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ARTYKU£Y

Karol Karski

KOŒCIO£Y
EWANGELICKO-REFORMOWANE

1. Nazwa i powstanie
W XVI wieku s³owem reformowany pos³ugiwano siê tylko sporadycznie. Za
pomoc¹ tego pojêcia chciano wówczas podkreœliæ, ¿e jeden niepodzielony i nieprzerwanie istniej¹cy Koœció³ Jezusa Chrystusa wymaga stale odnowy: ecclesia
reformata et semper reformanda.
Poczynaj¹c od XVII wieku zaczêto stosowaæ nazwê Koœció³ Reformowany w
odniesieniu do drugiego – nieluterañskiego – nurtu Reformacji, który uzyska³
prawne uznanie w wyniku Pokoju Westfalskiego (1648).
Interesuj¹ce nas pojêcie zadomowi³o siê przede wszystkim na kontynencie europejskim. Natomiast w œwiecie anglosaskim Koœcio³y tej tradycji przyjê³y nazwê:
Koœcio³y prezbiteriañskie, przez co chcia³y podkreœliæ, ¿e ich specyfika jest rozpoznawalna przede wszystkim w ustroju koœcielnym. Innymi s³owy: Koœcio³y te
pragn¹ podkreœliæ, ¿e przywi¹zuj¹ wiêksz¹ wagê do ustroju koœcielnego ni¿ do zasad doktrynalnych.
Ewangelicyzm reformowany, w przeciwieñstwie do luteranizmu, rozwija³ siê
równolegle w wielu oœrodkach, nigdy nie by³ te¿ zdominowany przez osobê jednego reformatora. Pierwsze Koœcio³y tego typu wy³oni³y siê w wyniku dzia³alnoœci
reformacyjnej prowadzonej w miastach Szwajcarii i po³udniowych Niemiec.
Najwybitniejszymi reformatorami w pierwszym pokoleniu byli: Ulryk Zwingli
(1484-1531) w Zurychu, Martin Bucer (1491-1551) w Strasburgu, Johannes Oekolampad (1482-1531) w Bazylei i Berchtold Haller (1492-1536) w Bernie. Wspólne
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im wszystkim by³o to, ¿e obok usprawiedliwienia z wiary przywi¹zywali du¿¹
wagê do uœwiêcenia, które odnosili nie tylko do ¿ycia osobistego, lecz tak¿e do
struktur spo³ecznych i politycznych.
Wœród wymienionych reformatorów szczególn¹ aktywnoœci¹ cechowa³ siê
Ulryk Zwingli. Pierwsze œlady reformacyjnego pojmowania Ewangelii znajdujemy
u niego w po³owie roku 1520. Wed³ug w³asnego œwiadectwa, inspiracjê czerpa³ z
lektur traktatów Augustyna o Ewangelii Jana, a zw³aszcza z pilnego studiowania
greckich listów Paw³a. Pierwsze swe pismo reformatorskie poœwiêci³ wolnoœci w
spo¿ywaniu pokarmów (1522); wyst¹pi³ w nim w obronie swoich przyjació³, którzy naruszyli przepisy postne. Z jego inspiracji rada miejska Zurychu zwo³a³a rozmowê religijn¹ (tzw. I Dysputa Zuryska, 29 stycznia 1523). Za podstawê dyskusji
mia³y s³u¿yæ przygotowane przez Zwingliego artyku³y (67 Schlussreden). By³o to
najwczeœniejsze ujêcie jego zreformowanej teologii. Cechuje tê pracê wysublimowany, chrystocentryczny paulinizm, zmodyfikowany domieszk¹ spirytualizmu.
Dysputa zakoñczy³a siê zwyciêstwem Zwingliego. W pierwszej po³owie 1523 r.
rozbudowa³ on swoje 67 artyku³ów i opublikowa³ je w pracy Auslegung und
Begründung der Schlussreden (Wyk³ad i uzasadnienie artyku³ów). Jest to najobszerniejsze dzie³o teologiczne Zwingliego.
Pierwsza Dysputa Zuryska zakoñczy³a siê uchwa³¹ rady miejskiej, uznaj¹c¹
prawowiernoœæ dzia³alnoœci reformatorskiej Zwingliego. Po Drugiej Dyspucie Zuryskiej (26-29 paŸdziernika 1523) rada uchwali³a zniesienie kultu œwiêtych, radykaln¹ reformê nabo¿eñstwa, usuniêcie obrazów z koœcio³ów, likwidacjê klasztorów, wprowadzenie zwingliañskiej formy Wieczerzy Pañskiej jako uczty pami¹tki.
Powodem rozejœcia siê Lutra i Zwingliego by³ spór o realn¹ obecnoœæ Chrystusa
w Wieczerzy Pañskiej. Dysputa w Marburgu (1529), mimo usilnych wysi³ków mediacyjnych Bucera, nie by³a w stanie pogodziæ obu adwersarzy.
Po gwa³townej œmierci Zwingliego (1531), jego nastêpc¹ w Zurychu zosta³ Heinrich Bullinger (1504-1575). Poprzez liczne publikacje, szerok¹ korespondencjê
ze zwolennikami Reformacji w ró¿nych krajach (równie¿ z Polakami), a przede
wszystkim dziêki Drugiej Konfesji Helweckiej (1566), Bullinger wywiera³ przemo¿ny wp³yw na bieg reformacyjnych wysi³ków.
Szwajcaria frankofoñska sta³a siê dostêpna dla dzia³alnoœci reformacyjnej dopiero w latach trzydziestych XVI wieku. W Genewie szerzy³ j¹ najpierw Guillaume Farel (1489-1565). Ale dopiero dziêki dzia³alnoœci przyby³ego z Francji Jana
Kalwina (1509-1564) miasto to sta³o siê miêdzynarodowym oœrodkiem protestantyzmu. Jego Institutio Christianae religionis (Nauka religii chrzeœcijañskiej, pierwsze wydanie – 1536, ostatnie -1559) zyska³a œwiatowy rozg³os jako najdojrzalsza
systematyczna prezentacja reformatorskiej doktryny. W Akademii Genewskiej studiowali teolodzy z wielu krajów europejskich, którzy szerzyli potem Reformacjê w
swojej ojczyŸnie. Jednym z nich by³ reformator Szkocji John Knox (1505-1572).
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Opracowany przez Kalwina porz¹dek koœcielny sta³ siê modelem Koœcio³a niezale¿nego od pañstwa, Koœcio³a rz¹dz¹cego siê wed³ug w³asnych zasad. Idea kalwiñska wysz³a naprzeciw Koœcio³om reformowanym, które w drugiej po³owie XVI
stulecia musia³y walczyæ o przetrwanie w obliczu wrogo do nich nastawionej w³adzy pañstwowej, podtrzymuj¹c je w walce o zachowanie wewnêtrznej wolnoœci.

2. Stare i nowe wyznania wiary
W ³onie Koœcio³ów reformowanych powsta³o oko³o 60 ksi¹g wyznaniowych.
Wiêkszoœæ z nich mia³a charakter lokalny. Nigdy nie powsta³ zwarty, powszechnie
uznawany reformowany corpus doctrinae. Miêdzy poszczególnymi reformowanymi ksiêgami wyznaniowymi wystêpuj¹ wiêksze ró¿nice ni¿ miêdzy luterañskimi.
Nie odgrywaj¹ one te¿ takiej roli jak w luteranizmie. Panuje generalna zasada, ¿e
ksiêga wyznaniowa jest drogowskazem prowadz¹cym do Pisma œw. Nie mo¿e ona
kwestionowaæ jednoœci Koœcio³a. Mo¿liwa jest weryfikacja treœci zawartej w ksiêgach wyznaniowych, gdy¿ wiele sformu³owañ powsta³o w okreœlonej sytuacji historycznej, które nie przystaj¹ do czasów wspó³czesnych. Wszelka weryfikacja
musi odbywaæ siê jednak w oparciu o S³owo Bo¿e, które jest jedyn¹ norm¹ wiary
i ¿ycia.
W artykule wstêpnym Prawa Wewnêtrznego Koœcio³a Ewangelicko – Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej z 5 maja 1991 r. czytamy, i¿ Koœció³
ten uznaje, ¿e wyk³ad zasad wiary zosta³ systematycznie przedstawiony w Drugiej
Konfesji Helweckiej (1566), w Katechizmie Heidelberskim (1563) i w Konfesji
Sandomierskiej (1570).
Katechizm Heidelberski powsta³ w 1563 roku. Dzie³ko to próbuje wyjaœniaæ
w przystêpny sposób zasady wiary Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. Ca³oœæ sk³ada siê ze 129 pytañ i odpowiedzi, które albo s¹ dos³ownymi cytatami z
Pisma œw., albo komentarzem popartym takimi cytatami. Jest to najbardziej
rozpowszechniona ksiêga wyznaniowa w Europie i Ameryce Pó³nocnej. Pierwszy
polski przek³ad Katechizmu powsta³ ju¿ w 1564 roku.
Confessio Helvetica posterior (Konfesja II Helwecka) z 1566 roku. – Opracowana w 1562 r. przez Bullingera jako jego prywatne wyznanie wiary. Z biegiem
czasu sta³a siê jedn¹ z najpowa¿niejszych ksi¹g symbolicznych. Wœród wyznawców ewangelicyzmu reformowanego odegra³a podobn¹ rolê jak Konfesja Augsburska w luteranizmie. Sk³ada siê z 30 rozdzia³ów, jest podzielona na dwie g³ówne
czêœci: teologiczn¹ wzglêdnie teoretyczn¹ (rozdzia³y I do XVI) i koœcieln¹ wzglêdnie praktyczn¹ (rozdzia³y XVII do XXX). Rozdzia³y o Biblii i w³adzy œwieckiej
ARTYKU£Y
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maj¹ charakter raczej zwingliañski, podczas gdy w rozdzia³ach o opatrznoœci Bo¿ej, usprawiedliwieniu, odrodzeniu i Wieczerzy Pañskiej przebija duch kalwiñski.
Bullinger ³agodzi skrajny kalwinizm w rozdzia³ach o predestynacji, natomiast przy
prezentacji Wieczerzy Pañskiej odstêpuje od skrajnego zwinglianizmu.
Konfesja Sandomierska z 1570 roku. – Opracowa³ j¹ Krzysztof Trecy (15301591) w oparciu o Konfesjê II Helweck¹. Pomyœlana by³a jako wspólne wyznanie
wiary kalwinistów, braci czeskich i luteranów, którzy w kwietniu 1570 roku zbierali siê w Sandomierzu. Mimo wybitnie pojednawczych sformu³owañ Konfesja Sandomierska nie sta³a siê wspólnym wyznaniem wiary g³ównych nurtów polskiej
Reformacji, gdy¿ luteranie i bracia czescy odmówili jej przyjêcia.
¯adne z istniej¹cych pism wyznaniowych nie posiada charakteru wi¹¿¹cego
dla wszystkich Koœcio³ów tej tradycji. Proces formu³owania reformowanych wyznañ wiary zosta³ przerwany w drugiej po³owie XVII wieku. Dopiero w czasach
najnowszych Koœcio³y reformowane zaczê³y opisywaæ znowu sw¹ wiarê w nowych konfesjach. Punkt zwrotny stanowi³a tutaj Teologiczna Deklaracja z Barmen
(1934) stanowi¹ca reformowan¹ odpowiedŸ na wyzwania narodowego socjalizmu.
Poœród nowych reformowanych wyznañ wiary mo¿na wyró¿niæ trzy typy.
Pierwszy typ to ca³oœciowa prezentacja wiary, podjêta np. w wyznaniu wiary Zjednoczonego Koœcio³a Prezbiteriañskiego w USA (1967) lub Koœcio³a Prezbiteriañskiego Kuby. Drugim typem s¹ oœwiadczenia, które w ramach pertraktacji unijnych
prowadzonych w ró¿nych krajach daj¹ odpowiedŸ na pytanie dotycz¹ce wspólnej
wiary. Trzecim wreszcie typem s¹ wyznania wiary, które w sytuacji pokusy lub
ucisku próbuj¹ wyszczególniæ istotne elementy Ewangelii. Obok wspomnianej
wy¿ej Teologicznej Deklaracji z Barmen, do kategorii tej zaliczaj¹ siê wyznania
wiary z Korei, Tajwanu i Afryki p³d.

