rzymian: „Uwa¿amy bowiem, ¿e cz³owiek bywa usprawiedliwiony przez wiarê, niezale¿nie od uczynków zakonu” (Rz 3, 28) sta³ siê dla
nich kluczem do zrozumienia, co z perspektywy chrzeœcijañskiej oznacza
usprawiedliwienie.
Reformatorzy byli przekonani o tym, ¿e to „usprawiedliwienie” przez Boga
mo¿e zmieniæ fundamentalnie perspektywê ¿ycia ka¿dego cz³owieka. Ono nie
opisuje ¿adnej teologicznej tezy specjalnej, lecz podstawê dla ¿ycia w pocieszeniu i zdrowiu. Kwestia usprawiedliwienia stanowi „g³ówny filar (…), na
którym wspiera siê nasze oddawanie czci Bogu – powód wystarczaj¹cy, by tutaj skupiæ g³ówn¹ uwagê i troskê”6 .
W jakim stopniu usprawiedliwienie cz³owieka przez Boga jest pomoc¹
¿yciow¹, poka¿¹ kolejne strony. Tutaj jako orientacja nastrêczaj¹ siê tzw. „partyku³y ekskluzywne”: solus Christus – „tylko Chrystus”, sola gratia – „tylko z
³aski”, solo verbo – „tylko w S³owie”, sola scriptura – „tylko na podstawie
Pisma”, sola fide – „tylko przez wiarê”. Ca³a pi¹tka pojêæ zmierzaj¹ ku soli
Deo gloria – „jedynemu Bogu chwa³a”. Merytorycznie opisuj¹ one podstawowe elementy nauki o usprawiedliwieniu. S³owo „tylko” opisuje ekskluzywnoœæ
ka¿dego podstawowego elementu i wyklucza wszystko inne. W swojej ekskluzywnoœci partyku³y te stanowi¹ puentê ewangelickiego rozumienia nauki o
usprawiedliwieniu.
Te opatrzone partyku³¹ „tylko” punkty zasadnicze w cztero- i piêcioczêœciowej formie pojawi³y siê dopiero w XIX stuleciu. Jednak nawi¹zuj¹ one
do tekstów szesnastowiecznych7 . Dotychczas nie zbadano jeszcze pod
J. Calvin, Unterricht in der christlichen Religion, Neukirchen-Vluyn 2008, III, 11, 1, s. 396.
Formula Concordiae, Solida Declaratio III, w: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (BSLK), herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930, Göttingen
111992, 927, 26-30: ex mera gratia, propter solum Christi meritum,…et sola fide … Z okresu poprzedzaj¹cego ten tekst pochodzi sformu³owanie Tilemanna Heshusiusa (1527-1588), Explicatio Prioris
Epistolae Pauli ad Corinthios, Jena 1573, 135v-136r: Sola enim gratia Dei, solum meritum Iesu Christi, & sola fides necessaria est ad salutem (Online dostêpne pod: reader.digitalesammlungen.de/de/fs1/
object/display/bsb11116437 00005.html).
6
7
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wzglêdem naukowym, jaka jest dok³adna relacja trzyczêœciowych streszczeñ
teologii reformacyjnej z XVI w. do form cztero- i piêcioczêœciowych. Poniewa¿ jednak w ka¿dym przypadku chodzi o modele porz¹dkowe, nie pochodz¹ce od pierwszego pokolenia teologów reformacyjnych, dok³adna chronologia modeli jest tutaj bez znaczenia. W dalszym toku wywodów teologia reformacyjna zostanie rozwiniêta w piêciu punktach zasadniczych, aby w ten
sposób podkreœliæ znaczenie dla reformatorów ustnie zwiastowanego S³owa
biblijnego.
Pod wzglêdem merytorycznym wszystkie partyku³y ekskluzywne maj¹ do
czynienia z relacj¹ miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Precyzuj¹ tê relacjê, czyni¹c wypowiedzi o Bogu i o cz³owieku oraz o relacji miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Rozwijaj¹ myœl, co Bóg ju¿ uczyni³ dla tej relacji. I pokazuj¹, co jest
jeszcze do zrobienia przez cz³owieka i na jakie wydarzenia musi byæ po prostu
otwarty. Ogólnie rzecz bior¹c wyjaœniaj¹: relacja miêdzy Bogiem a cz³owiekiem opiera siê zasadniczo na mi³oœci Boga do cz³owieka. Nie cz³owiek jest
tym, który musi czyniæ staranie o przyjœcie do Boga. Bóg przyszed³ ju¿ do
cz³owieka. Cz³owiek mo¿e zdaæ siê na to.

2.2 Solus Christus – tylko Chrystus
2.2.1 Podstawowa myœl teologiczna
– nieroz³¹czne zwi¹zanie z Bogiem
Wiara w Jezusa Chrystusa jest od pocz¹tku charakterystyczn¹ cech¹ chrzeœcijañstwa. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, jest chrzeœcijaninem. W wyznawaniu tej wiary nie by³o ró¿nic w okresie Reformacji. Ale jakie specyficzne znaczenie ma Chrystus dla chrzeœcijañstwa?
Chrzeœcijañstwo zaczê³o siê przed dwoma tysi¹cami lat wraz z wiar¹ w Jezusa Chrystusa. Uczennice i uczniowie ¿yli w krêgu Jezusa i s³yszeli od Niego,
¿e Bóg jest im bliski. Co wiêcej: Jezus mówi³ o tym, ¿e w Jego w³asnej osobie
Bóg jest obecny w szczególny sposób. W spotkaniu z Nim ludzie doœwiadczali
zbawczej bliskoœci Boga.
Œmieræ Jezusa, Jego poni¿aj¹ce umieranie na krzy¿u zdawa³o siê stawiaæ
pod znakiem zapytania tê bliskoœæ Boga. Cz³owiek, który umiera na krzy¿u i
doznaje tym samym w oczach staro¿ytnych szczególnie hañbi¹c¹ œmieræ, nie
mo¿e byæ cz³owiekiem Bo¿ym, raczej musi byæ kimœ przez Boga opuszczonym. Wraz z œmierci¹ Jezusa na krzy¿u dosz³a do kresu ufnoœæ uczniów i
uczennic w bliskoœæ Boga w tym cz³owieku. Powsta³o wra¿enie, ¿e Jezus pomyli³ siê ze swoim orêdziem.
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Ale potem zdarzy³o siê coœ nieoczekiwanego. Teksty nowotestamentowe
opisuj¹, ¿e ci, którzy poszli za Jezusem, poczynili doœwiadczenie: ten cz³owiek, o którym wiemy, ¿e umar³ – ¿yje. On spotyka nas tak¿e jeszcze dzisiaj,
nie tylko ze swoimi ideami Boga lub jako nasze osobiste wspomnienie. On
spotyka nas w ¿ywy, bezpoœredni sposób. Uczniowie i uczennice opisali to
spotkanie jako spotkanie ze Zmartwychwsta³ym. Zaczêli o tym opowiadaæ
innym: by³ martwy, lecz zosta³ przez Boga wskrzeszony. I to oznacza³o tak¿e: Jego orêdzie o szczególnej obecnoœci Boga w Jego osobie nie by³o przecie¿ pomy³k¹. On nie bez racji powo³ywa³ siê na Boga, a Bóg, gdy Go
wskrzesi³, potwierdzi³ roszczenie Jezusa. Bóg by³ faktycznie w Jezusie blisko cz³owieka w szczególny sposób. On by³ i jest Chrystusem, zapowiadanym Mesjaszem. S³usznie nazywa³ Boga swoim Ojcem, On jest Synem
Bo¿ym.
Z perspektywy doœwiadczenia ze Zmartwychwsta³ym krzy¿ zosta³ na nowo
zinterpretowany. Widocznie nie by³ on wcale miejscem oddalenia Boga, jak siê
pierwotnie mog³o zdawaæ, lecz miejscem, w którym bliskoœæ Boga wobec
cz³owieka pokazuje siê w specjalny sposób. Jeœli Bóg jest szczególnie bliski
temu cz³owiekowi, to wówczas tak¿e w swoim cierpieniu i umieraniu oraz w
swojej œmierci. Cierpienie, umieranie, œmieræ trzeba wiêc rozumieæ jako miejsca, w których Bóg ci¹gle jest jeszcze blisko. Tym samym sta³o siê jasne: w
Jezusie Chrystusie Bóg tak zaanga¿owa³ siê w ludzi, ¿e wszystko, co dzieli³o
ludzi od Niego, zosta³o usuniête. Prócz tego pierwsi chrzeœcijanie myœleli
szczególnie o grzechu cz³owieka jako oddaleniu ludzi od Boga, jako zak³óconej relacji z Bogiem i o œmierci jako miejscu ostatecznego od³¹czenia od Boga.
Dlatego wyznawali: w Chrystusie Bóg dzia³a³ na rzecz zbawienia ludzi, On raz
na zawsze spowodowa³, ¿e grzech i œmieræ przesta³y byæ czynnikiem dziel¹cym od Boga.
Teksty nowotestamentowe s¹ przekonane o tym, ¿e zbawcze dzia³anie Boga
w Jezusie Chrystusie dotyczy wszystkich ludzi. Nie trzeba nale¿eæ do starotestamentowego ludu Bo¿ego, ludu ¿ydowskiego, nie trzeba byæ obrzezany i
przestrzegaæ nakazów pokarmowych. Dzia³anie Boga w Jezusie Chrystusie
chce przynosiæ korzyœæ wszystkim ludziom.
Reformatorzy przy pomocy formu³y solus Christus przypominaj¹ o tym
szczególnym znaczeniu i ekskluzywnoœci Jezusa Chrystusa. Poniewa¿ w Jezusie Chrystusie Bóg dzia³a³ z myœl¹ o wszystkich ludziach, mo¿na powiedzieæ:
„Tylko Chrystus”. Luter podkreœla: Tylko Jezus Chrystus jest barankiem Bo¿ym, który nosi grzech œwiata. Kalwin wyznaje: „Nasze ca³e zbawienie,
wszystko, co siê z nim wi¹¿e, jest zawarte tylko w Chrystusie”8 . A pierwsze
8

J. Calvin, Unterricht in der christlichen Religion, dz. cyt., II, 16, 19, s. 281.
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pytanie Katechizmu heidelberskiego brzmi w podobny ekskluzywny sposób:
„W czym znajdziesz jedyn¹ pociechê w ¿yciu wobec œmierci? W tym, ¿e cia³em i dusz¹ nale¿ê – zarówno teraz, gdy ¿yjê, jak i wtedy, gdy umrê – nie do
siebie, ale do Jezusa Chrystusa, mego wiernego Zbawiciela”9 .
Lecz czy ta ekskluzywnoœæ Jezusa Chrystusa nie brzmi wynioœle? Jak mo¿na siê tak zachowywaæ i kwestionowaæ inne religijne podstawy zbawczego
¿ycia? Dzisiaj, w sytuacji religijnego pluralizmu, tego rodzaju stanowisko zdaje siê byæ aroganckie i wykluczaj¹ce. Zanim zajmiemy siê t¹ wa¿n¹ kwesti¹,
winniœmy najpierw dok³adniej objaœniæ, na jakie pytania i polemiki w okresie
¿ycia reformatorów odpowiada³o solus Christus.

2.2.2 Gdzie jednoznacznie znajdujemy Boga?
– tylko w Chrystusie
Ludzie pytaj¹ o Boga. Pytaj¹ o podstawê swojego bytu i o cel. Szukaj¹
punktu oparcia i orientacji. Reformatorzy byli przekonani, ¿e cz³owiek sam z
siebie nie mo¿e poznaæ Boga. „Ale czym jest Bóg, o tym z siebie wiemy równie ma³o jak wie robak, czym jest cz³owiek”10 .
Reformatorzy wychodzili z za³o¿enia, ¿e ju¿ z obserwacji tego œwiata wie
siê o istnieniu Boga. W³aœciwie ka¿dy cz³owiek – takie by³o ich przekonanie –
ma jak¹œ wiedzê o Bogu. Ale reformatorzy dostrzegali tak¿e: bieg œwiata jest
dwuznaczny. Pewne sprawy u³atwiaj¹ wiarê w mi³uj¹cego, dobrego Boga. Gdy
rano cieszymy siê z nadchodz¹cego dnia, wówczas wiara ta przychodzi z
³atwoœci¹. Ale dziej¹ siê w œwiecie inne sprawy – jak katastrofy naturalne i
okrucieñstwa, jakie ludzie czyni¹ sobie nawzajem – co czyni wiarê w mi³uj¹cego, dobrego Boga nieznoœnie trudn¹, a nawet niemo¿liw¹. Niektórzy ludzie
uwa¿aj¹, ¿e Bóg wymierza im karê lub od nich siê odwróci³. Bóg zdaje siê
milczeæ, mo¿e w ogóle nie istnieje. W okresie Reformacji irytacja polega³a na
tym, ¿e choroby i wojny wpêdzi³y ludzi w niepewnoœæ i koniec œwiata zdawa³
siê byæ blisko. Jak cz³owiek mo¿e poznaæ w takiej sytuacji, co Bóg o nim myœli? OdpowiedŸ reformatorów brzmi: w Jezusie Chrystusie. W Nim mo¿na
Bogu zajrzeæ w serce, On jest „zwierciad³em ojcowskiego serca”11 . Bóg w obcowaniu Jezusa z Jego najbli¿szym otoczeniem i w Jego poœwiêceniu samego
siebie na krzy¿u zwraca siê do cz³owieka. W Nim poznaje siê, ¿e Bóg kocha
cz³owieka i nie zostawia go samego.
Cyt. za polskim przek³adem: Katechizm heidelberski, Warszawa 1988, s. 13 (pytanie pierwsze).
U. Zwingli, Kommentar über die wahre und falsche Religion, w: tego¿, Schriften, herausgegeben
von Thomas Brunnschweiler und Samuel Lutz, t. III, Zürich 1995, s. 58.
11
Cyt. za polskim przek³adem: M. Luter, Du¿y katechizm, (w:) Ksiêgi wyznaniowe Koœcio³a luterañskiego, Bielsko-Bia³a 1999, s. 101.
9

10
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Dlatego w Jezusie Chrystusie relacja miêdzy Bogiem a cz³owiekiem zostaje
skonstruowana na nowo. Reformatorzy opisuj¹ j¹ w ten sposób, ¿e mówi¹, i¿
grzesznikowi w usprawiedliwieniu zaliczona zostaje sprawiedliwoœæ Chrystusa. W pierwszym rzêdzie chodzi tu o diagnozê, ¿e cz³owiek nie odpowiada i
nie mo¿e odpowiadaæ kryteriom sprawiedliwoœci Bo¿ej, w swojej postawie
wobec Boga i ludzi raczej im stale zaprzecza. Lecz sprawiedliwoœæ Bo¿a nie
polega na karaniu za to cz³owieka, lecz na uwzglêdnieniu, ¿e Jezus Chrystus
swoim ¿yciem i swoj¹ œmierci¹ tym kryteriom sprawiedliwoœci odpowiada³.
Sprawiedliwoœæ Bo¿a polega na tym, by zaliczyæ cz³owiekowi sprawiedliwoœæ
Chrystusa i spogl¹daæ na cz³owieka tylko w perspektywie wydarzenia Chrystusowego. Zaliczenie sprawiedliwoœci Chrystusa oznacza przebaczenie grzechów.
Ludzie chc¹c dojœæ do tego poznania musz¹ s³yszeæ o Chrystusie. Koœció³
nie mo¿e siê zajmowaæ tym lub owym, lecz musi opowiadaæ historiê ¿ycia,
œmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym celu Koœció³ istnieje. Ka¿dy
cz³owiek winien mieæ mo¿liwoœæ s³uchania historii Chrystusa. Lecz Koœcio³owi nie wolno s¹dziæ, ¿e jest w stanie zarz¹dzaæ dzie³em zbawczym Chrystusa i
je dozorowaæ. „Ka¿dy prawdziwy chrzeœcijan, ¿ywy czy umar³y ma udzia³ we
wszelkich darach Chrystusowych i koœcielnych; Bóg mu ich udzieli³ i bez listów odpustowych”12 .

2.2.3 W kogo powinien wierzyæ cz³owiek?
– tylko w Chrystusa
Jeden z centralnych punktów krytyki reformatorów by³ skierowany przeciw
póŸnoœredniowiecznemu kultowi œwiêtych i pobo¿noœci maryjnej. W konkretnych krytycznych sytuacjach modlono siê do tych lub innych œwiêtych, Maria
by³a intensywnie wzywana o pomoc, jej matczynej opiece ³atwiej by³o powierzaæ w³asne troski ni¿ dalekiemu Bogu. Zas³ugi i wstawiennictwo œwiêtych i
Marii mia³y przyczyniæ siê, by ludzie dostêpowali Bo¿ej ³aski. Oddawanie czci
Chrystusowi i Bogu zesz³o na drugi plan: „W podobny sposób przed kilkuset
laty œwiêci, którzy zakoñczyli swe ziemskie ¿ycie, uczynieni zostali wspó³towarzyszami Boga, tak ¿e obecnie w jego miejsce oddaje im siê czeœæ, wzywa
siê ich i wielbi”13 .
Reformatorzy krytykowali to wzywanie Boga przez innych poœredników.
Poniewa¿ tylko i wy³¹cznie zbawienie osi¹ga siê przez Chrystusa, inni poœred12
M. Luter, teza 37. Cyt. za: A. Rondhaler, Ksi¹dz doktor Marcin Luter 1483-1546, Warszawa
1983 (wyd. II), s. 49.
13
J. Calvin, Unterricht in der christlichen Religion, dz. cyt. I, 12, 1, s. 62.
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nicy s¹ ca³kowicie zbêdni. Reformatorzy odrzucaj¹ tak¿e ówczesne przekonanie o „skarbie Koœcio³a”, w którym gromadzi siê zas³ugi Chrystusa i œwiêtych
oraz z którego Koœció³ rozdaje coœ grzesznikom, co im zaliczone zostaje jako
dobre uczynki lub pokuta – to by³o podstaw¹ instytucji odpustów, której krytyka sta³a u zarania Reformacji. „Prawdziwym skarbem Koœcio³a jest Ewangelia
chwa³y i ³aski Bo¿ej”14 . ¯aden cz³owiek, tak¿e ludzie nazywani œwiêtymi nie
wype³niaj¹ nakazów Bo¿ych w sposób wystarczaj¹cy. S¹ oni takimi samymi
grzesznikami jak wszyscy inni ludzie. Dlatego nie wolno siê do nich modliæ
lub zwracaæ o pomoc. Tylko na Bogu, tak jak mo¿na Go by³o poznaæ w Jezusie
Chrystusie, winna siê skupiaæ wiara: „Na podstawie Pisma nie mo¿na jednak
dowieœæ, ¿e œwiêtych powinno siê wzywaæ lub szukaæ u nich pomocy. >Albowiem jeden jest Bóg, jeden te¿ poœrednik miêdzy Bogiem a ludŸmi cz³owiek
Jezus Chrystus<…, który jest jedynym Zbawicielem, jedynym najwy¿szym
kap³anem, stolic¹ ³aski i orêdownikiem przed Bogiem…To jest najwy¿sza
s³u¿ba Bo¿a: tego Jezusa Chrystusa we wszystkich potrzebach i okolicznoœciach szukaæ i wzywaæ z ca³ego serca”15.

2.2.4 Wspó³czesne wyzwania
2.2.4.1 Wyzwania wewn¹trzkoœcielne
– zwiastowanie Chrystusa
W centrum wiary chrzeœcijañskiej znajduje siê Jezus Chrystus. Jezus z Nazaretu nie jest ¿adn¹ ide¹ teologiczn¹, lecz postaci¹ historyczn¹, w któr¹ chrzeœcijanie wierz¹ w okreœlony sposób, w³aœnie jako w Chrystusa. Wiara w tê osobê musi byæ przekazywana. W Chrystusa mo¿na wierzyæ tylko wówczas, gdy
siê o Nim s³ysza³o. S³yszy siê o Nim konkretnie, ale tylko w Koœciele chrzeœcijañskim. Koœció³ zachowuje pamiêæ o i wiarê w Jezusa Chrystusa, przekazuje
historiê Jego ¿ycia i œmierci. Istnieje po to, by zwiastowaæ ludziom Ewangeliê
o Jezusie Chrystusie w s³owie i czynie. Gdy¿ sami sobie nie s¹ w stanie tego
opowiedzieæ.
Wewn¹trzkoœcielne wyzwanie brzmi zatem: jak mo¿na ukszta³towaæ Koœció³ w taki sposób, ¿e bêdzie siê w nim mówiæ faktycznie o Jezusie Chrystusie, a wiêc jako Tym, w którego osobie, s³owie i dziele Bóg jest obecny jak
nigdzie? To nie oznacza, ¿e w ka¿dym zdaniu kazania, podczas ka¿dego zebrania koœcielnego trzeba wspominaæ Jezusa Chrystusa. Lecz bez odniesienia do
Jezusa Chrystusa, miejsca, w którym Bóg wed³ug chrzeœcijañskiego rozumienia da³ siê rozpoznaæ w szczególny sposób, Koœció³ nie bêdzie mia³ racji bytu.
14
15

M. Luter, teza 62, dz. cyt., s. 50.
Cyt. za Konfesja Augsburska z 1530 r. (nowy przek³ad), artyku³ 21, Warszawa 1970, s. 30.
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2.2.4.2 Wyzwania spo³eczne – spotykaæ siê w sposób szczery
Wobec zeœwiecczenia naszego spo³eczeñstwa skupienie uwagi Koœcio³a na
Jezusie Chrystusie zdaje siê byæ ma³o pomocne. Czy nie powinno by wystarczyæ, gdy ludzie w ogóle jeszcze w coœ wierz¹, w wy¿sz¹ moc lub w jakikolwiek sposób w „Boga”? Czy koœcielne kazanie o Jezusie Chrystusie nie burzy
istniej¹cej wiary, domagaj¹c siê teologicznej koncentracji? Otó¿ wiara, bêd¹ca
rzeczywistym noœnikiem ¿ycia cz³owieka, ma stale konkretn¹ postaæ. Mglista
wiara „w jak¹œ wy¿sz¹ moc” pomaga te¿ tylko w sposób mglisty. Koœció³ nie
musi siê lêkaæ w wyra¿aniu swej specyficznej wiary. W³aœnie przez to mo¿e
pomóc ludziom w rozwiniêciu wiary, która jest tak konkretna, ¿e sprawdza siê
tak¿e w konkretnych sytuacjach.
W spo³eczeñstwie multireligijnym, w którym czymœ oczywistym staje siê
koniecznoœæ porozumienia miêdzyreligijnego, zorientowanie wiary chrzeœcijañskiej na osobie Jezusa Chrystusa zdaje siê byæ przeszkod¹ dla dialogu.
W koñcu dla innych religii Chrystus nie ma tego samego centralnego znaczenia jak dla chrzeœcijañstwa. Niektórzy pytaj¹: czy nie by³oby lepiej w kontekœcie dialogu miêdzyreligijnego przemilczeæ Chrystusa i szukaæ wspólnych elementów religijnych?
Jednak dialog miêdzyreligijny nie funkcjonuje, gdy jedna strona ukrywa
swoje specyficzne cechy i w ogóle nie pozwala poznaæ, kim jest. Tylko gdy
partnerzy dialogu spotykaj¹ siê szczerze i autentycznie, ma miejsce dialog miêdzyreligijny: jak ja uwa¿am moje przekonanie za zgodne z prawd¹, tak ten
drugi ma prawo traktowaæ swoje przekonanie za zgodne z prawd¹. Wyzwanie
polega na tym, by mówiæ o Chrystusie, ale tak, by przy okazji nie deprecjonowaæ lub deklarowaæ jako fa³szyw¹ wiarê innego. Jak dla chrzeœcijanina nale¿enie do Chrystusa jest jedynym pocieszeniem w ¿yciu i w œmierci, tak te¿ dla
wyznawcy innej religii tym pocieszeniem jest jego specyficzna wiara. Zasadê
tê winny uznaæ obie strony dialogu.

2.3 Sola gratia – tylko z ³aski
2.3.1 Teologiczna myœl zasadnicza
– Bóg okazuje przychylnoœæ cz³owiekowi
Podstawowe odkrycie reformatorów brzmi, ¿e Bo¿e zwrócenie siê ku cz³owiekowi w Jezusie Chrystusie dokonuje siê tylko z ³aski. Znamy pojêcie „³aska”
w naszym uzusie jêzykowym, gdy wiêzieñ zostaje u³askawiony; nie mo¿e uczyniæ swojej winy za nieby³¹ a mimo to zostaje wypuszczony na wolnoœæ. Kto prosi o ³askê, ma nadziejê, ¿e ten drugi post¹pi z nim inaczej ni¿ na to zas³u¿y³.
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Reformatorzy ze swym podkreœlaniem ³aski nawi¹zuj¹ do ojca Koœcio³a
Augustyna, który jako pierwszy rozwin¹³ szczegó³ow¹ naukê o ³asce. Jego
podstawowa myœl brzmi: ³aska jest „³ask¹” tylko wówczas, gdy Bóg nie jest
nam jej d³u¿ny jako reakcja na nasz¹ zas³ugê, lecz gdy jej nam udziela niezas³u¿enie. Oznacza to dla cz³owieka: on nie jest w stanie przez okreœlone czyny
lub okreœlone postêpowanie, czy to wobec Boga, czy wobec ludzi, spowodowaæ Bo¿ego wsparcia i przebaczenia. Nie mo¿e wymusiæ ¿ycia wiecznego u
Boga. Katechizm heidelberski na 21 pytanie: „Na czym polega prawdziwa
wiara?” odpowiada ca³kiem w tym duchu: „Polega ona zarówno na pewnoœci
poznania, dziêki któremu uznajê za prawdê wszystko, co Bóg objawi³ w swoim S³owie, jak te¿ na g³êbokim zaufaniu, które stwarza we mnie Duch Œwiêty
przez Ewangeliê. To ona daje mi pewnoœæ, ¿e nie tylko inni, ale tak¿e i ja
otrzyma³em od Boga odpuszczenie grzechów, dar sprawiedliwoœci i wiecznego
szczêœcia; a wszystko to otrzyma³em wy³¹cznie z Jego ³aski, jedynie dziêki zas³udze Jezusa Chrystusa”16 .
S³owo „³aska” oznacza pierwotnie „pochylaæ siê”. Bóg jest cz³owiekowi
³askawy oznacza: sk³ania siê ku niemu. Kieruj¹c siê wolnoœci¹ i mi³oœci¹ zwraca siê do cz³owieka. Ca³kowitym oparciem dla tej mi³oœci jest Bóg sam. Jest
ona skierowana do nas jako ca³ej osoby, nie tylko do tego, co jest w nas warte
mi³oœci. W tym ró¿ni siê Bo¿a mi³oœæ wed³ug przekonania reformatorów od
mi³oœci ludzkiej. Podczas gdy ludzka naturalna mi³oœæ rozkwita dopiero w
oparciu o przymioty z ni¹ zwi¹zane, to mi³oœæ Bo¿a z przeciwnych elementów
tworzy dopiero przymioty zas³uguj¹ce na mi³oœæ: „Mi³oœæ Bo¿a nie zastaje
przymiotów mi³oœci, lecz stwarza je. Mi³oœæ cz³owieka powstaje z przymiotów,
które j¹ stwarzaj¹”17 . Podobnie pisze Kalwin: „Otó¿ Pismo mówi wszêdzie w
sposób klarowny, ¿e Bóg nie znajduje w cz³owieku niczego, co mog³oby Go
sk³oniæ do wyœwiadczania dobrodziejstwa, lecz ¿e tylko z ³aski okazuje mu
swoj¹ dobroæ”18 .

2.3.2 £aska jako ogólna oznaka dzia³ania Bo¿ego
Dla reformatorów ³aska by³a ogóln¹ oznak¹ dzia³ania Bo¿ego. Nawet stworzenie œwiata widzieli oni jako akt ³aski: „Wierzê w Boga, Ojca wszechmog¹cego, Stworzyciela nieba i ziemi. Co to znaczy? OdpowiedŸ. Wierzê, ¿e Bóg
stworzy³ mnie oraz wszystkie twory, ¿e mi da³ cia³o i duszê, oczy, uszy i
Katechizm heidelberski, dz. cyt., s. 26.
M. Luther, Disputatio Heidelbergae habita (1518)/Heidelberger Disputation, WA 1, s. 354,35n.;
w wersji dwujêzycznej tak¿e w: tego¿, Lateinisch-deutsche Studienausgabe, herausgegeben und eingeleitet von Wilfried Härle, t. 1, Leipzig 2006, s. 60n. (Conclusio XXVIII).
18
J. Calvin, Unterricht in der christlichen Religion, dz. cyt., III, 14, 5, s. 423.
16
17
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wszystkie cz³onki, rozum i wszystkie zmys³y i dot¹d utrzymuje…, bez wszelkiej zas³ugi i godnoœci mojej”19 ; „bez wszelkiej zas³ugi i godnoœci mojej” nie
znaczy nic innego ni¿ „z ³aski”. Stara kwestia filozoficzna: „Dlaczego jest w
ogóle coœ a nie raczej nic?” spotyka siê zatem z tak¹ odpowiedzi¹ chrzeœcijañsk¹: istnieje ten œwiat, gdy¿ Bóg chcia³ go, kieruj¹c siê wolnoœci¹ i mi³oœci¹. Stworzy³ œwiat, gdy¿ ¿yczliwie odnosi siê ¿ycia innych istot obok siebie.
Otó¿ po stronie stworzenia nie ma niczego, co mog³oby sk³oniæ Stwórcê do
powo³ania go do ¿ycia. Bóg powo³a³ stworzenia, kieruj¹c siê wol¹ przekazywania dalej swojej mi³oœci. ¯e istnieje ten œwiat ma swoj¹ podstawê wy³¹cznie
w woli Bo¿ej.
Tak¿e ¿ycie po œmierci, którego spodziewaj¹ siê chrzeœcijanie, jest darem
³aski Bo¿ej. Jak w wydarzeniu usprawiedliwienia, tak te¿ i w œmierci cz³owiek
jest ca³kiem zale¿ny od ³aski Bo¿ej. Jako umar³y cz³owiek nie jest ju¿ w stanie
utrzymaæ swojej relacji z Bogiem lub ze swoim bliŸnim. W œmierci cz³owiek
traci wszystkie swoje relacje. Lecz Bóg kieruj¹c siê mi³oœci¹ pozostaje wierny
cz³owiekowi. Dlatego obdarza go nowym, wiecznym ¿yciem.
Jeœli ³aska jest ogóln¹ oznak¹ Bo¿ego dzia³ania, wówczas wydarzenie Chrystusowe, zw³aszcza Jego cierpienie i œmieræ, nie mo¿e byæ rozumiane w taki
sposób, ¿e Chrystus uzyska³ zas³ugê przed Bogiem, która potem sk³oni³a Boga
do przyjêcia ludzi, albo ¿e dopiero przez Chrystusa trzeba usposobiæ Boga do
³askawego postêpowania. ¯e Bóg usprawiedliwia cz³owieka tylko z ³aski oznacza, ¿e Bo¿a ³aska jest ju¿ bodŸcem dla usprawiedliwienia przez Chrystusa.
¯ycie i œmieræ Chrystusa nie powoduj¹ zmianê przekonañ w Bogu, który przez
ofiarê Chrystusa musia³by byæ ³agodnie usposobiony. Bóg sam dzia³a³ w Chrystusie na krzy¿u. On sam chcia³ cz³owiekowi okazaæ ³askawoœæ. Dlatego w
Chrystusie wda³ siê w ¿ycie, cierpienie i œmieræ ludzi. Wyzwoli³ ludzi z œmierci
oraz z ich winy.

2.3.3 Nie z uczynków ludzkich
Reformatorzy formu³¹ „tylko z ³aski” krytykowali to, co w swoich czasach
postrzegali jako „sprawiedliwoœæ z uczynków”, a wiêc wszelk¹ próbê ludzi
zdobycia uznania u Boga przez swoje w³asne czyny. Jeœli cz³owiek zostaje
usprawiedliwiony tylko z ³aski, wówczas jego uczynki nie mog¹ odegraæ ¿adnej, nawet najmniejszej roli. „A jeœli z ³aski, to ju¿ nie z uczynków, bo inaczej
³aska nie by³aby ju¿ ³ask¹” (Rz 11, 6). T¹ daleko siêgaj¹c¹ koncepcj¹ ³aski reformatorzy odgradzaj¹ siê od œredniowiecznego rozumienia ³aski jako tylko
stopnia w procesie usprawiedliwienia.
19

M. Luter, Ma³y Katechizm, dz. cyt., s. 45.
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Tym przeciwstawieniem wyst¹pili przede wszystkim przeciw wyobra¿eniu
ówczesnej epoki, ¿e niektórzy ludzie, to jest cz³onkowie stanu duchownego,
kap³ani, zakonnice lub zakonnicy mogliby przez swoje nadzwyczajne ¿ycie i
przestrzeganie œlubowania uzyskaæ szczególn¹ zas³ugê u Boga. Problem ówczesnego stanu duchownego reformatorzy widzieli w wyobra¿eniu, ¿e tym
sposobem mo¿na zas³u¿yæ na szczêœliwoœæ wieczn¹. „Poniewa¿ takie zakony,
opactwa i sekty ¿yj¹ i trwaj¹ w przekonaniu, ¿e takimi drogami i uczynkami
mo¿na dost¹piæ zbawienia, przeto s¹ one publicznym ohydnym bluŸnierstwem
i zaprzeczeniem jedynej pomocy i ³aski naszego jedynego Zbawiciela i Poœrednika Jezusa Chrystusa”20 .
Tak¿e reformatorska krytyka ówczesnej praktyki odpustów jest konsekwencj¹ sola gratia. Koœció³ naucza³ w tamtej epoce, ¿e przez sakrament pokuty i proœbê o odpuszczenie grzechów unika siê wprawdzie wiecznej kary,
potêpienia w piekle. Jednak trzeba nadal znosiæ czasowe kary na³o¿one przez
Boga z powodu grzechu, jak wojnê, chorobê lub czyœciec. Tylko przez znoszenie tych kar uczynimy zadoœæ sprawiedliwoœci Bo¿ej. Jednak wierz¹cy, wykonuj¹c uczynki religijne na³o¿one na niego przez kap³ana podczas spowiedzi,
mo¿e zminimalizowaæ czasowe kary za pope³nione grzechy. W³aœnie na te czasowe kary nastawiona by³a instytucja odpustów. Polega³a ona na koœcielnej
obietnicy, ¿e kto czyni pokutê i potem kupuje odpust, temu zostaj¹ odpuszczone czasowe kary za pope³nione grzechy. Wbrew temu reformatorzy argumentowali: ³aska Bo¿a wystarczy, Bóg przebacza cz³owiekowi, cz³owiek nie podlega ju¿ karze.
Wykluczenie uczynków z procesu usprawiedliwienia ma jeszcze jeden bardziej fundamentalny punkt wyjœciowy. Ma wyraziæ podstawowe antropologiczne przekonanie, ¿e cz³owiek nie ma mo¿liwoœci przez swój czyn usprawiedliwiæ siê przed Bogiem. Wynika to z zasadniczej struktury cz³owieka: j¹dro
jego dzia³añ sprowadza siê do troski o siebie samego. Wszelkie dzia³ania, jakie
chcia³by podj¹æ, by zostaæ usprawiedliwiony przed Bogiem, pozostaj¹ czêœci¹
jego zasadniczej struktury nakierowanej na siebie samego, nie mog¹ wiêc go
one wyzwoliæ z tego nakierowania. Jego starania, aby wykazaæ siê przed Bogiem swoj¹ sprawiedliwoœci¹, s¹ stale ska¿one egoistycznymi interesami dotycz¹cymi zbawienia. Nawet moralnie dobre rzeczy jawi¹ siê w przekonaniu reformatorów w takiej zasadniczej postawie: „Natura cz³owieka z koniecznoœci
chlubi i che³pi siê nawet dzie³em, które z zewnêtrznego ogl¹du jest dobre”21 .
Ta nakierowana na siebie struktura zasadnicza utrudnia i niszczy relacje, w jaM. Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), w: WA 26, s. 504, 4-8.
M. Luther, Disputatio contra Scholasticam Theologiam (1517)/Disputation gegen die scholastische Theologie, WA 1, s. 226, 3n,; wersja dwujêzyczna w: tego¿, Lateinisch-Deutsche Studienausgabe,
herausgegeben und eingeleitet von Wilfried Härle, t. 1, Leipzig 2006, s. 24n. [teza 39].
20
21
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kich znajduje siê cz³owiek: relacjê cz³owieka z drugim cz³owiekiem i z otaczaj¹cym go œwiatem, lecz tak¿e relacjê z Bogiem.
Ta logika zostaje prze³amana tylko przez to, ¿e wy³¹cznie ³aska Bo¿a i nic
po stronie cz³owieka jest podstaw¹ przyjêcia cz³owieka przez Boga. To orêdzie
jest tak¿e dzisiaj jeszcze zbawienne. W spo³eczeñstwie nastawionym na sta³y
postêp jak nasze dochodzi do uzdrawiaj¹cego zaburzenia ¿ycia cz³owieka w
jego codziennej krz¹taninie: nie musi niczego dokonywaæ, niczego sobie i innym dowodziæ. W ten sposób cz³owiek osi¹ga stan spokoju.
I tak staje siê wolny, wolny od starañ, ¿e sam musi zabezpieczyæ swoje znaczenie i swoj¹ to¿samoœæ oraz wolny dla drugiego cz³owieka, któremu teraz
mo¿e poœwiêciæ uwagê. Ta wolnoœæ chrzeœcijañska ró¿ni siê od nowoczesnego
rozumienia wolnoœci tym, ¿e nie ma na myœli nie pomniejszonej przez innych
wolnoœci w zakresie dowolnego wyboru, lecz wolnoœæ, która okazuje siê korzystna dla innych.

2.3.4 Wspó³czesne wyzwania
2.3.4.1 Wyzwania wewn¹trzkoœcielne – w zasadzie grzesznik
Reformatorska myœl przewodnia, ¿e jesteœmy usprawiedliwieni tylko z ³aski,
jest dla nas, ludzi zorientowanych na sukces, trudna do zniesienia. Chcemy
wprawdzie, by nasze s³aboœci by³y pominiête i zignorowane. Ale chcemy te¿
doznaæ uznania z powodu tkwi¹cego w nas dobra. Bóg wprawdzie nie ma nas
odrzuciæ z powodu naszych s³aboœci, ale ma nas ceniæ z powodu naszej mocnej
strony. Natomiast reformatorzy byli przekonani, ¿e cz³owiek jest zasadniczo
„grzesznikiem”, tak ¿e takie ró¿nicowanie wobec Boga jest niew³aœciwe.
Wyzwanie teologiczne polega zasadniczo na tym, by tak¿e nadal mówiæ o
„grzechu”. Grzesznik doznaje ³aski, nie sprawiedliwy. O grzechu mówi siê jednak dzisiaj niezbyt chêtnie. Albo siê go bagatelizuje (wtedy „grzeszy siê” zjadaj¹c kawa³ek czekolady), albo zawê¿a siê go pod wzglêdem moralnym, wtedy
podnosi siê palec wskazuj¹cy i oskar¿a innych ludzi o grzeszne postêpowanie.
Grzesznikami s¹ zawsze inni.
Ale reformatorskie pojêcie grzechu i sola gratia maj¹ swoj¹ puentê w tym,
¿e wszyscy ludzie w taki sam sposób s¹ grzesznikami i wszyscy w taki sam
sposób potrzebuj¹ ³aski. Jak w zwiastowaniu koœcielnym mo¿na mówiæ o
„grzechu”, tak ¿eby tym samym naœwietlona zosta³a podstawowa struktura
cz³owieczeñstwa, która brzmi: jeœli cz³owiek nie poddaje siê mi³oœci, wówczas
bez przerwy jest zaabsorbowany samym sob¹. Jest sam w sobie zdeformowany
(incurvatus in se ipsum)22 .
22

M. Luther, Scholion zu Römer 5, 4, WA 56, s. 304, 25-29.
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2.3.4.2 Wyzwania spo³eczne
– krytyka zbyt ludzkich wyobra¿eñ o wartoœciach
To¿samoœæ i wartoœæ osoby Reformacja „widzia³a tylko w uzasadnieniu jej
przez Boga niezale¿nie od naturalnego wyposa¿enia (p³eæ), spo³ecznego statusu (stan), indywidualnych mo¿liwoœci (sukces) i religijnych dokonañ (zas³uga)23 . W tej egalizacji ludzi przed Bogiem tkwi transformacyjna si³a tak¿e dla
wspó³czesnych spo³eczeñstw. Wprawdzie religia i p³eæ we wspó³czesnym spo³eczeñstwie nie uzasadniaj¹ ju¿ ró¿nic prawnych, ale de facto s¹ one nadal
jeszcze kategoriami, wed³ug których dzielimy i oceniamy ludzi. Pochodzenie
spo³eczne i sukces s¹ niew¹tpliwie kategoriami, wed³ug których os¹dzamy innych. Reformatorskie sola gratia sprawia, ¿e te ró¿nice, które zazwyczaj decyduj¹ o naszym postrzeganiu i ocenie innych ludzi i siebie samych, trac¹ na znaczeniu. Sk³ania nas do refleksji nad tymi ró¿nicami. W niektórych sytuacjach
mog¹ one odgrywaæ w naszym ¿yciu pewn¹ rolê. Lecz nie powinny decydowaæ o naszych stosunkach miêdzyludzkich. Koniec koñców ludzie winni obcowaæ ze sob¹ nie bacz¹c na te dyferencjacje. Inny cz³owiek nie jest definiowany
na podstawie sukcesu i osi¹gniêæ, lecz na podstawie tego, ¿e Bóg zapragn¹³ go
z mi³oœci i nadal go pragnie.
W ostatnich latach w naszym spo³eczeñstwie naznaczonym przez media i
logikê gospodarcz¹ zaostrzy³ siê os¹d i potêpianie innych. Zw³aszcza ludzi
zwi¹zanych z ¿yciem publicznym identyfikujemy z ich dzia³aniem lub brakiem dzia³ania. Krytykujemy ju¿ nie tylko sporadyczne b³êdne postêpowanie, lecz podchodzimy do danej osoby niekiedy z niemal z satysfakcjonuj¹c¹
pogard¹. Sola gratia uczy nas rozró¿niania. Cz³owiek nie jest to¿samy z tym,
czego dokona³ lub nie dokona³. Bo¿a ³aska czyni rozró¿nienie miêdzy osob¹
a dzie³em. Uczy nas, byœmy rozró¿niali w podobny sposób i byli w ten sposób ³askawi.
To ¿e Bóg jest ³askawy nie oznacza, ¿e uchybienia i haniebne czyny cz³owieka s¹ nie relewantne. Chrzeœcijañskie wyobra¿enie o s¹dzie ostatecznym
nadaje temu w sposób wyraŸny znaczenie. Ka¿dy cz³owiek musi odpowiadaæ
za swoje czyny i zaniechania. Wówczas cz³owiek dostrze¿e, co uczyni³ innym
a niekiedy tak¿e samemu sobie. Jednak na szczêœcie nie my sami jesteœmy sêdziami, lecz Jezus Chrystus. Obejmuje to nadziejê, ¿e tak¿e w tym s¹dzie doznamy ostatecznie ³aski Bo¿ej. £adnie opisuje to Katechizm heidelberski:
„Jaka pociecha p³ynie dla ciebie z faktu, ¿e Chrystus ‘przyjdzie s¹dziæ ¿ywych
i umar³ych’? Otó¿ w ka¿dej trosce i przeœladowaniu mogê z podniesion¹ g³ow¹
23
Perspektiven für das Reformationsjubiläum 2017 [Thesen des Wissenschaftlichen Beirates der
Lutherdekade], Teza 8 (online dostêpne pod: www.luther2017.de/sites/defaultfiles/downloads/perspektiven-lutherdekade.pdf [7.01.2014]).
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czekaæ na tego, który stan¹³ przez Bo¿ym S¹dem zamiast mnie i zdj¹³ ze mnie
wszelkie przekleñstwo; na Tego, który przyjdzie z niebios jako Sêdzia, aby
skazaæ na wieczne potêpienie wszystkich swoich i moich wrogów, a mnie wraz
z wszystkimi wybranymi zabraæ z sob¹ do wiecznej chwa³y i radoœci”24 .

2.4 Solo verbo – tylko w S³owie
2.4.1 Podstawowa myœl teologiczna
– zwiastowane S³owo Bo¿e
Reformatorzy przypisali S³owu centralne znaczenie. Mieli przy tym przede
wszystkim na myœli S³owo Bo¿e. Bóg przez swoje S³owo stworzy³ œwiat: ”I
rzek³ Bóg: niech siê stanie œwiat³oœæ. I sta³a siê œwiat³oœæ” (Rdz 1, 3). On zachowuje stworzenie przez swoje S³owo. Lecz dla reformatorów Jezus Chrystus
jako samoobjawienie Boga jest decyduj¹cym S³owem Bo¿ym. W Nim Bóg
mówi o samym sobie. Tutaj siê objawia. I tutaj zwraca siê do cz³owieka. W
swojej osobie wzywa ludzi do wiary. Ludzie ze swej strony opowiadaj¹ o tym
S³owie. Zwiastuj¹ Ewangeliê o Jezusie Chrystusie. Wyg³aszaj¹ kazania oparte
na historiach, które ludzie prze¿yli z Chrystusem. Reformatorzy byli przekonani: „Gdy…dzisiaj S³owo to jest zwiastowane przez w³aœciwie powo³anych kaznodziejów w Koœciele, wierzymy, ¿e samo S³owo Bo¿e jest w czystej postaci
zwiastowane i s³yszane przez wierz¹cych”25 .
Dlaczego to centralne znaczenie S³owa? Poniewa¿ S³owo wzbudza wiarê.
Gdy cz³owiek s³yszy S³owo, wówczas powstaje w nim wiara. Cz³owiek s³yszy
S³owo, czuje i poznaje: to S³owo jest prawdziwe, temu S³owu mogê zaufaæ.
W S³owie Bóg zwraca siê do cz³owieka jako duchowej, odpowiedzialnej istoty.
Cz³owiek ma rozumieæ, jak ma siê sprawa z Bogiem, cz³owiekiem i jego œwiatem. Ma rozumieæ znaczenie Jezusa Chrystusa. Swoim rozumem cz³owiek
mo¿e wczuæ siê w to S³owo, swoim sercem rozumie je tylko wówczas, gdy
Duch Œwiêty otworzy mu to S³owo tak, ¿e cz³owiek zauwa¿a: tutaj chodzi o
mnie. Dlatego swoj¹ wiarê mo¿e wyartyku³owaæ w formie wyznania, w którym wyra¿a, w co wierzy. S³owo zwraca siê do cz³owieka jako istoty zmys³owej. W sakramentach ta zmys³owoœæ wyra¿a siê jeszcze mocniej. Tutaj cz³owiek mo¿e obietnicê Bo¿¹ poczuæ nawet cieleœnie. Sakramenty s¹ verbum visibile, S³owem widzialnym.
Katechizm heidelberski, dz. cyt., s. 38 [Pytanie 52].
Confessio Helvetica Posterior (Zweites helvetisches Bekenntnis) I,1, Reformierte Bekenntnisschriften t.2/2, 1562-1569, bearb. Von Mihaly Bucsay, Emilio Campi i in., Neukirchen-Vlyun 2009,
273,28-274,1 = Reformierte Bekenntnisschriften, dz. cyt., s. 192.
24
25
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Reformatorzy rozró¿niali dwa rodzaje S³owa Bo¿ego: Zakon i Ewangeliê.
Oba wystêpuj¹ w tekstach biblijnych, lecz mo¿na je te¿ us³yszeæ w kazaniu
lub liturgii. Poza tym cz³owiek mo¿e je te¿ odczuæ w swoim sumieniu,
zw³aszcza gdy kszta³towa³ je w oparciu o teksty biblijne. Zakon ukazuje
cz³owiekowi, co powinien czyniæ. I pokazuje mu, ¿e we wszystkich wysi³kach napotyka na granice. Mimo najlepszych chêci zapomina swoj¹ relacjê
z Bogiem. Dlatego reformatorzy mówili o tym, ¿e Zakon uœwiadamia cz³owiekowi jego grzechy. Ewangelia mówi cz³owiekowi, co Bóg dla niego
uczyni³ i jeszcze uczyni. Pokazuje cz³owiekowi, ¿e Bóg odpuszcza mu jego
grzechy.

2.4.2 Usprawiedliwienie jako werdykt
wypowiedziany przez Boga
Usprawiedliwienie dokonuje siê solo verbo, tylko w S³owie. Chce siê przez
to powiedzieæ, ¿e usprawiedliwienie jest werdyktem, i¿ Bóg mówi za poœrednictwem cz³owieka. Poniewa¿ cz³owiekowi jest przypisywana sprawiedliwoœæ
Chrystusa, nie jest ju¿ z powodu swoich grzechów oskar¿any przez Zakon,
lecz uniewinniony przez Boga. Zostaje mu zaliczona „obca sprawiedliwoœæ”,
w³aœnie sprawiedliwoœæ Chrystusa. „Usprawiedliwiaæ zaœ w tym miejscu wed³ug nomenklatury s¹downiczej oznacza uwolniæ obwinionego i uznaæ go za
sprawiedliwego, lecz ze wzglêdu na sprawiedliwoœæ kogoœ innego, mianowicie
tutaj Chrystusa, która to cudza sprawiedliwoœæ – sprawiedliwoœæ kogoœ innego
– udzielona nam zostaje przez wiarê”26 . Bóg przebaczaj¹c cz³owiekowi jego
grzechy i os¹dzaj¹c go dlatego jako usprawiedliwionego sprawia, ¿e staje siê
on dla Boga faktycznie usprawiedliwionym. Dzieje siê to jak miêdzy dwoma
ludŸmi, gdy jeden mówi do drugiego: „Przebaczam ci”. W zdaniu tym przebaczenie staje siê rzeczywistoœci¹.
Ta figura teologiczna raz jeszcze eksponuje, ¿e usprawiedliwienie jest
czymœ, czym cz³owiek zostaje obdarowany z zewn¹trz. I tak to pozostaje przez
ca³e ¿ycie. Cz³owiek trwale zostaje zdany na to, ¿e jest przyjêty, mi³owany i
usprawiedliwiony przez Boga.

2.4.3 Usprawiedliwienie musi byæ powiedziane cz³owiekowi
Solo verbo po stronie cz³owieka wyra¿a, ¿e musi mu byæ powiedziana
Ewangelia o usprawiedliwieniu. Tylko przez S³owo cz³owiek dowiaduje siê o
F. Melanchton, Obrona Wyznania augsburskiego, (w:) Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego, dz. cyt., s. 213 (305).
26
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³asce Bo¿ej. Cz³owiek nie znajduje jej w sobie. To ¿e Bóg bezwarunkowo zbli¿y³ siê do mnie, ¿e przyjmuje mnie bez warunków wstêpnych, tzn. ze mn¹, jakim jestem, chce mieæ spo³ecznoœæ, to nie jest coœ, co znajdujê w sobie jako
m¹droœæ ¿yciow¹, lecz coœ, co musi mi obiecaæ ktoœ inny. W sobie znajdujê
raczej zw¹tpienie, czy sprostam Bogu, czy jestem taki, ¿e Bóg mo¿e znieœæ
wspólne przebywanie ze mn¹, czy inni nie s¹ dla Boga bardziej u¿yteczni. Co
z wszystkimi zaniedbaniami w moim ¿yciu lub z tym, co uczyni³em innym ludziom? We mnie nie znajdujê ani podstawy ani otuchy, aby przyj¹æ, ¿e te zaniedbania mog¹ byæ przebaczone i ¿e mimo wszystko mogê ¿yæ we wspólnocie z Bogiem. ¯aden cz³owiek nie mo¿e sam sobie udzieliæ przebaczenia. Taki
werdykt musi pochodziæ z zewn¹trz.
To uzale¿nienie od S³owa skierowanego do cz³owieka sprawia, ¿e Koœció³
jest niezbêdny jako „zgromadzenie wszystkich wierz¹cych, wœród których
Ewangelia jest czysto zwiastowana i sakramenty œwiête zgodnie z Ewangeli¹
bywaj¹ udzielane”27 . Koœció³ w³aœnie ¿yje z tego S³owa. „Który jest Jego Koœcio³em? Ten, który s³ucha Jego S³owa”28 .

2.4.4 Wspó³czesne wyzwania
2.4.4.1 Wyzwania wewn¹trzkoœcielne
– g³osiæ kazania sercem i rozumem
W nabo¿eñstwie ewangelickim S³owo, szczególnie w postaci kazania, odgrywa centraln¹ rolê. Podkreœlanie kazania pokazuje, ¿e w wierze chrzeœcijañskiej chodzi o to, by zrozumieæ Boga, œwiat i samego siebie. Wiara rozumiej¹ca sama siebie, która potrafi opisaæ, w co i dlaczego siê wierzy, charakteryzuje
ewangelick¹ pobo¿noœæ. Temu s³u¿¹ ró¿ne religijne oferty edukacyjne w naszych parafiach, jak np. kursy w zakresie wiary. Mówienie w ten sposób, aby
ludzie mogli zrozumieæ wiarê chrzeœcijañsk¹, stanowi codzienne wyzwanie.
Trzeba poszukiwaæ jêzyka, który jest zró¿nicowany intelektualnie i jednoczeœnie nie nastawiony na jednego specyficznego odbiorcê. Dotyczy to tak¿e
duszpasterstwa i nauczania koœcielnego.
Jednak fakt, ¿e w pobo¿noœci ewangelickiej S³owo odgrywa tak wa¿n¹
rolê nie oznacza redukcji wiary do czynnika czysto rozumowego. S³owo
skierowane do cz³owieka wzbudza pewnoœæ w sercu, która nie dotar³a jeszcze do g³owy.
Konfesja augsburska (nowy przek³ad), Warszawa 1970, s. 14 (art. VII).
U. Zwingli, Christliche Antwort Burgermeisters und Rat zu Zürich an Bischof Hugo, w: tego¿,
Sämtliche Werke, herausgegeben von Emil Egli, Georg Finsler, Walther Köhler, t. III, Leipzig 1914,
s. 223, 6n.
27

28
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2.4.4.2 Wyzwania spo³eczne – mówienie ma swój czas
W spo³eczeñstwie, w którym dominuj¹ obrazy, które wrêcz jest nimi zalewane, koncentracja Koœcio³a ewangelickiego na S³owie robi wra¿enie nie nad¹¿ania za g³ównym trendem. Czy w obliczu zmiany ku niemal natrêtnemu
obrazowemu przedstawianiu wydarzeñ i w sytuacji, gdy ka¿dy produkt podlega zachwalaniu za pomoc¹ ujmuj¹cych, szybkich obrazów, jest do utrzymania
koncentracja na S³owie, jeœli chce siê dotrzeæ z Ewangeli¹ do ludzi w ich œrodowisku ¿yciowym?
Przede wszystkim koncentracja na S³owie nie oznacza, ¿e Koœció³ ewangelicki neguje inne zmys³y. Tak¿e w jego nabo¿eñstwach pewne rzeczy s¹ do
ogl¹dania i posmakowania a w muzyce – czêsto te¿ bez s³ów – do s³uchania.
Pewne przesadne zacieœnienie, które omija wszystko poza „S³owem”, gdy¿ w
tradycjach ewangelickich wszystko inne uwa¿a siê za odchylenie, zosta³o dziœ
przezwyciê¿one.
Jednoczeœnie koncentracja na S³owie Koœcio³a ewangelickiego stanowi
szczególn¹ szansê dla naszej wspó³czesnoœci. Dla us³yszenia s³ów potrzeba
czasu. S³owa nie docieraj¹ do nas natychmiast; trzeba przynajmniej wys³uchaæ
ca³ego zdania. Czêœci¹ sk³adow¹ mówienia i s³uchania jest zawsze tak¿e milczenie. Koœció³ ewangelicki ze swoim zorientowaniem na S³owie mo¿e staæ
siê miejscem, które ludziom daje czas i umo¿liwia koncentracjê. „Jest czas
milczenia i czas mówienia” (Koh 3, 7).

2.5 Sola scriptura – tylko na podstawie Pisma
2.5.1 G³ówna myœl teologiczna
Trzy wymienione dotychczas partyku³y ekskluzywne poprzez swoje zawê¿enia chcia³y w ka¿dym przypadku wyeliminowaæ coœ innego z usprawiedliwienia. Przez to ustosunkowywa³y siê krytycznie wobec ówczesnych b³êdnych
tendencji i wzywa³y do reformy. Ta krytyczna perspektywa stworzy³a potrzebê
jednoznacznych zasad dla teologicznych wypowiedzi i koœcielnej praktyki. Z
czego mo¿na wywieœæ teologiê chrzeœcijañsk¹? Co jest Ÿród³em poznania przekonañ chrzeœcijañskich?
Chc¹c zbli¿yæ siê znowu do pierwotnego orêdzia chrzeœcijañskiego wyprzedzaj¹cego specyficzne nauczanie koœcielne, reformatorzy siêgnêli do najstarszych dokumentów, Biblii. Ksiêgi Starego i Nowego Testamentu potraktowali
jako podstawê (greckie: kanon) swojej refleksji. „W kwestiach wiary papie¿e,
sobory i ca³y Koœció³ nie maj¹ prawa cokolwiek zmieniæ lub ustalaæ, lecz artyku³y wiary musz¹ po prostu byæ weryfikowane na oryginale Pisma Œwiête-
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go”29 . Inspirowali siê przy tym humanistycznym impulsem owej epoki powrotu do historycznych Ÿróde³ (³ac. ad fontes). Jak w innych dziedzinach uniwersyteckich tak¿e w teologii pytano o najstarsze teksty i czytano je w jêzyku oryginalnym, aby w sposób szczególny zbli¿yæ siê do pocz¹tków. Praca uczonych
humanistów jak Erazm z Rotterdamu, który w 1516 r. przed³o¿y³ nowe wydanie pierwotnego tekstu greckiego Nowego Testamentu, stanowi³a niezbêdn¹
podstawê.
Obok tego historycznego uzasadnienia w nawi¹zaniu do tekstów biblijnych
pojawi³o siê u reformatorów uzasadnienie teologiczne. W centrum wiary
chrzeœcijañskiej znajduje siê Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Ale Chrystusa
mo¿na znaleŸæ tylko w Piœmie. Teksty nowotestamentowe maj¹ w relacjach o
Jego ¿yciu, œmierci i zmartwychwstaniu jak i w swej refleksji na ten temat
swoje centrum. A teksty starotestamentowe, takie by³o przekonanie reformatorów, wypowiadaj¹ obietnice, które potem zosta³y wype³nione w Chrystusie.

2.5.2 S³owo Bo¿e, nie tradycja
Tak¿e teologia przed Reformacj¹ zajmowa³a siê interpretacj¹ tekstów biblijnych. Lecz czyta³a je przez okulary ustnych tradycji, opinii ojców Koœcio³a jak
te¿ koœcielnych rozstrzygniêæ soborowych, które ze swej strony uchodzi³y za
autorytety. „Tradycja” wspó³kszta³towa³a wypowiedzi teologiczne. Dla wiêkszoœci myœlicieli œredniowiecznych znajdowa³a siê ona w oczywistej harmonii
z Pismem Œwiêtym. Tylko okazyjnie w debatach przewija³ siê pogl¹d, ¿e to
za³o¿enie mo¿e byæ b³êdne. Dopiero reformatorzy, dziêki swej edukacji humanistycznej, podkreœlali krytycznie ró¿nicê miêdzy Pismem a tradycj¹.
Czyni¹c Pismo jako jedyn¹ zasadê miar¹ nauki koœcielnej i przeciwstawiaj¹c siê w ten sposób takim tradycjom, które s¹ z nim nie do pogodzenia, chcieli
wiarê chrzeœcijañsk¹ uwolniæ od wp³ywów nauk teologicznych wymyœlonych
przez ludzi i tradycji pobo¿noœciowych. Sola scriptura jest wiêc wymierzone
przeciw roszczeniu Koœcio³a do posiadania autorytetu stanowi¹cego konkurencjê z autorytetem Pisma. Dlatego wszelkie nauki koœcielne, których nie da siê
pogodziæ z tekstami biblijnymi, jak np. wyobra¿enie o skarbie Koœcio³a z³o¿onym z „nadmiaru” zas³ug uzyskanych na podstawie dobrych uczynków Chrystusa i œwiêtych, zostaj¹ przez nich odrzucone. Tak¿e rozpowszechniona w
owym czasie tendencja do uzasadniania swojego stanowiska przez powo³ywanie siê na autorytet ojców Koœcio³a pierwotnego, nie by³a dla nich argumentem
29
P. Melanchthon, Loci Communes 1521. Lateinisch-deutsch, übersetzt und mit kommentierenden
Anmerkungen versehen von Horst Georg Pöhlmann, herausgegeben von Lutherischen Kirchenamt der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Gütersloh 1997, s. 137.

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

181

500-LECIE REFORMACJI 2017

przekonuj¹cym. Decyduj¹ce jest tylko, czy jakaœ wypowiedŸ jest zgodna z
tekstami biblijnymi. Tak wiêc Pismo staje siê krytycznym vis a vis Koœcio³a.
Nauka i praktyka koœcielna musz¹ byæ stale weryfikowane w oparciu o jego
przekaz.
Reformatorzy nazwali Bibliê „S³owem Bo¿ym”. Ale ju¿ w XVI stuleciu nie
k³óci³o siê to z przekonaniem, ¿e teksty te zosta³y zredagowane przez ludzi.
Ludzie zapisali w nich, co „Bóg…przez wyrocznie i wizje oznajmi³ lub im
przez poœrednictwo i s³u¿bê ludzi przekaza³”; prócz tego „w ich sercu nauka ta
by³a wyryta z tak niezachwian¹ pewnoœci¹…, ¿e byli mocno przekonani i wyraŸnie dostrzegali: co doœwiadczyli, pochodzi³o od Boga”30 .
Reformatorom czyniono zarzut, ¿e mamy tu co czynienia ze sprzecznoœci¹
sam¹ w sobie, gdy¿ autorytet Pisma tworzy przecie¿ dopiero Koœció³ i Bibliê
czyta siê tylko dlatego, poniewa¿ jest wysoko ceniona w Koœciele. W polemice
z tym argumentem stwierdzali, ¿e Koœció³ przyznaje Pismu tak wielki autorytet
tylko dlatego, ¿e dozna³ jego autorytetu. Podczas czytania tekstów prze¿ywa
siê podobne doœwiadczenie jakiego doznawali ówczeœni kopiœci. Czujemy siê
zagadniêci w sposób, ¿e mo¿emy powiedzieæ: tutaj spotyka siê prawdê. „Prawda Pisma okazuje siê ca³kiem z siebie i jest dlatego nie mniej wyrazista jak farba na bia³ym lub czarnym tle, smak s³odki lub gorzki jakiegoœ przedmiotu”31 .

2.5.3 ¯ycie z Pismem
Dla reformatorów ¿aden koœcielny autorytet nie jest potrzebny jako gwarant
w³aœciwego wyk³adu Pisma. Ka¿dy chrzeœcijanin jest sam w stanie zrozumieæ
teksty biblijne. To ma na myœli czêsto cytowane zdanie: „Pismo Œwiête interpretuje siê samo z siebie”32 . W nim mo¿na znaleŸæ s³owa, które s¹ cz³owiekowi potrzebne do ¿ycia. Ka¿dy chrzeœcijanin winien dlatego ¿yæ z Bibli¹, winien j¹ czytaæ i wczo³giwaæ siê w ni¹ jak zaj¹c do kryjówki, w której mieszka:
„Wczo³gaj siê i pozostañ wewn¹trz jak zaj¹c w swojej kamiennej szczelinie”33 .
Aby ka¿dy chrzeœcijanin móg³ sam czytaæ Bibliê, reformatorzy przet³umaczyli teksty biblijne na swój jêzyk ojczysty. Marcin Luter nie by³ pierwszym,
który przed³o¿y³ przek³ad Biblii, ale jego t³umaczenie mia³o szczególn¹ si³ê
oddzia³ywania. Przyczyni³ siê do tego fakt, ¿e pos³u¿y³ siê jêzykiem, który by³
J. Calvin, Unterricht in der christlichen Religion, dz. cyt., I, 6, 2, s. 38.
Tam¿e, I, 7, 2, s. 41.
32
Por. M. Luther, Assertio omnium articulorum Martini Lutheri per Bullam Leonis X. novissimam
damnatorum, 1520/Wahrheitsbekräftigung aller Artikel Martin Luthers, die von der jüngsten Bulle
Leos X. verdammt worden sind, WA 7, s. 97, 23 (sui ipsius interpres), tak¿e tego¿, Lateinisch-Deutsche Studienausgabe, t. 1, dz. cyt., s. 80n.
33
M. Luther, Kirchenpostille 1522, w: WA 30/II, s. 637, 19-22.
30
31
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rozumiany w ca³ych Niemczech. Prócz tego stara³ siê o plastyczny sposób wys³awiania, który by³ zrozumia³y tak¿e dla prostego cz³owieka. Dewiza Lutra
brzmia³a: „Trzeba pytaæ matki w domu, dzieci na ulicy, prostego cz³owieka na
rynku i patrzeæ im na gêbê, jak oni mówi¹, i wed³ug tego t³umaczyæ, a wtedy
przecie i dla nich wszystko bêdzie zrozumia³e i bêd¹ wiedzieli, ¿e mówi siê z
nimi po niemiecku34 . Tak wiêc jego przek³ad Biblii odbi³ siê wkrótce silnym
echem. Przez pracê przek³adow¹ Lutra i szerokie rozpowszechnienie jego dzie³a dziêki wynalazkowi druku upowszechni³a siê w Niemczech w krótkim czasie zastosowana przez niego niemiecka forma jêzykowa. Luter mo¿e byæ uznany za prekursora nowo¿ytnego niemieckiego jêzyka literackiego.
Dla w³aœciwego zrozumienia reformatorskiego sola scriptura jest wa¿ne, by
jego ukrytym zamiarem nie by³ biblicyzm, który powo³uje siê na poszczególne
wersety i rozumie je jako s³owo podyktowane przez Boga. Nie wolno „wyizolowaæ jakieœ s³owa i na nie siê powo³ywaæ, raczej trzeba zastanowiæ siê, co ma
nam do powiedzenia tekst rozwa¿any integralnie”35 . Musimy pytaæ o sens i
tendencjê tekstów.
Jak niektórzy myœliciele œredniowieczni, przede wszystkim humaniœci, Luter zna ju¿ tak¿e krytyczne podejœcie do tekstu Biblii. Tam gdzie teksty nie s¹
wsparciem dla wiary w Chrystusa, lecz j¹ utrudniaj¹, trzeba je strofowaæ. Pismo musi byæ rozpatrywane w perspektywie merytorycznego centrum. Tote¿
Luter uwa¿a³, ¿e na szczególn¹ krytykê zas³uguje List œw. Jakuba, który zaciemnia naukê o usprawiedliwieniu. Mia³ tak¿e sceptyczne podejœcie do Objawienia œw. Jana; twierdzi³, ¿e nie czuje, aby ten tekst powsta³ „z inspiracji Ducha Œwiêtego”36 .
Poniewa¿ przez samodzielne czytanie Pisma teraz ka¿dy chrzeœcijanin móg³
os¹dzaæ, czy to, co mówi mu Koœció³, jest zgodne z Ewangeli¹ lub nie,
ukszta³towa³y siê w okresie Reformacji nowe struktury koœcielne. Miejsce
struktur hierarchicznych zosta³o zast¹pione centraln¹ rol¹ urzêdu kaznodziejskiego, który sprawowa³ pojedynczy duchowny. Dla administracji zewnêtrznej
znaleziono ró¿ne rozwi¹zania. W luteranizmie w ustrojach konsystorialnych
mo¿na by³o siêgn¹æ do administracji w³adców œwieckich. Dla Koœcio³ów reformowanych w Holandii i Francji, które rozwinê³y siê w sporze z katolickimi
zwierzchnoœciami, ta droga nie da³a siê zastosowaæ. Tutaj ustanowiono niezale¿ne synody, w których byli reprezentowani tak¿e nieteolodzy. Po roku 1918
tak¿e wszystkie Koœcio³y krajowe w Niemczech wprowadzi³y instytucjê syno34
Cyt. za polskim przek³adem: M. Luter, O t³umaczeniu, w: A. Œciegienny, Luter, Warszawa 1967,
s. 176.
35
M. Luther, Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sakrament, 1525, (w:)
WA18, s. 69, 9-11.
36
M. Luther, Vorrede zur Deutschen Bibel, WA.DB 7, s. 404, 13n.
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du z siln¹ reprezentacj¹ œwieckich, przyznaj¹c im g³ówne kompetencje w zakresie podejmowania decyzji.
Nauka reformatorska o sola scriptura wystêpuje przeciw niektórym spirytualistycznym tendencjom ówczesnej epoki, pogl¹dom niektórych ludzi, którzy
twierdzili, ¿e posiadaj¹ inspiracjê Ducha Œwiêtego bez ³¹cznoœci ze s³owem
biblijnym. Tym samym jednak powstawa³o niebezpieczeñstwo szerzenia siê
dowolnych interpretacji Pisma. Zagro¿ona by³a centralna pozycja Chrystusa.
Dlatego reformatorzy surowo przykazuj¹: „nale¿y mocno trzymaæ siê tego, ¿e
Bóg nikomu nie udziela Ducha czy swojej ³aski, jak tylko przez S³owo i wraz
ze S³owem zewnêtrznym, które udzielanie Ducha poprzedza, byœmy w ten sposób obronili siê przed ‘urojeñcami’, to znaczy przed ludŸmi niespokojnego ducha, którzy siê che³pi¹, ¿e maj¹ Ducha przed zwiastowaniem S³owa a nawet
bez S³owa, i dlatego oceniaj¹ Pismo œw. jak s³owo ust (tj. mówione), i wykrêcaj¹ je, i przekrêcaj¹ wed³ug w³asnego upodobania…”37 .

2.5.4 Wyzwania wspó³czesne
2.5.4.1 Wyzwania wewn¹trzkoœcielne – prawda do ¿ycia
Zasady Sola scriptura nie daje siê dzisiaj ju¿ rozumieæ w podobny sposób,
jak w okresie Reformacji. W przeciwieñstwie do reformatorów ma siê dzisiaj
œwiadomoœæ, ¿e powstanie poszczególnych tekstów biblijnych i samego kanonu biblijnego jest procesem dokonuj¹cym siê w ramach tradycji. Stare przeciwstawienie „tylko Pismo” oraz „Pismo i tradycja”, które naznacza³o jeszcze
Reformacjê i Kontrreformacjê, nie funkcjonuje ju¿ dzisiaj w taki sposób jak w
XVI stuleciu. Lecz mimo to zachowuje wa¿noœæ: „Wed³ug ujêcia ewangelickiego tradycje musz¹ zawsze przyjmowaæ za punkt odniesienia pierwotne
œwiadectwo Pisma i jego j¹dro, z tej perspektywy musz¹ byæ poddane krytycznej ocenie i stale na nowo przyswajane”38 .
Od XVII stulecia teksty biblijne s¹ badane metod¹ historyczno-krytyczn¹.
Dlatego nie mo¿na ich ju¿ rozumieæ jak w okresie reformatorów jako „S³owo
Bo¿e”. Wszak reformatorzy zasadniczo wychodzili z za³o¿enia, ¿e teksty biblijne rzeczywiœcie zosta³y dane przez samego Boga. Wobec ró¿nych wersji
ustêpu biblijnego lub odkrycia ró¿nych warstw tekstu tego wyobra¿enia nie da
siê ju¿ utrzymaæ. Wi¹¿e siê z tym jednak pytanie, czy, jak i dlaczego tak¿e dzisiaj mo¿e obowi¹zywaæ sola scriptura.
37
Cyt. za: M. Luter, Artyku³y szmalkaldzkie, (w:) Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego, dz.
cyt., s. 353.
38
Schrift – Bekenntnis – Kirche. Ergebnis eines Lehrgesprächs der Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa, hg. Michael Bünker, Leuenberger Texte 14, Leipzig 2013, s. 33.
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Mia³o siê staæ oczywiste, ¿e reformacyjne sola scriptura nie mo¿e oznaczaæ, ¿e tylko ten traktuje powa¿nie Pismo, kto rozumie je jako tekst dany
dos³ownie przez Boga. Ale jak w takim razie tak¿e dzisiaj nale¿y rozumieæ
Pismo jako S³owo Bo¿e? Dlaczego Biblia tak¿e we wspó³czesnym ¿yciu koœcielnym odgrywa centraln¹ rolê? Przede wszystkim dlatego, poniewa¿ z
tych tekstów wiemy o Bogu Izraela i Ojcu Jezusa Chrystusa. Dlatego podczas chrzeœcijañskiego nabo¿eñstwa s¹ czytane i wyk³adane w kazaniach teksty biblijne. Dla wielu chrzeœcijan ewangelickich regularna lektura Biblii,
czy to indywidualnie w domu, czy wspólnie z innymi, jest wa¿nym elementem ich wiary. Uchodzi to za coœ oczywistego dlatego, ¿e ludzie stale na
nowo dostrzegaj¹, ¿e przez te teksty zostaj¹ w szczególny sposób zagadniêci.
Ludzkie doœwiadczenia z Bogiem uleg³y w tych tekstach takiemu zagêszczeniu, ¿e mo¿na w nich odkryæ na nowo innych ludzi i ich doœwiadczenia z
Bogiem. „To ¿e te Pisma dla nas… s¹ czymœ wiêcej ni¿ historycznymi dokumentami religijnych przekonañ w Izraelu, we wczesnym judaizmie wzglêdnie ma³ej grupy ludzi, którzy w pierwszym stuleciu naszej ery powo³ywali
siê na ¿ydowskiego kaznodziejê wêdrownego Jezusa z Nazaretu, polega na
tym, ¿e my – jak chrzeœcijanie i chrzeœcijanki przed nami – w ich s³owach
s³yszymy stale na nowo skuteczny i trwale ¿ywy g³os Boga”39 . Formu³uj¹c
inaczej: do dnia dzisiejszego ludzie przez obcowanie z tymi tekstami zostaj¹
przez nie zagadniêci i wewnêtrznie dotkniêci – w³aœnie tak, jak zosta³o to
wielokrotnie opisane w reformatorskiej teologii jako charakterystyka S³owa
Bo¿ego. Przeto w tym znaczeniu mog¹ te teksty tak¿e dzisiaj uchodziæ jeszcze za „S³owo Bo¿e”. To nie jest abstrakcyjna ocena, lecz opis doœwiadczeñ
z tymi tekstami: tak¿e dzisiaj ludzie czytaj¹c lub s³uchaj¹c tych tekstów – nie
za ka¿dym razem automatycznie, lecz stale na nowo – odczuwaj¹, ¿e zawieraj¹ prawdê, prawdê o sobie, œwiecie i Bogu, która pomaga im ¿yæ. Dlatego
teksty te tworz¹ w dalszym ci¹gu kanon Koœcio³a.
2.5.4.2 Wyzwania spo³eczne
– obcowanie z œwiêtymi tekstami
W nowoczesnoœci orientacja na stare teksty wystawia religie Pisma na podejrzenie zwi¹zania z ideologi¹. Zamiast autonomicznego wyra¿ania opinii na
temat w³aœciwej wiary i w³aœciwego ¿ycia, ludzie szukaj¹ inspiracji w starym
tekœcie kanonicznym.
Koœció³ chrzeœcijañski w ostatnich stuleciach rozwin¹³ naukowo-refleksyjne
obcowanie ze swym Pismem Œwiêtym, które nie ustêpuje w niczym innym na39

Tam¿e, s. 21.
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ukom w zakresie standardów racjonalnoœci i interpretacji tekstów. Jednoczeœnie teksty biblijne s¹ Ÿród³em wiary i ¿ycia. To jak i dlaczego wymaga przy
tym ci¹g³ego objaœnienia.
Tê szczególn¹ kompetencjê Koœció³ chrzeœcijañski mo¿e wnieœæ w dialog
z innymi religiami Pisma, zw³aszcza z islamem w Europie. Mo¿e pokazaæ, ¿e
historyczny, krytyczny sposób podejœcia do œwiêtych tekstów nie musi zak³ócaæ wiary. Poza tym przez swoje odniesienie do tekstów biblijnych w debatach spo³ecznych mo¿e dobitnie pokazaæ, jak zachowaæ i wnosiæ tradycje
kulturowe.