3. Rozmieszczenie reformowanych w œwiecie
Wyznawcy ewangelicyzmu reformowanego ¿yj¹ dziœ w ponad stu krajach
œwiata, ich ogóln¹ liczbê ocenia siê na ponad 80 milionów osób. Podczas gdy
czterdzieœci lat temu jeszcze co trzeci cz³onek tej tradycji koœcielnej ¿y³ na kontynencie europejskim, to dzisiaj jest to ju¿ tylko co czwarty cz³onek. Mniej wiêcej
tyle samo ewangelików reformowanych zamieszkuje Amerykê Pó³nocn¹. Z roku
na rok wzrasta liczba wyznawców w Azji i Afryce, natomiast na starym kontynencie ulega ona zmniejszeniu g³ównie wskutek postêpuj¹cej sekularyzacji.
Koœcio³y reformowane Szwajcarii s¹ samodzielnymi Koœcio³ami kantonalnymi, zrzeszaj¹cymi 2,6 mln wiernych. W 1920 r. utworzy³y Zwi¹zek Koœcio³ów
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Ewangelickich Szwajcarii. Koœcio³y kantonalne uregulowa³y w ró¿ny sposób
stosunek do pañstwa. Niektóre, jako tzw. Koœcio³y ludowe (Volkskirchen),
s¹ z nim œciœle zwi¹zane, inne, jako Koœcio³y wolne, s¹ od pañstwa zupe³nie
niezale¿ne.
W Niemczech istniej¹ dwa Koœcio³y reformowane: Koœció³ Ewangelicko—Reformowany (powsta³ w 1989 r. przez po³¹czenie Koœcio³a Ewangelicko—Reformowanego w Niemczech Pó³nocno-Wschodnich i Koœcio³a Ewangelicko—Reformowanego w Bawarii) i Koœció³ Krajowy w Lippe. Poza tym istnieje oko³o 200
parafii ewangelicko-reformowanych, które od XIX wieku wchodz¹ w sk³ad ró¿nych Koœcio³ów ewangelicko-unijnych. Ró¿ne próby utworzenia w XIX i XX w.
jednego Koœcio³a Reformowanego w Niemczech nie powiod³y siê. G³ówn¹ przyczyn¹ tego by³ fakt, i¿ w ewangelicyzmie reformowanym jest szeroko rozpowszechniona niechêæ wobec wszelkich d¹¿eñ konfesjonalistycznych. Liczbê
wszystkich reformowanych w Niemczech ocenia siê na ok. 2 miliony.
Reformowani francuscy, znani jako hugenoci, w wyniku przeœladowañ (1572 –
noc œw. Bart³omieja; 1685 – odwo³anie edyktu nantejskiego z 1598 r., który gwarantowa³ im tolerancjê) w znacznej liczbie opuœcili kraj, osiedlaj¹c siê przewa¿nie
w Niemczech. Wspó³czeœnie istniej¹ trzy Koœcio³y tradycji reformowanej licz¹ce
ogó³em ok. 400 tys. wiernych.
W Holandii Koœció³ Reformowany by³ przez stulecia wyznaniem uprzywilejowanym. Holenderscy kupcy i osadnicy wnieœli powa¿ny wk³ad do szerzenia
ewangelicyzmu reformowanego w œwiecie (m.in. w Indonezji), chocia¿ z drugiej
strony ponosz¹ winê za stworzenie systemu apartheidu w Afryce po³udniowej. W
1892 r. od oficjalnego Koœcio³a Reformowanego (Hervormde Kerk) od³¹czy³a siê
stosunkowo liczna rzesza wiernych, tworz¹c organizacjê o nazwie Koœcio³y Noworeformowane (Gereformeerde Kerken). G³ówn¹ przyczyn¹ roz³amu by³o przenikanie liberalizmu do oficjalnego Koœcio³a. Kilka lat temu oba Koœcio³y wraz z niewielkim Koœcio³em luterañskim utworzy³y jedn¹ organizacjê koœcieln¹ – Zjednoczony Koœció³ Protestancki w Holandii, licz¹cy ok. 2, 7 mln. wiernych.
Na Wêgrzech Koœció³ Reformowany by³ duchowym oœrodkiem oporu przeciw
habsburskiej kontrreformacji. Mimo ustroju prezbiteriañsko-synodalnego, w Koœciele tym znany jest urz¹d biskupa, lecz nie w znaczeniu sukcesji apostolskiej, tylko zwierzchnika duchowego ksiê¿y. Koœció³ Reformowany w tym kraju ma ok. 1,
5 mln cz³onków Istniej¹ jeszcze Koœcio³y reformowane narodowoœci wêgierskiej
w Rumunii (700 tys.), na S³owacji (85 tys.), na Ukrainie Zakarpackiej (70 tys.)
i w by³ej Jugos³awii (18 tys.).
Ewangelicki Koœció³ Czeskobraterski w Czechach powsta³ w 1918 r. przez po³¹czenie Koœcio³ów ewangelickich wyznania augsburskiego i helweckiego. Koœció³ ten pielêgnuje tradycjê braci czeskich, nawi¹zuj¹cych do idei Jana Husa
(1369-1415). Aktualnie liczy ok. 130 tys. cz³onków.
ARTYKU£Y
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Charakter Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w Polsce kszta³towa³y trzy
nurty: rodzimy – polski, emigrantów z krajów Europy Zachodniej (Szwajcarzy,
Francuzi, Szkoci, Niemcy i Holendrzy bardzo szybko asymiluj¹cy siê w warunkach polskich) i czeskobraterski. Ten ostatni wp³ywa do dzisiaj na oblicze Koœcio³a. Aktualny stan posiadania: ok. 2000 wiernych, 10 parafii, 8 duchownych.
Koœció³ Szkocji liczy 650 tys. cz³onków. Jego g³ównym wyznaniem wiary
jest XVII-wieczna Konfesja Westminsterska. Rezultatem dzia³alnoœci Koœcio³a
Szkocji jest wiele Koœcio³ów prezbiteriañskich w Azji i Afryce. W Anglii prezbiteranie i kongregacjonaliœci utworzyli w 1972 r. Zjednoczony Koœció³ Reformowany (93 tys. cz³onków). W Koœciele tym dziedzictwo prezbiteriañskie jest zachowane w urzêdzie starszego, element kongregacjonalny – w zgromadzeniu
zborowym. Równie¿ w Irlandii istnieje niezale¿ny Koœció³ Prezbiteriañski (290
tys. wiernych).
Szczególne miejsce w rodzinie Koœcio³ów reformowanych zajmuje Koœció³
Waldensów. By³ to ruch odnowy chrzeœcijañstwa zapocz¹tkowany przez kupca z
Lyonu Piotra Valdo (Waldes). W 1184 r. waldensi zostali wyjêci spod prawa zarówno przez cesarza jak i papie¿a. Pocz¹tkowo dzia³ali g³ównie w po³udniowej
Francji i pó³nocnych W³oszech. W XVI w. przejêli idee Reformacji szwajcarskiej.
Legalizacjê prawn¹ uzyskali dopiero w po³owie XIX w. W wyniku emigracji zarobkowej do Ameryki Po³udniowej powsta³ samodzielny Koœció³ Ewangelicki
Waldensów nad Rio de la Plata w Urugwaju (20 tys. wiernych). Liczba waldensów
we W³oszech jest oceniana na ok. 30 tys. osób.
W kilku innych krajach europejskich dzia³aj¹ niewielkie Koœcio³y tradycji
reformowanej. S¹ to: Austria (Koœció³ Ewangelicki Wyznania Helweckiego), Belgia, Dania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Luksemburg, Litwa i £otwa.
W Ameryce Pó³nocnej, wskutek imigracji z Europy (Szkoci, Anglicy, Holendrzy, Francuzi, Niemcy, Wêgrzy), powsta³o wiele Koœcio³ów reformowanych.
Najwa¿niejsze z nich to: Koœció³ Prezbiteriañski w USA (2,5 mln cz³onków), który
powsta³ w 1983 r. przez po³¹czenie Zjednoczonego Koœcio³a Prezbiteriañskiego i
Prezbiteriañskiego Koœcio³a Po³udnia; Koœció³ Reformowany w Ameryce (300 tys.
cz³onków, za³o¿ony w 1628 r. przez imigrantów holenderskich); Zjednoczony Koœció³ Chrystusowy (1,6 mln cz³onków, powsta³ w 1957 r. przez po³¹czenie prezbiterianów, kongregacjonalistów, metodystów i baptystów); Koœció³ Prezbiteriañski
Cumberlandu (90 tys. cz³onków, powsta³ w 1810 r. z ruchu przebudzeniowego i
odrzucenia doktryny podwójnej predestynacji); Zjednoczony Koœció³ Kanady (ponad 3 mln cz³onków, powsta³ w 1925 r. przez po³¹czenie 70% prezbiterianów,
metodystów i prawie wszystkich kongregacjonalistów); Koœció³ Prezbiteriañski
Kanady (165 tys. cz³onków). W wyniku dzia³alnoœci misyjnej wymienionych Koœcio³ów powsta³o wiele nowych Koœcio³ów reformowanych w Ameryce £aciñskiej, Azji i Afryce.
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W Ameryce £aciñskiej najwiêkszym skupiskiem reformowanych jest Brazylia.
Spoœród szeœciu Koœcio³ów tradycji reformowanej dzia³aj¹cych w tym kraju
najwa¿niejsze to: Ewangelicki Koœció³ Kongregacjonalny (42 tys. cz³onków), Koœció³ Prezbiteriañski (220 tys. cz³onków) i Niezale¿ny Koœció³ Prezbiteriañski (130
tys. cz³onków). Stosunkowo liczny Koœció³ Prezbiteriañski znajduje siê w Meksyku (400 tys. cz³onków). Dwa niewielkie Koœcio³y reformowane dzia³aj¹ na terenie
Argentyny (ogó³em 15 tys. cz³onków). W podobny sposób przedstawia siê sytuacja
w kilku innych krajach.
W Azji Koœcio³y reformowane wystêpuj¹ najliczniej w Indonezji i Korei. W
Indonezji dzia³alnoœæ misyjn¹ prowadzi³y ró¿ne Koœcio³y reformowane z Europy.
Ogó³em na terenie Indonezji dzia³a 25 Koœcio³ów reformowanych, a ogólna liczba
ich cz³onków wynosi ok. 8 milionów. W Korei istniej¹ dwa wielkie Koœcio³y: Koœció³ Prezbiteriañski w Korei (1,5 mln cz³onków, za³o¿ony w 1884 r.) i Koœció³
Prezbiteriañski w Republice Korei (323 tys. cz³onków). Drugi z wymienionych
od³¹czy³ siê od pierwszego w 1953 r. Ma on opiniê Koœcio³a postêpowego, aktywnego pod wzglêdem politycznym i spo³ecznym. Koœció³ Chrystusowy w Japonii
(15 tys. cz³onków) powsta³ w wyniku dzia³alnoœci misyjnej Koœcio³ów reformowanych i prezbiteriañskich Ameryki Pó³nocnej. Od po³owy lat szeœædziesi¹tych wypowiada³ siê wielokrotnie w deklaracjach publicznych przeciw odradzaj¹cemu siê
nacjonalizmowi. Koœció³ Prezbiteriañski na Tajwanie (200 tys. cz³onków jest
rzecznikiem wolnoœci religijnej i praw ludzkich oraz przeciwnikiem chiñskiego
nacjonalizmu; swoim przekonaniom daje wyraz w publikowanych deklaracjach.
Poza wiêkszymi Koœcio³ami w Pakistanie (Zjednoczony Koœció³ Prezbiteriañski,
300 tys. cz³onków) i Indiach (Koœció³ Prezbiteriañski w Indiach Pó³nocnoWschodnich, 525 tys. cz³onków), istniej¹ mniejsze Koœcio³y w Birmie, Iranie, Syrii
i Libanie. Stosunkowo liczebne Koœcio³y reformowane i prezbiteriañskie wesz³y
w sk³ad Koœcio³a Indii Pó³nocnych (900 tys. cz³onków) i Koœcio³a Pakistanu
(400 tys.).
W Australii powsta³ w 1977 r. Koœció³ Unijny (Uniting Church), w którego
sk³ad weszli prezbiteranie, kongregacjonaliœci i metodyœci; liczy on 1,3 mln cz³onków. Poza tym dzia³aj¹ na tym kontynencie: Koœció³ Prezbiteriañski (43 tys. cz³onków), kilka niezale¿nych zborów kongregacjonalnych i niewielki Koœció³ Reformowany za³o¿ony przez imigrantów holenderskich. W Nowej Zelandii licz¹c¹ siê
spo³ecznoœci¹ religijn¹ jest Koœció³ Prezbiteriañski (330 tys. cz³onków). Poza tym
spotyka siê niewielkie Koœcio³y tradycji reformowanej lub prezbiteriañskiej na Samoa, Nowych Hebrydach, Wyspach Marshalla i w Kiribati.
Z krajów afrykañskich Koœcio³y reformowane reprezentowane s¹ szczególnie
dobrze w Republice Po³udniowej Afryki. Ludnoœæ bia³a pochodzenia holenderskiego (Burowie) nale¿y tam do trzech ró¿nych organizacji koœcielnych, zrzeszaj¹cych ³¹cznie ok. 1,8 mln cz³onków. W wyniku dzia³alnoœci misyjnej prowadzoARTYKU£Y
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nej przez Burów powsta³o kilka innych Koœcio³ów reformowanych podzielonych
wed³ug koloru skóry ich cz³onków, licz¹ce ogó³em ok. 1, 3 mln cz³onków.
Trwaj¹ prace nad stworzeniem zintegrowanego rasowo Zjednoczonego Koœcio³a
Reformowanego. W RPA dzia³aj¹ ponadto prezbiterianie i kongregacjonaliœci.
Ogó³em w po³udniowej Afryce ¿yje ok. 4,5 mln cz³onków Koœcio³ów reformowanych.
Wiêksze Koœcio³y reformowane wystêpuj¹ jeszcze w nastêpuj¹cych krajach
afrykañskich: w Egipcie (Koœció³ Ewangelicki Synodu Nilu, 250 tys. cz³onków),
Angoli (Koœció³ Ewangelicko-Kongregacjonalny, 150 tys. cz³onków; Koœció³
Ewangelicko-Reformowany, 66 tys. cz³onków), Kenii (Koœció³ Prezbiteriañski,
500 tys. cz³onów; Koœció³ Reformowany, 10 tys. cz³onków), Lesotho (Koœció³
Ewangelicki, 20 000 cz³onków), na Madagaskarze (1,5 mln cz³onków, powsta³ w
wyniku unii przeprowadzonej w 1968 r.), w Malawi (Koœció³ Prezbiteriañski Afryki Œrodkowej, 380 tys. cz³onków), Zambii (Zjednoczony Koœció³ Zambii, 1 mln
cz³onków; Koœció³ Reformowany, 150 tys. cz³onków), Togo (Koœció³ Ewangelicki,
200 tys. cz³onków) i Zairze (Koœció³ Reformowany, 50 tys. cz³onków). W kilku
innych krajach afrykañskich ¿yj¹ kilkutysiêczne wspólnoty reformowane.

4. Charakterystyczne cechy doktryny
Najwa¿niejszym teologiem reformowanym w okresie Reformacji by³ niew¹tpliwie Jan Kalwin, lecz obok niego na ukszta³towanie siê tej tradycji koœcielnej donios³y wp³yw wywarli tak¿e inni reformatorzy, wœród nich Polak Jan £aski (14991560) – reformator Fryzji Wschodniej. Ewangelicyzm reformowany czerpa³ – i
czerpie nadal – z dorobku myœlowego ruchów przedreformacyjnych (husytyzm,
waldensi) oraz Marcina Lutra i Filipa Melanchtona.
Charakterystyczne cechy doktryny ewangelicko-reformowanej mo¿na uj¹æ w
nastêpuj¹cych punktach:
Pismo œw. jako œwiadectwo objawienia jest S³owem Bo¿ym. O jego boskim
charakterze i mocy obowi¹zuj¹cej nie decyduj¹ fakty historyczne, lecz œwiadectwo
Ducha Œwiêtego. Jedynie Duch Œwiêty kieruje w³aœciw¹ interpretacj¹ i rozumieniem Pisma œw. S³owo Bo¿e to s³owo zwiastowane. Nie tylko w czynnoœciach sakramentalnych, ale równie¿ w procesie zwiastowania (zwiastowanym S³owie) realnie obecny jest Chrystus. Tylko S³owo Bo¿e jest uprawnionym narzêdziem, za pomoc¹ którego mo¿na przybli¿aæ Boga i Chrystusa. Natomiast zgodnie z zakazem
czynienia sobie obrazu rytego (przykazanie II wg Wj 20, 4) nie wolno ich przedstawiaæ za pomoc¹ obrazu.
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W doktrynie reformowanej ogromn¹ rolê odgrywa pierwsze przykazanie: Nie
bêdziesz mia³ bogów innych obok mnie. Tylko Bóg jest Panem, a Jego chwa³a jest
wiod¹cym motywem wszelkiej refleksji i dzia³ania. Wyra¿a siê to w s³owach:
soli Deo gloria. Teologia reformowana ostrzega przed wszelk¹ prób¹ zacierania
ró¿nic miêdzy Stwórc¹ a stworzeniem, gdy¿ istnieje miêdzy nimi jakoœciowa
ró¿nica.
Przedstawiona wy¿ej tendencja znajduje odbicie w chrystologii. Zgodnie z pogl¹dem, wyra¿onym w ramach tzw. Extra-Calvinisticum, boska natura Jezusa
Chrystusa istnieje i dzia³a tak¿e poza (extra) Jego natur¹ ludzk¹; ta ostatnia jest
poddana ograniczeniom przestrzennym i historycznym. Pogl¹d ten s³u¿y przede
wszystkim wyjaœnieniu tajemnicy obecnoœci Chrystusa w Wieczerzy Pañskiej.
Wybranie (electio) w Chrystusie jest podstaw¹ bytu Koœcio³a i wiary. Byæ
chrzeœcijaninem oznacza byæ wybranym. Zbawienie nie zale¿y od dyspozycji lub
dobrej woli cz³owieka. Nauka o podwójnej predestynacji, wedle której Bóg przeznaczy³ jednych ku zbawieniu, drugich na potêpienie, kszta³towa³a przez wieki oblicze Koœcio³ów reformowanych. Na zewn¹trz wywo³ywa³a wiele fa³szywych skojarzeñ i sprzeciwów. W XX wieku Karol Barth dokona³ reinterpretacji tej nauki,
stwierdzaj¹c w konkluzji: wiara w Bo¿¹ predestynacjê oznacza ze swej istoty wiarê w nieodrzucenie cz³owieka oraz niewiarê w jego odrzucenie.
W bezpoœrednim zwi¹zku z reformowan¹ nauk¹ o predestynacji pozostaje
doktryna syllogismus practicus. G³oszenie tej doktryny wi¹za³o siê z pewnym
niebezpieczeñstwem. Da³o siê to zauwa¿yæ w póŸnym purytanizmie, gdy z sukcesów na tym œwiecie wnioskowano, i¿ zosta³o siê wybranym przez Boga do
zbawienia.
Prawo Bo¿e, z którym spotykamy siê w Starym i Nowym Testamencie, jest
pojmowane przez myœl reformowan¹ nie tylko jako instancja, która s¹dzi i skazuje
grzesznika, lecz tak¿e jako regu³a ¿ycia we wierze, do którego Chrystus wyzwoli³
nas przez swoje zbawienie. Prawo Bo¿e dochodzi do znaczenia wraz z usprawiedliwieniem, natomiast nastêpstwem usprawiedliwienia jest uœwiêcenie. Prawo i
Ewangelia nie s¹ antagonistycznie nastawionymi do siebie wielkoœciami. Pierwsze
nie musi siê zawsze identyfikowaæ z nakazami, a drugie – z wolnoœci¹. Uprawnione jest tak¿e mówienie o Prawie wolnoœci i nakazach Ewangelii.
Teologia reformowana zalicza do Koœcio³a ca³y lud Bo¿y Starego i Nowego
Testamentu, œwiadków wiary wszystkich epok i miejsc. Koœció³ jest cia³em, natomiast jego g³ow¹ i podmiotem jest Jezus Chrystus, który za pomoc¹ S³owa i swego
Ducha zgromadza, chroni i zachowuje sw¹ wspólnotê. Koœcio³y reformowane wyprowadzaj¹ swoj¹ katolickoœæ z faktu akceptacji starokoœcielnych wyznañ wiary.
Katolickoœæ ta jest zarazem zobowi¹zaniem do reprezentowania ekumenicznej postawy. Nauczaj¹, ¿e Koœció³ Chrystusowy nie mieœci siê w ramach takiej czy innej
denominacji chrzeœcijañskiej, ale jego granice biegn¹ ponad granicami Koœcio³ów
ARTYKU£Y
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wyznaniowych. Chrystus jako G³owa i Pan Koœcio³a jest gwarantem jego jednoœci.
Jest On wszechmocny i wszechobecny moc¹ Ducha Œwiêtego, nie potrzebuje wiêc
na ziemi widzialnego nastêpcy. Wystêpuj¹ce miêdzy Koœcio³ami ró¿nice s¹ uprawnionymi przejawami jednego prawdziwego Koœcio³a Chrystusowego.

5. ¯ycie kultowe
Spoœród reformatorów najradykalniej obszed³ siê z ówczesnym wystrojem koœcio³ów Ulryk Zwingli, który kaza³ usuwaæ ze œwi¹tyñ wszelkie obrazy i pos¹gi
jako przejawy ba³wochwalstwa. Jan Kalwin podzieli³ stanowisko Zwingliego w tej
kwestii, tote¿ gdzie zakorzeni³ siê ewangelicyzm reformowany, tam usuwano z koœcio³ów nie tylko obrazy i pos¹gi, lecz nawet o³tarze, krucyfiksy i œwiece. Dopuszczano tylko symbol krzy¿a. Nast¹pi³a wiêc tutaj pe³na koncentracja na g³oszonym
S³owie Bo¿ym. Reformowany budynek koœcielny albo kaplica s³u¿¹ gromadzeniu
siê wiernych na nabo¿eñstwo i nie s¹ miejscem, które siê szczególnie czci. Podstawowym wyposa¿eniem koœcio³a reformowanego jest ambona (pulpit), z której g³osi siê S³owo Bo¿e. Obok znajduje siê o³tarz w formie prostego sto³u i chrzcielnica.
Dla Koœcio³ów reformowanych charakterystyczne jest przede wszystkim nabo¿eñstwo S³owa Bo¿ego. Ma ono swój rodowód w okresie Reformacji, gdy zwolennicy prostych form biblijnych twierdzili, ¿e nabo¿eñstwo nowotestamentowe polega³o wy³¹cznie na gromadzeniu siê wokó³ S³owa, a ca³a liturgia stanowi³a póŸniejszy dodatek. Radykalizm ten sprawi³, ¿e bardzo rzadko, gdy¿ na ogó³ co trzy
miesi¹ce, odbywa³a siê uroczystoœæ Wieczerzy Pañskiej.
Podczas gdy Zwingli odrzuca³ wszelki œpiew w koœciele, Kalwin ograniczy³ zadanie muzyki do wykonania w formie œpiewanej Psalmów, Credo, Dekalogu i pieœni pochwalnej Symeona (£k 2, 28-35). Pogl¹dy reformatora genewskiego w tej
sprawie zakorzeni³y siê szczególnie g³êboko w nabo¿eñstwie prezbiteriañskim w
Szkocji, Anglii i Ameryce Pó³nocnej. Z biegiem stuleci œpiew Psalmów zaczê³a
coraz bardziej wypieraæ pieœñ koœcielna. Do dnia dzisiejszego w wielu koœcio³ach
tradycji reformowanej utrzyma³ siê zwyczaj œpiewania na zmianê Psalmów i pieœni
podczas nabo¿eñstwa.
Cech¹ charakterystyczn¹ reformowanego kaznodziejstwa jest to, ¿e w sposób
równorzêdny traktuje teksty Starego i Nowego Testamentu. Nie ma przymusu pos³ugiwania siê w kazaniach perykopami starokoœcielnymi (wybrane teksty na
ka¿d¹ niedzielê i œwiêto roku koœcielnego). Do dnia dzisiejszego zachowa³a siê
natomiast tradycja czytania i wyk³adania, rozdzia³ za rozdzia³em, kolejnych ksi¹g
biblijnych (tzw. lectio continua).
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Reformowani nie przywi¹zywali przez d³u¿szy czas wiêkszej wagi do roku
koœcielnego, widz¹c w nim tradycjê pozbawion¹ uzasadnienia biblijnego. Jednak
stopniowo przyjmowali zalecenia w sprawie obchodzenia niedziel i wielkich œwi¹t,
uwa¿aj¹c, ¿e zadaniem roku koœcielnego jest przybli¿anie wierz¹cym Bo¿ego planu zbawienia. Natomiast nie obchodz¹ ¿adnych œwi¹t ku czci Marii oraz œwiêtych.
Reformowana nauka o sakramencie Chrztu i Wieczerzy Pañskiej zosta³a zbudowana na reformowanym rozumieniu chrystologii, które znalaz³o wyraz w ExtraCalvinisticum. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e jest ona odbiciem Extra-Calvinisticum. Co wiêcej, to ostatnie, z wszystkimi chrystologicznymi problemami Reformacji, dosz³o w sposób w³aœciwy do g³osu w nauce o Wieczerzy Pañskiej.
Reformowana nauka o sakramentach nie jest ani racjonalizacj¹ tajemnicy sakramentu, ani nie zadowala siê traktowaniem go jako pami¹tki. Podkreœla siê, ¿e w
Wieczerzy Pañskiej Chrystus jest realnie obecny, z tym ¿e jest to obecnoœæ w Duchu Œwiêtym. Znakami tej realnej obecnoœci s¹ elementy komunijne – chleb i wino.
W nauce o Chrzcie naucza siê, ¿e jest to zewnêtrzna k¹piel ustanowiona przez
Chrystusa dla obmycia duszy z wszelkich nieczystoœci. Nastêpstwem obmycia krwi¹
i Duchem Chrystusa jest uzyskanie z ³aski Boga odpuszczenia grzechów, odnowienie
cz³owieka przez Ducha Œwiêtego i uœwiêcenie go jako w³asnoœci Jezusa Chrystusa.
Jak woda usuwa brud z cia³a, tak krew i Duch Jezusa Chrystusa usuwaj¹ nasze grzechy. Na pytanie, czy nale¿y chrzciæ niemowlêta, Katechizm Heidelberski odpowiada
nastêpuj¹co: Tak, skoro objête s¹ Przymierzem, nale¿¹ do Koœcio³a Bo¿ego jak doroœli i w nie mniejszym stopniu ni¿ doros³ym obiecane jest im odpuszczenie grzechów
przez krew Chrystusa, a tak¿e dar Ducha Œwiêtego, twórcy wiary.
W ¿yciu Koœcio³ów reformowanych wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ takie akty, jak konfirmacja, pokuta, modlitwa za chorych, ordynacja duchownych oraz ma³¿eñstwo.
Nie uwa¿a siê ich jednak za sakramenty.
Konfirmacjê poprzedzaj¹ specjalne kursy, podczas których kilkunastoletnia
m³odzie¿ zapoznaje siê bli¿ej z zasadami wiary i z Pismem œw. Podczas aktu konfirmacji kandydaci publicznie wyznaj¹ wiarê, sk³adaj¹ obietnicê jej zachowania i
przyrzekaj¹ trwaæ we wspólnocie koœcielnej. Konfirmacja jest znakiem identyfikowania siê dorastaj¹cego cz³owieka ze wspólnot¹ koœcieln¹ oraz wziêciem na siebie
odpowiedzialnoœci za jej losy.
Wa¿ne miejsce w nauczaniu i praktyce Koœcio³a reformowanego zajmuje pokuta. Pojmuje siê j¹ jako proces odwrócenia siê od grzechu i wyznanie grzechów, zerwanie z nim oraz postanowienie i podjêcie nowego ¿ycia. SpowiedŸ dokonuje siê
wobec samego Boga. Mo¿e to siê dziaæ w ukryciu, albo podczas powszechnej spowiedzi w koœciele.
Duchowny ewangelicko-reformowany przewodniczy nabo¿eñstwom, g³osi S³owo Bo¿e, sprawuje sakramenty, pe³ni s³u¿bê duszpastersk¹. Warunkiem podjêcia
przez niego tych obowi¹zków jest uprzednie ukoñczenie studiów teologicznych
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i poddanie siê aktowi ordynacji, przeprowadzanemu przez wyznaczonego duchownego w asyœcie dwóch innych. Wszyscy duchowni s¹ sobie równi z tytu³u ordynacji.
Koœció³ ewangelicko-reformowany zalicza ma³¿eñstwo do porz¹dku ustanowionego przez Boga, ale nie widzi w nim charakteru sakramentalnego. Tote¿ za pe³noprawny i nierozerwalny uwa¿a siê równie¿ zwi¹zek zawarty przed urzêdnikiem stanu
cywilnego. Tym niemniej przywi¹zuje siê wielk¹ wagê do aktu koœcielnego, który
polega na podjêciu zobowi¹zañ i z³o¿eniu sobie wzajemnych przyrzeczeñ w imiê
Bo¿e i w obecnoœci wspólnoty. Przyjmuje siê zasadê nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa,
lecz w przypadku rozpadu jednoœci ma³¿eñskiej dopuszcza siê rozwód.

6. Ustrój koœcielny
Wed³ug reformowanego rozumienia, podstawowymi znamionami Koœcio³a (notae ecclesiae) s¹: S³owo, Sakrament i szeroko pojmowana dyscyplina koœcielna,
której czêœci¹ sk³adow¹ jest ustrój koœcielny. Ustrój ten musi byæ zgodny ze S³owem Bo¿ym, dziêki czemu uzyskuje on rangê wyznaniow¹. Jedyn¹ g³ow¹ Koœcio³a jest Jezus Chrystus, który rz¹dzi swoim ludem poprzez S³owo i Ducha.
Wszystkie osoby sprawuj¹ce funkcje w Koœciele s¹ Jego s³ugami. Wszystko, co
dzieje siê w Koœciele, musi byæ podporz¹dkowane zwiastowaniu S³owa Bo¿ego.
W Koœcio³ach reformowanych obowi¹zuje do dnia dzisiejszego, z pewnymi
modyfikacjami, model kierowania wspólnot¹ lokaln¹ opracowany przez Jana Kalwina. Wszyscy wierz¹cy, zgodnie z zasad¹ powszechnego kap³añstwa, dziêki dzia³aniu Ducha Œwiêtego, maj¹ udzia³ w trojakim urzêdzie proroka, króla i kap³ana
z³¹czonym w osobie Jezusa Chrystusa. Zasada ta konkretyzuje siê w powo³ywaniu
przez zbór przedstawicieli do pe³nienia nastêpuj¹cych urzêdów: s³ugi S³owa
(duchownego), prezbitera (starszego) i diakona. Ze sprawowaniem tych urzêdów
nie wi¹¿e siê posiadanie jakiejkolwiek w³adzy. S¹ to w czystej formie urzêdy s³u¿by i pe³nionej funkcji. ¯aden urz¹d nie mo¿e zdominowaæ drugiego, wszystkie razem tworz¹ wspólne kierownictwo wspólnoty lokalnej jako Kolegium Koœcielne
lub Prezbiterium. Innymi s³owy: ka¿dy urz¹d zale¿ny jest od drugiego, gdy¿
wszystkie urzêdy wywodz¹ siê z jednego urzêdu Jezusa Chrystusa. Ka¿dy zbór
czyli wspólnota lokalna jest Koœcio³em w pe³nym tego s³owa znaczeniu.
Wspólnoty lokalne ³¹cz¹ siê w synod, który zajmuje siê regulowaniem wspólnych spraw. Zasiadaj¹ w nim reprezentanci ró¿nych funkcji koœcielnych – duchowni (starsi nauczaj¹cy) i œwieccy (starsi zarz¹dzaj¹cy). Prezbiterialno-synodalny
ustrój koœcielny nie jest wynikiem zasady demokratycznej, lecz ma swoje zakorze-
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nienie w eklezjologii chrystologiczno-pneumatologicznej. Jest on manifestacj¹
wspólnoty duchowej istniej¹cej miêdzy poszczególnymi wspólnotami lokalnymi.
Ustrój prezbiterialno-synodalny, jako model dzielenia odpowiedzialnoœci, wywar³ wp³yw na wspó³czesn¹ demokracjê, zw³aszcza w Ameryce Pó³nocnej, gdzie
instytucje koœcielne ukonstytuowa³y siê wczeœniej ni¿ pañstwowe. Forma organizacyjna Koœcio³ów reformowanych umo¿liwi³a im zachowanie niezale¿noœci i
wolnoœci od wp³ywów w³adzy pañstwowej. Jest to szczególnie wa¿ne tam, gdzie
Koœcio³y te s¹ Koœcio³ami mniejszoœciowymi lub ¿yj¹ w œrodowisku niechrzeœcijañskim.
Zasadnicze idee ustroju prezbiterialno-synodalnego upowszechni³y siê dzisiaj
szeroko w œwiecie protestanckim, równie¿ w Koœcio³ach o ustroju episkopalnym.
Chodzi tu o nastêpuj¹ce zasady: organa kierownicze musz¹ sk³adaæ siê zawsze z
teologów i œwieckich, funkcja kierownicza jest nakazan¹ przez Chrystusa s³u¿b¹
wobec zboru jako wspólnoty braci i sióstr, ¿adna wspólnota lokalna nie mo¿e roœciæ sobie prawa do jakiejkolwiek dominacji nad drug¹ wspólnot¹.
Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w Polsce charakteryzuje siê ustrojem synodalno-prezbiterialnym. Oznacza to, ¿e wszystkie sprawy ogólnokoœcielne le¿¹ w
gestii Synodu – zgromadzenia wybieralnych œwieckich i duchownych przedstawicieli wszystkich zborów i diaspory, zbieraj¹cego siê raz do roku. Synod stanowi
naczelny organ ustawodawczy i rozstrzygaj¹cy w Koœciele, natomiast organem
wykonawczym i administracyjnym jest 5-osobowy Konsystorz (rada prezbiterów,
czyli starszych), wybierany przez Synod na trzyletni¹ kadencjê. Na szczeblu
podstawowym – zborowym – odpowiednio funkcje te sprawuj¹: Ogólne Zgromadzenie Cz³onków Zboru i Kolegium Koœcielne. Taki ustrój umo¿liwia udzia³ ogó³u
wyznawców we wszystkich organach Koœcio³a, które powo³ywane s¹ drog¹ wyborów, oraz pozwala na szerok¹ autonomiê poszczególnych zborów. Pewne stanowiska zastrze¿one s¹ dla osób œwieckich. Dotyczy to: prezesa Synodu, prezesa Konsystorza, prezesa Kolegium Koœcielnego i przewodnicz¹cego Ogólnego Zgromadzenia Cz³onków Zboru. Duchowni maj¹ takie same prawa i obowi¹zki jak
œwieccy. S¹ oni sobie równi, a jeden z nich, wybierany przez Synod na 10-letni¹
kadencjê, pe³ni funkcjê biskupa (dawniej superintendenta).

7. Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych
Jest najstarszym œwiatowym zwi¹zkiem wyznaniowym, istniej¹cym od 1875 r.
Zosta³ za³o¿ony podczas spotkania w Londynie przedstawicieli 21 Koœcio³ów. W
1877 r. odby³o siê w Edynburgu jego pierwsze Zgromadzenie Generalne. W pierwARTYKU£Y
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szym okresie istnienia Alians zrzesza³ przede wszystkim Koœcio³y tradycji prezbiteriañskiej z Wielkiej Brytanii i Ameryki Pó³nocnej. Po drugiej wojnie œwiatowej
przy³¹czy³a siê do niego wiêkszoœæ Koœcio³ów reformowanych Europy oraz du¿a
liczba Koœcio³ów z Afryki, Azji, Ameryki £aciñskiej i obszaru Pacyfiku.
Na Zgromadzeniu Generalnym w Nairobi (1970) dosz³o do zjednoczenia Aliansu z istniej¹c¹ od 1891 r. Miêdzynarodow¹ Rad¹ Kongregacjonaln¹. Bezpoœrednio
przed po³¹czeniem Rada zrzesza³a 19 Koœcio³ów cz³onkowskich, ale ju¿ wówczas
5 Koœcio³ów by³o cz³onkami zarówno Aliansu jak i MRM. Cech¹ charakterystyczn¹ kongregacjonalistów jest przywi¹zywanie du¿ego znaczenia do niezale¿noœci i samodzielnoœci ka¿dej wspólnoty lokalnej. Pod wzglêdem doktrynalnym
reprezentuj¹ natomiast zbli¿one pogl¹dy do Koœcio³ów tradycji reformowanej i
prezbiteriañskiej. Wyznanie Westminsterskie z 1647 r., bêd¹ce do dnia dzisiejszego
g³ówn¹ ksiêg¹ symboliczn¹ prezbiterianów szkockich i pó³nocnoamerykañskich,
jest uznawane, z ma³ymi modyfikacjami, równie¿ przez kongregacjonalistów.
Wspóln¹ podstaw¹ Koœcio³ów zrzeszonych w Aliansie nie s¹ okreœlone ksiêgi
wyznaniowe, lecz specyficzne dla eklezjologii reformowanej pojmowanie Koœcio³a: Koœció³ opiera siê tylko i wy³¹cznie na Jezusie Chrystusie, swoim Panu, w którym S³owo Bo¿e sta³o siê cia³em i o którym daje œwiadectwo Pismo œw.; Koœció³ na
ziemi, choæ sk³ada siê z wielu cz³onków, stanowi we wspólnocie Ducha Œwiêtego
jedno cia³o, którego g³ow¹ jest jedyny Pan Jezus Chrystus (Preambu³a do Statutu
ŒAKR).
Cz³onkiem Aliansu mo¿e zostaæ ka¿dy Koœció³, którego postawa w sprawach
wiary i ewangelizacji jest generalnie zgodna z historycznymi reformowanymi wyznaniami wiary, i który uznaje, ¿e tradycja reformowana jest biblijnym, ewangelickim, doktrynalnym etosem, a nie ciasn¹ monopolistyczn¹ definicj¹ wiary i ustroju
koœcielnego (art. 2 Statutu).
Alians przyjmuje w poczet swoich cz³onków równie¿ Koœcio³y unijne. Cz³onkostwo w nim nie wyklucza przynale¿noœci do innych organizacji konfesyjnych.
Alians jako rodzina Koœcio³ów reformowanych chce wspieraæ wspólnotê przez informacjê, wymianê i pomoc wzajemn¹ oraz u³atwiæ swoim cz³onkom dzielenie siê
wspólnym dziedzictwem reformowanym w spo³ecznoœci ekumenicznej.
Najwy¿szym organem Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych jest
Zgromadzenie Generalne, które zbiera siê co 7 lat. W okresie miêdzy zgromadzeniami pracami Aliansu kieruje Komitet Wykonawczy, który odbywa posiedzenie
raz w roku. W 33-osobowym Komitecie g³ówn¹ rolê odgrywaj¹: prezydent, trzech
jego zastêpców oraz 4 moderatorzy, którzy kieruj¹ wydzia³ami: teologii, wspó³pracy i œwiadectwa, partnerstwa kobiet i mê¿czyzn oraz finansów.
Siedziba Sekretariatu Generalnego znajduje siê w Centrum Ekumenicznym w
Genewie. Kieruje nim sekretarz generalny, z którym wspó³dzia³aj¹ sekretarze wykonawczy wymienionych wydzia³ów.
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Dla pog³êbienia wspólnoty i wspó³pracy Koœcio³ów cz³onkowskich utworzono
osiem regionów (Areas) z w³asnymi organami wykonawczymi, zgromadzeniami
ogólnymi i komitetami roboczymi. Regiony te obejmuj¹: Europê, Amerykê Pó³nocn¹, Karaiby, Amerykê £aciñsk¹, Azjê, Bliski Wschód, Afrykê, Pacyfik.
Praca Aliansu koncentruje siê wokó³ aktualizacji tradycji reformowanej, a tak¿e
wokó³ odnowy i pog³êbienia wspólnoty Koœcio³ów. W drugim przypadku chodzi
g³ównie o niewielkie Koœcio³y spoza œwiata zachodniego, którym przychodzi czêsto z trudem z³o¿enie œwiadectwa wiary w sytuacji, w której ¿yj¹. Poczucie wspólnoty z Koœcio³ami innych krajów i otrzymywana od nich pomoc mog¹ im u³atwiæ
wype³nienie tego zadania.
Szczególne wyzwanie dla ŒAKR stanowi³o przez wiele lat zjawisko apartheidu.
XXI Zgromadzenie Generalne w Ottawie (1982) stwierdzi³o, ¿e wszelka próba teologicznego lub moralnego usprawiedliwienia apartheidu jest teologiczn¹ herezj¹.
Kwestiê tê podniesiono do rangi status confessionis. Dosz³o do zasuspendowania
dwóch Koœcio³ów cz³onkowskich pochodzenia holenderskiego z Afryki po³udniowej, które praktykowa³y u siebie segregacjê rasow¹. Decyzjê tê zniesiono podczas
XXIII Zgromadzenia Generalnego w Debreczynie (1997), gdy wspomniane Koœcio³y zobowi¹za³y siê do likwidacji systemu segregacji rasowej.
Dalsze tematy, którymi zajmuje siê Alians, to: wspólnota mê¿czyzn i kobiet,
misja i ewangelizacja w kontekœcie ró¿nych kultur, sprawiedliwoœæ i pokój, prawa
cz³owieka.
W 2010 r. Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych po³¹czy³ siê z Reformowan¹ Rad¹ Ekumeniczn¹, tworz¹c Œwiatow¹ Wspólnotê Koœcio³ów Reformowanych (ŒWKR). Wed³ug stanu z 2015 r., organizacja ta zrzesza³a 225 Koœcio³ów,
które ³¹cznie posiada³y ok. 75 mln wiernych.