2.6 Sola fide – tylko przez wiarê
2.6.1 Podstawowa myœl teologiczna
– ¿aden niebiañski teatr marionetek
Jeœli Bóg uczyni³ ju¿ tak wiele w usprawiedliwieniu, to jak cz³owiek jest
wówczas w³¹czony do usprawiedliwienia? Sola fide – tylko przez wiarê. Bo¿emu dzia³aniu tylko w Chrystusie, tylko z ³aski i tylko za pomoc¹ S³owa odpowiada po stronie cz³owieka wiara. Wszak usprawiedliwienie nie jest ¿adnym
niebiañskim teatrem marionetek. Nie nastêpuje ono w prosty sposób. Staje siê
ono dla cz³owieka rzeczywistoœci¹ tylko wówczas, gdy ma miejsce w jego
¿yciu. To dokonuje siê w wierze. Wiara jest now¹ egzystencjaln¹ postaw¹ wobec Boga i samego siebie. W wierze cz³owiek poddaje siê usprawiedliwieniu
przez Boga i w tej perspektywie rozumie siebie. Wierzyæ oznacza zgodê na to,
¿e do ³askawoœci Boga nie mo¿na wnieœæ niczego ze swojej strony. Wierzyæ
oznacza aprobatê mi³oœci Bo¿ej. W wierze cz³owiek przyjmuje ze swej strony,
¿e Bóg mimo wszystko go przyj¹³.
Tylko przez wiarê znaczy w³aœnie „nie przez uczynki”. Cz³owiek musi siê
poddaæ ³asce Bo¿ej, musi pogodziæ siê z tym, ¿e sam nie mo¿e wnieœæ niczego
do swojego usprawiedliwienia.
Bóg zwraca siê do cz³owieka w swoim S³owie. Przez to S³owo powstaje
wiara. Cz³owiek zdaje siê na to S³owo i poddaje siê mu w swoim samorozumieniu.
Gdy cz³owiek wierzy Bogu, zdaj¹c siê na Jego ³askê i dobro, wówczas potwierdza, ¿e Bóg jest Bogiem. Bóg chce daæ cz³owiekowi dobro. Chce go obdarowaæ. W wierze cz³owiek to akceptuje.
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2.6.2 Wiara nie jest dzie³em ludzkim,
przyczyn¹ jej wzbudzenia jest Bóg
Cz³owiekowi przychodzi z trudem konstatacja, ¿e do swego uznania przez
Boga nie mo¿e wnieœæ ¿adnego wk³adu. Tote¿ nasuwa siê myœl, aby przynajmniej wiarê uznaæ jako to, co cz³owiek mo¿e „uczyniæ”. Wzbudza to wówczas
w cz³owieku wra¿enie, ¿e z powodu swej wiary spotyka siê z uznaniem Boga i
¿e ze wzglêdu na sw¹ wiarê zdaje siê byæ sprawiedliwym przed Bogiem. Lecz
wiara nie mo¿e staæ siê niespodzianie uczynkiem, który cz³owiek mo¿e rzuciæ
na szalê wagi przed Bogiem. Dlatego reformatorzy sprzeciwiali siê wyobra¿eniu, ¿e wiara jest woln¹ decyzj¹ cz³owieka. Gdy¿ wówczas ta wolna decyzja
mog³aby zyskaæ uznanie jako uczynek, który cz³owiek musi spe³niæ, by staæ
siê usprawiedliwionym. Dlatego reformatorzy nalegali na przyjêcie pogl¹du,
¿e cz³owiek nie mo¿e z samego siebie wytworzyæ wiary. Powiadali, ¿e wiarê
wzbudza Bóg lub Duch Œwiêty. Mo¿liwoœæ wiary cz³owieka zale¿y od ³aski
Bo¿ej. To samo mieli na myœli, gdy mówili, ¿e wiara jest wzbudzana przez
S³owo. Gdy cz³owiek s³ucha S³owa, wówczas uwiarygodnia siê ono samo
cz³owiekowi: „S³owo samo w sobie musi uczyniæ zadoœæ sercu, dotkn¹æ i poruszyæ cz³owiekiem, tak aby uchwycony przez nie odczu³ jego prawdziwoœæ i
s³usznoœæ, tak¿e wówczas, gdyby ca³y œwiat, wszyscy anio³owie, wszyscy
ksi¹¿êta œwiata mówili inaczej, nawet gdyby sam Bóg wyrazi³by to inaczej”40 .
Wiara nie jest wiêc ¿adnym dokonaniem cz³owieka. Cz³owiek nie musi wymóc na sobie okreœlonej wiary. Wolno mu ufaæ, ¿e Bóg pomo¿e mu wierzyæ.
Lecz wiara jest zarazem zawsze tak¿e czynn¹ wiar¹, gdy¿ przez Ducha Œwiêtego bez przymusu „staje siê chêtna, by czyniæ ka¿demu dobro, s³u¿yæ ka¿demu,
znosiæ wszelkiego rodzaju cierpienie”41 . Dobre uczynki powstaj¹ niejako w
sposób ca³kiem oczywisty, quasi automatycznie z wiary.

2.6.3 Kap³añstwo wszystkich wierz¹cych
Jedyn¹ rzecz¹, jaka wobec usprawiedliwienia mo¿e siê wydarzyæ po stronie
cz³owieka, to fakt, ¿e wierzy. Dzieje siê to na podstawie Bo¿ego dzia³ania i jest
przeto niezale¿ne od wykszta³cenia i statusu spo³ecznego. Wiara jest darem takim samym dla tzw. laika jak dla wykszta³conych teologów lub duchownych
pe³ni¹cych funkcje kierownicze. Dlatego dla reformatorów wszyscy chrzeœcijanie s¹ równi. Nie ma zasadniczych ró¿nic miêdzy nimi. „Umyœlono sobie, ¿e
papie¿, biskupi i zakonnicy nazywaæ siê bêd¹ stanem duchownym… Có¿ za
40
41

M. Luther, Kirchenpostille, w: WA 10/I/1, s. 130, 14-18.
M. Luther, Vorrede auf den Römerbrief 1522, WA.DB 7, s. 10, 19n.
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œwietny w swej ob³udzie i sprycie wymys³; wszelako jednak niech on nikogo
nie onieœmiela, a to dlatego, ¿e wszyscy chrzeœcijanie s¹ w istocie rzeczy duchownego stanu i nie ma miêdzy nimi nijakiej ró¿nicy… A to wszystko st¹d
siê wywodzi, ¿e jeden mamy chrzest, jedn¹ Ewangeliê, jedn¹ wiarê i jesteœmy
jednakimi chrzeœcijanami, bo chrzest, Ewangelia i wiara czyni¹ duchownymi i
braci¹ chrzeœcijañsk¹… Wszyscy zatem zostajemy wyœwiêceni poprzez
chrzest na kap³anów”42 . Dlatego wszyscy chrzeœcijanie ¿yj¹ „w stanie duchownym” i istnieje „kap³añstwo wszystkich wierz¹cych”. Oznacza to, jak ju¿
wspomniano, ¿e w Koœciele wyros³ym z Reformacji nie ma na podstawie odrêbnego sakramentu ukonstytuowanego stanu wyœwiêconego kap³añstwa, lecz
prawo do publicznego zwiastowania S³owa i administrowania sakramentów
zgodnie z uporz¹dkowanym prawno-koœcielnie postêpowaniem powierzane
jest okreœlonym osobom z towarzyszeniem modlitwy przyczynnej ca³ego zboru. Dlatego ewangeliccy duchowni nie s¹ wyœwiêcani, lecz ordynowani.
To przekonanie doprowadzi³o do ca³kiem nowego ukszta³towania spraw koœcielnych, w ogóle do spo³ecznych przekszta³ceñ dokonanych przez Reformacjê. Ka¿dy chrzeœcijanin staje jako kap³an bezpoœrednio przed Bogiem. ¯aden
inny poœrednik w kontakcie z Bogiem nie jest potrzebny. Ka¿dy chrzeœcijanin
mo¿e samodzielnie orzekaæ w sprawie w³aœciwego nauczania. Ka¿dy chrzeœcijanin mo¿e odpuszczaæ grzechy i zwiastowaæ Ewangeliê. To nie jest zadanie
tylko jednej szczególnej grupy ludzi. I ka¿dy chrzeœcijanin mo¿e w zasadzie
sprawowaæ sakramenty, tzn. udzielaæ chrztu i rozdawaæ Wieczerzê Pañsk¹.
Tylko ze wzglêdu na porz¹dek istniej¹ duchowni, którzy zadania, przys³uguj¹ce wszystkim chrzeœcijanom, wykonuj¹ na podstawie posiadanych kwalifikacji
i publicznego powo³ania. Im zbór powierza urz¹d, który ma zabezpieczyæ odpowiednie i sta³e g³oszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów. Nie posiadaj¹ oni szczególnej kwalifikacji duchowej, lecz dysponuj¹ zapewne szczególnym powo³aniem. Mówienie o Ewangelii pozostaje zadaniem wszystkich.

2.6.4 Wspó³czesne wyzwania
2.6.4.1 Wyzwania wewn¹trzkoœcielne
– wszyscy chrzeœcijanie zwiastuj¹ Ewangeliê
Kap³añstwo wszystkich wierz¹cych w chrzeœcijañstwie ewangelickim by³o
nieustannie Ÿród³em silnych impulsów. Jednoczeœnie „urz¹d” koœcielny by³ niezbêdny. Duchowni przez swoje wykszta³cenie teologiczne i praktyczne s¹ profesjonalnie przygotowani do pracy kaznodziejskiej i duszpasterskiej. Jednak istnie42
Cyt. za: M. Luter, Do chrzeœcijañskiej szlachty narodu niemieckiego o poprawie stanu chrzeœcijañskiego, (w:) A. Œciegienny, Luter, dz. cyt., s. 191.
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je niebezpieczeñstwo, ¿e zbór da siê po prostu obs³u¿yæ przez sprawuj¹cych
swój urz¹d duchownych. W takiej sytuacji mo¿na ³atwo zapomnieæ, ¿e wszyscy
chrzeœcijanie winni zwiastowaæ Ewangeliê i wzajemnie siê wspomagaæ.
Czy i jak cz³owiek wierzy jest ukryte dla oczu. Stopieñ aktywnoœci koœcielnej lub jej brak nie mówi nic o jego wierze. Tê widzi tylko Bóg. Struktury Koœcio³a ludowego bior¹ pod wzglêdem teologicznym ten stan rzeczy pod uwagê.
Umo¿liwiaj¹ one ró¿ne formy i intensywnoœæ uczestnictwa w ¿yciu Koœcio³a i
nie oceniaj¹, czy cz³owiek wierzy w sposób wystarczaj¹cy, by móc do niego
nale¿eæ. Wszelkie starania o ¿ywe uczestnictwo w ¿yciu zboru nie mog¹ prowadziæ do tego, by tylko tych, którzy intensywnie wspó³pracuj¹ uznawaæ za
prawdziwych chrzeœcijan. Wiara wystarcza, by byæ chrzeœcijaninem. A o niej
wie tylko Bóg.
2.6.4.2 Wyzwania spo³eczne – nie pozostawaæ bezczynnym
Wiara znajduje siê w centrum chrzeœcijañstwa. Tylko w niej, nie przez dobre uczynki cz³owiek uczestniczy w usprawiedliwieniu. Jednak wiara nie pozostaje bezczynna. Reformatorzy uwa¿ali nawet: wiara nie mo¿e pozostawaæ
nigdy bezczynna. Kieruj¹c siê wdziêcznoœci¹ i mi³oœci¹ wierz¹cy dzia³a odt¹d
ze wzglêdu na bliŸniego, by nape³niæ go dobrem, którego sam doœwiadczy³.
Niejako sama z siebie wiara spe³nia dobre uczynki. Dlatego dzia³anie diakonackie i zaanga¿owanie spo³eczne przynale¿¹ w istotny sposób do wiary chrzeœcijañskiej. W³aœnie wówczas, gdy krytyka religii wzmaga siê w spo³eczeñstwie, Koœció³ powinien ukazywaæ si³ê wiary w zakresie kszta³towania ¿ycia,
na przyk³ad w szko³ach ewangelickich lub instytucjach diakonijnych, w których ka¿dy cz³owiek zyskuje uznanie w swej nadanej przez Boga godnoœci.
Ewangelicki chrystianizm jest naznaczony usprawiedliwieniem tylko przez
wiarê, bez uczynków. Ta wiara czci Boga jako Boga. I wyra¿a siê, gdy œwiat
przepe³niony „dobrymi uczynkami” zostaje ukszta³towany ku chwale Boga:
Soli Deo gloria.

3. Jak mo¿na œwiêtowaæ?
Odpowiadaj¹c krótko: mo¿na œwiêtowaæ zachowuj¹c stosown¹ równowagê
miêdzy tradycj¹ a innowacj¹, bez wyg³adzania obcoœci dawno przebrzmia³ych
wydarzeñ i zarazem ignorowania ich zasadniczego znaczenia dla teraŸniejszoœci. Najpierw trzeba ogólnie ustaliæ zadanie jubileuszy w kontekœcie kultury
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pamiêci Koœcio³a i spo³eczeñstwa, zanim na podstawie charakterystycznego
przyk³adu mo¿na bêdzie wyci¹gn¹æ specyficzne wnioski dla Jubileuszu 2017 i
spojrzeæ krótko na program uroczystoœci.

3.1 Jubileusze i kultury pamiêci
Przede wszystkim trzeba sobie uœwiadomiæ, ¿e uroczystoœci jubileuszowe,
które maj¹ byæ obchodzone, nie mog¹ oczywiœcie sk³adaæ siê tylko z publicznego poœrednictwa w przekazywaniu aktualnych osi¹gniêæ badañ historycznych. Stosownie do tego tak¿e historyczne badanie przedstawia w najlepszym
przypadku tylko mo¿liwie odpowiedni obraz wydarzeñ, które znajduj¹ siê w
centrum jubileuszu. Uroczystoœci jubileuszowe s¹ raczej zwi¹zane œciœle z kulturami wspomnieñ spo³eczeñstwa43 , jak to zosta³o sformu³owane w specyficznym spojrzeniu – choæ z zamiarem bardziej zasadniczym – na Rok Jubileuszowy Kalwina 2009: „W ponownym siêgniêciu do przesz³oœci powinny one (jubileusze) kompensowaæ utratê zaufania i przekazaæ na nowo to¿samoœæ
kulturow¹. Lecz wraz z ustanowieniem jubileuszy powsta³o zarazem nowe,
wyraŸnie odró¿niaj¹ce siê od kultury pamiêci dziejopisarstwo, w którym grupa
minionych wydarzeñ by³a stale na nowo inscenizowana, by proponowaæ to¿samoœci. Dziejopisarstwo w swojej pracy kieruje siê metod¹ historyczno-krytycznego wyk³adu tekstu, która miêdzy innymi s³u¿y do eliminowania mitów,
natomiast kultura pamiêci ma tendencjê do tworzenia to¿samoœci opartej na
mitach”44 . Patrz¹c z tej perspektywy na minione jubileusze Reformacji, mo¿na
zauwa¿yæ rzecz nieco zdumiewaj¹c¹: „Luter by³ œwiêtowany ci¹gle inaczej”45 ;
do takiego wniosku doszed³ Hartmut Lehmann po szczegó³owej analizie obchodów dla uczczenia pamiêci Lutra.
Ci, „co czcili Lutra, czcili zawsze najpierw i przede wszystkim samych siebie”46 . Takie uwspó³czeœnianie nie jest czymœ zaskakuj¹cym: to ¿e w roku
1617 podczas pierwszego jubileuszu na g³ówny plan wysunê³a siê sprawa samoweryfikacji nowej konfesji a przybicie tez przez Lutra by³o opowiadane
jako wielki czyn teologiczny, mo¿na jeszcze dzisiaj dobrze sobie wyobraziæ.
To ¿e w roku 1817 jubileusz by³ obchodzony jako narodowe œwiêto zjednocze43
Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 2006.
44
Johannes Hund, Erinnern und feiern. Das Calvin-Jubiläum im Kontext moderner Erinnerungskultur, (w:) Kirchengeschichte. Calvin-Jubiläum 2009, hg. V. Heinrich Assel, Verkündigung und Forschung 57, 2012 (s. 4-17), s. 4n.
45
Hartmut Lehmann, Luthergedächtnis 1817 bis 2017, Refo500, Academic Studies 8, Göttingen
2012, s. 10.
46
Tam¿e, s. 11.
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nia, w którym Luter jako wielki Niemiec znalaz³ wybitne miejsce, tak¿e nie
dziwi. Jednak jak problematyczne mog¹ byæ takie aktualizuj¹ce opowieœci, pokaza³ jubileusz w roku 1917, w roku wojny œwiatowej. Jubileusz ten wykorzystywano dla religijnego podniesienia gotowoœci ponoszenia ofiar i wzrostu
woli przetrwania ludnoœci.
Wobec takich doœwiadczeñ z przesz³oœci w roku 2017 nie wolno bêdzie
podnosiæ roszczenia do celebrowania prawdy o Reformacji wa¿nej dla wszystkich epok. Raczej nale¿y o¿ywiæ teologiczne przypomnienie nauki o usprawiedliwieniu w sposób, który wprowadzi j¹ w relacjê ze wspó³czesnymi doœwiadczeniami i oczekiwaniami tak¿e poza wewn¹trzkoœcielnymi kontekstami. Analogiczna refleksja dotyczy mo¿liwie poprawnego pod wzglêdem historycznym
przypomnienia reformatorskich impulsów dla reformy Koœcio³a i spo³eczeñstwa: ich oddzia³ywanie musi byæ odczuwalne w teraŸniejszej rzeczywistoœci
ogólnospo³ecznej i daæ w ten sposób bodŸce dla przysz³ych zadañ w zakresie
kszta³towania w Koœciele i œwiecie.
Jubileusze nie rekonstruuj¹ po prostu przesz³oœci, lecz wpisuj¹ j¹ w ogóln¹
narracjê, która mo¿e oczekiwaæ aktualizacji. Takie narracje s¹ kulturami pamiêci. Oznacza to zarazem nawi¹zanie do wspomnianego w nich stanu tradycji
oraz jego aktualizacjê i innowacjê. Kultury pamiêci spo³eczeñstwa oferuj¹ coœ
wiêcej ni¿ tylko zwyk³e streszczenie historycznego stanu wiedzy lub czyste inscenizacje aktualnych osi¹gniêæ historiografii. Jubileusze musz¹ zawsze kierowaæ siê ka¿dorazowym stanem refleksji historiograficznej i nie mog¹ po prostu
przyczyniaæ siê do o¿ywienia na nowo wczeœniejszych mitów. Nie da siê po
prostu przes³oniæ kategorialnej ró¿nicy historycznej jak egzystencjalnej miêdzy ludŸmi XVI i XXI stulecia. A mimo to podczas takich okazji trzeba mieæ
te¿ odwagê wpisywania tego co przeminê³o w ca³kiem nowe konteksty. Tylko
w ten sposób to, co zosta³o opowiedziane, mo¿e uzyskaæ egzystencjalne znaczenie dla ka¿dej jednostki. Wówczas owa wspomniana kategorialna ró¿nica
nie zostanie zignorowana lub przes³oniêta, lecz hermeneutycznie m¹drze przezwyciê¿ona.

3.2 Reformacja i dzieje wolnoœci – przyk³ad
Ju¿ wielokrotnie przypominano, ¿e pojêciem, z którego pomoc¹ ca³e
przedsiêwziêcie mog³o siê udaæ, jest pojêcie wolnoœci. Z nim mo¿na, jak powiedziano, tak¿e dobrze wyartyku³owaæ istotê reformatorskiej nauki o usprawiedliwieniu. W pojêciu „wolnoœæ” przejawia siê zarówno historyczny spór
jak i egzystencjalna bliskoœæ wobec formowania siê doktryny jak i wydarzeñ
XVI stulecia: pojêcia chrzeœcijañskiej wolnoœci, jakim pos³uguje siê Luter w
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s³ynnej podwójnej formule chrzeœcijanina jako wolnego pana i najuleglejszego s³ugi w piœmie o wolnoœci z 1520 r.47 dla opisania wydarzenia usprawiedliwienia, nie da siê bez zastrze¿eñ uto¿samiæ z nowo¿ytnym rozumieniem
wolnoœci, lecz mimo to znajduje siê ono w bliskiej relacji z europejsk¹ histori¹ wolnoœci.
Reformatorzy znaleŸli ducha wolnoœci i wynikaj¹c¹ z tego faktu inn¹ mentalnoœæ ludzi w Piœmie Œwiêtym, przede wszystkim u aposto³a Paw³a, u którego na przyk³ad czytamy: „Gdzie Duch Pañski, tam wolnoœæ” (2 Kor 3, 17).
Tego biblijnego ducha wolnoœci umieœcili oni znowu w centrum zwiastowania
i swego reformatorskiego przes³ania, które dotar³o tak¿e do prostego cz³owieka
z ulicy i skromnej s³u¿¹cej na wsi. Reformacja nie dokona³a nowego odkrycia,
tylko skoncentrowa³a ponownie uwagê na wolnoœci dzieci Bo¿ych. W tym
celu nie zachodzi³a pilna potrzeba tworzenia nowego „Koœcio³a wolnoœci” ani
te¿ rozbijania ruchu reformatorskiego na frakcje i grupy. W rzeczywistoœci
chodzi³o o odnowê jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa.
Oczywiœcie ktoœ, kto wolnoœæ umieszcza w centrum, nie powinien siê dziwiæ z powodu ró¿norodnoœci – ju¿ kanon nowotestamentowy uzasadnia nie
tylko jednoœæ Koœcio³ów, lecz (na podstawie ró¿norodnoœci zawartych w nim
teologii) tak¿e ró¿norodnoœæ Koœcio³ów i konfesji. To co charakteryzowa³o
przedreformacyjn¹ historiê chrzeœcijañstwa, zaznaczy³o siê tak¿e w dziejach
poreformacyjnych – uprawniona ró¿norodnoœæ Koœcio³ów i konfesji, które
przede wszystkim w ostatnim stuleciu w toku rozwoju ruchu ekumenicznego
coraz bardziej odkry³y znowu swoj¹ jednoœæ. Koœcio³y reformacyjne s¹ pod
obydwoma wzglêdami czêœci¹ tej dynamiki, s¹ – z jednej strony – czêœci¹
uprawnionej, gdy¿ zgodnej z Pismem œw. pluralizacji Koœcio³ów chrzeœcijañskich, ale tak¿e – z drugiej strony – czêœci¹ zgodnego z Pismem œw. ruchu
zmierzaj¹cego do pe³nej widzialnej jednoœci jednego Koœcio³a w ró¿norodnoœci konfesji.
W przypadku jubileuszów Reformacji jak podczas wszystkich tego rodzaju
obchodów chodzi jednak nie tyle o pojêcia i abstrakcyjne przekonania, ile raczej o ich obecnoœæ w skondensowanych opowiadaniach. Chodzi zatem nie
tyle o pojêcie „wolnoœci”, ile raczej o wyartyku³owanie reformatorskiego rozumienia wolnoœci za pomoc¹ wyrazistych historii. Oprócz tego szczególnie
wa¿ne jubileusze nie s¹ zaznaczane przez jedn¹ jedyn¹ opowieœæ, lecz przez
wiele. Podczas minionych jubileuszy Reformacji nigdy nie wspominano wy³¹cznie faktu przybicia tez w 1517 roku, lecz za pomoc¹ ró¿nych mocnych historii starano siê spojrzeæ na ca³oœæ Reformacji z perspektywy za ka¿dym razem wspó³czesnej. Jeœli wspomnienie jest skondensowane w opowieœciach,
47

M. Luter, O wolnoœci chrzeœcijañskiej, 1991, s. 4.
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wówczas jego egzystencjalna relewancja staje siê szczególnie zrozumia³a. Jednak¿e ju¿ dla nauki historii przestrzeñ „miêdzy dziejopisarstwem a artystyczn¹
fikcj¹,… miêdzy realizmem a fantazj¹” jest w¹ska a jeszcze wiêksze jest niebezpieczeñstwo zeœlizgniêcia siê z kultury wspomnieñ w „kicz wspomnieniowy, sentymentaln¹ opowiastkê, w demonizacjê z jednej, bagatelizowanie i
upiêkszenie z drugiej strony”48 .
Charakterystycznym przyk³adem dla tych kontekstów jest wspomniana opowieœæ o wyst¹pieniu Lutra przed cesarzem i Rzesz¹ podczas Sejmu w Wormacji 18 kwietnia 1521 roku. Z pomoc¹ takiego wydarzenia mo¿na szczególnie
dobrze przypomnieæ znaczenie Reformacji dla nowo¿ytnych dziejów wolnoœci
i takie wspominanie ma ju¿ te¿ tradycjê. Otó¿ przez d³ugi czas narodowo-niemieckie kultury wspomnieñ znajdowa³y siê pod przemo¿nym wp³ywem drugorzêdnego, choæ ju¿ wczeœnie potwierdzonego przekazu, ¿e reformator swoje
przemówienie zakoñczy³ s³owami: „Tu stojê, nie mogê inaczej, Bo¿e pomó¿
mi. Amen”49 . T¹ wypowiedzi¹ da³ reformator przede wszystkim w kulturach
wspomnieñ przyk³ad protestanckiej stanowczoœci wobec autorytarnych ¿¹dañ.
W miêdzyczasie upowszechni³o siê w pamiêci kulturowej inne przekonanie,
mianowicie, ¿e Luter swoj¹ przemowê wormack¹ najprawdopodobniej zakoñczy³ inaczej. Lecz przypominanie tego autentycznego zakoñczenia w kontekœcie Jubileuszu 2017 nie jest zwyk³ym historycznym mêdrkowaniem. Ono pokazuje raczej, ¿e Luter w 1521 r. po raz pierwszy w prominentnym miejscu
nada³ wybitne znaczenie bardzo wa¿nemu dla europejskiej nowo¿ytnoœci tematowi wolnoœci sumienia jednostki wobec instytucjonalnych przymusów. Luter powiedzia³ wówczas: „Z tego powodu nie mogê ani nie chcê odwo³aæ, gdy¿
dzia³anie przeciw sumieniu jest uci¹¿liwe, niezdrowe i niebezpieczne. Bo¿e
pomó¿ mi! Amen”50 .
Przemówienie Lutra z 1521 roku nie by³o uroczyst¹ deklaracj¹ wolnoœci
sumienia we wspó³czesnym znaczeniu powszechnych praw ludzkich. Rozumia³ swoje sumienie, jak sam powiada krótko przed cytowanym koñcem
swojej mowy, jako „wziête do niewoli przez s³owa Boga”. Ale swoimi s³owami wyrazi³ mocne przekonanie, ¿e w³adza œwiecka ma swoje granice w³aœnie w tym sumieniu, którym on bezpoœrednio staje przed Bogiem. Poprawniejsze pod wzglêdem historycznym wspominanie wyst¹pienia Lutra w Wor48
Michael Baum, Wem gehört die Geschichte? Erinnerungskultur in Literatur und Film, Münster
2012, s. 21; por. tak¿e Paul Münch, Einleitung. Geschichte und Erinnerung, (w:) Jubiläum, Jubiläum… Zur Geschichte öffentlicher und privater Erinnerung, hg. V. Paul Münch, Essen 2005, s. 10.
49
Karl Müller, Luthers Schlußworte in Worms, Philotesia, P. Kleinert zum LXX. Geburtstag, dargebracht von Adolf Harnack u.a., Berlin 1907, s. 269-289. – Tak¿e: Heinz Schilling, Martin Luther.
Rebell in einer Zeit des Umbruchs, München 2012, s. 222n.
50
Deutsche Reichsakten unter Kaiser Karl V., Jüngere Reihe, t. 2: Der Reichstag zu Worms 1521,
hg. V. Adolf Wrede, Göttingen 1962 (= Gotha 1896), nr 79n., s. 58 n lub WA 7, s. 838, 3-8.
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macji umo¿liwia w ramach jubileuszu Reformacji przeci¹gn¹æ linie ³¹cz¹ce
miêdzy mocnym wyst¹pieniem XVI stulecia a centralnymi wartoœciami w
XXI stuleciu: wyst¹pienie Lutra w Wormacji nale¿y do nowo¿ytnej historii
wolnoœci, która prowadzi³a do podstawowej wartoœci powszechnej wolnoœci
sumienia i przyczyni³a siê do powstania instytucji, które mog¹ zagwarantowaæ tê podstawow¹ wartoœæ. Innymi s³owy: zasadniczemu teologicznemu
przekonaniu Lutra odpowiada wspó³czesny kszta³t konstytucji demokratycznego pañstwa prawa; ¿yje ono dalej w przekonaniu, ¿e sumienie cz³owieka
niezale¿nie od jego zawartoœci nie mo¿e i nie powinno byæ regulowane przez
innych ludzi.
Wiêkszoœæ wp³ywowych opowiadañ zwi¹zanych z Reformacj¹ mówi na
temat nowych doœwiadczeñ z zakresu wolnoœci; s¹ to: przybicie tez przez
Lutra, odwa¿na odpowiedŸ Lutra przed cesarzem i Rzesz¹ w Wormacji, œlub
Lutra z Katarzyn¹ von Bora, ale tak¿e zdolnoœæ edukacyjna przypisywana
wszystkim ludziom przez Melanchtona, uczestnictwo Zwingliego w spo¿ywaniu kie³basy w okresie pasyjnym, spo³eczna wola twórcza Kalwina i wiele
innych. Te skondensowane opowiadania o Reformacji, które fascynowa³y
przez stulecia, s¹ historiami o odwadze, przebudzeniu i samoœwiadomoœci.
Prócz tego niema³o reformacyjnych pieœni i œpiewów psalmicznych, znajduj¹cych siê jeszcze dzisiaj w œpiewnikach, odzwierciedla tê radosn¹ ufnoœæ
wbrew wszelkiej obawie.
Poniewa¿ niektóre skondensowane opowiadania, pieœni i psalmy owej epoki
jak te¿ usilna propaganda pos³uguj¹ca siê obrazami51 nie mog¹ oczywiœcie
tworzyæ jedynego przypomnienia znaczenia Reformacji dla wspó³czesnoœci, w
ramach przygotowania Jubileuszu 2017 og³oszono Dekadê Reformacji z udzia³em wielu instytucji. W ramach tej dekady skupia siê uwagê miêdzy innymi na
takich obszarach tematycznych, jak edukacja i muzyka, tolerancja i polityka
lub malarstwo i Biblia. Mamy wiêc ca³e spektrum reformacyjnych tematów,
które maj¹ byæ przypomniane – w przeciwieñstwie do poprzednich jubileuszy
– podczas obchodów Reformacji 2017. Jednak tym samym obok klasycznych
skondensowanych opowieœci (jak na przyk³ad przybicie tez lub wyst¹pienie
Lutra w Wormacji) stworzy siê przestrzeñ dla wielu innych podobnego rodzaju
skondensowanych opowieœci o „mocnych wystêpach”, które w warunkach
wspó³czesnej komunikacji masowej bêd¹ w stanie zapoznaæ tak¿e ludzi stoj¹cych z dala z podstawowym przes³aniem Reformacji.

51
Por. Abb. 6 die bildliche Umsetzung der Vorstellungen Luthers über solo verbo, „allein im
Wort“.
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3.3 Ró¿ne wymiary œwiêtowania
– od wyjœcia do wejœcia
Luter w 1521 roku uda³ siê do Wormacji drêczony bolesnymi zaburzeniami
trawienia i egzystencjalnym niepokojem. Zdo³a³ przezwyciê¿yæ swój strach i
obroni³ swoje stanowisko przed cesarzem i Rzesz¹. Ta precedensowa historia z
tradycyjnej kultury pamiêci jest dla protestantyzmu charakterystyczna: dla potrzeb XXI stulecia mo¿na j¹ opowiedzieæ jako wyjœcie ze stanu lêkowego,
oparte na darowanym przez Ducha Œwiêtego wyzwoleniu przez Boga i prowadz¹ce do odpowiedzialnego wejœcia w œwiat. Ten trój-krok wi¹¿e ponownie
aktualn¹ relewancjê wspomnieñ zwi¹zanych z Reformacj¹ z wykorzystaniem
codziennych doœwiadczeñ z zakresu mi³oœci, akceptacji, uznania, przebaczenia
i wolnoœci, które s¹ uniwersalne. Przeto tak¿e ci, którzy trzymaj¹ siê z dala od
chrzeœcijañstwa, winni przynajmniej pozyskaæ umiejêtnoœæ wczuwania siê w
rozmiary reformacyjnego doœwiadczenia wolnoœci i mo¿e nawet nabywaæ egzystencjalne rozumienie Reformacji. Chrzeœcijanie s¹ w ka¿dym razie przekonani o tym, ¿e bez odniesienia do mi³osiernego Boga w Jezusie Chrystusie brakuje rozstrzygaj¹cego czynnika i nie uda siê rzeczywiste wyzwolenie z ró¿norodnych lêków. Pod tym wzglêdem jubileusz, jeœli bêdzie obchodzony jako
œwiêto Chrystusa, stanowiæ bêdzie dla reformacyjnego chrzeœcijañstwa szansê
o charakterze misyjnym.
Jednoczeœnie trzeba te¿ zawsze uœwiadamiaæ sobie, ¿e ca³e sektory opowieœci na temat reformatorskiej wolnoœci sta³y siê w ostatnich piêciuset latach tak¿e oczywistoœci¹ poza murami koœcielnymi. Reformacja, jak to ju¿ pokaza³y
przyk³ady, ma swój specyficzny udzia³ w nowo¿ytnej historii wolnoœci. Ma ten
udzia³ nawet gdy w pojedynczych punktach wcale nie by³a czêœci¹ tej historii
wolnoœci. To powi¹zanie Reformacji i nowo¿ytnej historii wolnoœci stanowi
fundamentaln¹ podstawê, ¿e jubileusz nie jest wy³¹cznie œwiêtem Koœcio³ów,
lecz powinien byæ œwiêtem ca³ego spo³eczeñstwa i œwieckiego pañstwa. Podczas gdy Koœcio³y uformowane przez Reformacjê maj¹ skupiæ uwagê na wspominaniu religijnych i teologicznych osi¹gniêæ oraz nastêpstw Reformacji, pañstwo i spo³eczeñstwo cywilne mog³yby przypomnieæ ogólniejsze, dziœ jeszcze
daj¹ce siê odczuæ impulsy Reformacji.
Marcin Luter, formu³uj¹c w 1517 roku tezy przeciw odpustom, by³ œwiadom, ¿e tym samym poruszy³ problem, który nie dotyczy³ tylko odbiorców
akademickich. Wnet ca³y œwiat poczu³ wyzwanie do podjêcia dyskusji. Historia, oczywiœcie, nie powtarza siê. Byæ mo¿e jednak w ramach uroczystoœci jubileuszowych piêæset lat póŸniej uda siê przeprowadziæ nie tylko niektóre niespodziewane i energiczne akcje, lecz tak¿e wywo³aæ intensywne merytoryczne
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debaty wokó³ istotnych kwestii zwi¹zanych z Reformacj¹. W ka¿dym razie
analiza wydarzeñ, które w paŸdzierniku 2017 stan¹ siê przedmiotem bezpoœredniego wspominania, ukazuje: nikt nie musi siê obawiaæ szeroko ukazywanego „wydarzenia” (event) i „wydarzeniowoœci” (Eventisierung) w dobrym
znaczeniu tego s³owa. Poza tym ta uroczystoœæ jubileuszowa inaczej ni¿ uroczystoœci w minionych stuleciach postawi zglobalizowany œwiat a tym samym
miêdzynarodowy wymiar w ca³kiem innym œwietle, w ca³ym przedsiêwziêciu
chodziæ bêdzie o to, aby móc w jakiejœ mierze sprostaæ wydarzeniu, które ma
byæ przedmiotem wspominania.

4. Zakoñczenie
W przypadku Reformacji chodzi³o w istocie o relacjê miêdzy Bogiem a
cz³owiekiem – i tym samym o stale aktualne pytanie, jak cz³owiek powinien
sam siebie rozumieæ. Oczywiœcie nigdy nie mia³o siê na myœli tylko duchow¹
zmianê tej relacji, o czym œwiadczy nastêpuj¹ca wypowiedŸ Ulryka Zwingliego: „Rozumiem tutaj przez ‘religiê’ ca³¹ pobo¿noœæ chrzeœcijan, mianowicie
wiarê, tryb ¿ycia, przykazania, porz¹dek nabo¿eñstwa, sakramenty”52 . W postaci koncentracji na Chrystusie (solus Christus), ponownego odkrycia ³askawego Boga (sola gratia), fundamentalnego znaczenia darowanej przez Niego
wiary (sola fide), która jest darowana tylko w g³oszonym S³owie (solo verbo) i
koncentracji na Piœmie (sola scriptura) zainicjowana zosta³a daleko siêgaj¹ca i
wnet w ogóle nie ograniczona tylko do teologii lub Koœcio³a zmiana paradygmatu. Ta zmiana paradygmatu teologicznej elity spowodowa³a zmianê mentalnoœci szerokich warstw, która pozostawia g³êboki œlad na porz¹dku konstytucyjnym i rzeczywistoœci ¿yciowej naszego w³asnego spo³eczeñstwa jak te¿
wielu innych.
Z takiej perspektywy jubileusz Reformacji 2017 zostaje opisany na tle
fundamentalnych przekonañ, które przedstawiaj¹ daleko siêgaj¹cy kontekst
spo³eczny w naszym spo³eczeñstwie. Istnieje sta³a potrzeba przypominania o
tych podstawowych przekonaniach, aby w pluralistycznym, coraz bardziej
te¿ multireligijnym pañstwie strzec praw ludzkich i wzajemnie okazywanego
szacunku. Tak¿e takim cywilno-religijnym celom mo¿e s³u¿yæ jubileusz Reformacji. Ale wspominanie Reformacji na tym siê, oczywiœcie, nie koñczy.
52
Ulrich Zwingli, Kommentar über die wahre und falsche Religion, (w:) tego¿, Schriften, herausgegeben von Thomas Brunnschweiler und Samuel Lutz, t. III, Zürich 1995, s. 52n.