8. Zaanga¿owanie ekumeniczne
Koœció³ Ewangelicko-Reformowany by³ od samego pocz¹tku w szczególny
sposób predestynowany do odegrania wiod¹cej roli w d¹¿eniach ekumenicznych.
Szczególn¹ noœnoœæ ekumeniczn¹ mia³ reformowany pogl¹d, ¿e ka¿dy Koœció³
jest partykularnym przejawem jednego powszechnego Koœcio³a Jezusa Chrystusa. Ka¿da lokalna wspólnota wiary wnosi wk³ad do ¿ycia ca³oœci. Katechizm Heidelberski traktuje z du¿¹ powœci¹gliwoœci¹ ró¿nice dogmatyczne, jakie wy³oni³y
siê miêdzy poszczególnymi nurtami Reformacji. Tak wiêc, otwarta postawa wobec innych wyznañ oraz daleko id¹ca powœci¹gliwoœæ w ocenie zasad dogmatycznych g³oszonych przez innych – od samego pocz¹tku uczyni³y z cz³onków
ARTYKU£Y
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Koœcio³ów reformowanych aktywnych wspó³pracowników we wszystkich nurtach ruchu ekumenicznego.
Nie ma obszaru pracy ruchu ekumenicznego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów,
gdzie swojego wk³adu nie wnieœliby przedstawiciele Koœcio³ów reformowanych.
Pionierami ruchu ekumenicznego byli: John Baillie (1886-1960) ze Szkocji, Alphons Koechlin (1885-1965) z Szwajcarii oraz Marc Boegner (1881-1970) i Suzanne de Diétrich (1891-1981) z Francji. Do integracji misji z ruchem ekumenicznym przyczyni³ siê John A. Mackay (1889-1983) z USA. W dzia³alnoœci
ewangelizacyjnej i ruchu œwieckim zas³u¿yli siê szczególnie dwaj Holendrzy —
Johannes Hoekendijk (1912-1975) i Hendrik Kraemer (1888-1965). Ten ostatni
by³ dyrektorem Instytutu Ekumenicznego ŒRK w Bossey k. Genewy. Do rozwoju
dialogu teologicznego, w ramach kierunku „Wiara i Ustrój Koœcio³a”, przyczynili siê szczególnie: Wilhelm Niesel (1903-1988) z Niemiec, Roger Mehl
(1912-1997) z Francji, Hendrikus Berkhof (1914-1995) z Holandii i Lukas Vischer (1926-2008) z Szwajcarii. Reformowanymi byli te¿ dwaj pierwsi sekretarze generalni ŒRK: Willem A. Visser ‘t Hooft (1900-1985) z Holandii i Eugene
Carson Blake (1906-1985) z USA. Przechodz¹c na nasz grunt rodzimy, nale¿y
wspomnieæ, ¿e Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ kierowali dwaj kolejni biskupi Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego – Jan Niewieczerza³ (1914-1981) i Zdzis³aw Tranda (ur. 1925).
Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych by³ od pocz¹tku nastawiony na
rozwój wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami reformowanymi w dziedzinie misji i na
sprzyjanie w tworzeniu unii koœcielnych w obrêbie m³odych Koœcio³ów. III Zgromadzenie Generalne Aliansu, które odby³o siê pod koniec XIX stulecia, podjê³o
decyzjê w sprawie nie mieszania siê w wewnêtrzne sprawy Koœcio³ów cz³onkowskich. By³a to jedna z podstawowych decyzji ekumenicznej wspó³pracy Koœcio³ów, zasada obowi¹zuj¹ca dziœ powszechnie w ca³ym ruchu ekumenicznym. Ju¿ w
pierwszym okresie istnienia Aliansu zajêto siê te¿ innymi wa¿nymi dziedzinami
wspó³pracy, jak pomoc miêdzykoœcielna i wspólna dzia³alnoœæ misyjna. Równie¿
pod tym wzglêdem wyprzedzono pracê charakterystyczn¹ potem dla g³ównych
nurtów ruchu ekumenicznego.
Powsta³a w 1948 r. Œwiatowa Rada Koœcio³ów spotka³a siê z natychmiastowym
pe³nym poparciem ze strony Aliansu. Jeszcze w tym samym roku sekretariat generalny Aliansu przeniesiono z Edynburga do Genewy. W uzasadnieniu stwierdzono,
¿e chodzi o ustanowienie œciœlejszego kontaktu z wydzia³ami i dzia³aczami Rady.
Podczas XIX Zgromadzenia Generalnego, które odby³o siê w 1964 r. we Frankfurcie Menem, stwierdzono, ¿e Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych ma w
dalszym ci¹gu wspó³pracowaæ ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów i nie czyniæ nic oddzielnie, co mo¿na czyniæ razem. W oparciu o tê zasadê, od momentu powstania
ŒRK Alians unika³ zawsze organizowania w³asnego programu pomocy miêdzyko-
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œcielnej. Pomoc dla Koœcio³ów cz³onkowskich kierowana jest do odpowiednich
organów Rady.
Dla historii Koœcio³ów reformowanych, prezbiteriañskich i kongregacjonalnych
zawsze charakterystyczna by³a ich otwarta postawa wobec unii koœcielnych. Jak
ju¿ wspomniano, Alians od samego pocz¹tku stara³ siê sprzyjaæ tworzeniu unii
miêdzy Koœcio³ami w Azji, Afryce i Ameryce Po³udniowej. Zasadzie tej pozosta³
wierny do dzisiaj, z tym ¿e obecnie zachêca do ³¹czenia siê tak¿e Koœcio³y w Europie i Ameryce Pó³nocnej. Komitet Wykonawczy Aliansu, na posiedzeniu w 1951 r.
w Bazylei, wyda³ nastêpuj¹ce oœwiadczenie:
Jeœli wielkie rodziny wyznaniowe, wœród nich Koœcio³y reformowane, daj¹
priorytet konfesjonalizmowi, a ze swych œwiatowych zwi¹zków czyni¹ cel sam w
sobie, to zdradzaj¹ Jezusa Chrystusa. Jeœli jednak przez podkreœlenie konfesji
pragn¹ wzbogaciæ wspólne dziedzictwo ewangelickie, i to siê im uda, to wówczas
spe³ni¹ zamiar jedynego Pana Koœcio³a i stan¹ siê prawdziwymi narzêdziami Ducha Œwiêtego.
W tym samym duchu wypowiedzia³o siê XVII Zgromadzenie Generalne w
Princeton, w 1954 r., które m.in. stwierdzi³o: Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych nie da siê nigdy u¿yæ do tego, by utrudniæ w³¹czenie jednego ze swych Koœcio³ów cz³onkowskich do szerszej wspólnoty koœcielnej, o ile w interesie ca³ego
chrzeœcijañstwa takie w³¹czenie jest naprawdê bardzo po¿¹dane.
Od roku 1925 Koœcio³y prezbiteriañskie, reformowane i kongregacjonalne zawar³y oko³o 100 unii. Czêsto s¹ to unie w obrêbie tej samej lub zbli¿onej tradycji.
Dochodzi wówczas do po³¹czenia dwóch Koœcio³ów prezbiteriañskich dzia³aj¹cych w tym samym kraju (np. w 1965 r. w USA) wzglêdnie Koœcio³a prezbiteriañskiego z kongregacjonalnym (np. w 1972 r. w Anglii i Walii). Jednak¿e w wielu
przypadkach prezbiterianie i kongregacjonaliœci zawieraj¹ uniê z wiêksz¹ liczb¹
Koœcio³ów, wœród których reprezentowane s¹ takie wyznania, jak: metodyœci, baptyœci a nawet anglikanie (klasycznymi przyk³adami s¹ tu: Koœció³ Indii Po³udniowych, powsta³y w 1947 r., i Koœció³ Indii Pó³nocnych, powo³any do ¿ycia w 1970
r.). Dla wielu Koœcio³ów unijnych charakterystyczne jest równie¿ to, i¿ nie zadowalaj¹ siê raz osi¹gniêtym zjednoczeniem, lecz podejmuj¹ rozmowy na ten temat z
innymi Koœcio³ami.
Koœcio³y reformowane, za poœrednictwem Aliansu, prowadz¹ od drugiej po³owy lat szeœædziesi¹tych teologiczny dialog dwustronny na p³aszczyŸnie œwiatowej
z reprezentantami nastêpuj¹cych tradycji wyznaniowych: katolicyzmu rzymskiego,
prawos³awia, chrzeœcijañstwa orientalnego, anglikanizmu, luteranizmu, metodyzmu, baptyzmu, mennonityzmu, uczniów Chrystusa, ruchu zielonoœwi¹tkowego i
adwentyzmu. W niektórych przypadkach uzyskano godn¹ uwagi zbie¿noœæ pogl¹dów na wiele istotnych kwestii, w innych – zdo³ano wyjaœniæ wiele nieporozumieñ
w stosunkach wzajemnych.
ARTYKU£Y
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9. Dialog z Koœcio³em Rzymskokatolickim
Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych nie okazywa³ pocz¹tkowo wiêkszego zainteresowania dialogiem z Koœcio³em Rzymskokatolickim, wychodz¹c z
za³o¿enia, ¿e wystarczy, gdy z Watykanem rozmawia Œwiatowa Rada Koœcio³ów,
do której nale¿y wiêkszoœæ Koœcio³ów zrzeszonych w Aliansie. PóŸniej jednak stanowisko to uleg³o zmianie i w 1969 r. postanowiono powo³aæ do ¿ycia Wspóln¹
Komisjê Studyjn¹. Za g³ówny temat obrano „Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i
œwiecie”.
W latach 1970-1977 zorganizowano szeœæ spotkañ na nastêpuj¹ce tematy: „Stosunek Chrystusa do Koœcio³a” (1970), „Autorytet nauczaj¹cy w Koœciele” (1971),
„Obecnoœæ Chrystusa w œwiecie” (1972), „Eucharystia” (1974), „Urz¹d koœcielny”
(1975). Podczas ostatniego spotkania (marzec 1977 r., Rzym) przyjêto sprawozdanie koñcowe, które najpierw wys³ano do odpowiednich instancji koœcielnych, a
nastêpnie opublikowano w celu wywo³ania szerszej dyskusji1 .
Cz³onkowie Wspólnej Komisji Studyjnej spotkali siê jeszcze raz w 1980 r. Po
zapoznaniu siê z otrzymanymi ocenami episkopatów, uczelni oraz poszczególnych
specjalistów, stwierdzili: Na ogó³ dialog i zwieñczaj¹cy go raport spotka³ siê z bardzo pozytywnym przyjêciem, w niektórych przypadkach nawet z entuzjazmem i zosta³ oceniony jako po¿yteczny punkt wyjœcia do dalszych debat 2 .
Po kilkuletniej przerwie, pod patronatem ŒAKR i Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan rozpoczê³a siê druga faza dialogu reformowano-rzymskokatolickiego,
która skoncentrowa³a siê na zagadnieniach eklezjologicznych. Rezultatem spotkañ
w Rzymie (1984), Kappel-am-Albis (Szwajcaria, 1985), Wenecji (1986), Cartigny
(Szwajcaria, 1987) i Arricia (W³ochy, 1988) by³ dokument pt. „Ku wspólnemu rozumienia Koœcio³a”, opublikowany w 1990 r.3 .
Raport z drugiej fazy dialogu przedstawia jego wyniki w czterech rozdzia³ach.
Rozdzia³ 1 nawi¹zuje do Reformacji XVI w. i ukazuje szczegó³owo drogê, jak¹ od
tego czasu obra³a ka¿da wspólnota. W centrum rozdzia³u 2 znajduj¹ siê dwa obszary fundamentalnej zgodnoœci pogl¹dów: to, ¿e Jezus Chrystus jest jedynym poœrednikiem miêdzy Bogiem a cz³owiekiem oraz ¿e usprawiedliwienie otrzymuje siê z
³aski przez wiarê. Rozdzia³ 3 podejmuje kwestiê stosunku miêdzy Ewangeli¹ a
Koœcio³em w ich roli s³u¿ebnej i instrumentalnej, zajmuj¹c siê ni¹ w oparciu o sze1
Polski przek³ad: Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie. Raport koñcowy z dialogu miêdzy Œwiatowym
Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Sekretariatem do spraw Jednoœci Chrzeœcijan, ukaza³ siê w: SiDE 1988, nr 1,
s. 73-101.
2
Cyt. za: S. C. Napiórkowski, Panorama dialogów doktrynalnych z udzia³em Koœcio³a Rzymskokatolickiego, [w:]
S. C. Napiórkowski , S. J. Koza, R Jaskó³a, Na drogach do jednoœci, Lublin 1983, s. 56.
3
Polski przek³ad ukaza³ siê w: SiDE 2000, nr 2, s. 75-128.
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reg tematów: Koœció³ jako creatura verbi a Koœció³ jako sakrament ³aski; kontynuacja i dyskontynuacja w dziejach Koœcio³a; kwestia struktury Koœcio³a i porz¹dku
urzêdu pos³ugi. Wreszcie, rozdzia³ 4 szkicuje pewne drogi wiod¹ce w przysz³oœæ.
Po zakoñczeniu drugiej fazy nast¹pi³a oœmioletnia przerwa. Trzecia faza, rozpoczêta w 1998 r., zosta³a zakoñczona w 2005 r. Temat g³ówny brzmia³: „Koœció³
jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego”. Doroczne sesje
odbywa³y siê w nastêpuj¹cych miejscach: Wenecja (W³ochy, 1998), Oegstgeest
(Holandia, 1999), Castel Gandolfo (W³ochy, 2000), Kapsztad (RPA, 2001), Dromantine (Irlandia Pó³nocna, 2002), Toronto (Kanada, 2003), Wenecja (2004). Po
omówieniu wszystkich podtematów powo³ano podkomitet, któremu powierzono
ostateczne opracowanie raportu i przygotowanie go do publikacji. W tym celu spotka³ on siê trzykrotnie: dwukrotnie w Rzymie (2004, 2005) i raz w Genewie (2005).
Raport koñcowy zosta³ udostêpniony dopiero w 2007 r.
Raport koñcowy4 , podzielony na piêæ rozdzia³ów, odzwierciedla ustalenia
poczynione podczas dorocznych sesji. Tytu³u rozdzia³ów maj¹ nastêpuj¹ce
brzmienie:
1. Królestwo Bo¿e w Piœmie i Tradycji;
2. Dawaæ œwiadectwo dla Królestwa Bo¿ego: trzy raporty z ró¿nych kontekstów;
3. Rozpoznawanie woli Bo¿ej w s³u¿bie dla Królestwa;
4. Królestwo Bo¿e a Koœció³;
5. Dialog i wspólne œwiadectwo.
Po kilkuletniej przerwie, w 2011 roku, rozpoczê³a siê czwarta faza dialogu reformowano-katolickiego na szczeblu œwiatowym.
Podczas pierwszego spotkania czwartej fazy dialogu w Rzymie (3-9 kwietnia
2011) ustalono ogólny temat rozmów: „Usprawiedliwienie i sakramentalnoœæ:
Wspólnota chrzeœcijañska jako poœrednik sprawiedliwoœci”. Zajêto siê kwesti¹
usprawiedliwienia z perspektywy reformowanej i katolickiej. Zapoznano siê z
osi¹gniêciami dotychczasowych trzech faz dialogu. Stwierdzono, ¿e rozmowy
maj¹ pomóc stronie reformowanej w zaakceptowaniu luterañsko-katolickiej
„Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”5 .
Podczas drugiego spotkania, które odby³o siê w dniach 27 kwietnia – 2 maja
2012 w Decatur (Georgia, USA) skupiono uwagê na wzajemnej relacji miêdzy
usprawiedliwieniem a chrztem6 . Trzecie spotkanie (South Bend, Indiana, USA; 713 kwietnia 2013) poœwiêcone by³o dwom sprawom: usprawiedliwieniu i uœwiêceniu oraz urzêdowi prorockiemu i autorytetowi w Koœciele. Zagadnienia te naœwiePolski przek³ad zamieszczamy w bie¿¹cym numerze.
Pontifical Council for Promoting Christian Unity, “Information Service” (IS) 1: 2011 nr 136, s. 20.
6
Tam¿e, 1-2: 2012 nr 139, s. 35.
4

5
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tlano z perspektyw reformowanej i katolickiej7 . Podczas kolejnego, czwartego spotkania w Szkocji (Coathbridge, 6-12 kwietnia 2014) uczestnicy dialogu podjêli nastêpuj¹ce kwestie: „Uœwiêcenie: okres poœredni miêdzy usprawiedliwieniem a
sprawiedliwoœci¹”; „Relacja miêdzy Eucharysti¹ a sprawiedliwoœci¹ z perspektywy katolickiej”; „Eucharystia i etyka spo³eczna”; „Usprawiedliwienie i powszechne wezwanie do œwiêtoœci”8 . Czwarta faza dialogu ma trwaæ do 2017 roku.
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MARCIN LUTER A ¯YDZI

Problem stosunku Marcina Lutra do ¯ydów stanowi jedno z najtrudniejszych
zagadnieñ w myœli Reformatora, z jakim musz¹ zmierzyæ siê jego spadkobiercy.
Na ca³oœæ zagadnienia sk³ada siê nie tylko kwestia samych anty¿ydowskich wypowiedzi Reformatora, ale tak¿e tego, jak przez lata funkcjonowania ewangelickiego
od³amu chrzeœcijañstwa by³y one wykorzystywane. Do cechuj¹cej tê recepcjê ambiwalencji wrócimy jeszcze na zakoñczenie niniejszego opracowania.
Tutaj, by symbolicznie przybli¿yæ problem, warto przywo³aæ jedn¹ postaæ. Chodzi o Reinholda Lewina, który w 1911 na wydziale filozoficznym Uniwersytetu
Wroc³awskiego przedstawi³ pracê doktorsk¹ „Stosunek Lutra do ¯ydów”. Pracê tê
rok wczeœniej wyró¿niono doroczn¹ nagrod¹ Wydzia³u Teologii Ewangelickiej
Uniwersytetu Wroc³awskiego. Opracowanie to jest uznawane przez wspó³czesnych
badaczy zagadnienia za pierwsz¹ próbê naukowego opisania i wyjaœnienia fenomenu stosunku Reformatora do ¯ydów. Sam jej autor tak¿e by³ ¯ydem. Po studiach
we Wroc³awiu zosta³ rabinem najpierw w Lipsku, a potem w Królewcu i od 1938
roku we Wroc³awiu, sk¹d zosta³ w 1942 albo 1943 roku z ca³¹ rodzin¹ wywieziony
do nazistowskiego obozu zag³ady1 .
Historia tego pierwszego badacza anty¿ydowskich pism Reformatora ukazuje
konteksty, w jakich wspó³czeœni teologowie ewangeliccy mierz¹ siê z problemem
stosunku Reformatora do ¯ydów. Jednoczeœnie kwestia odniesienia siê do tego
problemu jest sta³ym punktem nie tylko licznych opracowañ dotykaj¹cych wy³¹cz1
P. von Osten-Sacken, Martin Luther und die Juden. Neu untersucht anhand von Anton Margarithas „Der gantz
Jüdisch glaub” (1530/31), Stuttgart 2002, s. 15n.
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nie problematyki stosunku M. Lutra2 do ¯ydów, ale te¿ opracowañ biograficznych3 , biograficzno-teologicznych4 , czy te¿ œciœle teologicznych5 poœwiêconych
osobie i myœli Reformatora. W niniejszym opracowaniu dokonany zostanie przegl¹d i prezentacja wypowiedzi M. Lutra zachowanych w jego pismach, które odnosz¹ siê do ¯ydów.

Pocz¹tki
Pierwsze wypowiedzi Marcina Lutra zwi¹zane z ¯ydami pojawiaj¹ siê w jego
pierwszym biblijnym wyk³adzie akademickim prowadzonym w Wittenberdze na
temat Ksiêgi Psalmów w latach 1513-1515 [Dictata super psalterium]6 . Temat ten
pojawia siê w tym wyk³adzie szczególnie czêsto. Nie wspominany jest tylko w
przypadku dwóch psalmów, do których zachowa³y siê zarówno glosy, jak i szersze
objaœnienia w scholiach7 . M. Luter pos³ugiwa³ siê w czasie wyk³adu tzw. metod¹
poczwórnego sensu Pisma8 . Za jej pomoc¹ odnosi³ w sensie literalnym stwierdzenia Psalmisty o bezbo¿nych i wrogach Bo¿ych do ¯ydów czasów Jezusa, którzy go
odrzucili, w sensie alegorycznym do ¯ydów czasów Koœcio³a, zaœ sens tropologiczny (moralny) mówi³ jego zdaniem o ich bluŸnierstwach i grzechach. W wyk³adzie obecna jest te¿ wizja historiozoficzna, która zak³ada rozpoczêcie siê w czasach Jezusa mi³osierdzia Bo¿ego wobec Koœcio³a oraz gniewu wobec synagogi9 .
2
Spoœród pozycji poœwiêconych wy³¹cznie interpretacji problemu stosunku M. Lutra do ¯ydów z nowszych
opracowañ nale¿y wskazaæ : P. von Osten-Sacken, dz. cyt.; T. Kaufmann, Luthers Juden, dz. cyt.; ten¿e, Luthers
„Judenschriften”. Ein Beitrag zu ihrer historischen Kontextualisierung, wyd. 2 przejrzane, Tübingen 2013; D. Wendebourg, Ein Lehrer, der Unterscheidung verlangt. Martin Luthers Haltung zu den Juden im Zusammenhang seiner
Theologie, „Theologische Literaturzeitung” 2015: 140, nr 10, s. 1034-1059. Wczeœniejsze próby krytycznie omawia:
P. von Osten-Sacken, dz. cyt., s. 15-48; tam te¿ dalsza literatura (tam¿e, s. 327-344).
3
H. A. Obermann, Marcin Luter. Cz³owiek miêdzy Bogiem a diab³em, Gdañsk 2004, s. 224n; V. Leppin, Martin
Luther, wyd. 2, Darmstadt 2010, s. 340-344; ten¿e, Martin Luther. Vom Mönch zum Feind des Papstes, Darmstadt
2013, s. 135-137; H. Schilling, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs, wyd. 2 przejrzane, München 2013,
s. 550-570.582-586.60-632.
4
B. Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang,
Göttingen 1995, s. 356-368; H.-M. Barth, Die Theologie Martin Luthers. Eine kritische Würdigung, Gütersloh 2009, s.
49-63.
5
H.-M. Kirn, Luther und die Juden, w: Luthers Handbuch, red. A. Beutel, wyd. 2, Tübingen 2010, s. 217-224; G.
Miller, Luther«s Views on the Jews and Turks, w: The Oxford Handbook of Martin Luther«s Theology, Oxford 2014,
s. 427-434.
6
WA 3, 11-652; 4, 1-462 oraz WA 55 I i WA 55 II.
7
P. von Osten-Sacken, dz. cyt., s. 47n.
8
Zob.: W. J. Jeanrod, Hermeneutyka teologiczna. Rozwój i znaczenie, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, s. 41.
9
P. von Osten-Sacken, dz. cyt., s. 48n; T. Kaufmann, Luthers Juden, dz. cyt., s. 50; H. A. Obermann, dz. cyt., s.
195-198.
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Istotn¹ czêœci¹ wy³aniaj¹cego siê z wyk³adu obrazu ¯ydów jest ich udzia³ w
ukrzy¿owaniu Chrystusa i to nie tylko w sensie fizycznym, ale tak¿e w swoich sercach i mowie10 . Te dwa ostatnie aspekty s¹ sta³ym elementem egzystencji ¯ydów,
którzy krzy¿uj¹ Chrystusa odrzucaj¹c prawdê o nim i g³osz¹ k³amstwa, by uzasadniæ swoj¹ decyzjê11 . Wypaczaj¹ te¿ wyk³ad Pisma12 . G³osz¹c swe przes¹dy z ludzi,
którym Bóg powierzy³ swoje S³owo, stali siê dzikimi zwierzêtami13 . To powoduje,
¿e poddani zostali w³adzy ludzi jak zwierzêta, co budzi ich gniew przeciw wierz¹cym oraz radoœæ z upadku chrzeœcijan, a tak¿e prowadzi ich do diabelskiej dzia³alnoœci w przekleñstwach, bluŸnierstwach, czy oskar¿eniach. To wszystko jest wyrazem nienawiœci wobec Chrystusa. Jeœli chrzeœcijanie tego pos³uchaj¹ grozi im zag³ada14 . Te wszystkie oskar¿enia nie dotycz¹ resztki Izraela, która pozosta³a wierna
S³owu Bo¿emu o Chrystusie. Zaœ opisane w zarzutach dzia³ania, maj¹ce nieœæ
œmieræ i zniszczenie, s¹ skutkiem Bo¿ego gniewu, jakiemu podlegaj¹ ¯ydzi, a ich
niszcz¹ca dzia³alnoœæ dotyka ich samych. Ze wzglêdu na ich skupienie na tym co
„cielesne” Bóg zniszczy³ status synagogi i podda³ ich pod Zakon œmierci. Zniknie
ona w koñcu z ziemi, szczególnie, ¿e po utracie kap³añstwa sta³a siê bezg³owym
trupem15 .
Droga z synagogi do Koœcio³a jest drog¹ ze œmierci do ¿ycia. Chocia¿ sam Koœció³ wzi¹³ z niej pocz¹tek, gdy¿ Jezus by³ urodzony jako ¯yd, to jednak synagoga
dosz³a do swego koñca w przeœladowaniu Chrystusa16 . ¯ydzi nie s¹ ju¿ ludem Bo¿ym. Mimo to chlubi¹ siê swoj¹ sprawiedliwoœci i k³amstwami, czyni¹c z Boga
k³amcê i kwestionuj¹c sw¹ grzesznoœæ i zbawcz¹ œmieræ Chrystusa. Ten zaœ zosta³
im zabrany, bo widzieli w nim Pana w kategoriach ziemskich17 . Ten Bo¿y s¹d nad
¯ydami zakoñczy siê, gdy zgodnie z Rz 11,23, dojd¹ do poznania Chrystusa. Zgodnie bowiem z Rz 11 ¯ydzi co prawda upadli, jednak maj¹ ponownie powstaæ i zostaæ uratowani. Ale nie mo¿e siê to dokonaæ wbrew ich woli, a wydaje siê, ¿e oni
sami nie chc¹ obiecanego ratunku. St¹d te¿ dla M. Lutra stanowi¹ przypomnienie i
przyk³ad strasznego gniewu Bo¿ego i id¹c dalej przypominaj¹ pasjê i zbawienie
Chrystusa. Poœwiadczaj¹c to s¹ Ÿród³em zbawienia dla chrzeœcijan18 .
Kolejna wypowiedŸ M. Lutra odnoœnie ¯ydów pochodzi z 1514 roku. Jest ona
zwi¹zana z tzw. spraw¹ Johannesa Reuchlina z 1510 roku. Ten hebraista i humanista w piœmie: Ratschlag, ob man den Juden alle Bücher nehmen, abtun und verWA 55 I, 458; WA 55 II, 112.167.
WA 55 II, 13.67.909.
12
WA 55 II, 14.474.909.
13
WA 55 II, 204.823.
14
WA 55 II, 181.261.299.306.577.
15
WA 55 I, 484; WA 55 II, 109.200.225.233.574n.577
16
WA 55 I, 258.843; WA 55 II, 232.
17
WA 55 I, 414n.488; WA 55 II, 52.69.102.228-230.269.291.532.565.577.614n.710
18
WA 55 I, 436n; WA 55 II, 205n.412.467
10
11
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brennen soll [„Rada, czy nale¿y ¯ydom wszelkie ksiêgi odebraæ, zlikwidowaæ i
spaliæ”] sprzeciwi³ siê postulowanemu przez konwertytê Johannesa Pfefferkorna i
dominikanów z Kolonii paleniu Talmudu i innych pism ¿ydowskich. Niszczenie
tych ksi¹g mia³o byæ zabezpieczeniem przed zagro¿eniem herezj¹. Do M. Lutra z
pytaniem o opiniê w tej sprawie zwróci³ siê w 1514 r. Georg Spalatin, sekretarz
elektora saskiego Fryderyka M¹drego19 . Wittenberczyk w swojej odpowiedzi
wskaza³, ¿e po pierwsze ci, którzy domagaj¹ siê palenia ¿ydowskich pism sami
rozpowszechniaj¹ ró¿norodne obrazy bo¿ków i powinni zaj¹æ siê najpierw swoimi
nadu¿yciami. Zgodzi³ siê przy tym z zarzutem, ¿e ¯ydzi szerz¹ heretyckie pogl¹dy,
widz¹c w tym ¿ydowsk¹ cechê. Mieli oni bowiem uznawaæ Pismo Œwiête i Boga
za k³amcê, o czym samo Pismo przestrzega. Ten stan rzeczy mia³by byæ zdaniem
M. Lutra wynikiem gniewu Bo¿ego na ¯ydów, wiêc zmiana ich postêpowania
jest mo¿liwa jedynie dziêki dzia³aniu samego Boga. Zabranianie ¯ydom bluŸnierstw nie ma wiêc sensu, gdy¿ takie dzia³ania bêd¹ prowadzi³y jedynie do ich pomno¿enia20 .

Od Wyk³adu Listu do Rzymian po rok 1522
Nowe w¹tki odnoœnie spojrzenia na ¯ydów, koryguj¹ce znacz¹co wczeœniejsze
wypowiedzi, pojawi³y siê w wyk³adzie Listu do Rzymian z lat 1515/1621 . Zajêcie
siê problemem ¿ydowskim narzuca³ w tym wypadku M. Lutrowi sam tekst Aposto³a Paw³a, który w rozdzia³ach 9-11 swego listu zajmuje siê kwesti¹ miejsca narodu
¿ydowskiego w perspektywie objawienia Chrystusa. Pojawia siê tam w¹tek wiernoœci Boga Jego obietnicom z³o¿onym narodowi wybranemu. Komentuj¹c Paw³ow¹ deklaracjê modlitwy za braci wed³ug cia³a z Rz 9, 3-4 M. Luter stwierdza:
„Wszystko to potwierdza, ¿e predestynacja i trwa³a moc wybrania, a nie sprawiedliwoœæ woli cz³owieka jest przyczyn¹ zbawienia”22 . W takiej postawie Paw³a widzi dowód na jego mi³oœæ do Chrystusa i swego ludu23 .
Komentuj¹c zaœ wypowiedzi Paw³a w rozdziale 11 M. Luter wskazuje, ¿e upadek ¯ydów pos³u¿y³ ku zbawieniu pogan. W komentarzu do 11,16 pojawia siê weP. von Osten-Sacken, dz. cyt., s. 48n; T. Kaufmann, Luthers Juden, dz. cyt., s. 48n.
WA Br 23n.
21
WA 56, 3-528; 57 (XI), 5-232 (t³um. polskie: M. Luter, Wyk³ad Listu do Rzymian, prze³. I. Slawik, Wydawnictwo Warto, Dziêgielów brw.).
22
WA 56, 89 (t³um. polskie: M. Luter, Wyk³ad Listu do Rzymian, prze³. I. Slawik, Wydawnictwo Warto, Dziêgielów brw., s. 277).
23
WA 56, 390 (t³um. polskie: M. Luter, Wyk³ad…, dz. cyt. s. 279).
19

20
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zwanie, by nie gardziæ ¯ydami. Podstaw¹ do tego jest œwiêtoœæ zaczynu, czyli aposto³ów. Lud, z którego oni pochodz¹, tak¿e jest œwiêty24 . Upadek ¯ydów zinterpretowany zosta³ w objaœnieniu wiersza 22. nie jako powód do wzgardy wobec nich,
ale przestroga ukazuj¹ca dzia³anie Bo¿ej sprawiedliwoœci. Z tym zwi¹zana jest
krytyka postaw chrzeœcijañskich wobec ¯ydów: „W przeciwieñstwie do tego wielu
pyszni i kieruj¹ zadziwiaj¹c¹ g³upot¹, nazywaj¹c ¯ydów raz psami, raz ludŸmi
przeklêtymi i co tam jeszcze wymyœl¹, podczas gdy sami wiedz¹ równie ma³o, kim
s¹ lub te¿ jakimi s¹ ludŸmi przed Bogiem. Odwa¿nie rzucaj¹ bluŸnierczymi szyderstwami, podczas gdy powinni im wspó³czuæ, a sami dla siebie obawiaæ siê tylko
z³ych rzeczy. Czyni¹ akurat przeciwnie, jakby byli ca³kowicie pewni co do siebie
samych i co do tamtych, bezczelnie og³aszaj¹ siebie b³ogos³awionymi, a tamtych
przeklêtymi. Do nich nale¿¹ obecnie teolodzy koloñscy, którzy w swej gorliwoœci i
bezbrze¿nej g³upocie nie wstydz¹ siê w swych artyku³ach, a raczej w swych nieartyku³owanych i niepowa¿nych tworach nazywaæ ¯ydów przeklêtymi. Dlaczego?
Zapomnieli, ¿e w nastêpnym rozdziale jest powiedziane: »b³ogos³awcie, a nie przeklinajcie« (Rz 12,14). A w innym miejscu tak jest powiedziane: »spotwarzaj¹ nas,
my b³ogos³awimy; (…) z³orzecz¹ nam, my siê modlimy« (1 Kor 4,12.13). Chc¹
nawróciæ ¯ydów si³¹ i przekleñstwem. Bóg jednak siê im przeciwstawi”25 .
Temu sprzeciwowi wobec zniewa¿ania ¯ydów i wymuszania ich konwersji towarzysz¹ jednoczeœnie w¹tpliwoœci odnoœnie wypowiedzi Paw³a co do przysz³ych
losów Izraela. Owa tajemnica, któr¹ Pawe³ wyjawia od Rz 11,25, jest dla Lutra niejasna. Uznaje on bowiem, ¿e s³owa Paw³a da siê zinterpretowaæ, „¿e ¯ydzi na koñcu œwiata powróc¹ do wiary” tylko przy pomocy id¹cych w tym kierunku wypowiedzi ojców Koœcio³a26 . Swoje rozwa¿ania odnoœnie tej tajemnicy podsumowuje:
„Chrystus wiêc nie przyszed³ jeszcze do ¯ydów, ale przyjdzie, w czasach ostatecznych […]. Tak w³aœnie godzi siê interpretowaæ s³owa aposto³a: mówi o mistycznym przyjœciu Chrystusa do ¯ydów. Inaczej ów cytat z Izajasza [zawarty w Rz
11,27: „gdy zg³adzê grzechy ich” – dop. JS] wyraŸnie zostaje spe³niony przez cielesne przyjœcie Chrystusa. […] Tak wiêc »zatwardzia³oœæ przysz³a na czêœæ Izraela« (Rz 11,25), ale wtedy – ju¿ nie czêœæ – lecz »ca³y Izrael« bêdzie zbawiony”27 .
Dodatkowe objaœnienie ³¹czy te wypowiedzi z komentarzem do Rz 11,16-17 i
stwierdza, ¿e do ¯ydów odnosz¹ siê zarówno wypowiedzi wskazuj¹ce na to, ¿e s¹
„œwiêtym zaczynem”, jak i odrzucon¹ „od³aman¹ ga³êzi¹”.
Tê ambiwalencjê wypowiedzi Aposto³a M. Luter objaœnia rozró¿nieniem na naród i poszczególne odrzucone jednostki, co staje siê dla niego podstaw¹ dla nastêpuj¹cego wskazania odnoœnie postêpowania wobec ¯ydów: „By w³aœciwie zrozuWA 56, 435 (t³um. polskie: M. Luter, Wyk³ad…, dz. cyt. s. 334).
WA 56, 436 (t³um. polskie: M. Luter, Wyk³ad…, dz. cyt. s. 335n).
26
WA 56, 436n (t³um. polskie: M. Luter, Wyk³ad…, dz. cyt. s. 336).
27
WA 56, 438 (t³um. polskie: M. Luter, Wyk³ad…, dz. cyt. s. 338).
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mieæ s³owa aposto³a trzeba wiedzieæ, ¿e jego wypowiedzi rozci¹gaj¹ siê na ca³y lud
¿ydowski, dotycz¹ zarówno tych z przesz³oœci, jak i tych w teraŸniejszoœci i przysz³oœci. Nawet jeœli niektórzy z nich s¹ odrzuceni, to w ca³ej swej masie nale¿y im
siê szacunek ze wzglêdu na wybranych. Tak jak wspólnocie nale¿y siê szacunek ze
wzglêdu na ludzi dobrych, którzy do niej nale¿¹, nawet jeœli stanowi¹ mniejszoœæ
wœród ludzi z³ych”28 . Ca³oœæ rozwa¿añ koñczy komentarz do Rz 11,29, w którym
M. Luter raz jeszcze podkreœla sta³oœæ obietnic Boga wobec ludu wybranego:
„¯adn¹ zas³ug¹ cz³owieka ani brakiem tej zas³ugi nie mo¿e byæ zmienione postanowienie Boga. Nie ¿a³uje obiecanego daru ani powo³ania dlatego, ¿e tamci s¹ niegodni, a wy jesteœcie godni. Nie zmienia siê, gdy wy siê zmieniacie. Dlatego tamci
powróc¹ i bêdê w koñcu doprowadzeni do prawdy wiary”29 .
Kolejne wczesne wittenberskie wyk³ady: Listu do Galacjan (1516/17)30 i Hebrajczyków (1517/18)31 , mimo, ¿e ich tekst sam narzuca tematykê ¿ydowsk¹, nie
zawieraj¹ tak obszernych rozwa¿añ jak mia³o to miejsce w przypadku wyk³adu Rz
9-11. W wyk³adzie Listu do Galacjan, w jego na nowo opracowanej do druku wersji z 1519 roku, M. Luter interpretuje perykopê poœwiêcon¹ Hagar i Sarze bez bezpoœrednich odniesieñ do ¯ydów. Zawartych tam wypowiedzi odnosz¹cych siê do
Hagar i zniewolonego Jeruzalem nie odnosi wy³¹cznie do ¯ydów, ale interpretuje
je w odniesieniu do wszystkich ludów znajduj¹cych siê poza ³ask¹ Bo¿¹32 .
Tak¿e wyk³ad Listu do Hebrajczyków jedynie wspomina ¯ydów, w ramach krytyki spalenia przedstawicieli narodu wybranego w Berlinie w 1510 roku: „W najstraszliwszej wœciek³oœci i spienionej pobo¿noœci spiesz¹ spaliæ garstkê ¯ydów za
to, ¿e przebijaj¹ hostie sakramentu ma³ymi patyczkami lub kroj¹ no¿ami, podczas
gdy oni sami nie hostie, nie – sam¹ rzecz (sakramentu, tj. ludu Chrystusa) morduj¹
nie ma³ymi patyczkami, nie, machinami oblê¿niczymi i wszelk¹ inn¹ broni¹ i
gwa³townoœci¹! A przede wszystkim nie rozpoznaj¹ jako znacz¹cego napomnienia
tego, co Pan czyni z ¯ydami, po czym mogliby rozpoznaæ, jak siedmiokrotnie bardziej zas³uguj¹ na ogieñ i œmieræ ci, którzy rzecz sakramentu w tak straszliwej
wœciek³oœci przeœladuj¹”33 .
W tzw. drugim wyk³adzie o Psalmach z lat 1519-152134 M. Luter odchodzi od
reprezentowanego w pierwszym wyk³adzie uto¿samienia przeciwników Bo¿ych w
pierwszym rzêdzie z ¯ydami. Traktuje ich bardziej ogólnie jako bezbo¿nych (co
obejmowa³o te¿ nie wierz¹cych w Chrystusa ¯ydów)35 . W wyk³adzie Ps 18 pojaWA 56, 439 (t³um. polskie: M. Luter, Wyk³ad…, dz. cyt. s. 339).
WA 56, 440 (t³um. polskie: M. Luter, Wyk³ad…, dz. cyt. s. 340).
30
WA 57 (III), 5-108.
31
WA 57 (III), 5-238.
32
WA 2, 556n.
33
WA 57, 168.
34
WA 5.
35
P. von Osten-Sacken, dz. cyt., s. 88.
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wiaj¹ siê jednak wypowiedzi odnoœnie oskar¿enia o nienawiœæ ¯ydów do Koœcio³a
z powodu ich niewiary, a co za tym idzie nienawiœci synagogi do Koœcio³a. ¯ydzi
w swojej niewiernoœci maj¹ byæ skazani na nienawiœæ i nieszczêœcie, zaœ ich modlitwy nie bêd¹ wys³uchane. S¹ oni rozrzuceni po ziemi, pozbawieni wsparcia i zdeptani przez narody œwiata36 . Pojawiaj¹ siê te¿ oskar¿enia dotycz¹ce lichwy, któr¹ M.
Luter konsekwentnie zwalcza³. Wittenberczyk uznaje ¯ydów za naród spêtany
lichw¹, którego ka¿dy przedstawiciel siê do niej posunie. Jednoczeœnie zauwa¿a
te¿ odpowiedzialnoœæ papiestwa, które spycha ¯ydów do œwiata lichwy37 . Lichwa
jako aktywnoœæ „¿ydowska”, przejaw lichwiarskiego ducha ¯ydów, pojawia siê te¿
w Kleiner Sermon von dem Wücher [„Ma³e kazanie o lichwie”] z 1519 roku38 . Kolejne dwa pisma wymierzone w lichwê: Großer Sermon von dem Wücher [„Wielkie
kazanie o lichwie”]39 z 1520 roku i Vom Kaufhandlungs und Wücher [„O kupiectwie i lichwie”]40 z 1524 roku nie zawieraj¹ ju¿ takich odniesieñ.
W wyk³adzie o Psalmach z lat 1519-1521 znalaz³o siê te¿ miejsce dla kabalistycznych spekulacji zwi¹zanych z u¿ywaniem tetragramu imienia Bo¿ego (schem
JHWH), który M. Luter uznaje za przejaw bezbo¿nej niewiary prowadz¹cej do
bluŸnierstwa przeciw imieniu Chrystusa. Krytykuje tak¿e rozpowszechnianie siê
takich praktyk wœród chrzeœcijan. Swoje zarzuty Luter popiera tez¹, ¿e tetragram
zawiera w sobie imiê Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego41 . Te zarzuty nie prowadz¹ jednak do wezwañ do jakiegoœ rodzaju przeœladowania ¯ydów.
Wszyscy bowiem bezbo¿ni i heretycy powinni zostaæ spaleni w ogniu mi³oœci, nie
zaœ pokonani za pomoc¹ si³y42 .
Obok powy¿szych zarzutów w drugim wyk³adzie o Psalmach, w komentarzu do
Ps 14,7, pojawia siê w¹tek trwania obietnic Bo¿ych wobec narodu wybranego. Ten
fragment by³ interpretowany jako zapowiedŸ ostatecznego nawrócenia Izraela do
Chrystusa. M. Luter odnosi ca³y Ps 14 do czasów Chrystusa, zaœ sam¹ obietnicê
interpretuje w perspektywie Rz 11,25-27, podkreœlaj¹c, tak jak robi³ to ju¿ w „Wyk³adzie listu do Rzymian”, ¿e mamy tu do czynienia z tajemnic¹, która nie jest do
koñca jasna. Odnosi j¹ te¿ do wszystkich niewierz¹cych ludów. Dalsze swoje rozwa¿ania uzupe³nia stwierdzeniem, ¿e dla Boga nawrócenie ¯ydów do Chrystusa
nie jest rzecz¹ niemo¿liw¹. Mog¹ oni dziêki dzia³aniu Bo¿emu byæ na powrót wszczepieni w drzewo oliwne (Rz 11,23).