196 SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

USPRAWIEDLIWIENIE I WOLNOŒÆ

To co Koœcio³y wyros³e z Reformacji wraz z jubileuszem wnosz¹ do aktualnych debat, polega na przypominaniu, ¿e wolnoœæ – podstawa pluralistycznego, demokratycznego pañstwa prawa – nie w samym cz³owieku znajduje
swoje ostateczne uzasadnienie: jeœli cz³owiek sam z siebie domaga siê uzasadnienia dla swojej w³asnej godnoœci i tkwi¹cej w niej wolnoœci, to zapoznaje, ¿e dowartoœciowanie jest darem, który mo¿e przyjœæ tylko z zewn¹trz.
Orêdzie o wolnoœci w Bogu i przez Boga zwalnia te¿ z wszystkich przymusowych starañ uzyskiwania uznania i godnoœci przez w³asny wysi³ek, spo³eczny status i sukces. Godnoœæ i uznanie nie mog¹ siê opieraæ na tego rodzaju dzia³aniach w³asnych. Gdy¿ maj¹ one w ¿yciu codziennym za podstawê
mi³oœæ, któr¹ nie da siê dysponowaæ. Wszêdzie, gdzie jest doœwiadczana,
mo¿e byæ ona zawsze tylko darem.
Tak rozumiany, Jubileusz Reformacji 2017 mo¿e ze swoimi uroczystoœciami przypominaæ o istotnych przekonaniach na temat wolnoœci w Koœciele, lecz
tak¿e w ca³ym spo³eczeñstwie, podtrzymywaæ je i jednoczeœnie tak¿e intensyfikowaæ i odnawiaæ. Lecz tak mog¹ tak¿e ewangeliccy chrzeœcijanie na ca³ym
œwiecie w roku 2017 œwiêtowaæ orêdzie o wolnoœci motywowanej usprawiedliwieniem jako œwiêto Chrystusa. Bêd¹ to czyniæ wspólnie ze swymi rzymskokatolickimi i prawos³awnymi wspó³-braæmi i –siostrami w wierze w pewnoœci
opartej na d³ugich ekumenicznych rozmowach, ¿e wszyscy razem, abstrahuj¹c
od sporów i podzia³ów, s¹ w stanie uznaæ wspólny fundament w Ewangelii o
Jezusie Chrystusie. A ewangeliccy chrzeœcijanie czyni¹ to w przyjaznym dialogu i serdecznej zgodzie z nowo¿ytnym œwieckim pañstwem prawa oraz z jego
obywatelami i obywatelkami wyznaj¹cymi ró¿ne religie i œwiatopogl¹dy –
czyni¹ to w radosnej œwiadomoœci, ¿e reformacyjne orêdzie wolnoœci przyczyni³o siê do powstania w³aœnie tego pañstwa prawa.
T³umaczy³: Karol Karski
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POLSKA RADA EKUMENICZNA
– KOŒCIÓ£ RZYMSKOKATOLICKI
Apel Koœcio³ów w Polsce
o poszanowanie i œwiêtowanie niedzieli

Zwierzchnicy wszystkich Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski Koœcio³a Rzymskokatolickiego podpisali wspólny „Apel Koœcio³ów w Polsce o poszanowanie
i œwiêtowanie niedzieli”. Uroczystoœæ podpisania apelu mia³a miejsce 20
stycznia 2015 w Centrum Luterañskim w Warszawie.
Siostry i Bracia, Wspó³wyznawcy Jezusa Chrystusa!
Zwracamy siê do Was ze wspólnym apelem dotycz¹cym œwiêtowania dnia
Pañskiego – niedzieli.
Fundamentem chrzeœcijañskiego ¿ycia jest wiara w Jezusa Chrystusa, który
umar³ i zmartwychwsta³, by nas zbawiæ. Dziêki Niemu otrzymaliœmy Ducha
Œwiêtego, by odziedziczyæ b³ogos³awione królestwo Ojca. Niedzielne prze¿ywanie tych wydarzeñ, spotkanie ze s³owem Bo¿ym i modlitw¹, pog³êbia i
umacnia tê wiarê. Co wiêcej, Pan Jezus zapewni³: „Gdzie s¹ dwaj albo trzej
zebrani w imiê moje, tam jestem poœród nich” (Mt 18,20). Niedziela, dzieñ
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powinna byæ zatem dniem modlitwy,
œwiêtowania, œwiadectwa. Wype³nia ona duchow¹ prawdê Bo¿ego przykazania: „Pamiêtaj, abyœ dzieñ œwiêty œwiêci³” (por. Wj 20,8–11) – przynajmniej
jeden dzieñ w tygodniu poœwiêæ Bogu, sobie i bliŸniemu; wypocznij fizycznie,
intelektualnie, duchowo.
Zauwa¿amy jednak, ¿e w naszym codziennym ¿yciu niedziela traci swój
wyj¹tkowy charakter. Staje siê takim samym dniem, jak pozosta³e dni tygo-
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dnia. Praca ponad miarê odbiera jej sakralny charakter. Coraz czêœciej chrzeœcijanie s¹ zmuszani do rezygnowania z udzia³u w niedzielnych nabo¿eñstwach. A przecie¿ po wielodniowej pracy cz³owiek ma prawo nie tylko do
odpoczynku, ale tak¿e – jako chrzeœcijanin – do œwiêtowania dnia Pañskiego
zgodnie ze swoj¹ wiar¹.
Dlatego apelujemy do wszystkich chrzeœcijan w Polsce, by na nowo odkryli
wartoœæ dnia Pañskiego jako dnia wspólnotowego i rodzinnego œwiêtowania w
duchu wiary. Jego istotnym wyrazem jest modlitewne zgromadzenie wokó³
daru Bo¿ego S³owa oraz Eucharystii prze¿ywane zgodnie z tradycj¹ swojego
Koœcio³a. Przypomnijmy sobie nawo³ywanie zawarte w Liœcie do Hebrajczyków: „Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrañ, jak siê to sta³o zwyczajem
niektórych, ale zachêcajmy siê nawzajem…” (Hbr 10,25a).
Jako pasterze Koœcio³ów w Polsce wspieramy wszelkie inicjatywy spo³eczne, które maj¹ na celu zachowanie œwi¹tecznego wymiaru niedzieli, przywracanie w przestrzeni spo³ecznej jej uroczystego charakteru oraz troskê o zgodne
z chrzeœcijañskim duchem formy niedzielnego wypoczynku. Pragniemy przy
tym podkreœliæ, ¿e szanujemy inne rozumienie dnia œwiêtego. Dlatego kierujemy nasz apel tak¿e do tych, od których zale¿y spo³eczny kszta³t œwiêtowania
niedzieli w Polsce:
 apelujemy do pracowników, by w niedziele i œwiêta nie podejmowali
niekoniecznej pracy zarobkowej;
 apelujemy do pracodawców, by uszanowali œwiêtoœæ dnia Pañskiego, nie
anga¿uj¹c zawodowo pracowników je¿eli nie jest to bezwzglêdnie konieczne;
 apelujemy do parlamentarzystów, by zapewnili takie rozwi¹zania prawne, które uszanuj¹ w naszej ojczyŸnie prawo ludzi pracy do niedzielnego wypoczynku i œwiêtowania;
 apelujemy do w³adz, by uczyni³y wszystko w celu ochrony niedzieli, tak
aby cz³owiek nie by³ traktowany jako narzêdzie zysku i móg³ prze¿ywaæ niedzielê zgodnie ze swoimi przekonaniami;
 apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli i
œwi¹t z uwagi na spo³eczny po¿ytek nale¿nego odpoczynku i œwiêtowania –
dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego pañstwa.
Siostry i Bracia w Chrystusie!
Uwielbienie Boga za jego wspania³oœæ, pamiêæ o Jego dzie³ach i wdziêcznoœæ za Jego dobrodziejstwa, radoœæ ze zmartwychwstania Chrystusa i z daru
Ducha Œwiêtego, modlitwa za siebie i za bliŸnich s¹ charakterystyczn¹ cech¹
chrzeœcijañskiego œwiêtowania niedzieli. Dlatego zachêcamy, by prze¿ywaæ
dzieñ Pañski jako czas ³aski i umocnienia do nowego zaanga¿owania w g³oszenie œwiatu Ewangelii. Chrystus idzie z nami w drodze do domu Ojca. We
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wspólnocie Koœcio³a moc¹ Ducha Œwiêtego wyjaœnia nam S³owo Bo¿e i karmi
Chlebem ¯ycia. Nie mo¿emy nie dzieliæ siê tak wielk¹ radoœci¹! Pragniemy,
by ka¿dy us³ysza³ w swym sercu g³os Ducha Œwiêtego, spotka³ Jezusa Chrystusa i przyj¹³ mi³oœæ Ojca, który jest w niebie.
W imieniu Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski
ks. prezbiter Mateusz Wichary
Przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w RP
ks. bp Jerzy Samiec
Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ks. sup. Andrzej Malicki
Superintendent Naczelny Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w RP
ks. bp Marek Izdebski
Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP
ks. bp Wiktor Wysoczañski
Biskup Koœcio³a Polskokatolickiego w RP
ks. bp Ludwik Jab³oñski
Biskup Naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów w RP
Metropolita Sawa
Prawos³awny Metropolita Warszawski i Ca³ej Polski
ks. abp Stanis³aw G¹decki
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski
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50 LAT MEMORANDUM
WSCHODNIEGO KOŒCIO£A
EWANGELICKIEGO W NIEMCZECH

„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – ta formu³a jest w polskiej debacie powszechnie kojarzona. Zaczerpniêta zosta³a z listu polskich biskupów
rzymskokatolickich do niemieckich biskupów rzymskokatolickich, skierowanego 18 listopada 1965 r. podczas ostatnich dni II Soboru Watykañskiego z inicjatywy abp. Boles³awa Kominka1 . By³ to wa¿ny krok w procesie powojennego pojednania polsko-niemieckiego, ale nie by³ to krok pierwszy. Ju¿ wczeœniej istotny wk³ad w ten proces wnieœli niemieccy ewangelicy, postuluj¹c
uznanie granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie £u¿yckiej w takich dokumentach, jak Memorandum z Tybingi z 1961 r. i Memorandum Wschodnie
og³oszone 1 paŸdziernika 1965 r.

Kontekst deklaracji pojednania
Dwadzieœcia lat po zakoñczeniu II wojny œwiatowej zarówno w Polsce,
jak i w Niemczech ci¹gle ¿ywe by³y wojenne traumy i wzajemne animozje.
W Polsce pamiêtano okrucieñstwa i mordy nazistowskie, w Niemczech zaœ
przymusowe i równie¿ nie pozbawione okrucieñstw przesiedlenia ludnoœci
Powszechnie pamiêtana formu³a „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” w liœcie polskich biskupów nie pada. Jest to raczej streszczenie d³u¿szego zdania, które brzmi: „W tym jak najbardziej
chrzeœcijañskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wyci¹gamy do Was, siedz¹cych tu, na ³awach koñcz¹cego siê Soboru, nasze rêce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/oredzie-niem_18111965.html# (dostêp 12 V 2015 r.).
1
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niemieckiej, zwi¹zane z utrat¹ na rzecz Polski ziem wschodnich (po wojnie
w polskiej narracji nazywanych „ziemiami odzyskanymi”, zaœ w niemieckiej
„terytoriami administrowanymi przez Polskê”). Ziemie te zosta³y zasiedlone
przez Polaków – wielu z nich zosta³o przymusowo wysiedlonych z terenów
przedwojennej Polski wschodniej, które po wojnie znalaz³y siê w granicach
Zwi¹zku Radzieckiego. W Niemczech d³ugo po wojnie ¿ywiono nadzieje na
odzyskanie utraconych ziem i odmawiano uznania granicy na Odrze i Nysie
£u¿yckiej (granicê tê NRD uzna³a w 1950, RFN w 1970, zaœ zjednoczone
Niemcy w 1990 r.).
W takim w³aœnie klimacie powstawa³y najwa¿niejsze deklaracje pojednania
polsko-niemieckiego. Skierowane do Bundestagu RFN Memorandum z Tybingi zosta³o sygnowane przez oœmiu niemieckich intelektualistów ewangelickich.
Natomiast og³oszone w 1965 r. Memorandum Wschodnie by³o dokumentem
Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD). Wywo³a³o w RFN ¿yw¹ dyskusjê i przyczyni³o siê do stopniowej zmiany relacji polsko-niemieckich i pojednania.

Treœæ Memorandum Wschodniego
„Po³o¿enie wypêdzonych i stosunek narodu niemieckiego do wschodnich
s¹siadów. Ewangelickie memorandum” – tak brzmi oficjalny tytu³ dokumentu,
który popularnie jest nazywany Memorandum Wschodnim. Autorzy tekstu
przeanalizowali wiele aspektów tytu³owej problematyki: zakres przymusowych przesiedleñ, sytuacjê wypêdzonych Niemców w spo³eczeñstwie i Koœciele, historiê wojenn¹ Polski (od paktu Ribbentrop-Mo³otow przez decyzje
trzech mocarstw po przymusowe wysiedlenia z ziem przy³¹czonych do Zwi¹zku Radzieckiego), obecn¹ sytuacjê demograficzn¹ na ziemiach utraconych
przez Niemcy, kwestie prawne, teologiczne, etyczne i polityczne.
Rozwa¿ania Memorandum zaczynaj¹ siê od zwrócenia uwagi na rozmiar
ludzkiej katastrofy niemieckiego wschodu, czyli przymusowe przesiedlenia
milionów Niemców po wojnie, oraz zwi¹zany z tym „totalny kryzys ¿yciowy,
obejmuj¹cy tak¿e substancjê duchow¹, umys³ow¹ i religijn¹”2 . Autorzy tekstu
od razu przestrzegaj¹ jednak przed zapomnieniem o wojennych cierpieniach
wschodnich s¹siadów Niemiec i podkreœlaj¹ niemieck¹ odpowiedzialnoœæ w
tej kwestii: „Bezprawie dokonane wobec Niemców nie mo¿e zostaæ pozbawio2
„Po³o¿enie wypêdzonych i stosunek narodu niemieckiego do wschodnich s¹siadów. Ewangelickie memorandum”, w: „Na drodze pojednania. Upamiêtnienie Memorandum Wschodniego Koœcio³a
Ewangelickiego w Niemczech z 1965 roku”, Bielsko-Bia³a 2015, s. 17.
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ne zwi¹zku z politycznymi i moralnymi manowcami, na które naród niemiecki
da³ siê sprowadziæ przez narodowy socjalizm”3 .
Analiza prawna w Memorandum przekonuje, ¿e oderwanie wschodnich terytoriów niemieckich i wypêdzenie stamt¹d ludnoœci naruszy³o prawo miêdzynarodowe. Ale autorzy tekstu nie poprzestaj¹ tylko na stwierdzeniu tego faktu.
Podkreœlaj¹, ¿e naród niemiecki musi zadaæ sobie krytyczne pytanie, czy tylko
o naruszenie jego prawa chodzi: „Po tym, jak w jego imieniu, w czasie ostatniej wojny pope³niono ciê¿kie bezprawie wobec narodów Wschodu, zw³aszcza
wobec Polaków, którzy obecnie terytoria te zajmuj¹ i na nowo je zasiedlili, naród niemiecki musi równoczeœnie myœleæ o tym, jakie da zadoœæuczynienie za
naruszone przez niego prawo innych. Bolesna historia niemieckich aktów ucisku wobec narodu polskiego (…) i sprzeczne z prawem miêdzynarodowym
traktowanie tego narodu w czasie drugiej wojny œwiatowej na rozkaz narodowosocjalistycznego kierownictwa pañstwowego, stawia dzisiaj nieuchronne
przed nami pytanie, czy z tego wszystkiego nie wynikaj¹ zastrze¿enia polityczne, jak równie¿ zarzuty z punktu widzenia prawa miêdzynarodowego, przeciwko niemieckim roszczeniom do przywrócenia w nieuszczuplonym stanie swego poprzedniego terytorium pañstwowego”4 . Memorandum stwierdza jednoznacznie, ¿e pe³ne przywrócenie przedwojennych granic by³oby jeszcze
mo¿liwe w 1945 r., ale nie po dwudziestu latach, gdy¿ zagrozi³oby egzystencji
Polski. Zwraca uwagê, ¿e w tej sytuacji „prawo stoi wobec prawa lub, œciœle
mówi¹c, bezprawie wobec bezprawia”. Jako bezowocne ocenia upieranie siê
przy sprzecznych twierdzeniach prawnych obu stron i postuluje poszukiwanie
kompromisu, który ustanowi nowy porz¹dek miêdzy Niemcami i Polakami.
„Nie usprawiedliwia siê w ten sposób tego, co siê sta³o w przesz³oœci, ale
umo¿liwia pokojowe wspó³¿ycie obu narodów w przysz³oœci” – przekonuj¹
autorzy dokumentu5 .
Rozwa¿ania teologiczne i etyczne zawarte w Memorandum Wschodnim
koncentruj¹ siê wokó³ problematyki sprawiedliwoœci, winy i jej konsekwencji
oraz koniecznoœci pojednania. Autorzy tekstu przyjmuj¹ do wiadomoœci, ¿e
wysiedlenia Niemców by³y zadoœæuczynieniem za straty i cierpienia Polaków.
Za niedopuszczalne uwa¿aj¹ zaprzeczanie tym stratom i cierpieniom. Nie
mog¹ one jednak – ich zdaniem – zniwelowaæ niesprawiedliwoœci wysiedleñ.
„O niesprawiedliwoœci wysiedlenia nie mo¿na jednak mówiæ nie stawiaj¹c
problemu winy. W imieniu narodu niemieckiego rozpêtana zosta³a druga wojna œwiatowa, która dotar³a do wielu obcych krajów. Ca³a potêga niszczycielska
3
4
5

Tam¿e.
Tam¿e, ss. 65, 67.
Tam¿e, s. 71.
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tej wojny zwróci³a siê ostatecznie przeciwko jej sprawcy. Wysiedlenie niemieckiej ludnoœci wschodniej i los niemieckich obszarów wschodnich jest czêœci¹ tego ciê¿kiego nieszczêœcia, które naród niemiecki sam na siebie œci¹gn¹³ i
które przyniós³ innym narodom. Tak¿e ta niemiecka wina nie jest odizolowana.
Istnieje splot winy narodów. (…) Musimy jednak trzymaæ siê tego, ¿e ca³a
wina innych nie mo¿e ani wyjaœniæ, ani wytrzeæ winy niemieckiej” – czytamy
w Memorandum6 . Zdaniem jego autorów niemiecka polityka wobec wschodnich s¹siadów musi byæ gotowa do poniesienia konsekwencji tej winy i zadoœæuczynienia za wyrz¹dzone krzywdy. Konkluzj¹ rozwa¿añ etycznych jest
stwierdzenie, ¿e „stosunki miêdzy narodami, a w szczególnoœci miêdzy narodem niemieckim a narodem polskim, nale¿y u³o¿yæ w nowy sposób i wprowadziæ przy tym pojêcie i sprawê pojednania równie¿ w dzia³alnoœæ polityczn¹
jako niezbêdny czynnik”7 .

Jubileuszowe sympozjum
W 2015 r. mija piêædziesi¹t lat od og³oszenia Memorandum Wschodniego.
Z tej okazji Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce, Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Rada Ekumeniczna i Stowarzyszenie
Misja Pojednania zorganizowa³y konferencjê „Na drodze pojednania. Upamiêtnienie Wschodniego Memorandum Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (Ostdenkschrift) z 1965 r.”, która odby³a siê 12 marca 2015 r. w Centrum Luterañskim w Warszawie. Swoje referaty wyg³osili historycy, politycy i
teologowie z Polski i Niemiec.
O kontekœcie powstania Memorandum Wschodniego mówi³a historyczka
prof. Claudia Lepp z Uniwersytetu w Monachium. Zauwa¿y³a, ¿e dziêki Memorandum kwestia ziem wschodnich sta³a siê czêœci¹ niemieckiej debaty publicznej. Prof. Jaros³aw K³aczkow, historyk z Uniwersytetu w Toruniu, analizowa³ recepcjê Memorandum w Europie – zarówno w mediach, jak i wypowiedziach polityków. Zwróci³ uwagê, ¿e liberalne i lewicowe gazety w RFN
¿yczliwie odnios³y siê do Memorandum. •le przyjêto je w œrodowiskach przesiedleñców, zaœ CDU i CSU skrytykowa³y EKD za brak konsultacji z politykami i przesiedleñcami.
Niemiecki polityk i teolog ewangelicki Markus Meckel wyg³osi³ referat o
wp³ywie Memorandum Wschodniego na sytuacjê spo³eczno-polityczn¹ w
Niemczech. Jego zdaniem dokument pokaza³, jak Koœcio³y mog¹ w³¹czyæ siê
6
7

Tam¿e, ss. 93, 95.
Tam¿e, ss. 95, 97.
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w debatê publiczn¹ i wskazaæ jej centralne punkty. – Pocz¹tek dzisiejszego
partnerstwa polsko-niemieckiego bierze siê z Memorandum i listu polskich biskupów rzymskokatolickich do niemieckich – przekonywa³.
Z perspektywy œwiadka wydarzeñ o pojednaniu polsko-niemieckim opowiada³ by³y polski minister spraw zagranicznych W³adys³aw Bartoszewski. T³umaczy³, ¿e w pierwszej po³owie lat 60. w wyniku œwiadomych dzia³añ niemieckich ewangelików stosunki polsko-niemieckie zaczê³y dojrzewaæ do pojednania. – Jestem wdziêczny losowi za moje spotkania z ewangelikami –
powiedzia³. Podkreœli³ równie¿, ze nie ma przebaczenia bez wyznania prawdy.
– To wyznanie nast¹pi³o ze strony narodu Ribbentropa, ale nie ze strony narodu Mo³otowa – zauwa¿y³.
By³y rzymskokatolicki prymas Polski abp prof. Henryk Muszyñski podkreœli³, ¿e w dokumencie EKD odnalaz³ prawdê – nie tylko w kwestii historii, ale
te¿ os¹du. – Memorandum Wschodnie to najobszerniejszy i – nie waham siê
tego powiedzieæ – najwa¿niejszy dokument pojednania polsko-niemieckiego –
podkreœli³ rzymskokatolicki hierarcha.
Referenci zastanawiali siê te¿ nad zagadnieniem pojednania we wspó³czesnym kontekœcie. Z perspektywy europejskiej mówi³ o tym prof. Jerzy Buzek,
by³y polski premier i przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego. Okreœli³ pojednanie jako zwyciêstwo nad w³asnym egoizmem i swoimi racjami. Do tego
potrzeba pokory i odwagi. Polityk odniós³ siê te¿ do obecnej sytuacji na Ukrainie. – Sukces polsko-niemieckiego pojednania mo¿e byæ dobrym przyk³adem
dla tego, co niedawno wydarzy³o siê na niektórych granicach europejskich –
powiedzia³. Obok pojednania zwraca³ te¿ uwagê na wartoœæ solidarnoœci, która, jego zdaniem, jest naszym obowi¹zkiem i nadziej¹ nie tylko w Europie, ale
i na œwiecie. – Jest to te¿ wyzwanie dla wspó³czesnych Polaków i Niemców,
jeœli mamy byæ godni tego, co siê wydarzy³o 50 lat temu – podkreœli³ na koniec
swojego wyst¹pienia by³y polski premier.
O perspektywach pojednania dzisiaj mówi³ prof. Heinrich Assel, teolog i
bioetyk z Uniwersytetu w Greifswaldzie. On równie¿ odniós³ siê do konfliktu
na Ukrainie. Postawi³ w tym kontekœcie pytanie, czy miêdzy ewangelickim i
katolickim chrzeœcijañstwem zachodnim a chrzeœcijañstwem wschodnim istnieje wspólna nauka o pojednaniu. Z kolei prof. Ulrike Link-Wieczorek, teolo¿ka z Uniwersytetu w Oldenburgu, podkreœla³a, ¿e pojednanie jest wiecznym
procesem, nie koñczy siê. Ostrzega³a te¿, ¿e mo¿e zostaæ ono zmanipulowane i
zinstrumentalizowane, szczególnie w epoce internetu. Jej zdaniem kwestie pojednania i prawa do ojczyzny trzeba dziœ rozwa¿aæ w kontekœcie mobilnoœci i
migracji.
Dorobek teologii ewangelickiej w Polsce wobec kwestii pojednania omówi³
bp prof. Marcin Hintz z Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
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Przypomnia³, ¿e w latach 70. ukaza³a siê w Niemczech publikacja na temat
pojednania polsko-niemieckiego, w której znalaz³y siê równie¿ teksty polskich
teologów ewangelickich. Wiêkszoœæ referatu by³a poœwiêcona myœli ks. prof.
Witolda Benedyktowicza, teologa metodystycznego i by³ego prezesa Polskiej
Rady Ekumenicznej. Bp Hintz przypomnia³ fragment jego tekstu, w którym
podkreœla, ¿e teologia chrzeœcijañska zawsze powinna byæ po stronie tych, którzy protestuj¹ przeciw wojnie.
Ostatni referat konferencji poœwiêconej Memorandum Wschodniemu wyg³osi³ bp Jan Szarek, by³y zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce. Mówi³ on o polsko-niemieckich spotkaniach Koœcio³ów ewangelickich po II wojnie œwiatowej. Opowiada³ m.in. o wspólnym polsko-niemieckim
upamiêtnieniu Juliusza Bursche – polskiego biskupa luterañskiego, wiêzionego
i torturowanego przez hitlerowców, co doprowadzi³o do jego œmierci podczas
II wojny œwiatowej. – Bez biblijnej inspiracji pojednania nie by³oby wspó³czesnej Europy – przekonywa³ bp Szarek. Mówi¹c o Memorandum Wschodnim
przypomnia³, ¿e polskie Koœcio³y Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany, a tak¿e Polska Rada Ekumeniczna pozytywnie oceni³y ten dokument. Na koniec duchowny wyrazi³ nadziejê, ¿e polscy ewangelicy i katolicy
wraz z niemieckimi ewangelikami i katolikami wydadz¹ wspólne oœwiadczenie na temat pojednania.
W zwi¹zku z konferencj¹ Wydawnictwo Augustana wyda³o tekst Memorandum Wschodniego w jêzyku polskim i niemieckim. Organizatorzy sympozjum
planuj¹ te¿ wydanie ksiêgi pokonferencyjnej.
Micha³ Karski
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Dnia 31 marca 2015 roku zmar³ w wieku 93 lat w Lubece (Niemcy) ks. dr
Philip Alford Potter, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów w latach
1973 – 1984. By³ pierwszym przedstawicielem tzw. Trzeciego Œwiata, któremu
powierzono to najbardziej presti¿owe stanowisko w ruchu ekumenicznym.
Jego wybór, który odby³ siê 16 sierpnia 1972 roku, nast¹pi³ jednomyœlnie podczas zamkniêtego posiedzenia Komitetu Naczelnego. Specjalny komitet nominacyjny, badaj¹cy przez 18 miesiêcy wielu kandydatów, poleci³ Pottera jako
osobê, która w ówczesnym momencie historycznym mog³a oddaæ najlepsze
us³ugi ŒRK.
W œrodowiskach ekumenicznych nie by³o wielu ludzi o takich jak Potter
kwalifikacjach: urodzony w kraju zró¿nicowanym rasowo i kulturalnie, dorasta³ ze znajomoœci¹ wielu jêzyków, odniós³ dobre wykszta³cenie, wczeœnie zapoznany z pañstwowymi sprawami administracyjnymi, od m³odych lat zaanga¿owany w sprawy koœcielne, kaznodzieja œwiecki, pastor i teolog. Mia³ za sob¹
25 lat doœwiadczenia w ruchu ekumenicznym na ró¿nych szczeblach, œwiatowe kontakty w ramach Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji ŒRK, której by³ dyrektorem. Cechowa³o go zrozumienie dla uciskanych i osobiste
wspó³cierpienie z powodu rasizmu. By³ kontynuatorem kursu podjêtego na IV
Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Uppsali (1968), kursu charakteryzuj¹cego siê
wra¿liwoœci¹ na wszelkie formy dyskryminacji. Dla niego spo³eczno-polityczne zaanga¿owanie Koœcio³a by³o wymogiem orêdzia biblijnego, czêsto zaniedbanego. Mówi³: im bli¿ej jesteœmy krzy¿a, tym autentyczniejsze jest zaanga¿owanie nas, chrzeœcijan na rzecz uciskanych.
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Urodzi³ siê 19 sierpnia 1921 roku w Roseau na wyspie Dominice wchodz¹cej w sk³ad Ma³ych Antyli. Wyspy te nie nale¿¹ do iberyjskiego obszaru
jêzykowego i kulturowego, lecz reprezentuj¹ mieszankê europejskiego wp³ywu na tubylcze, afrykañskie i wschodnioindyjskie czêœci ludnoœci. Do tych
wysp nale¿y te¿ ta, na której urodzi³ siê Potter. Dominika jest ma³¹ wysp¹ z
70 tysi¹cami mieszkañców. ¯yj¹ oni g³ównie z hodowania bananów, owoców
cytrusowych i orzechów kokosowych. Wyspa nale¿a³a w momencie jego urodzenia do Wielkiej Brytanii, po³o¿ona jest jednak miêdzy francuskimi wyspami Martynik¹ i Gwadelup¹. Jêzykiem œrodowisk wykszta³conych by³ angielski, ni¿sze warstwy ludnoœci pos³ugiwa³y siê ubog¹ kreolsk¹ francuszczyzn¹.
Jego ojciec, Clements Potter, pochodzi³ z wp³ywowej i zamo¿nej rodziny
rzymskokatolickiej, studiowa³ w Montrealu. Philip Alford by³ jego jedynym synem, a nadane mu imiona odpowiada³y imionom biskupa rzymskokatolickiego.
Jednak na ¿yczenie matki zosta³ ochrzczony w jej Koœciele – Koœciele metodystycznym, który by³ niewielk¹ mniejszoœci¹. Ok. 90 % mieszkañców wyspy stanowili katolicy rzymscy. Ale metodyœci mieli tam d³ug¹ tradycjê. Ju¿ w 1787
roku za³o¿ono na Dominice Metodystyczne Towarzystwo Misyjne.
W 1940 roku, w wieku 19 lat, Potter zacz¹³ pracê jako œwiecki kaznodzieja.
W 1944 roku podejmuje studia teologiczne w Coewood Theological College
na Jamajce. Studia te mia³y charakter ekumeniczny, studiowali tam baptyœci,
kongregacjonaliœci, uczniowie Chrystusa, metodyœci, prezbiterianie i cz³onkowie Koœcio³a braci.
W 1947 roku zaczynaj¹ siê jego bli¿sze relacje z Wydzia³em M³odzie¿owym ŒRK. Jako przedstawiciel Jamajki uczestniczy w Œwiatowej Konferencji
M³odzie¿y Chrzeœcijañskiej w Oslo, gdzie spotyka po raz pierwszy wa¿nych
dla ekumenizmu ludzi: W. A. Visser ‘t Hoofta, M. Niemöllera, M. M. Thomasa, N. Nissotisa i innych. W póŸniejszych wspomnieniach stwierdza³, ¿e tam
„uzyska³ wyobra¿enie o jednym, œwiêtym, katolickim i apostolskim Koœciele.
Tam po raz pierwszy ujrza³em rzeczywistoœæ jednego œwiata pod w³adz¹ Chrystusa. Tam zawi¹za³em przyjaŸnie z ludŸmi z ca³ego œwiata, które okaza³y siê
trwa³e i wartoœciowe”. Wydarzenie z 1947 okreœli³ mianem ekumenicznego
nawrócenia. Rok póŸniej by³ delegatem m³odzie¿owym na I Zgromadzeniu
Ogólnym ŒRK w Amsterdamie. Pracowa³ w sekcji m³odzie¿owej III, jej rezultaty przedstawi³ na plenum, wchodzi³ w dyskusjê na temat „odpowiedzialnego
spo³eczeñstwa”. Pozna³ osobiœcie holendersk¹ królow¹ Wilhelminê, potem by³
przez ni¹ wielokrotnie zapraszany.
W 1948 roku koñczy Richmond College w Londynie z tytu³em baka³arza
teologii; szeœæ lat póŸniej uzyskuje na tej samej uczelni stopieñ magistra teologii. Jednoczeœnie zostaje sekretarzem zamorskim Brytyjskiego Zwi¹zku Stu-
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dentów Chrzeœcijañskich, organizacji miêdzywyznaniowej. Jest tam odpowiedzialny za misje, sprawy miêdzynarodowe i zagranicznych studentów. W roku
nastêpnym bierze udzia³ w Zgromadzeni Generalnym Chrzeœcijañskiego
Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich w Whitby (Ontario, Kanada), przewodniczy tam komisji 5: „Chrzeœcijañski œwiatowy zwi¹zek studentów w Koœciele
wzrastaj¹cym” .
W 1950 roku Koœció³ metodystyczny wzywa go do powrotu do Indii Zachodnich, zostaje superintendentem rejonowym na Haiti. Tamtejsza wspólnota
jest w 90 % z³o¿ona z analfabetów, którzy pos³uguj¹ siê kreolskim francuskim,
jêzykiem, który jest znany Potterowi. Panuje tam niewiedza, choroba i zabobon wœród niezwykle biednych mieszkañców wyspy. Anga¿uje siê w pracê
wœród m³odzie¿y. Po czterech latach powraca do Europy, zostaje wspó³pracownikiem referatu m³odzie¿y ŒRK.
W 1953 roku na zlecenie ŒRK odbywa podró¿ do Afryki zachodniej, okolic,
sk¹d wywodzi³a siê czêœæ jego rodziny. W roku nastêpnym uczestniczy w II
Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Evanston k. Chicago. Mia³ tam wyk³ad o pracy referatu m³odzie¿y ŒRK, wskazuj¹c na jej znaczenie dla ruchu ekumenicznego w okresie powojennym. Chwali³ zaanga¿owanie m³odzie¿y na rzecz jednoœci europejskiej. Od 1954 roku pracowa³ w referacie m³odzie¿owym ŒRK w
Genewie, a w latach 1956-57 – w Nowym Jorku. W latach 1958–61 pe³ni³
funkcje kierownika tej jednostki. W tym czasie odbywa wiele podró¿y po
œwiecie.
W 1956 roku wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski w Londynie z Doreen, córk¹
duchownego metodystycznego Claude Cousin z Panamy.
W latach 1960–68 by³ przewodnicz¹cym Œwiatowego Zwi¹zku Studentów
Chrzeœcijañskich, a jednoczeœnie sekretarzem ds. Afryki i Indii Zach. Metodystycznego Towarzystwa Misyjnego w Londynie.
Podczas Europejskiej Konferencji M³odzie¿y Chrzeœcijañskiej w Lozannie
(Szwajcaria) w 1960 roku Potter przej¹³ odpowiedzialnoœæ za studia biblijne.
W czasie obrad da³a siê zauwa¿yæ wzbudzona œwiadomoœæ w zakresie wzrastaj¹cej roli krajów Trzeciego Œwiata, zwrócono uwagê na konflikt Pó³noc – Po³udnie, uznano rewolucyjn¹ si³ê spo³eczeñstwa w pañstwach nieeuropejskich.
Wywi¹za³a siê tak¿e ostra dyskusja wokó³ mo¿liwoœci wspólnego celebrowania Wieczerzy Pañskiej. Poza oficjalnym programem konferencji mia³a miejsce
interkomunia. Potter bez wahania wzi¹³ odpowiedzialnoœæ za tê decyzjê na siebie. Stwierdzi³, ¿e „odda³a ona Koœcio³om us³ugê, gdy¿ obudzi³a je z nienaturalnej sytuacji, w jakiej jako Koœcio³y siê znajdujemy. Pojawia siê w naszych
Koœcio³ach coœ w rodzaju samozadowolenia oraz tendencja do ³atwego pomijania g³êbokich kwestii jednoœci”. Lozanna oznacza³a dla Pottera przejœciowe
rozstanie siê z prac¹ ŒRK.
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W III Zgromadzeniu ŒRK w New Delhi (1961) Potter uczestniczy³ jako doradca. W wyg³oszonym referacie „Wspólnie pod¹¿aæ ku deklarowanej jednoœci” podtrzymywa³ stanowisko m³odzie¿y w Lozannie, popiera³ ka¿d¹ powa¿n¹ próbê wspólnego sprawowania Wieczerzy Pañskiej. Wskazywa³, ¿e nie
tylko m³odzie¿, lecz równie¿ ruch misyjny i Koœcio³y w krajach zdominowanych przez religie niechrzeœcijañskie tego pragn¹. Postulowa³, by praca Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a zosta³a rozszerzona na Azjê i Afrykê. Jednoczeœnie
dodawa³: To rozszerzenie stawia jednak Wiarê i Ustrój Koœcio³a przed pewnym problemem. Dotychczas jej formy myœli i wyra¿ania mia³y jednoznacznie
zachodni charakter, z silnym zaakcentowaniem scholastyki. Pyta³: czy Koœcio³y w Afryce i Azji bêd¹ musia³y przej¹æ ca³y balast scholastycznej terminologii
i scholastycznych pojêæ, aby móc uczestniczyæ w rozmowach prowadzonych
w ramach Wiary i Ustroju? Tym wyst¹pieniem Potter sta³ siê rzecznikiem teologów z dawnych obszarów misyjnych, którzy swoje myœli musieli wyra¿aæ
nie tylko w obcym im, wyuczonym jêzyku, lecz przede wszystkim w kategoriach pojêæ, która im by³a obca.
W latach 60. XX wieku, tj. po Zgromadzeniu w New Delhi, Potter przekszta³ca siê z klasycznego dzia³acza m³odzie¿owego w reprezentanta Trzeciego Œwiata, a to oznacza³o, ¿e w jego myœleniu priorytetami sta³y siê: pomoc
rozwojowa, rasizm i wszystkie kwestie zwi¹zane z prac¹ misyjn¹. Jednoczeœnie dystansuje siê od swego brytyjskiego dziedzictwa.
Jako sekretarz Metodystycznego Towarzystwa Misyjnego w Londynie by³
stale w podró¿y, wystêpowa³ w radiu i telewizji, publikowa³ artyku³y, przemawia³ i g³osi³ kazania. W 1961 roku uczestniczy³ w X Metodystycznej Konferencji Œwiatowej w Oslo, gdzie zostaje wybrany w sk³ad komitetu wykonawczego (1961-66). W metodyzmie chwali³ jego wymiar biblijny, spo³eczny i
ekumeniczny oraz charakter przebudzeniowy. By³ dumny z metodystów – ekumenistów, takich jak John Mott i D. T. Niles. Wysoko ceni³ pisma i pieœni Wesley’a. Uwa¿a³, ¿e miêdzy metodyzmem i ekumenizmem istnieje duchowe pokrewieñstwo. Zwraca³ uwagê, ¿e zalet¹ metodyzmu jest to, ¿e nie posiada konkretnych ksi¹g wyznaniowych, lecz g³osi uniwersalizm Ewangelii. Jednak
wspó³czesnemu metodyzmowi zarzuca³ tendencje instytucjonalistyczne, które
– jego zdaniem – by³y niezgodne z ideami Wesley’a.
W 1966 zaproponowano mu objêcie kierownictwa Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji ŒRK. Œwiatowa Konferencja Misyjna w Mexico City (1963)
formu³uj¹c has³o „Misja na szeœciu kontynentach” zapowiada³a zmianê dotychczasowego kursu w pracy tego organu Rady. Potter, obejmuj¹c zaproponowane
mu stanowisko w 1967 roku, do grona swoich wspó³pracowników wprowadzi³
ludzi mu znanych z wczeœniejszej pracy m³odzie¿owej, ludzi wywodz¹cych siê z
ró¿nych stron œwiata. Pod jego kierownictwem Komisja sta³a siê w nied³ugim
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czasie t¹ instancj¹ w Radzie, która dostrzeg³a wartoœci myœli teologicznej w tzw.
Trzecim Œwiecie. Po zreorganizowaniu struktur Rady mianowany zosta³ w lutym
1971 roku przewodnicz¹cym pierwszego Zespo³u Programowego – „Wiara i
Œwiadectwo” i jednoczeœnie zastêpc¹ sekretarza generalnego ŒRK. W tym samym roku uzyska³ doktorat teologii Uniwersytetu w Hamburgu.
Jak ju¿ wspomniano na wstêpie, Komitet Naczelny na posiedzeniu
w Utrechcie w sierpniu 1972 roku wybra³ Philipa Pottera na stanowisko sekretarza generalnego. Pe³ni¹c tê funkcjê uzyska³ rozg³os zarówno dziêki swoim
poruszaj¹cym kazaniom i studiom biblijnym, jak i zaanga¿owaniu na rzecz
sprawiedliwoœci, godnoœci cz³owieka i rozwoju krajów Trzeciego Œwiata. By³
jednym z g³ównych animatorów Programu Zwalczania Rasizmu, w ramach
którego ŒRK udziela³a systematycznego wsparcia finansowego organizacjom
antyrasistowskim, w tym tak¿e ruchom wyzwoleñczym w Afryce Po³udniowej.
Z powodu tej dzia³alnoœci Rada (a zw³aszcza jej sekretarz generalny) by³a wielokrotnie krytykowana przez protestancki establishment Europy Zachodniej i
Ameryki Pó³nocnej. W okresie jego urzêdowania ŒRK, przy œcis³ej wspó³pracy
z teologami rzymskokatolickimi, przyjê³a na posiedzeniu w Limie (1982) godny odnotowania tekst konwergencji w sprawie „Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego”.
Ks. dr Philip Potter w kwietniu 1975 roku z³o¿y³ wizytê w Polsce. Podczas
swojego pobytu odby³ dwie rozmowy robocze z czo³owymi dzia³aczami Polskiej Rady Ekumenicznej. Odwiedzi³ te¿ Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹, gdzie spotka³ siê z pracownikami naukowymi i studentami, oraz Towarzystwo Biblijne. W zborze metodystycznym wyg³osi³ kazanie, które mieli
mo¿noœæ wys³uchaæ wierni ró¿nych wyznañ.
Sekretarz generalny spotka³ siê tak¿e z grup¹ przedstawicieli Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu z jej przewodnicz¹cym bp. W³adys³awem Mizio³kiem. Podczas rozmowy Mizio³ek poinformowa³ sekretarza generalnego o rozwoju idei ekumenicznej w Koœciele katolickim w Polsce oraz o inicjatywach
ekumenicznych podejmowanych wspólnie z PRE, zw³aszcza w ramach Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Potter ze swej strony omówi³ stan stosunków miêdzy Watykanem a Genew¹.
Poza Warszaw¹ ks. dr P. Potter odwiedzi³ Kraków i Oœwiêcim. Podczas pobytu w Krakowie zapozna³ siê z histori¹ miasta, zwiedzi³ m.in. Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego, Collegium Maius oraz spotka³ siê z przedstawicielami oddzia³ów wojewódzkich PRE z Krakowa i Katowic. Podczas zwiedzania
obozu zag³ady w Oœwiêcimiu z³o¿y³ wieniec pod œcian¹ œmierci.
Zapytany podczas konferencji prasowej o impresje z pobytu w naszym kraju, ks. dr Potter odpowiedzia³, ¿e jest bardzo zadowolony z przybycia do Polski. W ci¹gu zaledwie kilku dni móg³ siê zapoznaæ z ¿yciem Koœcio³ów niesteSYLWETKI
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ty tylko na szczeblu zarz¹dów. Za zjawisko wyj¹tkowe uzna³ Chrzeœcijañsk¹
Akademiê Teologiczn¹, która kszta³ci przysz³ych duchownych Koœcio³ów o
ró¿nych tradycjach wyznaniowych; uczelnia ta zrobi³a na nim du¿e wra¿enie.
Nastêpnie doda³: zdajê sobie sprawê z obci¹¿eñ historycznych, które rzutuj¹ na
stosunki miêdzywyznaniowe w Polsce. Mimo to jestem zaskoczony, ¿e nie ma
dostatecznej wspó³pracy miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a innymi Koœcio³ami. Mam nadziejê, ¿e dobra atmosfera wspó³pracy pomiêdzy Watykanem
a Genew¹ udzieli siê tak¿e Koœcio³om w Polsce. Dialog miêdzy Koœcio³ami
w waszym kraju winien siê bardziej rozwijaæ.
W czerwcu 1984 roku ks. dr Philip Potter podejmowa³ w Centrum Ekumenicznym w Genewie papie¿a Jana Paw³a II. W wyg³oszonym przemówieniu
stwierdzi³: „Obecnoœæ Waszej Œwi¹tobliwoœci wœród nas w okresie œwiêta Zes³ania Ducha Œwiêtego dowodzi wyraŸnie, ¿e wspólnie pragniemy zwiastowaæ
Ewangeliê s³owem i czynem, ¿yæ ni¹ i d¹¿yæ do wype³nienia modlitwy naszego Pana, abyœmy stanowili jedno, aby œwiat uwierzy³, ¿e Ten, którego imiê
nosimy, zosta³ pos³any po to, aby go zbawiæ. Ale to nasze pragnienie musi
dojœæ do g³osu w naszym aktywnym, wspólnym zaanga¿owaniu, wychodz¹cym poza ramy formalnej wspó³pracy, w odnowie ¿ycia w Duchu, w rozpoznawaniu znaków czasu, w konkretnym pos³uszeñstwie wobec Ewangelii w ka¿dym miejscu, w gotowoœci znajdowania nowych mo¿liwoœci, które ludowi Bo¿emu pozwol¹ zamanifestowaæ dary Ducha przez wiêŸ pokoju”.
Jan Pawe³ II zwracaj¹c siê bezpoœrednio do sekretarza generalnego stwierdzi³: „Doktorze Potter, to nie by³ przypadek, ¿e w 1974 r. zaproszono Ksiêdza
do Rzymu w celu wyg³oszenia przemówienia do cz³onków Synodu Biskupów
(…) Ksi¹dz przedstawi³ Synodowi, jak Œwiatowa Rada Koœcio³ów pojmuje zadanie misyjne. Ju¿ przy tej okazji sta³o siê jasne, ¿e wielkie i pal¹ce problemy
ewangelizacji i jej metod, dialogu z innymi religiami, relacji wzajemnej miêdzy Ewangeli¹ a kultur¹, s¹ zadaniem, w którego rozwi¹zywaniu winni uczestniczyæ wszyscy chrzeœcijanie”.
Wydane z okazji wizyty Jana Paw³a II Wspólne oœwiadczenie ŒRK i Watykanu stwierdza³o: „Jesteœmy braæmi i siostrami w Chrystusie, który obdarzy³ nas ¿yciem na chwa³ê Boga. Dzisiejsze spotkanie wyra¿a coœ z tego, co
nas ³¹czy we wspólnym powo³aniu, wyra¿a te¿ nasz¹ wzajemn¹ za siebie odpowiedzialnoœæ jako cz³onków Cia³a Chrystusowego. Niech stanie siê ono
okazj¹ do nadziei i znakiem rzeczy przysz³ych, owocn¹ odpowiedzi¹ na wolê
Boga i na modlitwê naszego Pana, ‘aby wszyscy stanowili jedno, aby œwiat
uwierzy³’”.
Po odejœciu z ŒRK, ks. dr Philip Potter wyk³ada³ teologiê na Jamajce, póŸniej przeniós³ siê do Niemiec, gdzie jego druga ¿ona, Bärbel Wartenberg, pe³ni³a funkcjê biskupa ewangelickiego. Pierwsza ¿ona, Doreen, muzyczka i kom-
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pozytorka, zmar³a w 1980 roku. By³ aktywnym uczestnikiem Zgromadzeñ
Ogólnych ŒRK – od pierwszego w Amsterdamie (1948) do dziewi¹tego w Porto Alegre (2006).
Podczas nabo¿eñstwa pogrzebowego w Lubece 16 kwietnia 2015 roku przemawiali miêdzy innymi: anglikañski arcybiskup Desmond Tutu z Republiki
Po³udniowej Afryki, znany przeciwnik polityki apartheidu, ks. dr Konrad Raiser – by³y sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Ofelia Ortega Suarez – by³a prezydent ŒRK. Ks. dr Olaf Fykse Tveit – aktualny sekretarz generalny ŒRK powiedzia³, ¿e zmar³y „by³ zawsze gotowy do dyskusji, chcia³, by ŒRK stanowi³a
otwart¹ przestrzeñ dla ekumenicznej refleksji i ekumenicznego dzia³ania. Philip Potter pozostaje wiarygodnym œwiadkiem wizji Królestwa Bo¿ego i jego
prawdziwych wartoœci, jakimi s¹ ‘sprawiedliwoœæ i pokój, i radoœæ w Duchu
Œwiêtym’ (Rz 14, 17b)”.
Karol Karski
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KSI¥DZ KONRAD MARIA PAWE£
RUDNICKI
1926 – 2013