WA 5, 534-540
WA 5, 440.442.
38
WA 6, 5.
39
WA 6, 36-60.
40
WA 15, 293-322 (t³um. polskie: M. Luter, O kupiectwie i lichwie, t³um. C. Królewicz, w: ten¿e, Pisma etyczne,
Bielsko-Bia³a 2009, s. 161-178).
41
WA 5, 184.
42
WA 5, 46.
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Te stwierdzenia staj¹ siê punktem wyjœcia do krytyki chrzeœcijan, którzy zamiast op³akiwaæ tragediê ¯ydów na wzór Paw³a z Listu do Rzymian i modliæ siê o
nich, wystêpuj¹ przeciw nim, przeœladuj¹ z nienawiœci¹, nie zwa¿aj¹c na protesty
¯ydów wobec dziej¹cego siê im z³a. Chrzeœcijanie nie odnosz¹ siê do nich z modlitw¹, cierpliwoœci¹, ³agodnoœci¹ i trosk¹, lecz swoim okrucieñstwem odstrêczaj¹
ich od chrzeœcijañstwa. Tacy chrzeœcijanie bior¹ na siebie czêœæ winy za ¿ydowsk¹
bezbo¿noœæ, a tak¿e nale¿y ich samych uznaæ za bezbo¿nych i chrzeœcijan jedynie
z nazwy. Jest to zdrada mi³oœci do Chrystusa, która czyni chrzeœcijaninem. Ci zaœ,
którzy zachowuj¹ siê w opisany sposób wzglêdem ¯ydów, s¹ gorsi od ¯ydów, Turków i heretyków razem wziêtych. W stosunku chrzeœcijan do ¯ydów miejsce podsycania niechêci powinno zaj¹æ zwiastowanie im Ewangelii, której treœci¹ jest mi³oœæ Boga i polecanie ¯ydów Chrystusowi43 .
Linia odnoœnie stosunku do ¯ydów z listu do Rzymian znalaz³a swoj¹ kontynuacjê w pochodz¹cym z 1520 roku wyk³adzie Magnificat [Das Magnificat verdeutscht und ausgelegt]44 . Interpretuj¹c £k 1,55 M. Luter wskazuje na obietnicê odnosz¹c¹ siê do ¯ydów: „¿e taka mowa zachowa³a ³askê w krwi Abrahama (¿e s¹ oni
¯ydami) raz po wsze czasy, do dnia s¹du ostatecznego. Gdy¿ choæ wielu jest zatwardzia³ych, to zawsze s¹ tacy, choæby by³o ich niewielu, którzy nawracaj¹ siê na
Chrystusa i wierz¹ weñ”45 .
Ta konstatacja trwa³ej obietnicy Bo¿ej staje siê dla M. Lutra podstaw¹ do wezwañ, by nie traktowaæ ¯ydów nieprzyjaŸnie, przy czym maj¹ one jednoznaczny
charakter misyjny, nastawiony na konwersjê ¯ydów na chrzeœcijañstwo: „Dlatego
powinniœmy nie traktowaæ ¯ydów tak nieprzyjaŸnie, gdy¿ s¹ miêdzy nimi tacy,
którzy staj¹ siê chrzeœcijanami w przysz³oœci i codziennie. Odnoœnie tego nie my
poganie tylko oni maj¹ obietnicê, która mówi, ¿e przez ca³y czas powinni byæ
chrzeœcijanie miêdzy nasieniem Abrahama […] Kto chcia³by zostaæ chrzeœcijaninem widz¹c, jak postêpuj¹ oni tak niechrzeœcijañsko z ludŸmi? Nie tak wiêc, kochani chrzeœcijanie: Powinno siê powiedzieæ im w ¿yczliwy sposób prawdê, a jeœli
nie chc¹ jej przyj¹æ, pokój z nimi”46 .
W podobnym duchu M. Luter wypowiedzia³ siê dwa lata póŸniej w kazaniu
opartym o Mt 23,34-39. Wittenberczyk wyk³ada³ ten fragment w nawi¹zaniu do Rz
11,25n i widzia³ w tekœcie Mt 23,39 obietnicê i pociechê dla ¯ydów, zapowiedzian¹
ju¿ w Starym Testamencie. Wyra¿a przy tym nadziejê na bliskie dope³nienie obietnicy wobec ¯ydów, których dotknê³a teraz czasowa œlepota47 .

WA 5, 427-429.
WA 7, 544-604.
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Rok 1523
Jedno z najbardziej znanych pism M. Lutra dotycz¹ce ¯ydów ukaza³o siê w
1523 roku pod tytu³em Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei [„O tym, ¿e Jezus Chrystus jest rodowitym ¯ydem”]48 . By³o ono odpowiedzi¹ Reformatora na
zarzuty, jakoby negowa³ on realn¹ obecnoœæ cia³a i krwi Chrystusa w Wieczerzy
Pañskiej i narodziny Jezusa z Marii Dziewicy, a naucza³ o tylko ¿ydowskim pochodzeniu Jezusa i negowa³ Jego Bo¿e Synostwo49 . Dlatego, jak pisa³: „Chcê za pomoc¹ tego pisma przedstawiæ powody, które sk³oni³y mnie do wiary, ¿e Chrystus
by³ ¯ydem, który siê narodzi³ z dziewicy, abym w ten sposób byæ mo¿e równie¿
pobudzi³ wielu ¯ydów do wiary w Chrystusa”50 . Cel pisma by³ zatem dwojaki. Z
jednej strony M. Luter chcia³ obroniæ siê przed zarzutami, z drugiej traktuje je jako
misyjne wyjœcie do ¯ydów, by ich pozyskaæ dla chrzeœcijañstwa.
Stosunkowo niewielkie pismo Daß Jesus Christus… dzieli siê na dwie czêœci.
W pierwszej, opieraj¹c siê przede wszystkim na tekstach Starego Testamentu, M.
Luter stara siê dowieœæ, ¿e Jezus by³ zarówno ponadnaturalnie zrodzonym z Marii
Dziewicy, a jednoczeœnie potomkiem Abrahama, a co za tym idzie w pe³ni cz³owiekiem, choæ bez grzechu. W czêœci tej Reformator ma na uwadze nie tylko swoich przeciwników, ale tak¿e ¯ydów, których pragnie przekonaæ do g³oszonych w
niej pogl¹dów na temat osoby Jezusa.
Na koniec stwierdza, ¿e chce w niej „chêtnie tak¿e s³u¿yæ ¯ydom, czy chcemy
ich przyprowadziæ do w³aœciwej wiary, któr¹ mieli ich ojcowie, chcemy dalej z
nimi postêpowaæ i tym, którzy chc¹ dalej z nimi postêpowaæ, przed³o¿yæ sposób i
s³owa, które wobec nich powinni stosowaæ”51 . Druga czêœæ skupia siê na starotestamentowych tekstach, których wyk³adnia budzi kontrowersje miêdzy ¯ydami a
chrzeœcijanami. M. Luter korzysta w niej z ukszta³towanej w staro¿ytnym Koœciele
argumentacji. Wittenberczyk stara siê w niej, zgodnie z zapowiedzi¹, wykazaæ, ¿e
Mesjasz zgodnie z w³aœciwie wyk³adanym tekstem Pisma Œwiêtego ju¿ przyszed³,
a oczekiwania ¯ydów s¹ bezcelowe. Zaœ los wypêdzonych z Jerozolimy ¯ydów
potwierdza to z perspektywy historycznej52 .
Reformator zyska³ tym pismem oddŸwiêk w œrodowisku ¿ydowskim. Jednak
najprawdopodobniej nie ze wzglêdu na to, ¿e wy¿ej scharakteryzowane polemiki i
tezy znalaz³y jakiœ szczególny pos³uch, ale dlatego, i¿ w piœmie zawar³ krytyczne
uwagi odnoœnie stosunku chrzeœcijan do ¯ydów. Stwierdza: „Gdy¿ nasze b³azny:
WA 11, 314-336.
T. Kaufmann, Luthers Juden, dz. cyt., s. 67n.
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WA 11, 315 (t³um. za: £. Barañski, Marcin Luter a ¯ydzi, „Zwiastun Ewangelicki”, r. 2015, nr 1, s. 10).
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papie¿, biskupi, sofiœci i mnisi, te prostackie oœle g³owy tak dotychczas postêpowali z ¯ydami, ¿e kto by³by dobrym chrzeœcijaninem, móg³by zechcieæ zostaæ ¯ydem.
A kto by³by ¯ydem i widzia³by, ¿e takie fajt³apy i têpoty rz¹dz¹ wiar¹ chrzeœcijañsk¹, wówczas prêdzej stanie siê wieprzem ni¿ chrzeœcijaninem. Gdy¿ postêpowali z ¯ydami tak, jakby by³y to psy a nie ludzie, nie potrafili uczyniæ nic, jak tylko
³ajaæ ich i odbieraæ im dobra; gdy ich ochrzczono, nie pokazano im swoim ¿yciem
chrzeœcijañskiej nauki”53 .
W miejsce takich dzia³añ proponuje, by postêpowaæ inaczej: „gdy postêpuje siê
z ¯ydami przyjaŸnie i poucza siê ich czysto wed³ug Pisma Œwiêtego, wielu z nich
stanie siê prawdziwymi chrzeœcijanami i ponownie przest¹pi do wiary swoich ojców, proroków i patriarchów”54 . Reformator ma zatem nadziejê, ¿e œwiadectwa
Starego Testamentu s¹ tak jednoznaczne, ¿e przekonaj¹ ¯ydów do chrzeœcijañstwa,
ukazuj¹c im, ¿e dystansuj¹c siê wobec niego porzucaj¹ wiarê ojców, co skazuje ich,
tak jak innych bezbo¿nych, na bycie poddanymi diab³u przez grzech i œmieræ. Pomóc mia³yby temu œwiadectwa nawróconych ¯ydów, którzy przyjêli chrzeœcijañstwo nie tylko zewnêtrznie, ale w pe³ni. Wzywa, by stosunek chrzeœcijan do ¯ydów
nie by³ nacechowany pogard¹ i dum¹, ale by czerpa³ wzór z aposto³ów, którzy bêd¹c ¯ydami odnosili siê do pogan po bratersku, by ich pozyskaæ. Tak powinni siê
teraz odnosiæ do ¯ydów chrzeœcijanie pochodz¹cy z pogan55 .
Wy¿ej wskazane w¹tki, poruszone ju¿ w pierwszej czêœci pisma, powracaj¹ na
zakoñczenie czêœci drugiej. M. Luter wzywa tam ponownie chrzeœcijan, by nie
traktowali ¯ydów jak psy, by nie rozpowszechniali k³amstw, jakoby ¯ydzi pili
chrzeœcijañsk¹ krew, a tak¿e „innych b³azeñstw”, pod którymi kry³y siê najprawdopodobniej inne popularne anty¿ydowskie oskar¿enia o zabijanie chrzeœcijañskich
dzieci, zatruwanie studni itd. Odnosi siê tak¿e do spo³ecznego miejsca ¯ydów wzywaj¹c, by chrzeœcijanie nie zakazywali im „pracowaæ wœród nas, krz¹taæ siê i mieæ
udzia³ w innych spo³ecznoœciach ludzkich”56 . Brak takich zakazów sprawi te¿, ¿e
¯ydzi nie bêd¹ siê musieli utrzymywaæ z lichwy.
Ca³oœæ rozwa¿añ w omawianym piœmie M. Luter podsumowuje: „Jeœli chce siê
im pomóc, nale¿y praktykowaæ wobec nich nie prawo papie¿a, ale mi³oœci, i przyjaŸnie ich przyjmowaæ, pozwoliæ wspólnie ze sob¹ handlowaæ i pracowaæ, aby
mieli powód i przestrzeñ do ¿ycia u i wœród nas, aby s³yszeli i widzieli nasz¹ naukê
i ¿ycie. Je¿eli niektórzy s¹ tak uparci, có¿ z tego? Czy¿ wszyscy nie jesteœmy dobrymi chrzeœcijanami? Tu chcê to tym razem pozostawiæ, a¿ zobaczê, co zdzia³a³em”57 .
WA 11, 314.
WA 11, 315.
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Z 1523 pochodzi tak¿e list Lutra do ochrzczonego ¯yda Bernharda, który Wittenberczyk za³¹czy³ do przes³anego mu egzemplarza traktatu Daß Jesus Christus
ein geborener Jude sei. By³ to prawdopodobnie jedyny ¿ydowski konwertyta, jaki
w tym okresie ¿y³ w œrodowisku otaczaj¹cym Reformatora58 . M. Luter wyra¿a³ w
przes³anym liœcie nadziejê, ¿e œwiat³o Ewangelii tak jak do Bernharda dotrze do
wielu innych ¯ydów. Dlatego przes³a³ mu swój traktat, by wzmocniæ jego wiarê w
Chrystusa, a tak¿e by „…przez twój przyk³ad i dzia³anie tak¿e inni ¯ydzi mogli
poznaæ, ¿e ci, którzy s¹ wczeœniej przeznaczeni, zostaj¹ powo³ani i przychodz¹ do
swojego króla Dawida”59 .
Reformator odnosi siê te¿ do przyk³adów ¯ydów, którzy przyjêli chrzest tylko
pozornie – na pokaz. Nie skupia siê jednak na krytyce takich osób, ale ocenia sytuacjê nastêpuj¹co: „Ale jako przyczynê tej z³ej reputacji postrzegam nie tyle upór i
niegodnoœæ [ochrzczonych] ¯ydów, co niesmaczn¹ surowoœæ i oœl¹ ignorancjê, a
tak¿e zepsute i wyraŸnie bezwstydne ¿ycie papie¿y, ksiê¿y, mnichów i studentów”60 . Wymienieni bowiem s¹ chrzeœcijanami jedynie z nazwy. Nie przekazuj¹
¯ydom ani w³aœciwej nauki, ani przyk³adu ¿ycia, lecz obci¹¿aj¹ ich b³êdami i tradycjami, a tak¿e przyk³adem z³ych obyczajów. To czyni ich odpowiedzialnymi za
sytuacjê ochrzczonych ¯ydów. Jednak zamiast uznaæ swoj¹ odpowiedzialnoœæ
wol¹ oskar¿aæ ¯ydów o pozorn¹ konwersjê61 .
W okresie od 1523 do 1526 roku temat ¯ydów pojawia siê w pismach M. Lutra
jedynie w formie wzmianek. W uwagach do V Ksiêgi Moj¿eszowej z lat 15231525 [Deuteronomium Mosi cum annotationibus]62 , przy okazji objaœnienia zakazu
lichwy z VM¿ 15,6 pojawia siê wskazanie, ¿e ¯ydzi lekcewa¿¹ owo przykazanie.
To lekcewa¿enie jest skutkiem tego, ¿e nie s¹ ju¿ ludem Bo¿ym, a oddali siê bezbo¿noœci i bluŸnieniu Bogu. W zwi¹zku z tym nale¿y ¯ydom œrodkami prawnymi
zabroniæ lichwy63 .
Jednoczeœnie przy okazji omówienia VM¿ 21,23 powraca znany z Wyk³adu Listu do Rzymian motyw nie pogardzania ¯ydami, chocia¿ ze wzglêdu na ich wrogoœæ zostali porzuceni przez Chrystusa. To jednak nie uniewa¿nia faktu, ¿e zbawienie pochodzi od nich, a Bóg powierzy³ im pierwszym swoje obietnice i s³owa.
Ta historia powinna kszta³towaæ postawê chrzeœcijan wobec ¯ydów64 . W wyk³adzie Ksiêgi Zachariasza [Prelectiones in Prophetas Minores. Sacharja]65 z 1525/
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1526 roku pojawia siê komentarz odwo³uj¹cy do Jr 5,6, który to tekst zdaniem
Wittenberczyka zapowiada ca³kowit¹ ruinê Izraela, a wiêc przeciwieñstwo obietnic
z Rz 11,2666 .