Zmar³ 12 listopada 2013 roku w Krakowie w wieku 87 lat. By³ duchownym mariawickim, teologiem, ekumenist¹, astronomem, autorem ponad 300
publikacji naukowych i podrêczników szkolnych.
Urodzi³ siê 2 lipca 1926 r. w Warszawie w rodzinie o pogl¹dach zdecydowanie lewicowych. Jego matka Maria nale¿a³a do PPS-u (wspó³pracowa³a z
Józefem Pi³sudskim), zaœ ojciec Lucjan, znany pisarz i publicysta, autor g³oœnej kiedyœ ksi¹¿ki „Stare i nowe”, by³ dzia³aczem ruchu robotniczego,
wspó³za³o¿ycielem Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Wychowany
w tych pogl¹dach m³ody Konrad równie¿ zwi¹za³ siê z lewic¹ – na prze³omie
1943/1944 walczy³ w partyzantce Gwardii Ludowej a¿ do rozwi¹zania oddzia³u w 1945 r. W czasie okupacji w Piotrkowie Trybunalskim wraz z matk¹
udzieli³ schronienia grupie ¯ydów, m.in. rodzinie Weintraubów, za co w
1996 r. otrzyma³ tytu³ Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata oraz honorowe
obywatelstwo pañstwa Izrael. Po wojnie studiowa³ na Uniwersytecie Warszawskim, w 1949 obroni³ magisterium z filozofii, w 1952 doktorat z nauk
matematyczno-przyrodniczych. W latach 1957-59 studiowa³ w mariawickim
Seminarium Duchownym w P³ocku. Studia teologiczne ³¹czy³ z badaniami
naukowymi – habilitowa³ siê z nauk matematyczno-fizycznych na UW, a w
1975 r. otrzyma³ tytu³ profesora astronomii Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Specjalizowa³ siê w astronomii gwiazdowej, pozagalaktycznej, kosmologii,
metodologii nauk, teologii mistycznej. W 1965 jako pierwszy Polak po II
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wojnie œwiatowej odkry³ w USA now¹ kometê, nazwan¹ od jego nazwiska C/
1966 T1 Rudnicki. By³ cz³onkiem prezydium Komitetu Historii Nauki i
Techniki PAN i cz³onkiem S¹du Kole¿eñskiego Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego. Nale¿a³ do Sekcji Matematyczno-Przyrodniczej w Goetheanum w Dornach (Szwajcaria).
Jak wynika z informacji o studiach seminaryjnych, wychowany w duchu
ateistycznym prze¿y³ religijne oœwiecenie i to w³aœnie po religijnych poszukiwaniach w mariawityzmie. W 1959 r. otrzyma³ w P³ocku œwiêcenia kap³añskie w Koœciele Starokatolickim Mariawitów. Pe³ni³ pos³ugê duszpastersk¹ w Polsce w Krakowie (krótko równie¿ w Warszawie), USA i
Szwajcarii, w 1979 r. zosta³ wybrany na ministra generalnego Zgromadzenia
Mariawitów (instytucji niepokrywaj¹cej siê ze strukturami Koœcio³a), którym by³ do œmierci. Od 1989 r. by³ profesorem teologii dogmatycznej i
mistycznej w Mariawickim Seminarium Duchownym w P³ocku, wyk³ada³
te¿ krótko w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Od 1996 r. by³ redaktorem wykonawczym czasopisma „Praca nad sob¹”, wspó³pracowa³ z periodykiem „Wolnomularz Polski”. By³ cz³onkiem Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego. Od 1997 r. nale¿a³ do Komisji ds. Dialogu
Teologicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów. Czêsto bra³ udzia³ we wspólnych nabo¿eñstwach w ramach Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Gdy pracowa³
w papieskim obserwatorium astronomicznym w Castel Gandolfo, Jan Pawe³
II zaprosi³ go do odprawienia mariawickiej mszy w prywatnej kaplicy
papie¿a. Wœród ulubionych lektur wymienia³ Pismo Œwiête, Ojców Koœcio³a.
Tyle wiadomoœci, które znalaz³em w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej, troszkê je tylko uzupe³niaj¹c na podstawie Wikipedii. Dodam swoje wspomnienie. Ksiêdza profesora Rudnickiego pozna³em w po³owie lat 60.
przez Krystynê Zonnow¹, ¿onê znanego astronoma, z któr¹ siê bardzo przyjaŸni³em. Pamiêtam spotkanie we trójkê w ich domu przy Alejach Ujazdowskich. Astronomia nie by³a moj¹ specjalnoœci¹, ale ekumenia pasjonowa³a
mnie ju¿ wówczas ogromnie. Wybitny filozof, a sk¹din¹d gor¹cy ekumenista
Andrzej Grzegorczyk opublikowa³ w „Wiêzi” artyku³ pod tytu³em „Nasi bracia mariawici”, tekst prze³omowy, dokonuj¹cy przewrotu wrêcz kopernikañskiego w rzymskokatolickim myœleniu o tym wyznaniu, wiêc chcia³em, by w
piœmie, w którym wtedy pracowa³em, zabra³ g³os po tekœcie Grzegorczyka
tak¿e mariawicki duchowny, cz³owiek wybitny i o tak nietypowej biografii.
Tak siê te¿ sta³o, w numerze z maja 1966 r. ukaza³ siê jego tekst prezentuj¹cy
interesuj¹co jego Koœció³. Potem nasz kontakt by³ bardzo rzadki, ale nie
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urwa³ siê ca³kiem: pamiêtam, ¿e przeczyta³em przynajmniej jeden numer
„Pracy nad Sob¹” i znalaz³em tam cenn¹ wskazówkê psychologiczno-duszpastersk¹.
Na koniec takie moje „g³oœne myœlenie”. Wybieraj¹c wœród wyznañ chrzeœcijañskich jako œrodowisko wiary dla siebie w³aœnie Koœció³ Starokatolicki
Mariawitów, tak przecie¿ bardzo szkalowany, m³ody Konrad Rudnicki okaza³, ¿e lubi chodziæ w³asnym drogami. Co ja, sk¹din¹d „rzymski” katolik,
mam mu za dobre.
Jan Turnau
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Ze œwiata
1 czerwca 2014 roku odby³a siê w Bejrucie (Liban) intronizacja Morana
Mor Ignatiusa Aphrema II, nowego patriarchy syryjsko-prawos³awnego Antiochii i ca³ego Wschodu, zwierzchnika Syryjskiego Koœcio³a Prawos³awnego.
Jego poprzednik, Ignatius Zakka I Iwas, zmar³ 21 marca po d³u¿szej chorobie.
Nowy patriarcha urodzi³ siê 3 maja 1965 r. w Qamishli (Syria). Teologiê studiowa³ w Libanie, Egipcie i w St. Patrick’s College w Maynooth (Irlandia). W
latach 1996 – 2014 by³ arcybiskupem wyznawców Koœcio³a syryjskiego w
USA. W imieniu Œwiatowej Rady Koœcio³ów, której Koœció³ syryjski jest
cz³onkiem, ¿yczenia nowego patriarsze przes³a³ jej sekretarz generalny Olaf
Fykse Tveit. Stwierdzi³, ¿e tê intronizacjê nale¿y potraktowaæ jako „znak nadziei” zw³aszcza w tak „trudnym czasie dla Syrii i ca³ego regionu Bliskiego
Wschodu”. Nowy patriarcha by³ uczestnikiem trzech ostatnich zgromadzeñ
ogólnych ŒRK, cz³onkiem jej Komitetu Naczelnego i Wykonawczego. Wspó³pracowa³ tak¿e z Krajow¹ Rad¹ Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w USA.


 Prezydenci Œwiatowej Rady Koœcio³ów, zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹,
wystosowali z okazji Œwiêta Zes³ania Ducha Œwiêtego orêdzie do wiernych
wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich. Zwracaj¹ w nim miêdzy innymi uwagê
na problem zagro¿enia œrodowiska naturalnego cz³owieka.
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 O destruktywn¹ rolê na Ukrainie i podwa¿anie relacji katolicko-prawos³awnych oskar¿y³ grekokatolików przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych
Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion.
Mia³o to miejsce 3 czerwca podczas IV Europejskiego Forum Katolicko-Prawos³awnego w Miñsku. Hilarion nawi¹za³ do obecnego konfliktu na Ukrainie
oraz podzia³u politycznego i religijnego tamtejszego spo³eczeñstwa. Obarczy³
grekokatolików odpowiedzialnoœci¹ za narastanie konfliktu. „S³owa ich wiod¹cego arcybiskupa, hierarchów i duchownych oraz niezwykle upolitycznione
stanowisko doprowadzi³y do polaryzacji spo³eczeñstwa i nasilenia konfliktu,
który ju¿ doprowadzi³ do licznych ofiar” – stwierdzi³. Zaznaczy³, ¿e w przeciwieñstwie do Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego Patriarchatu Moskiewskiego unici ostentacyjnie poparli tylko jedn¹ stronê konfliktu. „Agresywne
s³owa unitów, dzia³ania ukierunkowane na podwa¿anie kanonicznego Koœcio³a
prawos³awnego [Patriarchatu Moskiewskiego], aktywne kontakty ze schizmatykami [prawos³awnym Patriarchatem Kijowskim] i d¹¿enie do podzia³u jednego wielonarodowego Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego spowodowa³y
ogromne szkody nie tylko Ukrainie i jej obywatelom, ale tak¿e dla dialogu prawos³awno-katolickiego” – stwierdzi³ metropolita Hilarion. Jego zdaniem przypomina to czasy, kiedy prawos³awni i katolicy postrzegali siebie jako rywale.

Nadziejê na systematyczny dialog i konstruktywn¹ wspó³pracê wyrazili
zwierzchnicy religijni Ukrainy w depeszy gratulacyjnej do nowego prezydenta
tego kraju Petra Poroszenki. W og³oszonym 3 czerwca dokumencie Wszechukraiñska Rada Koœcio³ów i Organizacji Religijnych (WRKiOR) podkreœli³a, ¿e
taki dialog i wspó³dzia³anie z g³ow¹ pañstwa ma na celu rozwi¹zywanie na
czas problemów, jakie od wielu lat istniej¹ w stosunkach pañstwowo-koœcielnych i w spo³eczno-humanitarnej dzia³alnoœci instytucji religijnych. „Spo³eczeñstwo ukraiñskie w ostatnich miesi¹cach prze¿y³o skomplikowane doœwiadczenia, licz¹c na dobre zmiany, pragn¹c oczyszczenia od korupcji i samowoli w³adzy, walcz¹c o swoje prawa i swobody” – napisali autorzy
pozdrowieñ. Zwrócili uwagê, ¿e przed pañstwem stoi obecnie wiele wyzwañ
zwi¹zanych z zagro¿eniami zewnêtrznymi i wewnêtrznymi. List podpisa³ w
imieniu wszystkich cz³onków WRKiOR jej przewodnicz¹cy, metropolita czerniowiecki i bukowiñski Onufry, tymczasowy zwierzchnik Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego Patriarchatu Moskiewskiego. Odk¹d na Ukrainie upad³y
prorosyjskie w³adze i sta³o siê jasne, jaki jest stosunek Rosji do Ukrainy,
³atwiej siê nam rozmawia z naszymi braæmi z Cerkwi Ukraiñskiej Patriarchatu
Moskiewskiego – powiedzia³ kard. Lubomyr Huzar, by³y zwierzchnik Koœcio³a greckokatolickiego na Ukrainie. W tym kontekœcie wyrazi³ on ubolewanie,
¿e Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan, aby nie uraziæ Patriarchatu Mo
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skiewskiego, unika kontaktów z Cerkwiami nie podlegaj¹cymi Moskwie. Kiedy Jan Pawe³ II przyby³ w 2001 r. na Ukrainê, rozmawia³ ze wszystkimi i zosta³o to odebrane bardzo pozytywnie – podkreœli³ kard. Huzar. W wywiadzie
dla czasopisma Catholic World Report sprzeciwi³ siê on równie¿ postrzeganiu
jego Koœcio³a jako g³ównej przeszkody w relacjach miêdzy Koœcio³em katolickim i Patriarchatem Moskiewskim. Rozszerza siê nawet pog³oski, ¿e grekokatolicy przeœladuj¹ prawos³awnych na zachodniej Ukrainie.
 Podczas spotkania przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej i Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech rozmawiano m.in. o sytuacji Koœcio³ów
w obu krajach, Dekadzie Reformacji, rocznicy wybuchu I wojny œwiatowej,
wydarzeniach na Ukrainie, dialogu w zakresie eklezjologii oraz inicjatywach
na rzecz spo³eczeñstwa obywatelskiego. Posiedzenie Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) odby³o siê 30 czerwca w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli: bp Hans-Jürgen
Abromeit, przedstawiciel Rady EKD do spraw kontaktów z Polsk¹, ks. nadradca Michael Hübner z wydzia³u EKD ds. Europy Œrodkowej, Wschodniej i Po³udniowo-Wschodniej, abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej
oraz ks. Ireneusz Lukas, dyrektor PRE. Uczestnicy spotkania rozmawiali tak¿e
o sytuacji spo³eczno-politycznej na Ukrainie oraz roli Koœcio³ów w procesie
pojednania. Wa¿nym tematem rozmów by³a przypadaj¹ca w 2015 r. 50. rocznica opublikowania Memorandum Wschodniego (Ostdenkschrift) oraz 70. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej. Koœcio³y w Polsce i Niemczech planuj¹
wspólne uroczystoœci zwi¹zane z tymi wydarzeniami. Kolejne posiedzenie Komisji Kontaktów PRE–EKD zaplanowano na czerwiec 2015 r. w Warszawie.
 Dialog z Koœcio³em anglikañskim bêdzie trwa³, choæ decyzja Koœcio³a
Anglii o dopuszczeniu kobiet do biskupstwa stanowi kolejn¹ przeszkodê do
pe³nej jednoœci – oœwiadczy³ abp Bernard Longley, przewodnicz¹cy Wydzia³u
ds. Dialogu i Jednoœci Katolickiej Konferencji Biskupiej Anglii i Walii. Z kolei
sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, której cz³onkiem jest Koœció³
Anglii, wyrazi³ zadowolenie z decyzji jego Synodu Generalnego, przyjêtej
zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Pastor Olav Fykse Tveit wyrazi³ nadziejê,
¿e „zachêci ona kobiety w Koœciele Anglii do korzystania ze swych darów na
wszystkich stanowiskach chrzeœcijañskiej pos³ugi, do których ich Koœció³
mo¿e je teraz wezwaæ”. Jego zdaniem decyzja ta oka¿e siê b³ogos³awiona dla
misji Koœcio³a Anglii. W izbie biskupów œwiêcenie biskupek uzyska³o 37 g³osów, przy 2 przeciw i 1 wstrzymuj¹cym siê, w izbie duchownych – 162 by³o
za, 25 przeciw i 4 wstrzymuj¹ce siê, zaœ w izbie œwieckich – 152 za, 45 przeciw i 5 wstrzymuj¹cych siê. Œwiêcenie kobiet na biskupów wspiera³ zarówno
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obecny prymas Koœcio³a abp Justin Welby, jak i brytyjski premier David Cameron, który oœwiadczy³ w parlamencie, ¿e wraz z t¹ decyzj¹ Koœció³ Anglii
oka¿e siê „Koœcio³em nowoczesnym, wspó³brzmi¹cym ze spo³eczeñstwem”.
 Pastor Olav Fykse Tveit, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów wyrazi³ 21 lipca g³êbokie zatroskanie tragiczn¹ sytuacj¹ chrzeœcijan w Iraku, zagro¿onych przez oddzia³y d¿ihadystów z Pañstwa Islamskiego (IS). Setki
osób „¿yj¹ w dramatycznej sytuacji – przypomina sekretarz generalny ŒRK –
zmuszone nawet p³aciæ podatki od tego, ¿e s¹ chrzeœcijanami. Wiêkszoœæ z
nich musia³a opuœciæ swoje wioski, mieszkania i w³asne dobra, by szukaæ bezpiecznego schronienia”. „Z wielkim bólem – podkreœla pastor Tveit – obserwujemy kres obecnoœci chrzeœcijan w Mosulu, której pocz¹tki siêgaj¹ pierwszych wieków chrzeœcijañstwa”. W oœwiadczeniu sekretarz generalny ŒRK potwierdza tak¿e zdecydowane potêpienie przemocy w stosunku do wszystkich
mniejszoœci religijnych, a nawi¹zuj¹c do s³ów chaldejskiego patriarchy Babilonii Louisa Raphaëla Saka I, nie waha siê okreœliæ aktualnego przebiegu wydarzeñ w Iraku jako „niepokoj¹cego”, a przeœladowañ antychrzeœcijañskich jako
„tragicznych”.
 Zestrzelenie malezyjskiego samolotu MH17 nad wschodni¹ Ukrain¹ wywo³a³o poruszenie na ca³ym œwiecie. Na tragedie odpowiedzia³y Koœcio³y –
nie tylko poprzez oficjalne kondolencje œwiatowych i lokalnych liderów religijnych, ale równie¿ bardzo konkretnie, oferuj¹c pomoc duszpastersk¹. W holenderskich koœcio³ach odby³y siê msze i nabo¿eñstwa ¿a³obne w intencji ofiar
i ich rodzin. Spoœród 298 zabitych a¿ 198 to obywatele Królestwa Niderlandów. Nabo¿eñstwa odbywa³y siê tak¿e w pozosta³ych krajach, z których pochodzi³y pozosta³e ofiary (Malezja, Australia, Indonezja czy Wielka Brytania),
a tak¿e na Ukrainie. Niezwykle ostre oœwiadczenie wyda³ patriarcha Filaret,
zwierzchnik Ukraiñskiej Cerkwi Prawos³awnej Kijowskiego Patriarchatu, który obwini³ za katastrofê Rosjê i wspieranych przez ten kraj terrorystów z separatystycznych zgrupowañ.
 Sprawy rozumienia chrzeœcijañskiego sakramentu chrztu by³y g³ównym
przedmiotem posiedzenia Luterañsko-Katolickiej Komisji ds. Jednoœci, która
w dniach 20-28 lipca obradowa³a w klasztorze Bose kolo Turynu. Zagadnienie
„Chrzest i Wzrastaj¹ca Komunia” jest pi¹tym tematem badawczym, podjêtym
przez Komisjê w 2009 roku. Proces ten zosta³ przerwany w kilka lat póŸniej w
zwi¹zku z pracami nad wspólnym dokumentem Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan „Od konfliktu do komunii”, przygotowywanym na 500. rocznicê Reformacji. Og³oszono go w 2013
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jako pomoc we wspólnej refleksji obu Koœcio³ów nad wydarzeniem sprzed pó³
tysi¹ca lat i nad 50-leciem istnienia wspólnej komisji – obie te rocznice przypadaj¹ w³aœnie w 2017 r. Obecnie Komisja powróci³a do rozpatrywania tematu
chrztu i rosn¹cej komunii miêdzy obu Koœcio³ami. Wspó³przewodnicz¹cymi
Komisji s¹ emerytowany luterañski biskup Helsinek Eero Huovinen i biskup
pomocniczy archidiecezji Birminghamu w Wielkiej Brytanii Leonard William
Kenney.
 Po raz pierwszy od czasów hitlerowskich zetknêliœmy siê z niezwyk³¹
pod wzglêdem cynizmu i k³amstw zmasowan¹ propagand¹ przeciw Ukrainie.
W ten sposób niekanoniczny patriarcha kijowski Filaret w liœcie do patriarchy
konstantynopolskiego Bart³omieja skomentowa³ niedawny list patriarchy moskiewskiego do tego samego odbiorcy. Cyryl oskar¿a³ w nim „roz³amowców”
z Patriarchatu Kijowskiego i „uniatów”, czyli grekokatolików o dzia³ania przeciw prawos³awiu kanonicznemu na wschodzie Ukrainy. Zdaniem Filareta
przez tê bezprzyk³adn¹ kampaniê za poœrednictwem w praktyce wszystkich
œrodków masowego przekazu Rosja usi³uje przekonaæ œwiat „o s³usznoœci
swych dzia³añ”. „W³aœnie jako czêœæ i owoc tej propagandy nale¿y rozpatrywaæ list patriarchy moskiewskiego Cyryla do Waszej Œwi¹tobliwoœci, opisuj¹cy wydarzenia w Donbasie jako wojnê domow¹ i konfrontacjê religijn¹” –
podkreœli³ Filaret. „W rzeczywistoœci wydarzenia w Donbasie s¹ nastêpstwem
zbrojnej agresji Rosji przeciw Ukrainie. Szefowie tzw. republik ludowych [donieckiej i ³ugañskiej], najemnicy, broñ, œrodki finansowe i wsparcie informacyjne – wszystko to idzie z Rosji przez zajêty [przez separatystów] odcinek
granicy” – przypomnia³ patriarcha kijowski i Rusi-Ukrainy. Zauwa¿y³, ¿e w
¿adnym innym miejscu kraju, oprócz tych, gdzie dzia³aj¹ najemnicy rosyjscy,
nie ma ani konfliktów zbrojnych, ani innych form staræ, znamiennych dla wojen cywilnych i religijnych. Wyrazi³ nadziejê, ¿e Bart³omiej nie dopuœci do
wci¹gniêcia Koœcio³a prawos³awnego do kampanii niezwyk³ych k³amstw, jak¹
w³adze rosyjskie, w tym tak¿e przy pomocy patriarchy Cyryla, prowadz¹ przeciw temu krajowi. List zwierzchnika Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, do
którego odnosi siê Filaret w swym przes³aniu, pojawi³ siê 14 sierpnia na oficjalnej stronie Patriarchatu Moskiewskiego, po czym nazajutrz z nieznanego
powodu usuniêto go stamt¹d.

Prymas Wspólnoty Anglikañskiej, abp Justin Welby przyj¹³ w swojej
londyñskiej siedzibie w Lambeth Palace przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów
chrzeœcijañskich Wielkiej Brytanii. Spotkanie by³o wspóln¹ inicjatyw¹ abp.
Welby’ego oraz bp. Angaelosa, zwierzchnika prawos³awnych Koptów w tym
kraju. Ide¹ by³o zaproszenie do wspólnej modlitwy i przekazanie wyrazów so
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lidarnoœci chrzeœcijanom przeœladowanym na Bliskim Wschodzie. Po wspólnej
modlitwie anglikanów, katolików i prawos³awnych oraz przedstawicieli rodziny królewskiej opublikowano specjalny komunikat. Podkreœla siê w nim, ¿e
Bliski Wschód, miejsce narodzin chrzeœcijañstwa, prze¿ywa tragiczn¹ sytuacjê
ryzyka utraty swojej to¿samoœci, dziedzictwa i kultury. Powodem tego s¹ dzia³ania ideologicznych grup ekstremistów, którzy chc¹ wyeliminowaæ chrzeœcijañsk¹ obecnoœæ w tym rejonie œwiata. Uczestnicy wyrazili wdziêcznoœæ tym,
którzy z si³¹ i determinacj¹ wci¹¿ wyznaj¹ Chrystusa w Iraku i Syrii.
Wolfhart Pannenberg, jeden z najwybitniejszych teologów ewangelickich i ekumenistów, zmar³ 4 wrzeœnia w Monachium w wieku 86 lat. W latach
1967 – 1994 wyk³ada³ teologiê systematyczn¹ na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Monachium, pe³ni¹c tam jednoczeœnie funkcjê dyrektora za³o¿onego przez siebie Instytutu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu.
Ju¿ bardzo wczeœnie Pannenberg doszed³ do przekonania, ¿e ¿aden czynnik nie
zaciemnia tak bardzo prawdy Ewangelii o Jezusie Chrystusie jak podzia³y Koœcio³ów. Gdy¿ roz³amy koœcielne s¹ sprzeczne z wyznawaniem jednoœci Koœcio³a i przynosz¹ ujmê wiarygodnoœci jego zwiastowania. W ekumenicznym
zbli¿eniu Koœcio³ów chodzi zatem o nic innego jak tylko o prawdê chrzeœcijañskiego œwiadectwa wiary. Tote¿ zaanga¿owanie na rzecz ekumenii jest nie
tylko spraw¹ Koœcio³a, lecz tak¿e fundamentalnym zadaniem teologii jako nauki. Kieruj¹c siê tym przekonaniem przyczyni³ siê nie tylko do powstania Instytutu Ekumenicznego, lecz organizowa³ tak¿e regularnie seminaria ekumeniczne z partnerskim instytutem katolickim. Anga¿owa³ siê intensywnie w
ekumeniczne rozmowy Koœcio³ów. Na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej by³
cz³onkiem Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów, w Niemczech
dzia³a³ w Ekumenicznej Grupie Roboczej Teologów Ewangelickich i Katolickich. Wraz z kardyna³em Karlem Lehmannem przygotowa³ studium: „Lehrverurteilungen – kirchentrennend?” (1986), które sta³o siê wa¿n¹ podstaw¹ dla
opracowania luterañsko – katolickiej „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu” (1999). Jego zaanga¿owanie ekumeniczno-teologiczne
znalaz³o te¿ odzwierciedlenie w jego pracach teologicznych, zw³aszcza w trzytomowej „Teologii systematycznej” (1988-1993).


 8 wrzeœnia zmar³ w wieku 83 lat Otto Hermann Pesch, jeden z najwybitniejszych badaczy Lutra po stronie katolickiej. We wczesnych latach 50. XX
w. wst¹pi³ do zakonu dominikanów, teologiê i filozofiê studiowa³ w Bonn i
Monachium. G³êboko prze¿y³ Sobór Watykañski II (1962-65) jako wa¿ny
okres reform. Pod wp³ywem przemian soborowych pisa³ dysertacjê doktorsk¹
na temat fundamentalnych zagadnieñ antropologii u Augustyna, Tomasza z
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Akwinu i Lutra. Zakon przygotowywa³ go do nauczania teologii systematycznej w seminarium zakonnym. Zmieni³ te plany, gdy¿ pozna³ w tym czasie
swoj¹ przysz³¹ ¿onê i postanowi³ wyst¹piæ z zakonu. W latach 1975-1998 kierowa³ katedr¹ teologii kontrowersyjnej na Ewangelickim Wydziale Teologicznym w Hamburgu. W tym czasie powsta³y jego wa¿ne dzie³a na temat historii
Reformacji i Soboru Watykañskiego II. W latach 80. XX w. nale¿a³ do ekumenicznej grupy roboczej teologów ewangelickich i katolickich. Mia³ du¿y udzia³
w osi¹gniêciu luterañsko-katolickiej konwergencji w nauce o usprawiedliwieniu. Najwiêkszy rozg³os, zw³aszcza w krêgach luterañskich, uzyska³a jego
ksi¹¿ka o Lutrze: „Hinführung zu Luther” (1982).
 Obraduj¹cy we Lwowie ukraiñscy biskupi greckokatoliccy z kraju i diaspory, w tym tak¿e z Polski, og³osili 10 wrzeœnia przes³anie do wspólnoty
œwiatowej, zatytu³owane „Ukraina sp³ywa krwi¹”. Dokument ten, powsta³y –
jak zapewniaj¹ jego autorzy – w imieniu narodu ukraiñskiego, wzywa wierz¹cych ró¿nych wyznañ i religii, przywódców pañstw i ludzi dobrej woli do powstrzymania przelewu krwi i zbrodni przeciw ludzkoœci, gdy¿ od tego zale¿¹
losy nie tylko Ukrainy, ale i œwiata. Dokument podpisali arcybiskup wiêkszy
kijowsko-halicki Œwiatos³aw Szewczuk i 40 innych arcybiskupów i biskupów
z Ukrainy i z diaspory, m.in. z Polski: metropolita przemysko-warszawski abp
Jan Martyniak oraz biskupi: wroc³awsko-gdañski W³odzimierz Juszczak i pomocniczy w Przemyœlu Eugeniusz Popowicz.
 Kard. Kurt Koch, odpowiedzialny w Stolicy Apostolskiej za ekumenizm, po powrocie do Watykanu poinformowa³ o spotkaniu Miêdzynarodowej
Komisji Mieszanej ds. Katolicko-Prawos³awnego Dialogu Teologicznego.
Rozmawiano o prymacie i synodalnoœci w Koœciele. Zdaniem kard. Kocha
spotkanie to pokaza³o, ¿e najwiêksze rozbie¿noœci w tej kwestii istniej¹ dziœ
wewn¹trz samego prawos³awia. St¹d wielkie nadzieje wi¹¿e on z ogólnoprawos³awny synodem, który ma siê odbyæ w 2016 r. „Mam nadziejê, ¿e Koœcio³y
prawos³awne na nowo odkryj¹ w³asn¹ jednoœæ, bo jest to równie¿ warunek powodzenia naszego dialogu” – powiedzia³ Radiu Watykañskiemu szwajcarski
purpurat. Przyzna³ on, ¿e bardzo pozytywn¹ rolê odgrywa w tym wzglêdzie
patriarcha Konstantynopola. Koœció³ rosyjski, choæ nie we wszystkim siê zgadza, wykazuje wolê wspó³pracy i kontynuowania dialogu. Zaznaczy³ on jednak, ¿e i na tym ostatnim spotkaniu dosz³o do pewnego postêpu we wzajemnym dialogu.