Lata 20. i 30. oraz Wyk³ad Genesis
W 1526 roku pojawia siê pismo Vier tröstliche Psalmen an die Königin zu
Ungarn ausgelegt durch M. Luther [„Cztery pocieszaj¹ce psalmy dla Królowej na
Wêgrzech wy³o¿one przez M. Lutra”]67 , czyli wyk³ad 37, 62, 94 i 109 Psalmu. Temat tego ostatniego M. Luter przedstawia nastêpuj¹co: „[Psalm] Dawid napisa³ w
Duchu o Chrystusie, który w ca³ym Psalmie przemawia przeciw Judaszowi, zdrajcy, oraz przeciw ca³emu ¯ydostwu i zwiastuje, co siê im wydarzy”68 .
Reformator swój komentarz rozpoczyna od wskazania na przekleñstwo wobec
z³a, jakie przynale¿y do urzêdu Chrystusa. Jest ono wymierzone w bezbo¿nych i
¯ydów, którzy zwracaj¹ siê przeciw Ewangelii. Takie przeklinanie wrogów Ewangelii jest to obrona wiary, dokonywana przez S³owo. Najciê¿szym tego typu przekleñstwem jest wiersz 6 omawianego Psalmu: „Wyznacz mu na wroga bezbo¿nika,
A oskar¿yciel [szatan] niech stanie po jego prawicy!”. Diabe³ przywo³ywany w tej
modlitewnej proœbie ma zaœlepiæ bezbo¿nych, tak by nie przemawia³a do nich nawet czysto i jasno wyk³adana prawda. „Tak¹ karê widzimy obecnie w ¯ydach, ¿e
nie odstêpuj¹ oni od swojego rozumienia, choæ wiedz¹, ¿e zostali przezwyciê¿eni
Pismem”69 . Powraca wiêc tutaj motyw sporu o interpretacjê Biblii hebrajskiej z
tradycj¹ ¿ydowsk¹, który pobrzmiewa³ ju¿ w wypowiedziach zawartych w Daß
Jesus Christus ein geborener Jude sei.
Kolejne wiersze Psalmu 109,9-15 stanowi¹ dla M. Lutra opis ¿ydowskiej egzystencji po zburzeniu œwi¹tyni. Zgodnie z nim ¯ydzi s¹ bezdomnymi ¿ebrakami,
których w ka¿dej chwili ktoœ mo¿e napaœæ i okraœæ, zdani s¹ na pogardê, nazywanie
„psami”, z³oœliwoœæ i zadawanie przez ludzi cierpienia. Te ostatnie s¹ uzasadnione
przez fakt, ¿e przy nich stoi szatan. S¹ wykorzenieni i brak im powa¿ania u Boga i
chrzeœcijan. Nie ma takiego innego ludu, który by przez 15 wieków cierpia³ przekleñstwo, ¿e „szatan stoi po ich prawicy” 70 .
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Zaœlepienie ¯ydów siêga zdaniem Reformatora tak daleko, ¿e zgodnie
z Ps 109,17 zamieniaj¹ b³ogos³awieñstwo z przekleñstwem, oczekuj¹c tylko tego
drugiego. Nie ma szans na ich nawrócenie, konwersja jest tylko teoretyczn¹ mo¿liwoœci¹, bo zatwardzia³oœæ sta³a siê ich natur¹ i zaprowadzi ich do piek³a71 . To potwierdza obserwacja ich ¿ycia: „Potrafi¹ mówiæ o Chrystusie w sposób truj¹cy i
obrzydliwy ponad wszelk¹ miarê. Gdy¿ uwa¿aj¹ za przekleñstwo i truciznê to, w
co my wierzymy i czego nauczamy o Chrystusie; nie uwa¿aj¹ niczego innego jak
to, ¿e Chrystus by³ z³ym przestêpc¹, który ze wzglêdu na swoje z³o zosta³ ukrzy¿owany z innymi przestêpcami. Dlatego gdy o nim mówi¹, nazywaj¹ go haniebnie
»Thola«, to jest: powieszony. Poniewa¿ bowiem wierz¹, ¿e Jezus by³ przestêpc¹, to
nie mo¿e byæ inaczej, musz¹ i uwa¿aj¹ chrzeœcijan za najg³upszych, najplugawszych ludzi pod s³oñcem”72 .
To, ¿e nie uznaj¹ Chrystusa, gdy¿ nie jest dla nich do pojêcia, ¿e ukrzy¿owany
mo¿e byæ Bogiem jest przejawem gniewu Bo¿ego. Wina za ten stan rzeczy stoi po
stronie ¯ydów, którzy sami chc¹ takiego losu i nie chc¹ byæ przez Boga nawróceni.
Bóg jednak dokona nawrócenia niektórych z nich, by wype³niæ zapowiedŸ o ratunku dla niektórych cz³onków ludu aposto³a, o którym ten ostatni mówi w Rz 11,2.
Mo¿liwoœæ nawrócenia nie dotyczy jednak ca³oœci narodu Izraela, gdy¿ Ewangelia
nie jest miêdzy nimi zwiastowana, a co za tym idzie nie ma miêdzy miejsca dla
dzia³ania Ducha Œwiêtego, gdy¿ w swoich synagogach skupiaj¹ siê na swej wrogoœci wobec Chrystusa. Proœba kierowana do Chrystusa o objawienie siê wyroku
wobec zatwardzia³oœci ¯ydów zawarta w Ps 109,26-27 znajduje swoj¹ realizacjê w
przeœladowaniach, wypêdzeniach i nêdzy, na jakie ¯ydzi s¹ nara¿eni73 .
Zawarta w wyk³adzie Ps 109 brutalna wizja egzystencji ¯ydów jako skutku ci¹¿¹cego na nich zas³u¿onego przekleñstwa odbiega znacz¹co od wypowiedzi Lutra
formu³owanych jeszcze w 1523 roku. To co potêpia³ w piœmie Daß Jesus Christus
ein geborener Jude sei staje siê tutaj zas³u¿onym losem narodu ¿ydowskiego. Dochodzi tutaj gorzkie rozczarowanie nastawieniem ¯ydów do Jezusa oraz chrzeœcijañskiego wyk³adu Pisma.
Z t¹ zmian¹ wydaje siê te¿ ³¹czyæ przekazana w kilku miejscach przez Lutra
relacja ze spotkania z rabinami, która pojawia siê w kazaniu z 25 listopada 1526 r.
opartym o tekst Jer 23, 5-8: „Sam rozmawia³em z ¯ydami o tym, tak¿e z najbardziej uczonymi, którzy znali Bibliê tak dobrze, ¿e ¿adna jej litera nie by³a im obca,
ale rozumieli j¹, i przytacza³em im te s³owa. Na koniec dali swoj¹ odpowiedŸ i powiedzieli, ¿e wierz¹ w swój Talmud, to jest ich wyk³ad, który nic nie mówi o Chrystusie, i tego wyk³adu musz¹ siê trzymaæ. Dlatego nie pozostaj¹ przy tekœcie, poWA 19, 608n.
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szukuj¹ wykrêtów; gdy¿ gdyby pozostali przy samym tekœcie, zostaliby przezwyciê¿eni. Gdy¿ s³owa te mówi¹ zbyt wyraŸnie, ¿e to nasienie Dawida jest prawdziwym i naturalnym Bogiem; gdy¿ powinien on zostaæ nazwany imieniem, którym
nazywany jest prawdziwy Bóg”74 .
Relacja ta powtarza siê jeszcze trzykrotnie w „Mowach sto³owych” (1536, 1540
oraz 1541/42)75 oraz w traktacie Von den Juden und ihren Lügen z 1543 roku76 .
Spotkanie wspomniane zosta³o tak¿e w wyk³adzie Ksiêgi Jeremiasza z lat 15271530, w piœmie przeciw sabatarianom z 153877 oraz traktacie Vom Schem Hamphoras… z 1543 roku78 . Czas po jakim M. Luter wraca do tego spotkania pokazuje, jak
g³êbokie musia³o ono na nim wywrzeæ wra¿enie.
Pozosta³e relacje dodaj¹ do przytoczonego fragmentu kazania informacje o niegotowoœci do pokuty i lichwie spotkanych ¯ydów, którzy mieli mniemaæ, ¿e Reformator jest prozelit¹, ze wzglêdu na jego szacunek do jêzyka hebrajskiego. Wspomina tak¿e, ¿e w liœcie polecaj¹cym, jaki od niego otrzymali, pojawi³o siê imiê
Chrystusa, na co oni skar¿yli siê Mattheusowi Aurogallusowi, okreœlaj¹c ukrzy¿owanego mianem Thola79 .
Miêdzy 1526 a 1538 rokiem nie ukaza³o siê ¿adne pismo Reformatora. Zachowa³y siê za to dwa interesuj¹ce listy. Pierwszy z listów pochodzi z 1530 roku i dotyczy kwestii chrztu ¿ydowskiej dziewczynki. W liœcie tym widaæ ambiwalencjê
stosunku M. Lutra do sytuacji. Z jednej strony ostrzega przed tym, ¿e wielu ¯ydów
rozczarowa³o siê wiar¹ w Chrystusa. Z drugiej strony jednak nie uniewa¿nia to
wiary w fakt, ¿e pozostaje resztka Abrahama, która nale¿y do Chrystusa. Dlatego
jeœli owa dziewczynka uniknie oszustwa w kwestii Chrztu, co siê niejednokrotnie
zdarza³o w postawie ¯ydów wzglêdem chrzeœcijañstwa, to Luter ¿yczy jej ³aski i
wytrwa³oœci80 .
Drugi list zwi¹zany jest z wypêdzeniem przez elektora Jana Fryderyka ¯ydów z
Saksonii w 1536 roku. Ich oficjalny przedstawiciel w Rzeszy, Josef von Rosheim,
zwróci³ siê do M. Lutra z proœb¹ o interwencjê, powo³ywa³ siê przy tym na pismo
Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei81 . Wittenberczyk odmawia w liœcie z
1537 roku, wskazuj¹c, ¿e postulowane w 1523 r. u³atwienia dla ¯ydów mia³y za
zadanie zachêciæ ich do uznania przez nich Mesjasza darowanego im przez Boga, a
nie stwarzaæ im bezpieczne warunki do dalszego trwania w b³êdach. Ze wzglêdu na
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ukrzy¿owanego ¯yda Reformator deklaruje gotowoœæ czynienia wszystkiego co
najlepsze dla ¯ydów, ale nie po to, by odnieœli oni z tego korzyœæ w swej zatwardzia³oœci. Swój list M. Luter wykorzystuje tak¿e by zaapelowaæ do J. von Rosheima, by ¯ydzi zaprzestali bluŸnienia i z³orzeczenia Jezusowi z Nazaretu. Wypowiedzi takie bowiem nie mog¹ byæ przez chrzeœcijan tolerowane82 .
Pierwszym z pism z roku 1538, które nale¿y wspomnieæ w kontekœcie wypowiedzi M. Lutra odnoœnie ¯ydów, jest wyk³ad trzech wyznañ wiary [Die drei Symbola oder Bekenntnis des Glaubens Christi]83 . Znalaz³y siê w nim polemiki odnoœnie uznawania przez ¯ydów Jezusa za jedynie syna Józefa84 i ich rzekomych
drwin z dogmatu trynitarnego85 . Najwa¿niejszym jednak jest obszerny wywód dowodz¹cy wiary w Trójjedynego Boga na gruncie Starego Testamentu. M. Luter stara siê tutaj wykazaæ, ¿e dogmat trynitarny by³ wyznawany tak¿e przez proroków
Starego Testamentu, co ma po pierwsze uzasadniæ jego istnienie na gruncie zasady
Pisma, z drugiej zaœ jest obliczone na konfrontacjê z ¿ydowskim (i islamskim)
sprzeciwem wobec nauki o Trójcy Œwiêtej. Chodzi wiêc ponownie o istotny hermeneutyczny spór o sposób wyk³adu pism dzielonych wspólnie przez tradycjê
¿ydowsk¹ i chrzeœcijañsk¹86 .
W 1538 ukazuje siê tak¿e pismo Wider die Sabbather an einen guten Freund
[„Przeciw sabatarianom do dobrego przyjaciela”]87 . Jego adresatem jest graf Wolf
Schlick zu Falkenau, który zwróci³ siê do M. Lutra o pomoc, wskazuj¹c na misyjne
dzia³anie na Morawach, które mia³y przynieœæ czêœciowy sukces. Graf prosi wiêc
Wittenberczyka o dostarczenie pomocy w argumentacji przeciw negacji przyjœcia
Mesjasza i wezwañ do przestrzegania wiecznego ¿ydowskiego Zakonu (szczególnie przykazania o sabacie i obrzezki). Wspó³czeœni badacze problemu wskazuj¹ na
w¹tpliwoœæ œwiadectw o tego typu dzia³alnoœci ¯ydów, a jednoczeœnie sugeruj¹, ¿e
chodzi³o nie tyle o samych ¯ydów, ale jak¹œ grupê spoœród tzw. marzycieli, tj.
przedstawicieli tzw. „lewego skrzyd³a Reformacji”, którzy reprezentowali podobne
pogl¹dy88 .
Zanim przejdziemy do pism z lat 40. trzeba wspomnieæ jeszcze prowadzony
przez M. Lutra w latach 1535-45 wyk³ad Genesis [I Ksiêgi Moj¿eszowej], zawieraj¹cy w¹tki zwi¹zane z ¯ydami. Jednym z istotnych problemów tego wyk³adu jest
walka miêdzy prawdziwym Koœcio³em dzieci Bo¿ych a fa³szywym Koœcio³em
dzieci szatana. Ci drudzy znajduj¹ swoich protoplastów w Kainie i Ezawie, a kon-
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tynuacjê w tych, którzy ukrzy¿owali Chrystusa. Na fa³szywy Koœció³ sk³adali siê
papiœci, Turcy i ¯ydzi. Ci ostatni nie byli co prawda najgroŸniejszymi wrogami
Koœcio³a, ale z pewnoœci¹ s¹ wrogami najstarszymi. Ich wrogoœæ liczy sobie bowiem ju¿ 1500 lat. Ich dzia³ania znalaz³y swoj¹ prefiguracjê w Kainie, Ezawie, czy
braciach Józefa89 .
Ponownie dochodzi te¿ w tym wyk³adzie do g³osu spór hermeneutyczny z rabinicznym wyk³adem Pisma. Luter docenia wiedzê filologiczn¹ na temat jêzyka hebrajskiego przejêt¹ od ¯ydów, jednoczeœnie ostrzega przed przejmowaniem zakorzenionych w rabinicznym myœleniu interpretacji teologicznych, które fa³szuj¹ Pismo, zwracaj¹c siê nie tylko przeciw ¿ydowskim znawcom Pisma, ale te¿
fascynuj¹cym siê ich wyk³adem chrzeœcijañskim hebraistom. Pozostaj¹ przy tym
niezachwianie pewnymi swoich racji. Luter, wyk³adaj¹c poszczególne rozdzia³y I
Ksiêgi Moj¿eszowej, przyk³ada tak¿e wagê do polemiki wokó³ spornych tekstów,
odnoszonych przez tradycjê chrzeœcijañsk¹ do zagadnieñ trynitarnych i chrystologicznych90 .