Przed obchodami jubileuszowymi 125. rocznicy powstania Unii
Utrechckiej odby³o siê posiedzenie Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów
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Starokatolickich. Biskupi starokatoliccy obraduj¹cy w Utrechcie w dniach od
14 do 18 wrzeœnia zaprosili na swoje posiedzenie biskupów Syriackiego Koœcio³a Mar Thoma, Niezale¿nego Koœcio³a Filipiñskiego, Reformowanego
Episkopalnego Koœcio³a Hiszpanii oraz Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Biskupi starokatoliccy wraz z partnerami ekumenicznymi dyskutowali
nad wspólnym stanowiskiem ws. dokumentu Komisji Wiary i Ustroju Œwiatowej Rady Koœcio³ów zatytu³owanego „Koœció³: ku wspólnej wizji”. Oprócz
biskupów w obradach uczestniczyli teolodzy. Wypracowano wspólne stanowisko, ukazuj¹ce mo¿liwoœæ stworzenia globalnej wspólnoty katolickich Koœcio³ów lokalnych. Innym kluczowym tematem rozmów biskupów starokatolickich by³ aktualny stan rozmów z Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów.
Ustalono, ¿e podpisane przez biskupów mariawickich w kwietniu Porozumienie i Oœwiadczenie ws. ponownego przyjêcia Koœcio³a Starokatolickiego
Mariawitów do Unii Utrechckiej wymaga wewnêtrznego dialogu w ³onie
Koœcio³a mariawickiego, a tak¿e uporz¹dkowania spraw zwi¹zanych m.in. ze
zwo³aniem Synodu oraz doktryn¹ Koœcio³a. Biskupi Unii Utrechckiej zwrócili uwagê, ¿e ostatni synod mariawicki odby³ siê przed prawie 70 laty. Przebywaj¹cy w Utrechcie Biskup Naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów bp M. Ludwik Jab³oñski zadeklarowa³ wspólnie z biskupami starokatolickimi chêæ kontynuowania wysi³ków na rzecz ponownego przyjêcia
mariawitów do Unii Utrechckiej. Podczas kolejnego spotkania biskupów
Unii Utrechckiej podjêta zostanie równie¿ refleksja nt. statusu obserwatora
Koœcio³a mariawickiego w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹. Po obradach Konferencji Biskupów rozpoczê³y siê obchody 125-lecia Unii Utrechckiej oraz
Kongres Starokatolicki, w którym uczestniczyli równie¿ chrzeœcijanie z Polski – wierni Koœcio³a Polskokatolickiego, bêd¹cego pe³nym cz³onkiem Unii
Utrechckiej, i delegacja mariawicka.
 Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) ks. dr Olav Fykse Tveit z³o¿y³ na pocz¹tku paŸdziernika 2014 r. wizytê w Moskwie. Odby³
spotkanie z Patriarch¹ Moskwy i ca³ej Rusi Cyrylem oraz z metropolit¹ Hilarionem odpowiedzialnym za kontakty zagraniczne Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP). Rozmowy dotyczy³y konsekwencji konfliktu ukraiñskiego
dla relacji Wschód-Zachód. Zastanawiano siê równie¿, jak konflikt wp³ynie na
stosunki miêdzy poszczególnymi Koœcio³ami. Po spotkaniu ks. Tveit powiedzia³ „To buduj¹ce, ¿e obaj z patriarch¹ chcemy umacniaæ rolê ŒRK w d¹¿eniu
do sprawiedliwoœci i pokoju. Wierzê, ¿e przyjdzie czas na wiêcej rozmów, tak¿e w szerszym gronie. Myœlê, ¿e Koœcio³y s¹ wrêcz wezwane do przekraczania
swoich ograniczeñ i dziel¹cych je barier – szczególnie w czasie konfliktów
politycznych”. Zdaniem ks. Tveita, RKP pozostaje wa¿nym cz³onkiem ŒRK,
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dlatego liczy on na dalsze rozmowy na temat pokoju. Nie tylko w Europie, ale
i na Bliskim Wschodzie.
 Benedykt XVI oœwiadczy³, ¿e dialog z innymi religiami nie zastêpuje
g³oszenia Ewangelii niechrzeœcijanom. Jego zdaniem prawdziw¹ motywacj¹
pracy misyjnej jest dzielenie siê radoœci¹ z poznania Chrystusa. Opinie te znalaz³y siê w przes³aniu, jakie papie¿ senior przekaza³ na uroczystoœæ nazwania
jego imieniem wielkiej auli Papieskiego Uniwersytetu Urbaniañskiego w Rzymie, nale¿¹cego do Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. S³owa Benedykta
XVI odczyta³ jego sekretarz, abp Georg Gänswein, prefekt Domu Papieskiego,
podczas ceremonii, która odby³a siê 21 paŸdziernika. Jest to jeden z nielicznych upublicznionych tekstów papie¿a seniora od czasu jego rezygnacji w lutym 2013 r.
 Rola i miejsce katolickich Koœcio³ów wschodnich w ruchu ekumenicznym i w dialogu katolicko-prawos³awnym, a tak¿e stosunki miêdzy pañstwem
a tymi Koœcio³ami w Europie by³y g³ównymi tematami spotkania wschodnich
biskupów katolickich z naszego kontynentu. Rozpoczê³o siê ono 23 paŸdziernika w Brzuchowicach ko³o Lwowa z udzia³em 45 hierarchów z 20 krajów, a
jego organizatorem by³ Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki we wspó³pracy z
Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy. Obrady przebiega³y pod has³em „Pos³annictwo i rola Koœcio³ów wschodnich w dzisiejszej Europie”.
 30 paŸdziernika papie¿ Franciszek przyj¹³ na audiencji Miêdzynarodow¹
Konferencjê Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, której przewodniczy³ Arcybiskup Utrechtu Joris Vercammen. Biskup Rzymu mówi³, ¿e zbie¿noœci teologiczne pomiêdzy Uni¹ Utrechck¹ a Koœcio³em Rzymskokatolickim
nale¿y umiejscowiæ w nowym kontekœcie. Zwiêkszenie dystansu pomiêdzy
obiema wspólnotami nast¹pi³o w dziedzinie teologii urzêdu oraz w wymiarze
etyki chrzeœcijañskiej – stwierdzi³ papie¿. Jednak rzymscy katolicy i starokatolicy mog¹, zdaniem papie¿a, kontynuowaæ dialog i wspó³pracê w celu rozwi¹zania kryzysów duchowych na œwiecie. Arcybiskup Utrechtu przypomnia³, ¿e
biskupi starokatoliccy zawsze uznawali szczególn¹ rolê Biskupa Rzymu w
Koœciele, podkreœlaj¹c, ¿e jego urz¹d jako pierwszego wœród równych mia³by
wiêkszy moralny autorytet, gdyby zosta³ wpleciony w synodalnoœæ biskupów,
reprezentuj¹cych katolickie Koœcio³y lokalne. Starokatolicka delegacja spotka³a siê równie¿ z kardyna³em Kurtem Kochem, przewodnicz¹cym Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Podczas rozmowy oceniono stan dialogu po
opublikowanym w 2009 roku raporcie „Koœció³ i wspólnota koœcielna”. Dokument by³ podsumowaniem trwaj¹cego od 1966 roku dialogu. Strona starokato-

KRONIKA

225

KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

licka zaproponowa³a, aby mimo dawnych i nowych trudnoœci ustaliæ punkty
poœrednie dialogu oraz w³¹czyæ biskupów starokatolickich do procesów synodalnych w Koœciele rzymskokatolickim w charakterze obserwatorów. Wœród
uczestników spotkania z kardyna³em Kochem i papie¿em Franciszkiem obecny by³ równie¿ ks. bp Wiktor Wysoczañski, zwierzchnik Koœcio³a Polskokatolickiego w RP. Bp Wysoczañski jest jedynym polskim biskupem, nale¿¹cym do
Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.
 Kardyna³ Kurt Koch, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan (PRJCh) ufa, ¿e obchody Roku Reformacji 2017 przynios¹ „dalsze
wyjaœnienia” w ró¿ni¹cych siê wizjach wyznaniowych „istoty Koœcio³a”.
„Ekumeniczne wyjaœnienie rozumienia Koœcio³ów i jednoœci jest zasadniczym
punktem stosunków miêdzy Koœcio³ami” – podkreœli³ kard. Koch 3 listopada
w Berlinie. Doda³, ¿e bez uœwiadomienia sobie celu ekumenizmu istnieje groŸba dalszego „odp³ywania” Koœcio³ów od siebie. Kard. Koch uczestniczy³ w inauguracji cyklu odczytów na temat „Ekumenizm kultury sporu? Katoliccy
kontrahenci Lutra”, zorganizowanych na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.
„Podczas gdy Koœció³ katolicki uwa¿a, ¿e celem jest «widoczna jednoœæ» Koœcio³a, wœród Koœcio³ów, które wysz³y z Reformacji, pojawia siê postulat przeforsowania postulatu «wzajemnego uznania»” – ubolewa³ kard. Koch. Nawi¹zuj¹c do piêæsetnej rocznicy Reformacji, przedstawiciel Watykanu wyrazi³ nadziejê, ¿e „rok 2017 nie bêdzie zamkniêciem, lecz nowym pocz¹tkiem”.
Podkreœli³ przy tym, ¿e zaistnieje wtedy „wspó³brzmienie trzech elementów:
pokuty, wdziêcznoœci i nadziei”, jak to zosta³o ju¿ sformu³owane we wspólnym dokumencie PRJCh oraz Œwiatowej Federacji Luterañskiej, zatytu³owanym „Od konfliktu do wspólnoty”.

„Skutecznoœæ orêdzia chrzeœcijañskiego by³aby niew¹tpliwie wiêksza,
jeœli chrzeœcijanie mogliby przezwyciê¿yæ istniej¹ce miêdzy nimi podzia³y i
wspólnie celebrowaæ sakramenty oraz wspólnie g³osiæ s³owo Bo¿e i œwiadczyæ
mi³osierdzie” – powiedzia³ papie¿ Franciszek do przedstawicieli Œwiatowego
Aliansu Ewangelicznego (ŒAE). Nale¿y do niego m.in. Koœció³ Chrzeœcijan
Baptystów, Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy a tak¿e szereg innych protestanckich
Koœcio³ów ewangelikalnych. Papie¿ wyrazi³ radoœæ z nawi¹zania w ró¿nych
krajach braterskich relacji oraz wspó³pracy miêdzy katolikami a chrzeœcijanami ewangelikalnymi. Podkreœli³ znaczenie wspólnych wysi³ków podjêtych
przez Papiesk¹ Radê ds. Chrzeœcijan oraz Komisjê Teologiczn¹ (ŒAE), które
otworzy³y now¹ perspektywê, wyjaœniaj¹c nieporozumienia i wskazuj¹c drogi
do przezwyciê¿enia uprzedzeñ. „Pragnê, aby konsultacje te mog³y jeszcze bardziej inspirowaæ nasze wspólne œwiadectwo i wysi³ki ewangelizacyjne” –
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stwierdzi³ papie¿. Jednoczeœnie wskaza³ na znaczenie wspólnego dokumentu
watykañskiej dykasterii ekumenicznej, Œwiatowej Rady Koœcio³ów oraz ŒAE
„Œwiadectwo chrzeœcijañskie w œwiecie multireligijnym. Zalecenia postaw” z
2011 roku. Franciszek wyrazi³ nadziejê, ¿e mo¿e on byæ Ÿród³em inspiracji dla
g³oszenia Ewangelii w kontekstach wielokulturowych.
Austriacka Fundacja Pro Oriente obchodzi³a 50-lecie istnienia. Za³o¿y³
j¹ 4 listopada 1964 r. ówczesny arcybiskup Wiednia, kardyna³ Franz König, w
celu rozwijania stosunków ekumenicznych miêdzy Koœcio³em katolickim a
Koœcio³ami tradycji wschodniej. Dziêki licznym kontaktom, konsultacjom i
inicjatywom fundacji uda³o siê pozyskaæ zaufanie Koœcio³ów wschodnich i
przygotowaæ drogê dla spotkañ i umów na p³aszczyŸnie oficjalnej. Fundacja
prowadzi pioniersk¹ dzia³alnoœæ zarówno na rzecz zbli¿enia miêdzy Koœcio³ami katolickim a prawos³awnym, jak i w nawi¹zaniu po ponad 1500 latach dialogu teologicznego z tzw. Koœcio³ami przedchalcedoñskimi, które oddzieli³y
siê od Koœcio³a powszechnego po Soborze w Chalcedonie w 451 r. Kilkudniowe uroczystoœci jubileuszowe rozpoczê³o kolokwium naukowe podsumowuj¹ce aktualny stan naukowy pytania o „istotê i granice Koœcio³a”, a zakoñczy³
„szczyt ekumeniczny”: uroczysta akademia na Uniwersytecie Wiedeñskim z
udzia³em przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard.
Kurta Kocha, duchowego zwierzchnika prawos³awia, ekumenicznego patriarchy Konstantynopola, Bart³omieja I, papie¿a Koptów, patriarchy Teodora II. W
ramach uroczystoœci kard. Kochowi przyznano honorowy tytu³ “protektora
Fundacji Pro Oriente”. Fundacj¹ kieruje 70-osobowe kuratorium, na czele którego stoi zawsze arcybiskup Wiednia, obecnie kard. Christoph Schönborn.
Przewodnicz¹cym zarz¹du jest zawsze osoba œwiecka. Od 2000 roku jest nim
Hans Marte.


 Podczas obrad Synodu Generalnego Koœcio³a Anglii, który obradowa³ w
Londynie 17 listopada, przyjêto uregulowania prawne pozwalaj¹ce na wyœwiêcanie kobiet na stanowiska biskupów. Zwierzchnik Koœcio³a Anglii stwierdzi³:
„Dzisiaj zaczynamy nowy etap w dziejach naszej wspólnoty. Bêdziemy Koœcio³em krocz¹cym naprzód, ale razem. Razem równie¿ z tymi, którzy siê z
nowym prawem nie zgadzaj¹, aby nie pomijaæ ich racji”. Przyjête zmiany w
prawie wewnêtrznym stanowi¹ konsekwencjê aktualnego rozumienia pos³ugi
osób duchownych i w formalny sposób potwierdzaj¹, ¿e Koœció³ Anglii jest
wspólnot¹, w której kobiety i mê¿czyŸni maj¹ równy dostêp do urzêdów.

Z okazji 50. rocznicy (21 listopada) og³oszenia podczas II Soboru Watykañskiego Dekretu o ekumenizmie „Unitatis redintegratio” Konferencja Bisku
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pów Niemieckich przypomnia³a soborowe przes³anie o jednoœci Koœcio³a. Zredagowane podczas zebrania episkopatu niemieckiego w Fuldzie „S³owo biskupów na temat ekumenizmu” zosta³o przedstawione w Bonn. Biskupi zachêcili
wiernych i wspólnoty do anga¿owania siê w sprawê jednoœci Koœcio³a. Przypomnieli, ¿e po piêædziesiêciu latach dekret stanowi nadal credo Koœcio³a katolickiego na rzecz ekumenizmu. W Niemczech od czasów Soboru wydarzy³o
siê wiele: biskupi katoliccy i ewangeliccy odbywaj¹ regularne spotkania, funkcjonuj¹ te¿ wspólne inicjatywy, takie jak „Tydzieñ dla ¿ycia” czy „Rok Biblii”.
Przygotowywane wspólnie teksty w kwestiach etyki oraz problemów zwi¹zanych z ¿yciem chrzeœcijañskim we wspó³czesnym œwiecie s¹ równie¿ „wyraŸnym znakiem coraz bli¿szych zwi¹zków” – stwierdzili niemieccy biskupi.
 Z okazji 50. rocznicy uchwalenia przez Sobór Watykañski II Dekretu „O
ekumenizmie” zwo³ane zosta³o zebranie plenarne Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. „Jest to sprzyjaj¹ca okazja, aby spojrzeæ na ten soborowy tekst, na
nowo go przeczytaæ i go odœwie¿yæ. Musimy siê zapytaæ, jaki jest cel ruchu
ekumenicznego i gdzie le¿¹ jego zasady, wyzwania i pozytywny kierunek rozwoju” – powiedzia³ przewodnicz¹cy kard. Kurt Koch. W rozmowie zwróci³
uwagê, ¿e z punktu widzenia katolickiego dialog ten odbywa siê na dwóch
p³aszczyznach: z jednej strony prowadzony jest on z Koœcio³ami Wschodnimi,
z drugiej – z Koœcio³ami i wspólnotami koœcielnymi wyros³ymi z Reformacji.
Odnoœnie Koœcio³ów Wschodnich prowadzone s¹ rozmowy z tzw. staro¿ytnymi Koœcio³ami wschodnimi oraz wszystkimi Koœcio³ami prawos³awnymi. Zdaniem kardyna³a, do roku 1989 r. dialog ten by³ bardzo owocny, jednak potem
dosz³o do powa¿nego kryzysu. „Prze³om w 1989 r. w Europie nie by³ w ¿adnym wypadku korzystny dla ekumenizmu, gdy¿ wtedy odrodzi³y siê katolickie
Koœcio³y wschodnie, które wczeœniej zosta³y zakazane przez Stalina. Dotyczy
to przede wszystkim Ukrainy i Rumunii. Wtedy te¿ strona prawos³awna zaczê³a wysuwaæ pod adresem Koœcio³a katolickiego zarzuty o uniatyzm i prozelityzm. W 2000 r. rozmowy zosta³y zastopowane i podjête na nowo podczas
spotkañ w Belgradzie w 2006 r. i w Rawennie w 2007. Od tego czasu pracujemy wspólnie nad problemem prymatu Biskupa Rzymu. To nie jest ³atwy problem! Wci¹¿ pojawiaj¹ siê komplikacje, ale mimo wszystko jestem przekonany, ¿e mo¿na osi¹gn¹æ w tej sprawie dalszy postêp” – powiedzia³ kard. Koch.

Zwierzchnik Koœcio³a katolickiego wyg³osi³ przemówienie do pos³ów
parlamentu europejskiego. W Strasburgu papie¿ apelowa³ o znalezienie odpowiedzi na problemy ubogich, bezrobotnych i imigrantów. Wed³ug papie¿a
œwiat postrzega Europê jako starsz¹, zniszczon¹ i bez wigoru „babciê” a jej
mieszkañcy zamiast Boga i wartoœci coraz czêœciej czcz¹ pieni¹dz. Papie¿ ape
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lowa³ o dzia³ania na rzecz imigrantów, by Morze Œródziemne przesta³o byæ
wielkim cmentarzem tych, którym siê nie uda³o dotrzeæ do brzegów Europy. W
samej Europie wielkim problemem staje siê te¿ to, ¿e wielu ludzi czuje siê samotnych i wyobcowanych co jest skutkiem ubocznym indywidualizacji, która
jest wartoœci¹ mieszkañców Starego Kontynentu. To druga wizyta zwierzchnika katolików w parlamencie europejskim. Przed papie¿em Franciszkiem odwiedzi³ w 1988 roku Strasburg papie¿ Jan Pawe³ II.
 Od 24 do 25 listopada obradowa³a w Atenach Wspólna Komisja Teologiczna Koœcio³ów prawos³awnych i niechalcedoñskich, aby ustaliæ i uzgodniæ
plan swych dalszych prac. Wspó³przewodnicz¹cymi tego gremium s¹ prawos³awny metropolita Francji Emanuel z Patriarchatu Konstantynopola i koptyjski metropolita Damietty w Egipcie Anba Biszoj. Oprócz spraw teologicznych
uczestnicy spotkania omawiali te¿ sytuacjê chrzeœcijan na Bliskim Wschodzie.
Wspólny komunikat wyra¿a wdziêcznoœæ Duchowi Œwiêtemu za to, ¿e kierowa³ pracami Komisji, która wzywa do dalszego rozwijania dialogu „w ca³ej
jego powadze” i do formalnego spotkania Komisji w jej pe³nym sk³adzie. Wyra¿ono te¿ uznanie „dla dobrej roboty wykonanej przez podkomitety do spraw
teologicznych, kanonicznych, liturgicznych i duszpasterskich”. Stwierdzono
zarazem, ¿e niektóre Koœcio³y wysunê³y pewne powa¿ne problemy, które wymagaj¹ dalszych wyjaœnieñ, np. zniesienie ekskomunik, wspólne wymienianie
siedmiu Soborów Powszechnych, wzajemne uznanie œwiêtych i niektóre zagadnienia chrystologiczne. Wspólna Komisja wyrazi³a ponadto g³êbokie zatroskanie sytuacj¹ swych Koœcio³ów, zw³aszcza na Bliskim Wschodzie oraz wezwa³a wspólnotê miêdzynarodow¹ i wszystkich zainteresowanych do uwolnienia dwóch porwanych w kwietniu 2013 r. biskupów: Mora Gregoriosa Juhanny
Ibrahima i Bulosa Jazid¿iego. W spotkaniu w stolicy Grecji wziê³o udzia³ 11
przedstawicieli i doradców z patriarchatów prawos³awnych Konstantynopola,
Aleksandrii, Antiochii, Jerozolimy, Moskwy, Serbii i Rumunii oraz z Koœcio³ów Cypru i Grecji i 6 delegatów Koœcio³ów: koptyjskiego, syryjskiego, ormiañskiego (dwie oddzielne delegacje koœcielne z Armenii i Libanu) i syromalankarskiego (z Indii).
 28 listopada parlament Finlandii przyj¹³ ustawê, zezwalaj¹c¹ na ma³¿eñstwa jednop³ciowe. G³osowanie by³o mo¿liwe dziêki inicjatywie obywatelskiej. Po og³oszeniu wyników radoœæ wyrazi³ zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego abp Kari Mäkinen. – „Wiem, co ten dzieñ oznacza dla têczowej spo³ecznoœci, dla ich najbli¿szych. Radujê siê ca³ym sercem z nimi.
Jeœli o mnie chodzi koncepcja ma³¿eñstwa wymaga fundamentalnego zastanowienia. Jestem równie¿ z tymi, którzy s¹ zawiedzeni wynikami g³osowania” –
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podkreœli³ fiñski arcybiskup. Arcybiskup podkreœli³, ¿e dyskusja na temat praw
par homoseksualnych wstrz¹snê³a Koœcio³em w pozytywny sposób. Innego
zdania s¹ najwiêksi oponenci zmian Partia Chrzeœcijañskich Demokratów, w
tym szczególnie jej szef minister spraw wewnêtrznych Päivi Räsänen. Do Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Finlandii nale¿y ok. 80% obywateli.
W Watykanie zakoñczy³ siê 4 grudnia tak zwany szczyt chrzeœcijañskomuzu³mañski. To jedna z platform dialogu z islamem, w który jest zaanga¿owana Stolica Apostolska. W tym wypadku g³ównym partnerem dialogu s¹ muzu³manie z Iranu, których reprezentowa³ ajatollah uniwersytetu Behashti w Teheranie Sayyed Mostafa Mohaghegh Damad. Uczestniczyli te¿ jordañski
ksi¹¿ê Hassan Ben Talal jako przedstawiciel sunnitów i pastor John Bryson
Chane z Koœcio³a episkopalnego. Wszyscy oni wraz z kard. Jean-Louis Tauranem z Watykanu podpisali deklaracjê o wspó³pracy, w której zobowi¹zuj¹ siê
do zwalczania fundamentalizmu przez edukacjê. Nastêpny szczyt chrzeœcijañsko-muzu³mañski odbêdzie siê w Teheranie w 2016 roku.


 Papie¿ Franciszek przyj¹³ 12 grudnia na audiencji kierownictwo Armii
Zbawienia, protestanckiej wspólnoty wyznaniowej, zorganizowanej na wzór
wojskowy, znanej z dzia³alnoœci charytatywnej na ca³ym œwiecie, g³ównie na
ulicach miast. Na czele Armii stoi genera³ – obecnie jest nim André Cox, który
przedstawi³ papie¿owi cz³onków delegacji. Papie¿ zapewni³, ¿e dobrze zna Armiê Zbawienia, któr¹ pozna³ jako ma³e dziecko, jej ewangelizacyjn¹ misjê i
wolontariat. „Modlê siê, aby w dzisiejszym œwiecie wszyscy uczniowie Chrystusa mogli wnosiæ swój wk³ad z tym samym przekonaniem i dynamizmem,
jaki okazuje Armia Zbawienia, pe³ni¹c sw¹ pobo¿n¹ i cenion¹ pos³ugê” – powiedzia³ papie¿. Zaznaczy³, ¿e ró¿nice miêdzy katolikami a cz³onkami Armii
„w sprawach teologicznych i eklezjologicznych nie powinny byæ przeszkod¹ w
naszej wspólnej mi³oœci do Boga i bliŸniego, mi³oœci, która mo¿e byæ bodŸcem
do usilnych starañ o przywrócenie godnoœci tym, którzy ¿yj¹ na marginesie
spo³eczeñstwa”. Prze³o¿ony Armii Zbawienia zapowiedzia³, ¿e w lipcu 2015
odbêd¹ siê w Londynie ogólnoœwiatowe obchody 150-lecia jej istnienia. Na
pocz¹tku 2014 Armia liczy³a ponad pó³tora miliona cz³onów w 126 krajach
œwiata, w tym 15,5 tys. korpusów i ok. 26,4 tys. oficerów. W Polsce organizacja jest obecna od 2005 r.
 Koœció³ Anglii otrzyma³ 16 grudnia pierwsz¹ biskupkê w osobie Libby
Lane. W tym dniu og³oszono jej nominacjê na prze³o¿on¹ anglikañskiej diecezji Stockport ko³o Manchesteru w œrodkowej Anglii. Jest to jedna z dwóch diecezji pomocniczych (sufraganii), podlegaj¹cych diecezji Chester, która z kolei
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wchodzi w sk³ad prowincji koœcielnej York. „To wa¿ny dzieñ dla mnie i historyczny dla Koœcio³a” – powiedzia³a L. Lane wkrótce po mianowaniu jej. Gratulacje przes³a³ jej m.in. premier brytyjski David Cameron. Podkreœli³, ¿e jest
to „historyczna nominacja i wa¿ny dzieñ dla równoœci [p³ci]”. Sakrê nowa biskupka przyjê³a 26 stycznia 2015. Obecnie w Koœciele tym, bêd¹cym narodowym wyznaniem Anglików (i Walijczyków), pracuje 7798 pastorów, w tym
1781 kobiet. Decyzja oznacza zrównanie Koœcio³a Anglii ze wspólnotami anglikañskimi w Australii, Indiach, Kanadzie, Republice Po³udniowej Afryki i
Stanach Zjednoczonych, w których urz¹d biskupi pe³ni ³¹cznie 29 kobiet. Libby Lane w 1993 zosta³a ordynowana na diakonisê, a w rok póŸniej na kap³ankê, po czym pos³ugiwa³a w parafii w Blackburn w pó³nocno-zachodniej Anglii, pracowa³a w archidiecezji York m.in. jako kapelan szpitalny, a nastêpnie
zajmowa³a siê sprawami rodziny w diecezji Chester. W 2007 zosta³a wikariuszk¹ w jednej z parafii w tej diecezji, a od 2010 by³a diecezjalnym dziekanem ds. kobiet-duchownych.
Papie¿ Franciszek przyj¹³ na audiencji 18 grudnia 2014 roku w Watykanie
delegacjê Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Niemiec z bp.
Gerhardem Ulrichem na czele. Witaj¹c swych goœci, wœród których byli tak¿e
przedstawiciele komisji ekumenicznej episkopatu Niemiec, papie¿ przypomnia³,
¿e oficjalny dialog katolicko-luterañski ma za sob¹ prawie piêædziesi¹t lat intensywnych prac. „Znacz¹cy postêp, jaki siê ju¿ dokona³ przy Bo¿ej pomocy, stanowi mocn¹ podstawê szczerej przyjaŸni, prze¿ywanej w wierze i duchowoœci” –
podkreœli³ gospodarz spotkania. Franciszek wyrazi³ radoœæ, ¿e Komisja ds. Dialogu Dwustronnego Niemieckiej Konferencji Biskupiej i Koœció³ EwangelickoLuterañski Niemiec koñcz¹ ju¿ prace nad tematem „Bóg a godnoœæ cz³owieka”.
Nawi¹zuj¹c do przypadaj¹cej w 2017 roku piêæsetnej rocznicy Reformacji, któr¹
bêd¹ obchodzili razem luteranie i katolicy, Franciszek zaznaczy³, ¿e bêdzie to
okazja, aby po raz pierwszy na ca³ym œwiecie wspólnie œwiêtowaæ ekumenicznie
to wydarzenie. Ma to byæ nie nabo¿eñstwo triumfalistyczne, ale wyznanie
wspólnej wiary w Trójjedynego Boga. A zatem w centrum tego wydarzenia bêd¹
wspólna modlitwa i skierowana do naszego Pana Jezusa Chrystusa g³êboka proœba o przebaczenie za wzajemne winy wraz z radoœci¹ z powodu dzielonej wspólnie drogi ekumenicznej – podkreœli³ papie¿.


Do przemyœlenia zdecydowanych kroków prowadz¹cych ku jednoœci
chrzeœcijan zachêci³ podczas ostatniej wieczornej modlitwy 37. Europejskiego
Spotkania M³odych (1 stycznia 2015) w praskiej katedrze œw. Wita, Wac³awa i
Wojciecha przeor Taizé, brat Alois. Uczestniczyli w niej prymas Czech, kard.
Dominik Duka OP, a tak¿e przedstawiciele innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich
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Republiki Czeskiej. Nawi¹zuj¹c do przypadaj¹cej w lipcu bie¿¹cego roku 600.
rocznicy œmierci Jana Husa zakonnik stwierdzi³, ¿e jego nieskazitelnie uczciwa
osobowoœæ sk³ania wszystkich do nawrócenia i pojednania. Podkreœli³, ¿e jednoœæ jest wy³¹cznie darem Bo¿ym.
 Dialog miêdzyreligijny pozostaje jedyn¹ drog¹, któr¹ nale¿y wspólnie
przemierzaæ, aby przezwyciê¿aæ uprzedzenia – stwierdza wspólna deklaracja,
podpisana 8 stycznia w Watykanie przez przewodnicz¹cego Papieskiej Rady
ds. Dialogu Miêdzyreligijnego kard. Jeana-Louisa Taurana i czterech imamów
francuskich. Potêpia ona „odra¿aj¹cy zamach”, do jakiego dosz³o dzieñ wczeœniej w Pary¿u na redakcjê pisma „Charlie Hebdo”, wzywaj¹c jednoczeœnie
przywódców religijnych do nieustannego wspierania „kultury pokoju i nadziei”, która jest w stanie pokonaæ strach i budowaæ mosty miêdzy ludŸmi.
 20 stycznia odby³o siê doroczne spotkanie przedstawicieli Papieskiej
Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego i Biura ds. Dialogu i Wspó³pracy Miêdzyreligijnej Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK). Og³oszony komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej poda³, ¿e delegacje poinformowa³y siê wzajemnie
o dzia³aniach prowadzonych przez obie strony w 2014 roku, spotkanie zaœ
przebiega³o „w atmosferze ¿ywej przyjaŸni i by³o okazj¹ do zastanowienia siê
nad przysz³¹ wspó³prac¹ obu instytucji”. Dobre wspó³dzia³anie miêdzy Papiesk¹ Rad¹ a wspomnianym Biurem ŒRK w celu wymiany wiadomoœci i podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz pog³êbiania pewnych zagadnieñ
trwa ju¿ od wielu lat – przypomnia³o watykañskie Biuro Prasowe. Wyjaœni³o,
¿e jest to „wymowny wyraz potrzeby dialogu miêdzyreligijnego, maj¹c na
wzglêdzie dialog zarówno wewn¹trzchrzeœcijañski, jak i «ad extra» [na zewn¹trz]”. Oœwiadczenie watykañskie przypomnia³o w tym kontekœcie kilka
wspólnych inicjatyw z ostatnich lat, np. w 2011 Papieska Rada, ŒRK i Œwiatowy Alians Ewangeliczny przedstawi³y dokument zatytu³owany „Œwiadectwo
chrzeœcijañskie w œwiecie multireligijnym: zalecenia postaw”.

W dniach 9-13 lutego w miejscowoœci Elspeet w Holandii odbywa³y siê
po raz trzeci trójstronne rozmowy miêdzy przedstawicielami Œwiatowej Federacji Luterañskiej, Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatowej Konferencji Menonitów. G³ówne has³o tego dialogu brzmi: „Chrzest i w³¹czenie do
Cia³a Chrystusa, Koœcio³a”. Temat obecnego spotkania sformu³owano nastêpuj¹co: „Chrzest: dalsze przekazywanie ³aski i wiary”. Poza specjalistycznymi
referatami szczególn¹ uwagê skupiono na rytach chrzcielnych tradycji menonickiej. Ustalono te¿ strukturê raportu koñcowego, który ma byæ przed³o¿ony
w 2017 roku. Uczestnicy obrad spotkali siê z kierownictwem lokalnej wspól
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noty menonitów, które poinformowa³o ich o ¿yciu tej wspólnoty w Holandii
poœród mocno zeœwiecczonego spo³eczeñstwa. Podczas czwartego spotkania,
które odbêdzie siê na prze³omie lutego i marca 2016 r. w Kolumbii, uczestnicy
zajm¹ siê tematem: „Naœladowanie: ¿ycie chrztem”.
 „Œwiat chrzeœcijañski straci³ wa¿nego przywódcê duchowego, odwa¿nego i roztropnego pasterza, który wiernie s³u¿y³ swej wspólnocie w czasach stawiaj¹cych niezmiernie trudne zadania”. Tak pisze papie¿ Franciszek w telegramie kondolencyjnym po œmierci g³owy Asyryjskiego Koœcio³a Wschodu. Patriarcha Mar Dinkha IV zmar³ 26 marca, w Stanach Zjednoczonych, w
Rochester w stanie Minnesota. Mar Dinkha IV urodzi³ siê jako Dinkha Chanania 15 wrzeœnia 1935 r. w wiosce Darbandokeh w pó³nocno-wschodnim Iraku.
Pochodzi³ z rodu Mar Dinkhów, który da³ Koœcio³owi 17 biskupów. W 1957 r.
zosta³ wyœwiêcony na kap³ana, po czym pos³ugiwa³ duszpastersko w Urmii
(Iran). Wyró¿nia³ siê w tej dziedzinie zarówno gorliwoœci¹ i g³êbok¹ wiar¹, jak
i inteligencj¹, du¿¹ wiedz¹ i innymi zdolnoœciami, zyskuj¹c sobie szybko du¿¹
popularnoœæ i autorytet wœród wspó³wyznawców. W 1962 r. zosta³ wyœwiêcony na biskupa Teheranu, a w 1976 r. wybrano go kolejnym katolikosem patriarch¹ Seleucji-Ktezyfonu. W obliczu nasilaj¹cych siê przeœladowañ chrzeœcijan w Iranie, wkrótce po wyborze przeniós³ sw¹ siedzibê z Urmii do Chicago. Za jeden ze swych priorytetów uzna³ ekumenizm i rozwój stosunków
zw³aszcza z innymi Koœcio³ami wschodnimi. Wydarzeniem ogromnej wagi
by³a jego wizyta w Rzymie w listopadzie 1994 r. i spotkanie z Janem Paw³em
II. Obaj hierarchowie podpisali wówczas Wspóln¹ Deklaracjê Chrystologiczn¹, która wyjaœnia³a podstawowe rozbie¿noœci teologiczne miêdzy Koœcio³ami katolickim i Koœcio³em asyryjskim, szczególnie gdy chodzi o rozumienie
boskiej i ludzkiej natury Chrystusa. W nastêpstwie wizyty i podpisania wspomnianego dokumentu powo³ano Wspóln¹ Komisjê ds. Dialogu miêdzy Koœcio³em katolickim a Asyryjskim Koœcio³em Wschodu. Po raz pierwszy zebra³a siê ona w listopadzie 1995 r. w Rzymie, a po raz ostatni, jak dotychczas, w
czerwcu 2009 r. w Chicago – ³¹cznie odby³a 12 posiedzeñ. Asyryjski Koœció³
Wschodu to obowi¹zuj¹ca od po³owy XIX w. nazwa Koœcio³a nestoriañskiego
– jednego z najstarszych i najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê w pierwszych
wiekach Koœcio³ów chrzeœcijañskich. To jego misjonarze szerzyli – do czas inwazji islamu na prze³omie VII i VIII w. – chrzeœcijañstwo na rozleg³ych obszarach Œrodkowego i Dalekiego Wschodu, m.in. w zachodnich czêœciach dzisiejszych Chin, Afganistanu i Pakistanu.

Œwiatowa Rada Koœcio³ów wystosowa³a apel modlitewny zachêcaj¹c
chrzeœcijan do modlitwy w Niedzielê Palmow¹, 29 marca, o wszystkich, któ
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rzy doœwiadczaj¹ wojen i destabilizacji w krajach Bliskiego Wschodu.
Ksi¹dz Olav Fykse Tveit, sekretarz generalny ŒRK rozpoczyna swój apel
s³owami z Listu Jakuba: „Wiele mo¿e usilna modlitwa sprawiedliwego”
(Jk 5,16b). Podkreœla, ¿e szczególnie w czasie pasyjnym, gdy rozwa¿amy
mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, nosimy
w sercach naszych braci i siostry w Chrystusie, którzy w krajach Bliskiego Wschodu doœwiadczaj¹ przemocy i okrucieñstwa wojny. Wielu z nich
zginê³o, wielu zosta³o pozbawionych swoich domów i skazanych na tu³aczkê. S¹ i tacy, którzy przebywaj¹ w wiêzieniach, gdzie poprzez tortury i
z³e traktowanie pozbawia siê ich godnoœci. Mimo wielu wyrazów wspó³czucia i solidarnoœci w ludziach dominuje uczucie bezsilnoœci i brak nadziei na
zmiany.
W wieku 94 lat zmar³ 31 marca w Lubece Philip Potter, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów w latach 1973-1984 (wiêcej na jego temat
piszemy w dziale „Sylwetki”).


 Zagadnieniu prymatu papieskiego i kolegialnoœci w Koœciele wci¹¿ towarzyszy wiele uprzedzeñ i niezrozumienia – powiedzia³ w wywiadzie dla jezuickiego czasopisma „Civiltà Cattolica” patriarcha Konstantynopola Bart³omiej. Patriarcha podkreœli³, ¿e zarówno po stronie rzymskokatolickiej, jak i
prawos³awnej istniej¹ trudnoœci i uprzedzenia zwi¹zane z prymatem. – „Kiedykolwiek dyskutowana jest kwestia prymatu wœród prawos³awnych ludzie od
razu myœl¹ o autorytecie papieskim, szczególnie w œwietle œredniowiecznych
nadu¿yæ, a gdy rozmawia siê o kolegialnoœci wœród rzymskich katolików powstaje natychmiast obawa o os³abienie czy pominiêcie autorytetu papie¿a”.
Wed³ug patriarchy synodalnoœæ wymaga lidera, protosa. Bez niego nie mo¿na
zrozumieæ synodalnoœci, bo w³aœnie ten pierwszy posiada charyzmat s³u¿by
(diakonii) wobec jednoœci Koœcio³ów. – „I w³aœnie dlatego naprawdê odczuliœmy, ¿e nasz brat Franciszek ukaza³ nadzwyczajne przywództwo – jego wiarygodnoœæ, spontanicznoœæ i ciep³o. Z tego te¿ powodu by³em pierwszym patriarch¹ Konstantynopola, który bra³ udzia³ w intronizacji nowego Biskupa
Rzymu” – powiedzia³ Bart³omiej. W rozmowie poruszono równie¿ temat wewn¹trzprawos³awnej jednoœci i zaplanowanego na marzec 2016 roku ogólnoprawos³awnego sobór. Mówi¹c o wyzwaniach i problemach istniej¹cych i pojawiaj¹cych siê w rodzinie prawos³awnej hierarcha wyrazi³ ¿al, ¿e w wielu prawos³awnych Koœcio³ach i krêgach odpowiedzi¹ na wyzwania wspó³czesnoœci
jest izolacja. – „Obserwujê ponadto eskalacjê nacjonalistycznej i triumfalistycznej postawy w Koœcio³ach prawos³awnych, które redukuj¹ eucharystyczn¹ i ekumeniczn¹ naturê Koœcio³a. Sobór Konstantynopolitañski z 872
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roku potêpi³ filetyzm – przypomnia³ patriarcha. – Jednak ta pokusa okazuje
siê byæ ci¹g³¹ pokus¹ w niektórych naszych Koœcio³ach” – doda³.
 19 kwietnia zmar³ w Rzymie w wieku 100 lat Elio Toaff, w latach 19512002 Naczelny Rabin Rzymu. Podczas II wojny œwiatowej walczy³ w szeregach w³oskiego ruchu oporu. 13 kwietnia 1986 roku powita³ i modli³ siê razem
z papie¿em Janem Paw³em II podczas jego wizyty w Wielkiej Synagodze w
Rzymie. Dziesiêæ lat póŸniej komentowa³ to wydarzenie: „Od czasów œwiêtego
Piotra najwy¿szy przedstawiciel chrzeœcijañskiej wspólnoty nie wszed³ oficjalnie do synagogi. Potrzeba wiêc by³o dwóch tysiêcy lat”. I dalej: „Dziêki papie¿owi Wojtyle run¹³ mur”. Jan Pawe³ II odwzajemni³ siê rabinowi Rzymu, przywo³uj¹c go w testamencie. W 2000 roku otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zanim dosz³o do historycznego spotkania, Jan Pawe³ II i rabin Elio Toaff spotkali siê piêæ lat wczeœniej, ¿eby siê
poznaæ i omówiæ pomys³. Przygotowanie by³o potrzebne, bo nie wszyscy we
wspólnocie byli przekonani do ca³ej idei – ze wzglêdu na to, jak papie¿e postêpowali w przesz³oœci, organizuj¹c lub toleruj¹c przymusowe chrzty i s³uchania
kazañ, rytua³y wyœmiewania i poni¿ania, coroczne kopanie rabina na Kapitolu
czy zacieœnianie getta. Toaff, wbrew powszechnym nastrojom, traktowa³ ka¿dy
pozytywny sygna³ z Koœcio³a jako okazjê do pojednania. To dziêki niemu odrodzi³a siê po wojnie wspólnota rzymskich ¯ydów, dotkniêta zw³aszcza skutkami masowej deportacji 16 paŸdziernika 1943. Ale stawia³ te¿ czo³o bie¿¹cym problemom. W 1967 przyby³o do Rzymu kilka tysiêcy ¯ydów z Libii
wygnanych przez Kaddafiego. Bardzo delikatnie podszed³ do ich odrêbnoœci,
cierpliwie pracowa³ nad ich integracj¹ z tradycyjn¹ wspólnot¹, choæ na pocz¹tku wielu rzymskich ¯ydów nie wyobra¿a³o sobie na przyk³ad mieszanych ma³¿eñstw „Libijczyków” i „rzymian”. W 2001 ust¹pi³ z urzêdu, ¿eby daæ miejsce
m³odym. Mieszka³ tu¿ przy synagodze. W niedzielê, 19 kwietnia, zw³oki Elia
Toaffa wystawiono pod kolumnad¹ synagogi. Na ostatnie spotkanie przychodzili ¯ydzi i chrzeœcijanie, muzu³manie i ateiœci. Nastêpnego dnia zosta³ pochowany w Livorno, w rodzinnym grobowcu. Zawy³y syreny, miasto zatrzyma³o siê na minutê w skupieniu. Ho³d zmar³emu odda³ papie¿ Franciszek.
 Ze stanowczym potêpieniem przejawów antysemityzmu, jak i przemocy
czy nienawiœci wobec chrzeœcijan wyst¹pi³ papie¿ Franciszek, przyjmuj¹c 20
kwietnia po raz pierwszy w dziejach delegacjê rabinów europejskich. Zauwa¿y³, ¿e dialog miêdzy Koœcio³em katolickim a wspólnot¹ ¿ydowsk¹ trwa od
niemal pó³ wieku, a 28 paŸdziernika bêdziemy obchodziæ piêædziesi¹t¹ rocznicê soborowej deklaracji „Nostra aetate”, która nadal stanowi punkt odniesienia
wszelkich dzia³añ na rzecz dialogu miêdzy katolikami a wyznawcami juda-
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izmu. Franciszek wyrazi³ ponadto zaniepokojenie przejawami antysemityzmu i
pewnymi aktami nienawiœci i przemocy. Podkreœli³, ¿e ka¿dy chrzeœcijanin
musi stanowczo potêpiaæ wszelkie formy antysemityzmu, okazuj¹c narodowi
¿ydowskiemu swoj¹ solidarnoœæ. Przypomnia³ niedawne obchody 70. rocznicy
wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. „Pamiêæ o tym, co zasz³o
w sercu Europy niech bêdzie przestrog¹ dla obecnych i przysz³ych pokoleñ.
Nale¿y równie¿ potêpiæ wszêdzie przejawy nienawiœci i przemocy wobec
chrzeœcijan i cz³onków innych religii” – stwierdzi³ papie¿.
Dialog z muzu³manami jest dziœ jeszcze bardziej potrzebny ni¿ kiedykolwiek wczeœniej – uwa¿a Papieska Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego w
oœwiadczeniu og³oszonym w Watykanie 22 kwietnia. Ukaza³o siê ono w obliczu „wydarzeñ tych ostatnich dni [chodzi o liczne zamachy i zabójstwa dokonywane przez terrorystów islamskich na chrzeœcijanach]”, gdy wielu zadaje
sobie pytanie: „Czy jest jeszcze miejsce na dialogowanie z muzu³manami?”.
Dokument zwraca uwagê, ¿e „przede wszystkim znaczna wiêkszoœæ samych
muzu³manów nie uto¿samia siê z dokonywanymi barbarzyñstwami”. „Niestety
dziœ s³owo «religia» jest czêsto kojarzone ze s³owem «przemoc», tymczasem
wierz¹cy winni pokazywaæ, ¿e religie s¹ powo³ane do bycia zwiastunami pokoju, a nie przemocy” – g³osi oœwiadczenie Papieskiej Rady. Podkreœla, ¿e zabijanie w imiê religii jest nie tylko obraz¹ Boga, ale tak¿e pora¿k¹ ludzkoœci.
Na zakoñczenie, powo³uj¹c siê na papie¿a Franciszka, oœwiadczenie raz jeszcze podkreœla, ¿e „przemoc, szukaj¹ca usprawiedliwienia religijnego, zas³uguje na jak najmocniejsze potêpienie, gdy¿ Wszechmocny jest Bogiem ¿ycia i
pokoju”. Od nas wszystkich, którzy Go wielbi¹, œwiat oczekuje, „abyœmy byli
ludŸmi pokoju, zdolnymi do ¿ycia jako bracia i siostry, mimo ró¿nic etnicznych, religijnych, kulturalnych lub ideologicznych”.


 Przed stu laty Ormianie zostali zamêczeni i przyjêli mêczeñstwo dla
Chrystusa. By³ to najwiêkszy wyraz wiary, który ca³a ludzkoœæ winna uszanowaæ – powiedzia³ 23 kwietnia w Erywaniu przewodnicz¹cy Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard. Kurt Koch. Jako osobisty wys³annik Franciszka
na obchody setnej rocznicy ludobójstwa narodu ormiañskiego w ówczesnym
pañstwie tureckim uczestniczy³ on m.in. w œwiatowym forum „Przeciw zbrodni ludobójstwa”, które odby³o siê w stolicy Armenii. G³ówne uroczystoœci z
okazji setnej rocznicy zag³ady Ormian odby³y siê w dniach 23-24 kwietnia w
duchowej stolicy pañstwa – Eczmiadzynie, gdzie zwierzchnik Ormiañskiego
Koœcio³a Apostolskiego katolikos Garegin II kanonizowa³ pó³tora miliona ofiar
ludobójstwa i w stolicy administracyjnej – Erywaniu. Tam obchody mia³y charakter bardziej pañstwowy i œwiecki, chocia¿ te¿ uczestniczyli w nich przedsta-
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wiciele Koœcio³ów z kraju i zagranicy. Wœród goœci zagranicznych byli, m.in.
prezydenci Cypru, Francji, Rosji i Serbii. W latach 1915-1917 na rozkaz partii
M³odoturków rz¹dz¹cych wówczas Turcj¹, wymordowano z premedytacj¹ ok.
1,5 mln Ormian – obywateli tego pañstwa. Obok nich zginê³o wówczas tak¿e
kilkaset tysiêcy chrzeœcijan asyryjskich, chaldejskich, syryjskich i innych oraz
prawos³awnych Greków.
 30 kwietnia papie¿ Franciszek przyj¹³ cz³onków Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej (ARCIC), którzy przybyli na doroczne
spotkanie w ramach trzeciej rundy bilateralnego dialogu ekumenicznego. Podczas przemówienia papie¿ Franciszek zwróci³ uwagê na wagê i jednoczeœnie
trudnoœæ omawianego w³aœnie tematu poœwiêconego relacjom miêdzy Koœcio³em uniwersalnym a lokalnym, wyra¿aj¹c równie¿ radoœæ z okazji publikacji
piêciu wspólnych stanowisk z drugiej rundy dialogu. W 2016 roku anglikanie i
rzymscy katolicy œwiêtowaæ bêd¹ 50-lecie oficjalnego dialogu zainicjowanego
po historycznym spotkaniu arcybiskupa Canterbury Michaela Ramsey’a z papie¿em Paw³em VI w Rzymie.
 5 maja zakoñczy³y siê na wyspie Rodos obrady 16. Zgromadzenia Ogólnego Wspólnej Komisji Dialogu Luterañsko-Prawos³awnego. Strona prawos³awna potwierdzi³a swój wk³ad w zbli¿aj¹ce siê obchody 500-lecia Reformacji. Podczas 17. Zgromadzenia Ogólnego Komisji przyjête zostanie oœwiadczenie koñcowe w sprawie teologii urzêdu i kap³añstwa. Temat ten jest
przedmiotem wspólnych rozmów od 2012 roku w ramach obszernego stadium
“Misterium Koœcio³a”. Pierwotnie planowano, ¿e podczas spotkania na Rodos
odbêdzie siê zakoñczenie prac nad dokumentem, jednak stwierdzono, ¿e konieczne s¹ dalsze rozmowy w kwestii rozumienia urzêdu koœcielnego, szczególnie po stronie prawos³awnej. Miêdzynarodowa komisja ŒFL oraz wschodnich Koœcio³ów prawos³awnych rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1981 roku.
 Papie¿ Franciszek przyj¹³ 5 maja luterañsk¹ arcybiskupkê Uppsali, Antje
Jackelén, która przyby³a do Watykanu z delegacj¹ Koœcio³a Szwecji. W swym
przemówieniu zaapelowa³, by sprawy poszanowania ¿ycia, ma³¿eñstwa, rodziny i seksualnoœci nie doprowadzi³y do nowych podzia³ów wœród chrzeœcijan.
Podkreœli³, ¿e zasadniczym punktem odniesienia dla ekumenicznego zaanga¿owania Koœcio³a katolickiego jest „Dekret o ekumenizmie” Soboru Watykañskiego II. Przypomnia³, ¿e Dekret wyra¿a g³êboki szacunek wobec „braci i
sióstr od³¹czonych”. Nie s¹ ju¿ oni „postrzegani jako przeciwnicy lub konkurenci, ale s¹ uznani za tych, czym s¹: braci i siostry w wierze”. Przypomnia³
niedawny dokument Luterañsko-Katolickiej Komisji ds. Jednoœci „Od konflik-
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tu do komunii. Luterañsko-katolickie upamiêtnienie reformacji w 2017 roku”.
– Mamy serdeczn¹ nadziejê, ¿e ta inicjatywa bêdzie sprzyjaæ dokonaniu kolejnych kroków na drodze jednoœci – powiedzia³ papie¿. Podziêkowa³ szwedzkiemu Koœcio³owi luterañskiemu za przyjêcie licznych imigrantów z Ameryki
Po³udniowej w czasach dyktatury wojskowej, a „drogiej siostrze” abp. Jackelén za to, ¿e przypomnia³a postaæ jego „wielkiego przyjaciela”, pastora Andersa Roota, z którym dzieli³ katedrê teologii duchowoœci i który „tak bardzo
pomóg³” w ¿yciu duchowym. 60-letnia abp Antje Jackelén jest pierwsz¹ kobiet¹, która stanê³a na czele luterañskiego Koœcio³a Szwecji. Sta³o siê to w
czerwcu 2014. Jej m¹¿ tak¿e jest duchownym, maj¹ dwie córki.
 Papie¿ Franciszek przyj¹³ 7 maja grupê oko³o stu pastorów zielonoœwi¹tkowych z ró¿nych stron œwiata, którzy wyrazili ¿yczenie odwiedzenia go. Grupie przewodniczy³ pastor Giovanni Traettino, którego wspólnotê papie¿ odwiedzi³ w 2014 w Casercie. Serdecznie spotkanie odby³o siê w duchu modlitwy o
jednoœæ chrzeœcijan – informuje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Franciszkowi towarzyszy³ kard. Kurt Koch, przewodnicz¹cy Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
 8 maja zakoñczy³o siê w Rzymie doroczne posiedzenie rzymskokatolickiej Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) oraz Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KEK). G³ównym tematem spotkania by³o has³o „Wolnoœæ i
wolnoœci: chrzeœcijañskie podejœcie”. Przedstawiciele tradycji rzymskokatolickiej, prawos³awnej i protestanckiej zaprezentowali swoj¹ perspektywê tematu i
dyskutowali o sytuacji ekumenicznej i spo³ecznej w Europie. Jednym z najwa¿niejszych punktów obrad by³o spotkanie z papie¿em Franciszkiem, a tak¿e
z kardyna³em Kurtem Kochem, przewodnicz¹cym Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Uczestnicy spotkania przyjêli wspóln¹ deklaracjê w kontekœcie 70. rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej. Przypomnieli, ¿e Europejczycy zawdziêczaj¹ swoj¹ wolnoœæ minionym pokoleniom, którzy walczyli o
budowê spo³eczeñstwa realizuj¹cego harmoniê miêdzy wolnoœci¹ jednostki a
dobrem wspólnym. Delegaci CCEE oraz KEK zaapelowali do spo³ecznoœci
miêdzynarodowej o pomoc dla uchodŸców, zmierzaj¹cych do Europy.
 Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Kurt
Koch przebywa³ z kilkudniow¹ wizyt¹ w Serbii. Na jej zakoñczenie goœæ z
Watykanu wyg³osi³ 29 maja w Suboticy referat na temat aktualnej sytuacji w
ekumenizmie. Kardyna³ zwróci³ uwagê, ¿e wprawdzie w dotychczasowych
rozmowach ekumenicznych uda³o siê przezwyciê¿yæ stare przeciwieñstwa
miêdzy wyznaniami poprzez nowe ich interpretacje, ale dziœ pojawiaj¹ siê
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nowe ró¿nice, zw³aszcza w dziedzinie etyki spo³ecznej oraz bioetyki, które obci¹¿aj¹ wiarygodnoœæ Koœcio³ów. Zdaniem kard. Kocha dzisiejszy ekumenizm
musi pokazaæ zdecydowan¹ postawê wobec tych wyzwañ. „Jeœli Koœcio³y i
wspólnoty koœcielne nie bêd¹ w stanie mówiæ jednym g³osem w wielkich sprawach etycznych wspó³czesnych czasów to wówczas chrzeœcijañski g³os w spo³eczeñstwie bêdzie stopniowo zanika³”. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady odniós³ siê tak¿e do sprawy przeœladowañ chrzeœcijan na œwiecie. Zwróci³ uwagê,
¿e dotyka to wiernych ro¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich i wyrazi³ nadziejê,
¿e „mo¿e to byæ te¿ impulsem do szybszej jednoœci chrzeœcijan, poniewa¿ nasienie mêczeñstwa zawsze by³o impulsem wzrostu Koœcio³a”. Kard. Koch
przebywa³ z kilkudniow¹ wizyt¹ w Serbii na tydzieñ przed podró¿¹ papie¿a
Franciszka do Sarajewa, stolicy Boœni i Hercegowiny. W przeddzieñ powrotu
do Watykanu, 28 maja, spotka³ siê ze zwierzchnikiem Serbskiego Koœcio³a
Prawos³awnego, patriarch¹ Ireneuszem i z prezydentem Tomislavem Nikoliciem. Podczas wizyty u g³owy pañstwa nie oby³o siê bez kontrowersji. Prezydent stanowczo zaprotestowa³ przeciwko planom kanonizacji chorwackiego
b³ogos³awionego kard. Alojzije Stepinacia (1898-1960). Jego zdaniem negatywnie odbi³oby siê to na stosunkach Serbii z Chorwacj¹. G³ównym celem wizyty goœcia z Watykanu by³ udzia³ w miêdzynarodowym sympozjum ekumenicznym pod has³em: „Jeden, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³ Chrystusowy”. Sympozjum poœwiêcone twórczoœci wybitnego teologa okresu
soborowego, kard. Yvesa Congara OP zorganizowa³a archidiecezja Belgradu
na wydziale teologii prawos³awnej tamtejszego uniwersytetu.

Z kraju
 O modlitwê 8 czerwca (2014), w uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego
w intencji pokoju dla Jeruzalem – prosili przedstawiciele organizacji dialogu
religijnego: Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, Klubu Chrzeœcijan i ¯ydów
„Przymierze” oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów. „Œwiadomi ci¹¿¹cego na nas zobowi¹zania, w poczuciu odpowiedzialnoœci za œwiête miasto,
jakim jest dla nas Jerozolima, prosimy wierz¹cych – ¯ydów i chrzeœcijan i
muzu³manów – o w³¹czenie siê w niedzieln¹ modlitwê w intencji pokoju.
Przynajmniej tego dnia – w sposób w³aœciwy dla w³asnej tradycji religijnej –
oka¿my solidarnoœæ z mieszkañcami Ziemi Œwiêtej” – czytamy w komunikacie. Sygnatariusze proœby zwracali uwagê, ¿e w uroczystoœæ Zes³ania Ducha
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Œwiêtego, kilka dni po ¿ydowskim œwiêcie Szawuot upamiêtniaj¹cym nadanie
Tory, odbêdzie siê w Rzymie spotkanie modlitewne w intencji pokoju w Ziemi
Œwiêtej, w którym wezm¹ udzia³: papie¿ Franciszek, prezydent Izraela Szymon
Peres i prezydent Autonomii Palestyñskiej Mahmud Abbas.
 W Czêstochowie po raz drugi zorganizowano Œwiêto Jednoœci Chrzeœcijan. „Aby byli jedno...” – pod takim has³em wierni ró¿nych wyznañ spotkali
siê na wspólnej modlitwie w koœciele ewangelickim Wniebowst¹pienia Pañskiego. W programie ekumenicznego spotkania znalaz³y siê tak¿e katechezy,
œwiadectwa i œpiew. O wyzwaniach stoj¹cych dziœ przed chrzeœcijanami mówili m.in.: zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec
oraz metropolita czêstochowski abp Wac³aw Depo. W spotkaniu modlitewnym
wziêli równie¿ udzia³ ks. Marian Niemiec – biskup elekt diecezji katowickiej
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, klerycy V roku Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Czêstochowie oraz wierni ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Spotkanie ekumeniczne uœwietnia³ wystêp zespo³u „Strefa Chwa³y”. Organizatorami Œwiêta Jednoœci Chrzeœcijan byli: parafie ewangelicka i prawos³awna, a z ramienia Koœcio³a rzymskokatolickiego Referat Dialogu Ekumenicznego Kurii Metropolitalnej w Czêstochowie i Katolickie Stowarzyszenie
Wiernych Nowa Ewangelizacja.
 „Byæ wolnym w Chrystusie” – pod tym has³em od 4 do 6 lipca odby³o
siê we Wroc³awiu IX Spotkanie Chrzeœcijan Europy Œrodkowo-Wschodniej.
G³ównym organizatorem imprezy by³a Diecezja Wroc³awska Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, zaœ wspó³organizatorami Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w Polsce oraz Koœcio³y ewangelickie z Europy Œrodkowo-Wschodniej. Podczas Spotkania odby³o siê wiele wyk³adów, dyskusji, koncertów, warsztatów i nabo¿eñstw. Jednym z nich by³o forum biskupów, w
którym biskupi dziewiêciu Koœcio³ów ewangelickich z Europy ŒrodkowoWschodniej zastanawiali siê nad kondycj¹ ich Koœcio³ów po 25 latach przemian spo³eczno-politycznych. Panel prowadzi³ rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. Bogus³aw Milerski. W dyskusji wziêli
udzia³: bp Jochen Bohl (Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Saksonii), bp Michael Bünker (Koœció³ Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Austrii), bp Markus Dröge (Koœció³ Ewangelicki Berlina-Brandenburgii i Œl¹skich Górnych
£u¿yc), bp Péter Gáncs (Koœció³ Ewangelicko-Luterañski na Wêgrzech), bp
Marcin Hintz (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce), bp Marek Izdebski
(Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w Polsce), bp Miloš Klátik (Koœció³
Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na S³owacji), bp Siergiej Maschewski
(Niemiecki Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Ukrainy) oraz bp Jan Wac³awek
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(Œl¹ski Koœció³ Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Czechach). Bp Marcin Hintz mówi³, ¿e Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce do 1989 r.
walczy³ o zachowanie tego, co ma. – „By³ pomiêdzy czerwonym bratem a
czarn¹ siostr¹ – powiedzia³. Natomiast po prze³omie Koœció³ móg³ siê otworzyæ na diakoniê, edukacjê, kulturê. – Koœció³ luterañski w Polsce wykorzysta³
swoj¹ szansê po 1989 r.” – przekonywa³ duchowny. Bp Hintz odniós³ siê te¿
kwestii równoœci p³ci w Koœciele. Przypomnia³, ¿e Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest jednym z niewielu Koœcio³ów luterañskich, który nie
ordynuje kobiet na ksiê¿y. Tym niemniej niedawno synod postanowi³ rzetelnie
zaj¹æ siê t¹ kwesti¹. – „Trzeba powa¿nie podejœæ do problemu, by znosiæ nierównoœci miêdzy p³ciami z perspektywy nauki o usprawiedliwieniu. To wielkie
zadanie dla naszego Koœcio³a, by prze³amaæ pewne stereotypy i bariery. Ta
dyskusja mo¿e siê zakoñczyæ tym, ¿e synod nie wprowadzi ordynacji kobiet na
prezbitera. Ale chodzi o to, by zrozumieæ, ¿e Koœció³ jest miejscem, gdzie kobiety i mê¿czyŸni s¹ równi” – podkreœli³ luterañski biskup.
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ 1 wrzeœnia 75. rocznic¹ napaœci Niemiec hitlerowskich na Polskê i rozpoczêcia II wojny œwiatowej diakonise luterañskie z
niemieckiego Darmstadtu przes³a³y krótki list z przeprosinami narodu polskiego na rêce franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a w Warszawie. Utrzymany w ciep³ym i serdecznym tonie, a przy tym osadzony g³êboko w Biblii dokument niemieckich sióstr przypomina o tragedii wojny i jej skutkach, zawiera proœbê o
wybaczenie za zbrodnie ich rodaków i proœbê do Boga o Jego b³ogos³awieñstwo dla naszego kraju.


 Chrzeœcijanie, ¯ydzi i muzu³manie – w sumie oko³o pó³ tysi¹ca osób –
uczestniczyli w Warszawie w marszu solidarnoœci z przeœladowanymi chrzeœcijanami. Uczestnicy miêdzyreligijnego pochodu nieœli czerwone kwiaty, które z³o¿yli nastêpnie w Ogrodzie Sprawiedliwych. W pochodzie uczestniczy³
m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich. „Chcemy wezwaæ przywódców Europy i œwiata do podjêcia zdecydowanych dzia³añ na rzecz obrony
wszystkich ofiar przeœladowañ religijnych” – podkreœlali organizatorzy marszu. Marsz by³ oddoln¹ inicjatyw¹ osób uczestnicz¹cych w dialogu miêdzyreligijnym, w tym duszpasterstwa obcokrajowców anglojêzycznych archidiecezji
warszawskiej oraz redakcji kwartalnika „WiêŸ”. Wspó³organizatorami wydarzenia by³a Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów oraz Rada Wspólna Katolików i
Muzu³manów. We wspó³pracê przy marszu w³¹czy³ siê tak¿e m.in. Muzu³mañski Zwi¹zek Religijny w RP, Zwi¹zek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang,
Wspólnota Sant’Egidio, Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha”, Pomoc
Koœcio³owi w Potrzebie, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
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 W dniu 8 paŸdziernika obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹
Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie
odby³o siê w siedzibie PRE w Warszawie. Ze strony Rady obradom wspó³przewodniczy³ abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), prezes PRE, a ze strony KEP – bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz sandomierski. W zebraniu uczestniczyli tak¿e: abp Abel (Polski Autokefaliczny Koœció³
Prawos³awny), ks. Andrzej Gontarek (Koœció³ Polskokatolicki), ks. dr Edward
Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny), ks. dyr. Ireneusz Lukas, bp
Andrzej Czaja, bp Marek Solarczyk i ks. S³awomir Paw³owski SAC – wszyscy
trzej z Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Komisja zatwierdzi³a temat Tygodnia
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan 2015 (Jezus rzek³ do Samarytanki: „daj mi
piæ” J 4,7) oraz omawia³a sprawê miejsca i czasu nabo¿eñstwa centralnego.
Komisja wys³ucha³a relacji uczestników z posiedzenia Wspólnej Mieszanej
Komisji Dialogu Koœcio³a Katolickiego i Prawos³awnego obraduj¹cej w Ammanie oraz przedyskutowa³a i przyjê³a ostateczn¹ wersjê Apelu Koœcio³ów w
Polsce o poszanowanie i œwiêtowanie niedzieli (tekst zamieszczamy w dziale
„Sprawozdania i dokumenty”). Omówiono sprawê losu dokumentu na temat
ma³¿eñstw mieszanych, który z³o¿ony zosta³ w Watykanie. Rozmawiano tak¿e
o mo¿liwoœci zorganizowania konferencji na temat rozwi¹zywania konfliktów
w duchu Ewangelii. Strona rzymskokatolicka przedstawi³a informacjê o planowanym programie wizyty w Polsce kard. Kurta Kocha, przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan (5–8 grudzieñ 2014). Przedmiotem
uwagi by³y tak¿e sprawy zwi¹zane z edukacjê szkoln¹. Termin kolejnego spotkania ustalono na dzieñ 10 marca 2015 r. w siedzibie Episkopatu Polski.
 W dniu 9 paŸdziernika w Warszawie odby³a siê uroczysta inauguracja
nowego roku akademickiego po³¹czona z obchodami 60-tej rocznicy utworzenia Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej (ChAT). Uroczystoœci zosta³y poprzedzone nabo¿eñstwem ekumenicznym, odprawionym przez duchownych
trzech tradycji chrzeœcijañskich: ewangelickiej, prawos³awnej i starokatolickiej. Kazanie wyg³osi³ abp Jeremiasz z Koœcio³a prawos³awnego. Nastêpnie
rektor – ks. prof. Bogus³aw Milerski rozpocz¹³ uroczyst¹ inauguracjê nowego
roku akademickiego. Wyk³ad inauguracyjny „Pañstwo demokratyczne a wolnoœæ sumienia” wyg³osi³ Marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz. W trakcie
trwania uroczystoœci jubileuszowych 60. rocznicy powo³ania ChAT w Warszawie rektor odczyta³ uchwa³ê Senatu, na mocy której specjalnie ustanowiony
medal „Za zas³ugi dla Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”
zosta³ przyznany „w uznaniu dla dokonañ w zakresie organizacyjnego rozwoju
Uczelni, tworzenia wiêzi ekumenicznych, kszta³cenia kadr oraz badañ teologicznych” by³ym rektorom i prorektorom w osobach: metropolity prof. Sawy
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Hrycuniaka, abp prof. Jeremiasza Anchimiuka, bp prof. Wiktora Wysoczañskiego, ks. prof. Mariana Bendzy, prof. Janusza T. Maciuszko oraz prof. Karola Karskiego. Obecnie w ChAT istniej¹ dwa Wydzia³y: Teologiczny i Pedagogiczny. W ramach Wydzia³u Teologicznego funkcjonuj¹ trzy sekcje: Teologii
Ewangelickiej, Teologii Prawos³awnej i Teologii Starokatolickiej.
Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW) zainaugurowa³
nowy rok akademicki. To ju¿ trzeci rok dzia³alnoœci tej ekumenicznej instytucji, dzia³aj¹cej pod patronatem Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej
(ChAT) i Polskiej Rady Ekumenicznej. Uroczystoœæ inauguracji odby³a siê 10
paŸdziernika w budynku Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w Warszawie. W
swoim wyst¹pieniu prezes Zarz¹du EUTW Roman Michalak podkreœli³, ¿e
uniwersytet zmienia negatywne stereotypy dotycz¹ce wiedzy i tolerancji religijnej oraz miejsca i roli spo³ecznej ludzi starszych. – „Tworzymy szerok¹
p³aszczyznê dialogu i niwelowania barier przez organizowanie spotkañ integracyjnych i ekumenicznych wyjazdów studyjnych. Staramy siê kreowaæ model emeryta jako cz³owieka nowoczesnego, samodzielnego, który potrafi aktywnie uczestniczyæ we wspó³czesnym œwiecie” – mówi³. Przypomnia³ te¿, ¿e
nowy rok akademicki EUTW rozpoczyna programem zatytu³owanym „Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku kszta³ci, integruje i zmienia negatywne stereotypy”. Wyk³ad inauguracyjny pt. „Wspó³czesne pañstwo polskie a religia” wyg³osi³ prof. Tadeusz J. Zieliñski z ChAT.


 Z udzia³em prezydentów Polski i Izraela w Warszawie otwarto Muzeum
Historii ¯ydów Polskich POLIN. Prezydent Bronis³aw Komorowski podkreœli³, ¿e miejsce ukazuj¹ce 1000 lat historii ¯ydów na ziemiach polskich jest
muzeum ¿ycia, a nie œmierci i stanowi nowy rozdzia³ we wzajemnych relacjach. Zdaniem Bronis³awa Komorowskiego, warszawskie muzeum ma szanse
przywróciæ odpowiednie proporcje – przywróciæ pamiêæ o ¿ydowskim ¿yciu w
Polsce obok pamiêci o œmierci i cierpieniu. Z kolei prezydent Izraela, Reuwen
Riwlin zwróci³ uwagê, ¿e Polska sta³a siê miejscem zarówno narodzin ducha
¿ydowskiego narodu jak i, niestety, najwiêkszym ¿ydowskim cmentarzem.
Podkreœli³, ¿e nie jest to muzeum zag³ady, lecz ¿ycia oraz ¿e „upamiêtnia, co
by³o, a czego ju¿ nie bêdzie oraz budzi nadzieje na inn¹ przysz³oœæ”. Nawi¹zuj¹c do ksi¹¿ki Jana Tomasza Grossa „S¹siedzi” prezydent Izraela zwróci³ uwagê, ¿e g³êboko poruszy³a ona polsk¹ œwiadomoœæ historyczn¹ powoduj¹c, ¿e
polskie spo³eczeñstwo zag³êbi³o siê w swoj¹ przesz³oœæ. Reuwen Riwlin wyrazi³ ogromn¹ wdziêcznoœæ wszystkim „sprawiedliwym wœród narodów œwiata”,
to znaczy tym Polakom, którzy podczas wojny ratowali ¯ydów. Sta³a wystawa
otwartego we wtorek Muzeum, wykorzystuj¹c m.in. najnowsze rozwi¹zania
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multimedialne stanowi swoist¹ podró¿ przez 1000 lat historii ¯ydów polskich
– od œredniowiecza do wspó³czesnoœci. Wystawa sta³a Muzeum sk³ada siê z
oœmiu galerii, które na powierzchni ponad 4000 m kw. opowiadaj¹ o kulturze i
dziedzictwie polskich ¯ydów, z których czerpi¹ Polska i œwiat. Inicjatywa
utworzenia Muzeum Historii ¯ydów Polskich narodzi³a siê w Stowarzyszeniu
¯ydowski Instytut Historyczny i stopniowo zyska³a uznanie zarówno w Polsce, jak i za granic¹. Dziêki wsparciu indywidualnych oraz instytucjonalnych
darczyñców z ca³ego œwiata w 1995 r. mo¿liwe by³o rozpoczêcie prac nad projektem muzeum i kontynuowanie ich – jako inicjatywy spo³ecznej – a¿ do roku
2005 r., gdy oficjalnie powo³ano do ¿ycia Muzeum Historii ¯ydów Polskich.
 Uniwersytet Opolski po raz kolejny korzysta z tego wielkiego przywileju jakim jest obdarzenie kogoœ najwy¿sz¹ godnoœci¹ akademick¹ – tytu³em
doktora honoris causa – rozpocz¹³ 30 paŸdziernika uroczystoœæ prof. Stanis³aw S. Nicieja, rektor UO. Z wnioskami o uhonorowanie tych dwóch wybitnych teologów i ludzi dialogu wyst¹pi³ Wydzia³ Teologiczny, a senat uczelni
jednog³oœnie je przyj¹³. Pierwszy z doktorów honorowych – ksi¹dz prof. Wac³aw Hryniewicz – jest wielkim ekumenist¹, znawc¹ teologii katolickiej i
prawos³awnej, wieloletnim dyrektorem Instytutu Ekumenicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wyk³ada³ w Szwajcarii, USA, Niemczech,
Belgii i Francji. – Wyró¿niaj¹c ks. Wac³awa Hryniewicza senat pragnie
uczciæ cz³owieka, który d¹¿y do partnerskiego kszta³towania relacji miêdzykoœcielnych i teologii tolerancyjnej, otwartej na innoœæ, szukaj¹cej pojednania narodów, Koœcio³ów i kultur – mówi³ ks. prof. dr hab. Piotr Jaskó³a, laudator w przewodzie doktorskim. Drugiego doktora honorowego, ks. prof.
Celestyna Napiórkowskiego abp Alfons Nossol okreœli³ jako „istotê piekielnie krytyczn¹ i zawadiack¹”. – Chwyta siê problemów, których z góry wiadomo nie mo¿na bêdzie rozwi¹zaæ. Ale on usi³uje: gryzie, gryzie i czasem
udaje mu siê przegryŸæ. Teologia polska ma mu wiele do zawdziêczenia –
stwierdzi³ abp. Nossol. Ojciec S.C. Napiórkowski jest franciszkaninem.
Przez 40 lat pracowa³ w KUL jako kierownik Katedry Mariologii i Katedry
Teologii Dogmatycznej. Wyk³ada³ w wielu krajach Europy, a tak¿e w Kazachstanie i na Syberii. Jego dorobek obejmuje 1400 pozycji. Jego uczniem,
wspó³pracownikiem, a dziœ tak¿e laudatorem w przewodzie doktorskim by³
ordynariusz opolski, bp Andrzej Czaja. – W ci¹gu 25 lat znajomoœci wiele
zaczerpn¹³em z jego dorobku i franciszkañskiego ducha. Œw. Franciszek
mo¿e patrzeæ spokojnie na swojego duchowego syna, bo w ¿yciu ojca profesora nie widaæ pró¿noœci ani lenistwa. Laudator nie musi nic lukrowaæ. Wystarczy, ¿e uczciwie przypomni niektóre fragmenty biografii i dorobek –
mówi³ bp Czaja.
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 W Centrum Luterañskim w Warszawie odby³a siê 19 listopada konferencja zorganizowana przez Kancelariê Biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, dotycz¹ca przemocy wobec kobiet i zagadnienia gender z luterañskiej
perspektywy. Pierwsz¹ czêœæ seminarium stanowi³y referaty i dyskusje luterañskich teologów z Polski, Niemiec i Finlandii, a drug¹ dyskusja panelowa, w
której wziêli udzia³ polscy teolodzy luterañscy, w tym trzy kobiety. Seminarium podjê³o problematykê trzech dokumentów Œwiatowej Federacji Luterañskiej, dotycz¹cych m.in. przemocy wobec kobiet, roli kobiety w Koœciele,
sprawiedliwoœci spo³ecznej i p³ciowej. Wszystkie teksty s¹ efektem wieloletniego procesu dialogu wewn¹trz komunii Koœcio³ów luterañskich. Powsta³y w
ró¿nych okolicznoœciach i w innym czasie. Warszawska konferencja by³a
pierwsz¹ powa¿n¹ dyskusj¹ w kwestii gender z perspektywy Koœcio³ów mniejszoœciowych.
 Redakcje rosyjskiej Encyklopedii Katolickiej oraz Encyklopedii Katolickiej wydawanej na KUL, rabin Michael Schudrich i krytyk muzyczny Bogus³aw Kaczyñski znaleŸli siê wœród tegorocznych laureatów nagrody „Zas³u¿ony dla Tolerancji”. Z kolei Barbara i Edward Podgórcy zostali nagrodzeni za
„dzia³alnoœæ na rzecz ocalenia od zapomnienia dziejów spo³ecznoœci ¿ydowskiej na Œl¹sku”. Natomiast za pomoc z niesieniu pomocy ¯ydom podczas
wojny i „krzewienie humanistycznych postaw” uhonorowany zosta³ Tomasz
Miedziñski, przewodnicz¹cy Stowarzyszenia ¯ydów Kombatantów i Przeœladowanych w II Wojnie Œwiatowej. Wrêczenie medali przyznawanych przez
Fundacjê Ekumeniczn¹ „Tolerancja” odby³o siê w œrodê 19 listopada w Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie. Fundacjê Ekumeniczn¹ „Tolerancja” za³o¿y³a w roku 1993 grupa dzia³aczy chrzeœcijañskich, którym bliska jest idea tolerancji. Przewodnicz¹cym Rady Spo³ecznej Fundacji przez wiele lat by³ zmar³y w 2003 roku profesor Tadeusz Zieliñski, by³y Rzecznik Praw
Obywatelskich, zaœ Radê Spo³eczn¹ Fundacji tworzy grupa osób ró¿nych wyznañ, duchownych, naukowców, polityków i dziennikarzy. Od 1998 roku za
szczególne dzia³ania w dziedzinie szerzenia idei tolerancji przyznaje medale
”Zas³u¿ony dla Tolerancji”. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli m.in.
Jerzy Giedroyc, Jacek Kuroñ, prof. Miko³aj Kozakiewicz, prof. Janusz Tazbir,
ks. Roman Indrzejczyk, ks. Stanis³aw Musia³, prawos³awny arcybiskup Hilarion i abp Henryk Muszyñski.
 Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Komitetu Krajowego Œwiatowego
Dnia Modlitwy dyskutowano na temat m³odzie¿y w Koœciele. Omówiono tak¿e liturgiê przysz³orocznego Œwiatowego Dnia Modlitwy. Konferencja odby³a
siê 22 listopada w kaplicy Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w Warsza-
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wie. Spotkanie zgromadzi³o ok. 50 osób. Obecne by³y przedstawicielki wszystkich Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a tak¿e Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego. Przyby³y nie tylko warszawianki, ale tak¿e kobiety ze Szczecina, Gi¿ycka, Be³chatowa, £odzi, Bydgoszczy,
Rybia i Otwocka. Zgromadzonych powita³a przewodnicz¹ca Komitetu Krajowego Œwiatowego Dnia Modlitwy (ŒDM) Joanna Kamiñska. Konferencja rozpoczê³a siê modlitw¹, któr¹ poprowadzi³ ks. sup. Andrzej Malicki, zwierzchnik
Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego. Temat pierwszej czêœci spotkania
brzmia³ „Jak zatrzymaæ m³odych ludzi w Koœciele”. Problematykê tê przedstawili w swoich referatach ks. Emil Parafimiuk z Koœcio³a Rzymskokatolickiego
oraz ks. Marcin Kotas z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Prelegenci
zwrócili uwagê na brak pog³êbienia modlitwy, koniecznoœæ g³êbszego przygotowania do bierzmowania czy konfirmacji, rolê domu, wychowania, autorytetów dla m³odego cz³owieka. W dyskusji po referatach podkreœlano przede
wszystkim rolê rodziny, wspólne wyjazdy, rozmowy. Druga czêœæ konferencji
poœwiêcona by³a przygotowaniom do Œwiatowego Dnia Modlitwy 2015. Tym
razem liturgiê przygotowa³y kobiety z Wysp Bahama. Ma³gorzata Platajs zapozna³a zebranych z liturgi¹, zaœ Ewa Pawlas z proponowanymi pieœniami. Dorota Balicka przedstawi³a sprawozdanie z Europejskiej Konferencji ŒDM, która
odby³a siê w Salzburgu (Austria) od 11 do 17 czerwca. W konferencji uczestniczy³a równie¿ przewodnicz¹ca polskiego Komitetu ŒDM Joanna Kamiñska.
Natomiast Gra¿yna Wiercimok podzieli³a siê wra¿eniami z warsztatów ŒDM,
które odby³y siê w Stein (Niemcy) od 26 do 29 czerwca. Bra³a w nich udzia³
równie¿ Ma³gorzata Rajczyba. Oba sprawozdania, by³y ilustrowane pokazem
slajdów.
 Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Pusan oraz dzia³alnoœæ ekumeniczna w regionach by³y g³ównymi tematami dyskusji podczas
Dorocznej Konferencji Oddzia³ów i Komisji Polskiej Rady Ekumenicznej.
Konferencja odby³a siê 24 listopada w Centrum Kultury Prawos³awnej w Warszawie. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele oddzia³ów regionalnych i komisji
Polskiej Rady Ekumenicznej, w³adze PRE z jej prezesem abp. Jeremiaszem na
czele, a tak¿e dwoje uczestników zesz³orocznego Zgromadzenia Ogólnego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Pusan. O swoich wra¿eniach z Pusan opowiadali delegaci na Zgromadzenie – Marta Ca³piñska z Koœcio³a Prawos³awnego
oraz ks. Piotr Gaœ z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Druga czêœæ warszawskiej konferencji by³a poœwiêcona krajowemu ¿yciu ekumenicznemu w
minionym roku. O dzia³alnoœci Polskiej Rady Ekumenicznej mówi³ jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas. Poinformowa³, ¿e w ostatnich miesi¹cach zosta³ utworzony Kaliski Oddzia³ Regionalny PRE. Mówi³, ¿e pierwszy raz nabo¿eñstwo
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centralne Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan odbêdzie siê poza Warszaw¹, a mianowicie w Opolu. W styczniu podpisany zostanie przez Koœcio³y
cz³onkowskie Rady oraz Koœció³ Rzymskokatolicki wspólny apel w sprawie
œwiêtowania dnia Pañskiego. Ks. Lukas mówi¹c o zagranicznych kontaktach
PRE podkreœli³ wagê projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na
Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”. W ramach kontaktów PRE z
rz¹dem najwa¿niejszymi tematami jest nowa siedziba Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz sprawa nauczania lekcji religii Koœcio³ów
mniejszoœciowych. Podczas kolejnej czêœci obrad o swojej dzia³alnoœci informowali przedstawiciele oddzia³ów regionalnych i komisji PRE. W regionach
oprócz nabo¿eñstw w ramach Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan podejmowane s¹ bardzo ró¿norodne inicjatywy ekumeniczne. Zaprezentowana zosta³a równie¿ dzia³alnoœæ dwóch komisji Polskiej Rady Ekumenicznej. Przewodnicz¹ca komisji diakonijnej Biruta Przew³ocka-Pachnik mówi³a o szkoleniach i warsztatach diakonijnych organizowanych przez komisjê. Jak
poinformowa³a, bêd¹ one kontynuowane w przysz³ym roku. Natomiast przewodnicz¹cy komisji dialogu Tadeusz J. Zieliñski opowiada³ o konferencjach
eklezjologicznych organizowanych przez komisjê. Zasugerowa³ te¿, ¿e warto
by by³o zorganizowaæ konferencjê o przemocy w kontekœcie rodziny, spo³eczeñstwa i Koœcio³a.
 W Polsce przebywa³ na pocz¹tku grudnia kard. Kurt Koch, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. W sobotê 6 grudnia kard.
Koch uczestniczy³ w konferencji naukowej w Kamieniu Œl¹skim pt. „Misja
Koœcio³a, który d¹¿y do jednoœci. 50 lat od promulgacji Dekretu o ekumenizmie”. Wyg³osi tam wyk³ad: „Pastoralne nawrócenie jako wyzwanie i szansa
dla ekumenii XXI w.”. W poniedzia³ek, 8 grudnia odebra³ Z³oty Dyplom –
wyró¿nienie wydzia³u teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a nastêpnego dnia z³o¿y³ wizytê w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie. Z³oty Dyplom otrzyma³ za wybitne osi¹gniêcia w naukach teologicznych oraz za konsekwentne zaanga¿owanie w promowanie dzie³a jednoœci
chrzeœcijan na polu ekumenizmu doktrynalnego, duchowego i praktycznego, a
tak¿e za ukazywanie dróg dzia³alnoœci pastoralnej Koœcio³a katolickiego we
wspó³czesnym œwiecie. Laudacjê na czeœæ purpurata wyg³osi³ ks. dr hab. Przemys³aw Kantyka. W laudacji mówca przywo³a³ tak¿e pracê ekumeniczn¹ kardyna³a. Przypomnia³, ¿e obejmuj¹c stanowisko przewodnicz¹cego w Papieskiej Radzie ds. Jednoœci Chrzeœcijan sta³ siê on „katolickim ambasadorem
sprawy jednoœci chrzeœcijan”. – Czyni to z wielk¹ odwag¹ i wielk¹ m¹droœci¹,
daleki zarówno od nieuprawnionego optymizmu jak i od pesymistycznej rezygnacji – doda³. Podkreœli³, ¿e hierarcha jest cz³owiekiem dialogu opartego na
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zdrowych zasadach, prowadzonego w prawdzie i mi³oœci. Nowy doktor honoris causa KUL w swoim wyk³adzie poruszy³ perspektywy dialogu ekumenicznego miêdzy Koœcio³em katolickim a Koœcio³em prawos³awnym. Na wstêpie
kardyna³ zaznaczy³, ¿e prawos³awie jest najbli¿sze teologicznie Koœcio³owi
katolickiemu. Jego zdaniem, fina³ wszelkich dzia³añ na rzecz jednoœci powinien mieæ miejsce w komunii eucharystycznej. – Jednak nie mo¿e istnieæ
¿adna komunia sakramentalna bez komunii wiary – doda³ kard. Koch. Hierarcha poruszy³ podstawow¹ kwesti¹ ró¿ni¹c¹ Koœció³ katolicki i Koœció³ prawos³awny – prymat papie¿a. – Prymat powinien byæ zawsze rozwa¿any w kontekœcie soborowoœci, a soborowoœæ zawsze w kontekœcie prymatu – mówi³. Wówczas bêdzie to stanowiæ pozytywny i znacz¹cy postêp w dialogu pomiêdzy
wyznaniami. O stanie dialogu ekumenicznego miêdzy poszczególnymi Koœcio³ami w Polsce rozmawia³ kard. Kurt Koch podczas wtorkowego spotkania
z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ w Warszawie. Rozmowy z przedstawicielami Koœcio³ów chrzeœcijañskich zrzeszonych w PRE by³y ostatnim punktem kilkudniowej wizyty w Polsce przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. W przemówieniu do przedstawicieli Koœcio³ów zrzeszonych w
PRE wskaza³ na ekumeniê jako udzia³ w Modlitwie arcykap³añskiej Jezusa. –
Ukaza³ zatem prymat modlitwy w wysi³kach ekumenicznych, wskaza³, ¿e jednoœæ Koœcio³a jest w pewnym sensie ikon¹ Trójcy Œwiêtej, swego rodzaju po¿¹dan¹ jednoœci¹ w ró¿norodnoœci. Kard. Koch podkreœli³ tak¿e zwi¹zek miêdzy dialogiem ekumenicznym, a dzie³em ewangelizacji. Zwróci³ uwagê, ¿e
ekumenia powinna byæ i g³êboka, i szeroka. O tyle bowiem bêdzie szeroka, o
ile bêdzie siê zakorzenia³a w solidnej pracy teologicznej i we wspólnej modlitwie – powiedzia³ ks. Paw³owski. Nastêpnie odby³a siê dyskusja miêdzy przewodnicz¹cym Papieskiej Rady, a przedstawicielami ró¿nych Koœcio³ów tworz¹cych Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹. Kard. Koch by³ zainteresowany, jak na
polskim gruncie przebiegaj¹ relacje ekumeniczne miêdzy poszczególnymi Koœcio³ami. Rozmawiano m.in. o konkretnych inicjatywach lokalnych, ale i np.
prowadzonym specyficznie w Polsce dialogu rzymskokatolicko-starokatolickim czy katolicko-mariawickim. By³a tak¿e mowa o relacjach katolicko-prawos³awnych i katolicko-protestanckich w Polsce. Purpurat odpowiada³ z kolei
na pytania dotycz¹ce ogólnej sytuacji ekumenicznej na œwiecie oraz niektórych
kwestii teologicznych, zarówno ³¹cz¹cych, jak i dziel¹cych poszczególne
wspólnoty. We wtorek, 9 grudnia kard. Koch w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce spotka³ siê z przedstawicielami Polskiej Rady Chrzeœcijan i
¯ydów.
„W Kamieniu Œl¹skim na OpolszczyŸnie odby³o siê 6 grudnia sympozjum z udzia³em ekumenistów ewangelickich, katolickich i prawos³awnych pt.


248 KRONIKA

Z KRAJU

„Misja Koœcio³a, który d¹¿y do jednoœci”. Zorganizowano je z okazji 50. rocznicy og³oszenia „Dekretu o ekumenizmie” Soboru Watykañskiego II. Kard.
Kurt Koch wyg³osi³ referat na temat „»Pastoralne nawrócenie« jako wyzwanie
i szansa dla ekumenii XXI w.”. – „Podzia³ chrzeœcijañstwa jest zgorszeniem
dla œwiata. Mo¿e powstaæ wra¿enie, ¿e Chrystus jest podzielony, skoro chrzeœcijanie deklaruj¹, ¿e wierz¹ w jeden, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³,
a ¿yj¹ w ró¿nych i oddalonych od siebie wspólnotach”– zauwa¿y³ watykañski
hierarcha. Jego zdaniem ekumenizm opiera siê na nawróceniu serca i modlitwie. – „Do jednoœci mo¿emy dojœæ jedynie modl¹c siê” – przekonywa³. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp prof. Jeremiasz wyg³osi³ referat na temat
„Ekumeniczna solidarnoœæ wobec procesów laicyzacji”. W swoim wyst¹pieniu
zaproponowa³, aby cz³onkowie s¹siaduj¹cych ze sob¹ parafii ró¿nych wyznañ
spotykali siê na wspólnej modlitwie, czytaniu Biblii oraz aby poznawali historiê innych Koœcio³ów. O aktualnoœci postulatów Marcina Lutra dla misji
wspó³czesnego Koœcio³a mówi³ rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie ks. prof. Bogus³aw Milerski z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Zauwa¿y³, ¿e wszystkich chrzeœcijan ³¹czy odpowiedzialnoœæ za œwiat
w obliczu Boga. Odwo³uj¹c siê do Filipa Melanchtona podkreœli³, ¿e wiara nie
polega na znajomoœci historii Jezusa, lecz na zaufaniu i zawierzeniu jemu.
Konferencja zakoñczy³a siê dyskusj¹ panelow¹ nestorów polskiej ekumenii.
Prawos³awny abp prof. Jeremiasz, luteranin prof. Karol Karski oraz rzymscy
katolicy: abp prof. Alfons Nossol i ks. prof. Wojciech Hanc mówili o doœwiadczeniu ekumenizmu po Soborze Watykañskim II.
Zakaz uboju rytualnego zwierz¹t, czyli bez ich uprzedniego og³uszania,
stosowanego na potrzeby gmin ¿ydowskich, jest niekonstytucyjny – uzna³ Trybuna³ Konstytucyjny. Trybuna³ wyda³ wyrok w sprawie wniosku Zwi¹zku
Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w RP, który podwa¿a³ konstytucyjnoœæ zakazu uboju rytualnego zwierz¹t, czyli bez ich uprzedniego og³uszania. Wyznawcy judaizmu podkreœlali, ¿e zakaz uboju jest sprzeczny z ich konstytucyjnym prawem do wolnoœci uzewnêtrzniania religii oraz z Konwencj¹ o ochronie
praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci z 1950 r. Za podtrzymaniem zakazu
opowiada³y siê stowarzyszenia dzia³aj¹ce na rzecz ochrony zwierz¹t, ich zdaniem uœmiercanie zwierz¹t bez ich uprzedniego og³uszania – jak wskazuj¹ zasady uboju rytualnego w judaizmie – jest okrutne i niehumanitarne, a poza tym
niezgodne z ustaw¹ o ochronie zwierz¹t.


 Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas zosta³ doktorem teologii ewangelickiej. W Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obroni³ pracê na temat „Kszta³cenie ekumeniczne. Studium dyskursu w
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protestantyzmie niemieckim”. Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Lukasa
odby³a siê 11 grudnia w siedzibie Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej
(ChAT) w Warszawie. Promotorem pracy by³ ks. prof. Bogus³aw Milerski, rektor ChAT, zaœ recenzentami prof. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie) oraz prof. Tadeusz J. Zieliñski (ChAT).
W grudniu ukaza³ siê ostatni, dwudziesty tom „Encyklopedii Katolickiej”. O ponad 40-letniej historii tego wielkiego przedsiêwziêcia leksykograficznego, które wspó³tworzyli wybitni polscy naukowcy, rozmawiano w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Zdaniem rektora KUL ks.
prof. Antoniego Dêbiñskiego, „Encyklopedia Katolicka” jest dzie³em, którego
walorów nie mo¿na porównaæ z ¿adn¹ inn¹ publikacj¹ powsta³¹ w œrodowisku
naukowym lubelskiej uczelni. – Trzeba pamiêtaæ, ¿e powstawa³a ona mimo
przeszkód wynikaj¹cych z funkcjonowania autorytarnego pañstwa, w tym cenzury, ale i z wyzwañ zwi¹zanych z dzia³aniem gospodarki rynkowej – podkreœli³. Przy okazji poinformowano, ¿e uzupe³nieniem edycji podstawowej „Encyklopedii” bêd¹ dodatkowe suplementy. Znajd¹ siê w nich has³a przeoczone,
ograniczone lub wrêcz skreœlone przez cenzurê poprzedniego okresu politycznego, b¹dŸ te¿ nieistniej¹ce w chwili wydawania danego tomu. Szef zespo³u
redakcyjnego „Encyklopedii” dr Edward Gigilewicz (nadzorowa³ pracê nad
ostatnimi 8 tomami) przypomnia³, ¿e poprzedniczk¹ „Encyklopedii Katolickiej” by³a 39-tomowa „Encyklopedia Koœcielna” pod red. ks. Micha³a Nowodworskiego, wydawana w latach 1873-1933. „Encyklopedia Katolicka” powstawa³a w Instytucie Leksykograficznym KUL, wspó³pracuj¹cym z Towarzystwem Naukowym KUL. Pierwsze próby powo³ania redakcji poczyniono pod
wp³ywem biskupa lubelskiego Stefana Wyszyñskiego, wielkiego kanclerza
KUL. Episkopat Polski zleci³ uczelni opracowanie i wydawanie „Encyklopedii” w 1948 roku, w 1950 powo³ano Komisjê Wydawnicz¹ i rozpoczêto prace
przygotowawcze. Pierwszy tom „Encyklopedii” ukaza³ siê w 1973 r., zosta³
wydrukowany w ok. 30 tys. egzemplarzy. Kolejne, zw³aszcza od tomu XVI, w
ok. 10-12 tys. egz. We wszystkich dwudziestu tomach opublikowano ok. 39
tys. hase³, przygotowanych przez ponad 3 tys. autorów, wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin naukowych. Encyklopedia prezentuje zagadnienia doktrynalne i dzia³alnoœæ nie tylko Koœcio³a katolickiego, ale i innych
Koœcio³ów chrzeœcijañskich (szczególnie prawos³awnego i protestanckiego),
wspólnot religijnych i religii niechrzeœcijañskich. G³ówny nacisk po³o¿ono na
szeroko rozumian¹ problematykê teologiczn¹ i religijn¹, a tak¿e na zagadnienia filozoficzne i humanistyczne (zw³aszcza literaturê i sztukê chrzeœcijañsk¹),
ujmowane w aspekcie ich odniesieñ do religii i teologii (chrzeœcijañski wymiar
kultury). Specyfik¹ „Encyklopedii” s¹ te¿ wieloaspektowe teksty dotycz¹ce
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prawd wiary i pojêæ z zakresu nauk teologicznych. Podejmowana w „Encyklopedii” problematyka teologiczna prezentuje punkty widzenia innych denominacji chrzeœcijañskich. Bogaty jest tak¿e blok tekstów dotycz¹cych religii niechrzeœcijañskich.
 Ukaza³o siê specjalne wydanie Ewangelii Jana w Ekumenicznym Przek³adzie Przyjació³. Jest ono przeznaczone dla ¿o³nierzy Wojska Polskiego. Z
tej okazji odby³o siê spotkanie twórców przek³adu i przedstawicieli duszpasterstw wojskowych. Ekumeniczny Przek³ad Przyjació³ to prywatna inicjatywa
czterech osób ró¿nych wyznañ: prawos³awnego abp. prof. Jeremiasza, zielonoœwi¹tkowca pastora Mieczys³awa Kwietnia oraz dwóch rzymskich katolików:
ks. prof. Micha³a Czajkowskiego i red. Jana Turnaua. Od pocz¹tku lat 80. t³umaczyli oni kolejne ksiêgi nowotestamentowe. W 2012 r. ukaza³ siê ca³y
Nowy Testament w tym przek³adzie. Spotkanie z okazji wydania specjalnej
edycji ewangelii Jana przeznaczonej dla ¿o³nierzy odby³o siê 15 grudnia w
warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczyli w nim
m.in. twórcy i wydawca przek³adu, a tak¿e przedstawiciele duszpasterstw wojskowych trzech Koœcio³ów: Ewangelicko-Augsburskiego, Prawos³awnego i
Rzymskokatolickiego.

W warszawskim Centrum Luterañskim odby³o siê 15 stycznia 2015 roku
tradycyjne Ekumeniczne Spotkania Noworoczne, które zgromadzi³o liczne
grono osób zwi¹zanych z ruchem ekumenicznym i ¿yciem publicznym w Polsce. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awnego w swym przemówieniu wyrazi³ troskê zwi¹zan¹ z wydarzeniami,
które mia³y miejsce na œwiecie w mijaj¹cym roku. Zwróci³ uwagê na wzrost
przemocy w stosunkach miêdzynarodowych. Skrytykowa³ sankcje, jakie wzajemnie na siebie na³o¿y³y kraje Zachodu i Rosja. Przypomnia³ o sukcesach w
bi- i multilateralnych dialogach ekumenicznych, toczonych zarówno na szczeblu globalnym (np. poprzez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów), jak i krajowym. Odnosz¹c siê do tego ostatniego opowiada³ o dzia³aniach Polskiej Rady Ekumenicznej w minionym roku. Wymieni³ m.in. sympozja dotycz¹ce eklezjologii i
kary œmierci, a tak¿e spotkanie z kard. Kurtem Kochem, przewodnicz¹cym Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Po przemówieniu prezesa PRE g³os
zabrali obecni przedstawiciele w³adz pañstwowych: Maciej Klimczak z kancelarii Prezydenta, wicemarsza³ek Sejmu El¿bieta Radziszewska i minister spraw
zagranicznych Grzegorz Schetyna. Pozdrowienia ze strony rzymskokatolickiej
przekaza³ bp Artur Miziñski, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym udzia³ wziêli wszyscy
zwierzchnicy Koœcio³ów zrzeszonych w PRE. Obecni byli równie¿ dyrektor
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Towarzystwa Biblijnego w Polsce, rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej a tak¿e przedstawiciele Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego, Aliansu Ewangelicznego, oddzia³ów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i
mediów, dyplomaci, politycy urzêdnicy pañstwowi oraz wielu innych œwieckich i duchownych zaanga¿owanych w dialog i ruch ekumeniczny.
Zwierzchnicy wszystkich Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej oraz przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski Koœcio³a
Rzymskokatolickiego podpisali 20 stycznia wspólny „Apel Koœcio³ów w Polsce o poszanowanie i œwiêtowanie niedzieli” (tekst Apelu zamieszczamy w
dziale „Sprawozdania i dokumenty”).


 „Wszyscy czujemy, jak wa¿ne jest podkreœlanie, ¿e wspólnota nie oznacza tego, ¿e jesteœmy wszyscy tacy sami, ¿e wspólnota mo¿e i powinna obejmowaæ ludzi o ró¿nych wyznaniach, ró¿nej kulturze, czasami o ró¿nym jêzyku” – powiedzia³ prezydent Bronis³aw Komorowski na spotkaniu noworocznym z przedstawicielami religii i wyznañ obecnych w Polsce. Spotkanie
odby³o siê 20 stycznia w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie. Prezydent podkreœla³ rolê wspólnoty we wspó³czesnym spo³eczeñstwie polskim. – „Wszyscy
chcemy tworzyæ wspólnotê opart¹ o wzajemny szacunek dla odmiennoœci, dla
ró¿norodnoœci” – mówi³. Zaznaczy³ te¿, ¿e jedn¹ z form szacunku okazywanego przez demokratyczne pañstwo dla w³asnych obywateli jest szacunek dla
Koœcio³ów i grup wyznaniowych. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awnego podziêkowa³ prezydentowi za jego obecnoœæ na uroczystoœciach Koœcio³ów zrzeszonych w PRE, m.in. u prawos³awnych na Œwiêtej Górze Grabarce i u luteran w Cieszynie. Wyrazi³ te¿ nadziejê,
¿e wspólny wysi³ek liderów religijnych i politycznych spowoduje roz³adowanie napiêæ, których teraz w Europie jest du¿o. Na spotkaniu w Pa³acu Prezydenckim obecni byli m.in. przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej, Koœcio³a Rzymskokatolickiego, Muzu³mañskiego
Zwi¹zku Religijnego i Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich.
 W obliczu narastaj¹cego kryzysu w Europie wspólne œwiadectwo
wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich jest dziœ szczególnie potrzebne – powiedzia³ kard. Kazimierz Nycz podczas jubileuszowego spotkania ekumenicznego Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”, które 23 stycznia obchodzi³o piêtnastolecie powstania. Spotkanie w koœciele Dzieci¹tka Jezus w Warszawie przebieg³o pod has³em „Jeden jest Pan, jedna wiara i jeden chrzest”.
Tradycyjnie wspólna modlitwa rozpoczê³a siê od procesji duchownych wszystkich wyznañ z Ewangeliarzem i zapalonymi œwiecami. Jako pierwszy refleksjê
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nad obchodami jubileuszu podj¹³ bp Rafa³ Markowski, biskup pomocniczy
archidiecezji warszawskiej. Wszystkich nas ³¹czy jeszcze jedno: chrzest. To
szczególny moment, w którym Bóg obdarza nas niezwyk³ym œwiat³em i godnoœci¹ dzieciêctwa Bo¿ego. Ten moment stanowi dla nas wszystkich fundament ¿ycia chrzeœcijañskiego – przypomnia³. Nastêpnie prezes i za³o¿ycielka
Stowarzyszenia „Effatha”, Danuta Baszkowska, wyrazi³a g³êbok¹ wdziêcznoœæ wszystkim, którzy przez ostanie piêtnaœcie lat pomagali tworzyæ modlitewne spotkania ekumeniczne i tym samym œwiadczyæ, ¿e Chrystus nie jest
podzielony. Dziêkowa³a œwieckim i duchownym, przede wszystkim gospodarzom wszystkich miejsc, w których na przestrzeni lat odbywa³y siê spotkania
ekumeniczne. Refleksjê nad tematem tego spotkania podj¹³ te¿ prawos³awny
abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Przypomnia³, ¿e zadaniem uczniów Chrystusa jest pójœcie w œwiat aby chrzciæ i nauczaæ wszystkie
narody. Przypomnia³ te¿, ¿e chrzest nie jest pustym obrzêdem ale tajemnic¹
przywrócenia cz³owiekowi jego miejsca w œwiecie. Dzieje siê tak, poniewa¿
Chrystus poprzez ten sakrament wyposa¿a nas do walki z si³ami ciemnoœci.
Redaktor naczelny KAI, Marcin Przeciszewski, przypomnia³ ogromne zas³ugi dla idei ekumenizmu, jakie ma Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha” a szczególnie jego za³o¿ycielka, Danuta Baszkowska, któr¹ nazwa³ najpiêkniejsz¹ twarz¹ ekumenizmu w Polsce. Zaznaczy³, ¿e pragnienie jednoœci
chrzeœcijan stanowi³o najg³êbsz¹ treœæ i istotê jej ¿ycia. To dziêki jej staraniom ekumenizm o¿ywa³ nie tylko w styczniu, ale by³ ¿ywy przez ca³y rok i
silnie oddzia³ywa³ na zewn¹trz murów tego koœcio³a. Na zakoñczenie g³os
zabra³ kard. Kazimierz Nycz, który odnosz¹c siê do ostatnich wydarzeñ we
Francji zwi¹zanych z atakiem terrorystycznym na magazyn „Charlie Hebdo”
przyzna³, ¿e zderzenie fundamentalizmów laickiego i islamskiego stanowi
dla Europy realne zagro¿enie. Odpowiedzi¹ wierz¹cych na nie musi byæ
wspólne, mocne œwiadectwo. Spotkanie zakoñczy³a modlitwa o pojednanie i
pokój zwierzchników 11 Koœcio³ów oraz tradycyjne ³amanie chleba oraz
agapa. Organizatorem spotkañ jest Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” we wspó³pracy z Warszawskim Oddzia³em Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Prowincj¹ Polsk¹ Zgromadzenia Zakonnego Orionistów. Bezpoœrednim impulsem powstania Stowarzyszenia w obecnym kszta³cie by³o podpisanie przed 15 laty, 23 stycznia 2000 r., wspólnego dokumentu o uznaniu
chrztu œwiêtego przez Koœció³ rzymskokatolicki oraz szeœæ Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Na pami¹tkê tego wydarzenia postanowiono spotykaæ siê w ka¿dy 23. miesi¹ca w formie comiesiêcznych,
modlitewnych spotkañ ekumenicznych wed³ug autorskiego programu opracowanego przez Danutê Baszkowsk¹, za³o¿ycielkê i wieloletniego prezesa
Stowarzyszenia.
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 Stosunek muzu³manów na œwiecie i w Polsce do tzw. Pañstwa Islamskiego by³ jednym z tematów sesji naukowej towarzysz¹cej obchodom XV
Dnia Islamu w Koœciele katolickim w Polsce. Spotkanie na Uniwersytecie
kard. Stefana Wyszyñskiego w Warszawie rozpocz¹³ bp Romuald Kamiñski,
przewodnicz¹cy Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi. Wskaza³ on, ¿e obchodom towarzyszy refleksja
nad trudnym czasem ostatnich dni i podkreœli³ potrzebê zdecydowanej obrony
godnoœci cz³owieka. Po tradycyjnym odczytaniu przes³añ przez przedstawicieli
obydwu religii i lekturze wybranych fragmentów Pisma Œwiêtego i Koranu,
rozpoczê³a siê sesja naukowa. Sesji naukowej, która podczas kolejnych obchodów skupia siê na innym zagadnieniu, towarzyszy³a w tym roku sesja jubileuszowa, poœwiêcona piêtnastoleciu katolicko-muzu³mañskich spotkañ. W 2001
r. Konferencja Episkopatu Polski wpisa³a to wydarzenie do oficjalnego kalendarza Koœcio³a katolickiego w naszym kraju, powierzaj¹c organizacjê Dnia Islamu Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi Konferencji
Episkopatu Polski. Od roku 2007 funkcjê tê pe³ni bp Romuald Kamiñski.
Regularne obchody Dnia Islamu odbywaj¹ siê tak¿e w Lublinie i Krakowie (od
2004 r.), a okazyjne w Olsztynie (2001), Opolu (2002) i Poznaniu (2008). W
Polsce funkcjonuj¹ dwa religijne zwi¹zki muzu³mañskie wpisane do rejestru
Koœcio³ów i Zwi¹zków Religijnych. Muzu³mañski Zwi¹zek Religijny w RP,
uznany oficjalnie w 1925 r., liczy obecnie ok. 6 tys. cz³onków, zrzesza przede
wszystkim Tatarów Muzu³manów Polskich. Najwiêksze ich skupiska mieszkaj¹ w województwie podlaskim (w Bia³ymstoku, Sokó³ce, Suchowoli i D¹browie Bia³ostockiej). Zabytkowe meczety znajduj¹ siê w Bohonikach i Kruszynianach, gdzie mieszkaj¹ ju¿ tylko pojedyncze rodziny tatarskie. Drugim
zwi¹zkiem wyznawców islamu jest zarejestrowana w 2004 r. Liga Muzu³mañska w RP. Zrzesza ona muzu³manów przybywaj¹cych do Polski na studia oraz
do pracy, a tak¿e osoby przyjmuj¹ce islam za swoj¹ religiê. Wed³ug szacunków
liczy ok. 25 tys. cz³onków. Organizatorem obchodów jest Komitet ds. Dialogu
z Religiami Niechrzeœcijañskimi Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski wraz z Rad¹ Wspóln¹ Katolików i Muzu³manów, Instytutem Dialogu Kultury i Religii UKSW i Akcj¹ Katolick¹ Diecezji Warszawsko-Praskiej.
 Zas³u¿ony dla historii polskiego ekumenizmu I Zbór Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w Warszawie zadecydowa³, ¿e wycofuje siê z ruchu ekumenicznego, oraz zaapelowa³ do w³adz Koœcio³a o wyst¹pienie z Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Uchwa³ê tak¹ podjê³a Konferencja Zboru podczas posiedzenia 1 marca 2015 roku. Jednoczeœnie w tajnym g³osowaniu Konferencja
przyjê³a uchwa³ê do Krajowej Konferencji Koœcio³a, aby ta zobowi¹za³a Radê
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Koœcio³a do rozpoczêcia procedury opuszczenia PRE. Decyzjê warszawskiego
Zboru poprzedzi³y burzliwe dyskusje, jednak w g³osowaniu zwyciê¿y³a opcja
niechêtna dialogowi ekumenicznemu. Warszawscy baptyœci od wielu lat sceptycznie podchodzili do dialogu ekumenicznego, jednak organizowali u siebie
nabo¿eñstwa w ramach Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan oraz w³¹czyli siê aktywnie w tworzenie Ekumenicznego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, dzia³aj¹cego pod patronatem PRE i opiek¹ naukow¹ Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Wniosek warszawskiego
Zboru, który zosta³ przes³any do wiadomoœci wszystkich zborów baptystycznych w Polsce, bêdzie rozpatrywany podczas 37. Krajowej Konferencji Koœcio³a w czerwcu. Podobny wniosek Konferencja rozpatrywa³a ju¿ w 2006
roku, jednak wówczas nie znalaz³ on wymaganego poparcia. Sceptycznie do
uchwa³y Zboru odniós³ siê ks. dr Mateusz Wichary, od 2013 roku prezbiter naczelny Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, przekonuj¹c, ¿e decyzja I Zboru w
Warszawie nie jest stanowiskiem w³adz Koœcio³a, a jedynie autonomicznym
postanowieniem Zboru. Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów jest cz³onkiem za³o¿ycielem PRE, która powsta³a w 1946 roku w Warszawie. W niektórych polskich
miastach lokalne zbory baptystyczne anga¿uj¹ siê w przedsiêwziêcia ekumeniczne – m.in. w £odzi i we Wroc³awiu. Szefem Gorzowskiego Oddzia³u PRE
jest baptystyczny duchowny, pastor Dariusz Chudzik. –Polscy baptyœci nale¿¹
równie¿ do Aliansu Ewangelicznego, a ks. dr Mateusz Wichary jest od stycznia 2015 roku przewodnicz¹cym Aliansu, w sk³ad którego wchodz¹ Koœcio³y
ewangelikalne czêsto sceptyczne wobec ruchu ekumenicznego.
W Warszawie odby³o siê posiedzenie miêdzynarodowej grupy roboczej
w ramach projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”. Spotkanie mia³o miejsce
od 5 do 6 marca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Poœwiêcone by³o
przygotowaniom kolejnej konferencji w ramach projektu, która odbêdzie siê
jesieni¹ na Ukrainie, a jej temat brzmi „Koœcio³y wobec obecnej sytuacji na
Ukrainie”. W trakcie obrad podsumowano tak¿e miêdzynarodow¹ konferencjê
na temat kary œmierci, która mia³a miejsce od 13 do 14 listopada na Bia³orusi.
Konferencja ta by³a wspó³organizowana przez Miêdzykoœcieln¹ Misjê „Chrzeœcijañska Socjalna S³u¿ba” i uczestniczyli w niej miêdzy innymi cz³onkowie
grupy Pojednanie. Podczas spotkania w Warszawie dyskutowano o sytuacji
Koœcio³ów na Bia³orusi, omówiono sytuacjê polityczno-spo³eczno-koœcieln¹
na Ukrainie, a tak¿e rozmawiano o przysz³oœci projektu „Pojednanie”. Uczestnicy spotkania rozmawiali tak¿e o zmianach w sk³adzie grupy roboczej „Pojednanie”. Z prac w grupie odwo³any zosta³ jej dotychczasowy wspó³przewodnicz¹cy ks. Andreas Hamburg, przedstawiciel Niemieckiego Koœcio³a Ewan
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gelickiego na Ukrainie. Zast¹pi³ go ks. Pavlo Shvarts z Charkowa. Podczas
posiedzenia w Warszawie wybrano nowego wspó³przewodnicz¹cego grupy,
którym zosta³ ks. prof. Zygfryd Glaeser, przedstawiciel Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Polsce. Drugim wspó³przewodnicz¹cym jest Miko³aj Matruñczyk,
reprezentuj¹cy Koœció³ Prawos³awny na Bia³orusi.
W Szczecinie odby³a siê od 15 do 19 kwietnia IV Miêdzynarodowa
Konferencja Teologiczna dla Kobiet. Œwieccy i duchowni – kobiety – z Polski,
Niemiec i Rosji spotkali siê w poszukiwaniu biblijnych i teologicznych odpowiedzi na pytania dotycz¹ce sytuacji kobiet i mê¿czyzn w Koœciele i spo³eczeñstwie. Konferencja mia³a miejsce w Miêdzynarodowym Centrum Studiów
i Spotkañ im. Dietricha Bonhoeffera. Goœæmi specjalnymi byli: zwierzchnik
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec i emerytowana biskup Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Dolnej £aby, ks. Maria Jepsen. Tematyka skupi³a siê wokó³ has³a „Razem w Chrystusie – razem w Koœciele” w kwestii wspólnego ¿ycia i wspó³dzia³ania kobiet i mê¿czyzn w Koœciele. Podczas konferencji wyg³oszono referaty dotycz¹ce powszechnego
kap³añstwa wszystkich wierz¹cych postrzeganego z polskiej perspektywy (bp
Jerzy Samiec) i w kontekœcie tekstów ks. Dietricha Bonhoeffera (dr Renate
Wind) oraz roli kobiet w Koœciele Wyznaj¹cym w Niemczech (dr Christine
Globig). Konferencji towarzyszy³a wystawa „Kobiety Reformacji”, przedstawiaj¹ca sylwetki niemieckich przedstawicielek Reformacji. Ewangelickie teolo¿ki z krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej spotka³y siê w Polsce ju¿ po raz
czwarty. Poprzednie trzy konferencje odby³y siê na Mazurach (2007 – Sorkwity, 2009 – Miko³ajki) oraz w Krakowie (2012). Idea konferencji powsta³a po
roku 2005 na kanwie wydarzeñ Œwiatowego Dnia Modlitwy, którego liturgiê
opracowa³y kobiety z Polski. Organizatorami konferencji by³y: Komisja ds.
Kobiet Synodu Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Diakonia Polska, Evangelischer Bund, Gustav Adolf Werk oraz Œwiatowa Federacja Luterañska.


24 kwietnia w wieku 93 lat zmar³ W³adys³aw Bartoszewski, wybitny
polski historyk, dzia³acz katolicki, wychowawca i polityk. Wiêzieñ obozu w
Auschwitz-Birkenau, powstaniec warszawski, wiêzieñ polityczny w PRL, jeden z najbardziej zas³u¿onych przedstawicieli ruchu „Znak”. Podczas wojny
by³ wspó³twórc¹ Rady Pomocy ¯ydom „¯egota”. By³ jednym z pierwszych
Polaków, któremu jerozolimski instytut Yad Vashem przyzna³ tytu³ „Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata” (1966). W latach 1990-1995 pe³ni³ funkcjê ambasadora w Wiedniu. Ministrem spraw zagranicznych by³ w rz¹dach: Józefa
Oleksego w 1995 roku oraz Jerzego Buzka – od 2000 do 2001 roku. W latach
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1997-2001 zasiada³ w senacie, gdzie pracowa³ miêdzy innymi w komisji praw
cz³owieka i praworz¹dnoœci. W latach 2001-2010 by³ prezesem polskiego
PEN-Clubu. Potem pe³ni³ funkcjê honorowego prezesa. W 1995 r. otrzyma³
Order Or³a Bia³ego, a w 2001 r. Wielki Krzy¿ Orderu Zas³ugi RFN za pracê na
rzecz pojednania miêdzy Niemcami, Polakami i ¯ydami. W obecnym rz¹dzie
RP prof. Bartoszewski pe³ni³ funkcjê sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów i pe³nomocnika ds. relacji miêdzynarodowych. Pracowa³ do
ostatniej chwili ¿ycia. W rozmowie z „Gazet¹ Wyborcz¹ (28 lutego 2015) powiedzia³: „Przynale¿noœæ wyznaniowa nie ma ¿adnego prze³o¿enia na postawy
i decyzje ludzi (…) Mój Koœció³ to jest ten, jaki wpojono mi w czasach m³odoœci – otwarty, ekumeniczny. To Koœció³ ks. Ziei, którego pozna³em 30 lat przed
jego wst¹pieniem do KOR-u. Spowiada³em siê u niego za³amany po wyjœciu z
Auschwitz w 1942 r., a on mi powiedzia³: ‘Przestañ siê nad sob¹ u¿alaæ. Widzia³eœ, co siê dzieje w getcie? Zrób coœ, by pomóc ¯ydom’. Mój Koœció³ to
Koœció³ abp. ¯yciñskiego, Józefa Tischnera, Adama Bonieckiego, Ludwika
Wiœniewskiego. Jak siê spotka³o takich ludzi, trudno straciæ wiarê w mój Koœció³”.
Towarzystwo Biblijne w Polsce wyda³o ekumeniczny przek³ad Piêcioksiêgu. Po Ksiêgach Dydaktycznych i Deuterokanonicznych to ju¿ trzeci tom
Starego Testamentu w tym t³umaczeniu. Tekst ekumenicznego przek³adu Piêcioksiêgu zosta³ zaakceptowany przez jedenaœcie Koœcio³ów cz³onkowskich
Towarzystwa Biblijnego, reprezentuj¹cych tradycje katolick¹, prawos³awn¹ i
protestanck¹. Prezentacja tomu odby³a siê 27 kwietnia w Bibliotece Narodowej
w Warszawie. Ma³gorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce,
podkreœli³a, ¿e ksiêgi biblijne dla wielu ludzi s¹ ksiêgami œwiêtymi, dlatego ich
przek³ad wymaga starannoœci i czasu. Poinformowa³a równie¿, ¿e prowadzone
s¹ intensywne prace nad kolejnymi tomami ekumenicznego przek³adu Starego
Testamentu – Ksiêgi Historyczne s¹ ju¿ przygotowywane do sk³adu, natomiast
nad Ksiêgami Prorockimi trwaj¹ prace redakcyjne. Przedstawiciel Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych Simon Crisp mówi³, ¿e w ekumenicznych przek³adach Biblii wa¿ne s¹ trzy sprawy: wspó³praca reprezentantów ró¿nych Koœcio³ów w studiowaniu tekstu biblijnego, umo¿liwienie spotkañ chrzeœcijan
ró¿nych wyznañ oraz nowy, zrozumia³y jêzyk przek³adu. Projekt ekumenicznego przek³adu Biblii prowadzony jest przez Towarzystwo Biblijne w Polsce
od 1995 r.


 W Centrum Luterañskim w Warszawie odby³a siê 22 maja konferencja
„Ordynacja kobiet w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce”. Wyg³oszone referaty dotyczy³y kwestii ordynacji kobiet na ksiê¿y z perspektywy bi-
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blistyki, ewangelickiego dorobku teologicznego, a tak¿e praktyki koœcielnej. –
Zdajê sobie sprawê, ¿e ordynacja kobiet wywo³uje emocje. Apelujê, byœmy
szanowali siebie wzajemnie i swoje pogl¹dy – powiedzia³ ks. bp Jerzy Samiec
otwieraj¹c konferencjê. Przypomnia³, ¿e w 2016 r. Synod Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP bêdzie g³osowa³ nad wprowadzeniem ordynacji kobiet. Poinformowa³ równie¿, ¿e wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa, na której bêd¹ zamieszczane materia³y dotycz¹ce ordynacji kobiet, w
tym teksty referatów z tej konferencji. W ramach tej strony bêdzie te¿ dzia³a³o
forum internetowe. Pierwszy referat na temat rozwoju urzêdu koœcielnego w
Nowym Testamencie wyg³osi³a prof. Kalina Wojciechowska. O ordynacji kobiet w œwietle Biblii mówi³ prof. Jakub Slawik. Zagadnienie ordynacji kobiet
w œwietle pism Marcina Lutra i ksi¹g wyznaniowych luteranizmu omówi³ dr
Jerzy Sojka. Artur Welman argumentowa³ w swym wyst¹pieniu przeciwko ordynacji kobiet. Kontekst spo³eczny wprowadzenia ordynacji kobiet omówi³y
dr Joanna Koleff-Pracka oraz diakon Karina Chwastek-Kamieniorz. O problematyce ordynacji kobiet w dokumentach i rezolucjach Œwiatowej Federacji
Luterañskiej mówi³a teolo¿ka dr Iwona Baraniec. Podczas konferencji by³ te¿
czas na dyskusjê. M. In. g³os zabra³ ks. prof. Bogus³aw Milerski, rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej, który stwierdzi³, ¿e problem ordynacji kobiet nie jest natury historycznej, ale hermeneutycznej. – Istnieje to¿samoœæ
ewangelicka. Do ewangelickiego postrzegania œwiata nale¿y ordynacja kobiet
– podkreœli³.
Opracowa³: Karol Karski

.
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