Rok 1543 i 1546
Zawarta w Wider die Sabbather… odpowiedŸ M. Lutra sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej przekonuje, ¿e historia 1500 lat wygnania ¯ydów dowodzi, ¿e
Mesjasz ju¿ przyszed³. Inaczej Bóg gwarantuj¹cy swoim S³owem trwa³oœæ tronu
Dawida okaza³by siê k³amc¹91 . Dla Reformatora prowadzi to do przeciwstawienia
stanowiska ¯ydów i stanowiska Boga: „Kto tutaj k³amie? K³amie Bóg czy k³amie
¯yd? S¹ przecie¿ ze sob¹ sprzeczni. ¯yd mówi tak, Bóg mówi nie. Jednak nie potrzeba tutaj pytaæ, lecz jest dowiedzione, ¿e ¯ydzi k³ami¹… ”92 .
W drugiej czêœci Wider die Sabbather… M. Luter zajmuje siê kwesti¹ wiecznoœci ¿ydowskiego Zakonu. Wskazuje w niej, odwo³uj¹c siê do V M¿ 18,15 i Dn
9,24-27 oraz do obietnicy nowego przymierza z Jr 31,31-34, ¿e Zakon ¿ydowski
wraz z przyjœciem Mesjasza, zniszczeniem œwi¹tyni oraz wygnaniem ¯ydów straci³ swoj¹ wi¹¿¹c¹ moc dla pogan93 . Zobowi¹zanie chrzeœcijan do przestrzegania
Dekalogu wywodzi przy tym nie z wydarzeñ na Synaju, ale z faktu zapisania go w
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sercach ludzi przy stworzeniu. Tak pojmowany Dekalog pozbawiony jest tak¿e typowo ¿ydowskich elementów, jak kontekst wyjœcia z Egiptu, obietnica ziemi, czy
nastawienia na sabat94 .
Rok 1543 to rok opublikowania trzech najostrzejszych anty¿ydowskich pism M.
Lutra. Wœród nich znalaz³ siê tak¿e jeden z najlepiej znanych anty¿ydowskich tekstów – obszerny traktat Von den Juden und ihren Lügen [„O ¯ydach i ich k³amstwach”]95 . On tak¿e powsta³ na proœbê grafa Wolfa Schlicka zu Falkenau, który
mia³ przes³aæ M. Lutrowi nie zachowane pismo, w którym opisana by³a rozmowa
¯yda z chrzeœcijaninem96 . T. Kaufmann zwraca natomiast uwagê na spór Reformatora z chrzeœcijañskim hebraist¹ z Bazylei Sebastianem Münsterem o sposób wyk³adu Biblii hebrajskiej, w którym pojawi³y siê liczne w¹tki podjête w Von den Juden und ihren Lügen97 Dla treœci tego pisma nie pozostaje tak¿e bez znaczenia fakt,
¿e w okresie jego przygotowywania M. Luter czyta³ traktat ¿ydowskiego konwertyty Antona Margharity poœwiêcony prezentacji porzuconej przez niego religii i
tradycji zatytu³owany Der gantz Jüdisch glaub [„Ca³a ¿ydowska wiara”] napisany
w latach 1530-3198 .
Cel obszernej wypowiedzi Wittenberczyka zawartej w traktacie Von den Juden
und ihren Lügen mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co jego s³owami: „Tak oto chcemy
nasz¹ wiarê wzmacniaæ, wobec niejednej wielkiej g³upoty ¯ydów w ich wierze i
postêpowaniu z wyk³adem Pisma, poniewa¿ tak jadowicie szydz¹ z naszej wiary, a
jeœli jaki ¯yd siê poprawi, tak, ¿e siê zawstydzi, to tym lepiej. Nie rozmawiamy teraz z ¯ydami, ale o ¯ydach i o ich postêpowaniu, aby nasi Niemcy tak¿e mogli to
wiedzieæ”99 . Celem nie jest zatem polemika z ¯ydami, ale ostrze¿enie chrzeœcijan
przed ich zarzucanymi ¯ydom bluŸnierstwami. M. Luter pisze nie do ¯ydów, ale o
¯ydach. Oceniaj¹c ich przywo³uje motyw znany ju¿ z wyk³adu Ps 109 z 1526 roku,
który ³¹czy siê ze sporem o wyk³ad Pisma Œwiêtego: „Dlatego strze¿ siê, mi³y
chrzeœcijaninie, ¯ydów, których widzisz tu, jak przez gniew Bo¿y oddani zostali
diab³u, który pozbawi³ ich nie tylko w³aœciwego rozumienia Pisma, ale tak¿e
wspólnego ludziom rozs¹dku, wstydu i rozumu, i bawi siê tylko kosztem Pisma
Œwiêtego, tak ¿e odt¹d w ¿adnej innej sprawie nie mo¿na im ufaæ ani wierzyæ […]
Dlatego jeœli zobaczysz ¯yda, z czystym sumieniem mo¿esz siê prze¿egnaæ i swobodnie i pewnie powiedzieæ: oto idzie diabe³ wcielony”100 . W Von den Juden und
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ihren Lügen M. Luter odnosi te¿ do ¯ydów tekst z V M¿ 28, 28: „Porazi ciê Pan
ob³êdem i œlepot¹, i przytêpieniem umys³u”101 .
Ca³oœæ traktatu ponownie dzieli siê na dwie czêœci. Pierwsza z nich zajmuje siê
k³amstwami ¯ydów przeciw nauce albo wierze. W jej ramach odnosi siê do dwóch
grup zagadnieñ. W pierwszej z nich znalaz³o siê to, co dotyczy „fa³szywej s³awy i
dumy ¯ydów”102 , a wiêc: pochodzenie od najczcigodniejszych ludzi na ziemi, obrzezka, Zakon oraz ziemia, kraj i œwi¹tynia103 . Druga grupa dotyczy rozumienia
Mesjasza i zawiera omówienie klasycznych kontrowersyjnych fragmentów Starego Testamentu, przez chrzeœcijan odnoszonych do osoby Chrystusa104 .
Czêœæ druga traktatu zajmuje siê „k³amstwami przeciw osobom”105 . Mo¿na wyró¿niæ w niej trzy fragmenty. Pierwszy polemizuje z atakami na osobê Jezusa, Jego
matki Marii oraz wszystkich chrzeœcijan. Wyró¿nia on 7 rodzajów takich ataków.
Po pierwsze, uznawanie Jezusa, tak jak to zosta³o ju¿ opisane w Nowym Testamencie, za czarownika i nasienie diabelskie, który dokonywa³ swoje cuda moc¹ wyk³adu tetragramu JHWH (Schem Hamphoras). Po drugie, zamiana imienia Jeszua
(Zbawca, Pomocnik) na nieistniej¹ce w hebrajskim s³owo Jesu, w którym zaszyfrowane jest sformu³owanie „niewa¿ny i pusty”. Po trzecie, przekrêcaj¹ powitanie
Seid Gott willkommen [„Szczêœæ Bo¿e”] na Sched will kommen [Przychodzi diabe³]. Po czwarte, nazywaj¹ Jezusa dzieckiem nierz¹dnicy, a Mariê uznaj¹ za nierz¹dnicê, która cudzo³o¿y³a z kowalem. Po pi¹te g³osz¹, ¿e Maria poczê³a Jezusa w
czasie swego oczyszczenia, co jest z³amaniem zakazu z III M¿ 20,18. Po szóste,
przekrêcaj¹ imiê Marii na Haria, co Luter objaœnia jako „kupa gówna”. Po siódme
uwa¿aj¹, ¿e chrzeœcijanie czcz¹ tak¹ nikczemn¹, martw¹ osobê jako Mesjasza.
Jako reakcjê na wymienione nadu¿ycia ¯ydów M. Luter przedstawia listê postulatów do w³adz œwieckich, w jaki sposób powinny one sprawowaæ „ostre mi³osierdzie”: „Po pierwsze, podpaliæ ich synagogê czy szko³ê, a to, co nie chce sp³on¹æ, zasypaæ ziemi¹, aby ¿aden cz³owiek nie zobaczy³ kamienia ani ¿u¿lu na wieki
[...]. Po drugie, rozbiæ i zburzyæ tak samo ich domy. Bo oni uprawiaj¹ w nich to
samo, co w swoich szko³ach. Za to trzeba ich umieœciæ w jakimœ przytu³ku lub stodole, jak cyganów [...]. Po trzecie, nale¿y odebraæ im modlitewniki i Talmud, bo w
nich uczy siê ba³wochwalstwa, przekleñstw i bluŸnierstw. Po czwarte, ich rabinom,
pod kar¹ œmierci, zakazaæ nauczania. Bo ten urz¹d zupe³nie s³usznie utracili [...] Po
pi¹te, znieœæ ca³kowicie stra¿ na ulicach dla ¯ydów, bo oni s¹ niepotrzebni w kraju,
bo nie s¹ w³adcami ani urzêdnikami, ani handlarzami, ani kimœ podobnym [...]. Po
szóste, zabroniæ im lichwy i zabraæ im ca³¹ gotówkê i klejnoty w srebrze i z³ocie, i
WA 53, 518n.522.
WA 53, 511.
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WA 53, 419-448.
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od³o¿yæ na bok na przechowanie [...]. Po siódme, m³odym ¯ydom i ¯ydówkom daæ
do r¹k cep, siekierê, motykê, ³opatê, k¹dziel, wrzeciono i kazaæ im zarabiaæ na
chleb w pocie czo³a [ ... ]. Bo s³usznie gniew Bo¿y nad nimi jest wielki, przez
³agodne mi³osierdzie staj¹ siê coraz gorsi, a przez surowoœæ stan¹ siê trochê lepsi.
Dlatego precz z nimi na zawsze…”106 . Na koniec tej czêœci wzywa do wyraŸnego
oddzielenia siê od ¯ydów, bo „Tak beznadziejna, na wskroœ z³a, na wskroœ diabelska rzecz jest z tymi ¯ydami zwi¹zana, ¿e przez te 1400 lat nasz¹ plag¹, nasz¹ zaraz¹ i wszelkim nieszczêœciem byli i nadal s¹”107 . Dla potwierdzenia s³usznoœci
tych postulatów przywo³uje s³owa Jezusa o plemieniu ¿mijowym i dzieciach diab³a108 , a tak¿e „historie” o zatruwaniu studni, porwaniach i rytualnych mordach
dzieci. Te wymierzone w ¯ydów zarzuty s¹ dla Lutra wiarygodne, gdy¿ w pe³ni
odpowiadaj¹ s³owom Chrystusa o nich.
Kolejny fragment czêœci drugiej zajmuje siê pog³êbieniem wy¿ej wymienionych zarzutów przeciw osobom. Pojawia siê w nim motyw uto¿samienia obrazy
Jezusa z obraz¹ Boga. Ca³oœæ ponownie koñcz¹ postulaty sprawowania „ostrego
mi³osierdzia”, tym razem obejmuj¹ce palenie synagog, konfiskatê ksi¹¿ek (w tym
Biblii), zakaz publicznych nabo¿eñstw i zakaz wymieniania imienia Bo¿ego przez
¯ydów w obecnoœci chrzeœcijan. Na koniec M. Luter dodaje tak¿e postulat wypêdzenia ¯ydów z kraju, gdy¿ z pewnoœci¹ w obliczu zakazu publicznych nabo¿eñstw bêd¹ je odprawiaæ potajemnie i ponownie wskazuje na oskar¿enia ¯ydów o
mordy itp. jako podstawê dla skierowanych wobec przeœladowañ109 .
Trzeci i ostatni fragment czêœci drugiej poœwiêcony jest jednoœci Ojca i Syna110 .
Ca³oœæ ponownie podsumowuje wezwanie do „ostrego mi³osierdzia”, tym razem
jednak Luter stwierdza otwarcie, ¿e z ¯ydami nale¿y siê obchodziæ „bez jakiegokolwiek mi³osierdzia, jak uczyni³ Moj¿esz na pustyni i pobi³ trzy tysi¹ce, aby ca³a
gromada nie musia³a zostaæ zatracona”111 . Jeœli takie œrodki nie pomog¹, nale¿y
¯ydów wygnaæ. O ile pierwszy z zestawu postulatów odnoœnie postêpowania
w³adz œwieckich poprzedza stwierdzenie, ¿e jedynym co mo¿e ustrzec ¯ydów od
takiego potraktowania jest konwersja na chrzeœcijañstwo112 , to ju¿ w przypadku
samych wszystkich trzech katalogów zabrak³o takiego odniesienia. Skupione s¹
one na usuniêciu wszelkiego rodzaju ¿ydowskich bluŸnierstw z kraju.
W 1543 roku ukaza³y siê jeszcze dwa anty¿ydowskie pisma Reformatora.
Pierwsze z nich nosi³o tytu³ Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi
WA 53, 523-526 (t³um. polskie za: H. A. Obermann, Marcin Luter…, dz. cyt., s. 224n).
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[„O Schem Hamphoraz i o rodzie Chrystusa”]113 . Cele ma takie samo jak Von den
Juden und ihren Lügen. Luter skupia siê w jego pierwszej czêœci na kwestii spekulacji wokó³ tetragramu JHWH, który zwano schem ha-meforasch tj. „Bo¿e œwiête
w³asne imiê”114 . Przywo³uje te¿ anty¿ydowski zdobniczy motyw Judensau
[¿ydowskiej maciory] obecny na jednym z reliefów w miejskim koœciele w Wittenberdze, który prezentowa³ ¯ydów ss¹cych maciorê. Polemizuje te¿ w niej z antychrzeœcijañskim traktatem na temat Toledot Jeschu [„Pochodzenie Jezusa”]. Czêœæ
druga stanowi tutaj uzupe³nienie do tej ostatniej polemiki. Luter harmonizuje w
niej drzewa genealogiczne Jezusa z Mt 1,1-17 i £k 3, 23-38, by ukazaæ prawdziwe
pochodzenie Jezusa i przeciwdzia³aæ formu³owanym ze strony ¿ydowskiej zarzutom opartym o te teksty ewangeliczne. W omawianym piœmie M. Luter neguje te¿
otwarcie interpretacjê Rz 11, jakoby tekst ten mia³ zapowiadaæ nawrócenie wszystkich ¯ydów u koñca czasów. Stwierdza, ¿e Pawe³ mia³ tutaj co innego na myœli,
jednak nie wyjawia w³aœciwej interpretacji.
Ostatnim z anty¿ydowskich pism z roku 1543 jest traktat Von den letzten Worten
Davids [„O ostatnich s³owach Dawida”]115 , bêd¹cy wyk³adem 2 Sm 23, 1-7. Ponownie pismo ma na celu wzmocnienie chrzeœcijañskiej wiary, nie zaœ zwracanie
siê do ¯ydów. Tak jak w pismach z 1538 i czêœciowo w Von den Juden und ihren
Lügen spór dotyczy wyk³adni Starego Testamentu. Zasada wyk³adu, której broni
M. Luter, a która jest podstaw¹ odrzucenia interpretacji ¿ydowskiej brzmi: „Przyczyna jest taka, ¿e my chrzeœcijanie mamy sens i rozumienie Biblii, poniewa¿
mamy Nowy Testament, czyli Jezusa Chrystusa, który zosta³ obiecany w Starym
Testamencie, a nastêpnie przyszed³, przyniós³ ze sob¹ ¿ycie i rozumienie Pisma,
jak mówi [J 5,46] […] Gdy¿ tam to tkwi, tam le¿y, tam jest”116 .
Element anty¿ydowski pojawi³ siê tak¿e w ostatnich dniach ¿ycia Reformatora.
Jeszcze w lutym 1546 roku odczytano z ambony w koœciele w Eisleben jego pismo
zatytu³owane Vermahnung wider die Juden [„Napomnienie skierowane do
¯ydów”]117 . W nim M. Luter wzywa, by zaproponowaæ ¯ydom nawrócenie do ich
krewnego – Jezusa i chrzest. Jeœli siê nie zgodz¹ i nie porzuc¹ swej lichwy, nale¿y
wypêdziæ ich z kraju, by chrzeœcijanie nie stali siê wspó³odpowiedzialni za ¿ydowskie bluŸnierstwa przeciw Jezusowi i Marii. Na rzecz takiego rozwi¹zania M. Luter
argumentuje te¿ odwo³uj¹c siê do oskar¿enia, ¿e ¯ydzi, jeœliby to tylko by³o mo¿liwe, to chêtnie wymordowali by chrzeœcijan, jak to te¿ czyni¹, kiedy nadarzy siê
okazja. Dotyczy to szczególnie tych, którzy podaj¹ siê za lekarzy118 . W listach do
WA 53, 579-648.
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¿ony z 1. i 7. lutego 1546 roku M. Luter pisze, ¿e pragnie przekonaæ grafa Albrechta do wypêdzenia ¯ydów, a tak¿e o wsparciu, którego takiej jego decyzji chcia³
udzieliæ z ambony119 i o swoich próbach przekonania tak¿e innych miejscowych do
wypêdzenia ¯ydów120 . Wynika³o to z faktu, ¿e hrabstwo Mansfeld, do którego Luter przyby³, by pogodziæ rz¹dz¹cych nim grafów, stanowi³o schronienie dla ¯ydów
wygnanych z okolicznych ziem. Pomys³ wsparcia anty¿ydowskiej polityki grafów
Mansfeld M. Luter zrealizowa³ nie tylko poprzez Vermahnung wider die Juden, ale
te¿ w swoich kazaniach wyg³oszonych 31 stycznia, 2., 7. i 15. lutego 1546 roku121 .
W ostatnim z nich wskazywa³ miêdzy innymi, ¿e cech¹ „¿ydowskiej krwi” jest to,
¿e na przestrzeni czasu, jaki up³yn¹³ od czasów Jezusa, sta³a siê „rozwodniona i
dzika”122 .

Próba podsumowania
Przedstawiona wy¿ej spuœcizna Lutrowych wypowiedzi na temat ¯ydów to
trudne dziedzictwo. Ta trudnoœæ oceny zjawiska anty¿ydowskich wypowiedzi
M. Lutra polega po pierwsze na fakcie, ¿e w jego myœleniu o ¯ydach mieszaj¹ siê
najró¿niejsze w¹tki. Istotnym niew¹tpliwie jest spór natury teologicznej o pryncypia wyk³adu wspólnych pism œwiêtych chrzeœcijan i ¯ydów i wynikaj¹ce z
tego konsekwencje dla oceny treœci specyficznie chrzeœcijañskich. W tym sporze
M. Luter nie dopuszcza³ mo¿liwoœci wspó³istnienia perspektywy chrzeœcijañskiej i ¿ydowskiej. Domaga³ siê jednoznacznie uznania przez ¯ydów chrzeœcijañskiego odczytania Biblii hebrajskiej z perspektywy nowotestamentalnej. Na to
nak³ada siê kwestia „pragmatyki” stosunku chrzeœcijan do ¯ydów. Przy czym
naczeln¹ zasad¹ owej „pragmatyki” jest dla M. Lutra nastawienie misyjne.
To ono dyktowa³o ³agodne i wrêcz sprzyjaj¹ce integracji ¯ydów w ówczesnych
spo³eczeñstwach postulaty wyra¿one w piœmie z 1523 i wypowiedziach z lat je
poprzedzaj¹cych. Tak¿e „pragmatyka” postêpowania z ¯ydami wymiesza³a
siê z ostrymi polemikami natury religijno-teologicznej w brutalnych ¿¹daniach
wypêdzenia ¯ydów i starcia ich dziedzictwa, jakie znalaz³y swoje miejsce
w pismach z roku 1543. W tle tej zmiany widaæ proces rozczarowania M. Lutra
odnoœnie nadziei, ¿e ³agodnoœæ doprowadzi do nawrócenia ¯ydów na chrzeœciWA Br 11, 275n.
WA Br 11, 286n.
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jañstwo, który sprzyja³ utwierdzeniu go w opiniach, jakie wyra¿a³ w swoich
wczesnych pismach, dotycz¹cych zatwardzia³oœci ¯ydów, skazanych na wieczny
Bo¿y gniew i karê. W tym spl¹taniu ró¿nych motywów i tematów pojawia
siê jeszcze osobowoœæ Reformatora, jego osobiste doœwiadczenia, zgorzknie-nie
i gwa³townoœæ póŸnych lat, odwo³ania do przepojonej antyjudaistycznymi
stereotypami pism epoki, czy ogólny anty¿ydowski klimat XVI-wiecznej
Rzeszy niemieckiej123 , a tak¿e tony, które wi¹za³y negatywn¹ ocenê ¯ydów z samym faktem ich ¿ydowskoœci, a nie jedynie odwo³uj¹ce siê do ich przekonañ religijnych.

Problem recepcji
Oczywiœcie ¿aden ze wspomnianych elementów nie mo¿e s³u¿yæ jako usprawiedliwienie dla jego brutalnych anty¿ydowskich tyrad i polemik. Taka ocena jest
dzisiaj powszechnie podzielanym stanowiskiem luterañskim124 . Nie zawsze jednak
tak by³o i to w³aœnie skomplikowana historia oddzia³ywania luterskich pism sprzyjaj¹cych ¯ydom, przynajmniej w perspektywie umo¿liwienia chrzeœcijañskiej misji wobec nich, i tych najgwa³towniejszy wyst¹pieñ anty¿ydowskich dodatkowo
utrudnia odniesienie siê do tej karty spuœcizny Reformatora. Nie miejsce tutaj na
szczegó³owe analizy historii recepcji poszczególnych „¿ydowskich” pism M. Lutra
i tego, czy przewa¿a³ w niej w danym okresie rok 1523 czy 1543. Wystarczy powiedzieæ jedynie, ¿e radykalna odmiennoœæ pragmatycznego nastawienia do
¯ydów, jak¹ reprezentowa³y pisma z 1523 i 1543 roku powodowa³a, ¿e przywo³ywano zwykle tylko pierwsze albo tylko drugie. Pierwsze w intencji tolerancji wobec ¯ydów, b¹dŸ ugruntowania wysi³ków misyjnych wobec nich. Drugie by uzasadniæ przeœladowania wobec ¯ydów125 .

123
Por. analizê P. Osten-Sackena ró¿norodnych pogl¹dów odnoœnie ¯ydów J. Jonasa, M. Bucera, A. Osiandra,
J. Ecka i U. Rhegiusa (ten¿e, dz. cyt., s. ), czy te¿ analizê stosunku XVI-wiecznych zwolenników M. Lutra do ¯ydów
w: T. Kaufmann, Konfession und Kultur: lutherischer Protestantismus in der zweiten Hälfte des Refromationsjahrhundert, Tübingen 2006, s. 112-156
124
Stanowisko polskiego Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego: Polscy luteranie a ¯ydzi, „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” r. XVI: 2000, nr 1, s. 153n; stanowisko Œwiatowej Federacji Luterañskiej: Oœwiadczenie ze spotkania
Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Miêdzynarodowego Komitetu do Spraw Konsultacji Miêdzyreligijnych, Marcin
Luter, luteranie i ¯ydzi, Sztokholm, 11-13 lipca 1983, w: G. Ignatowski, Koœcio³y wobec antysemityzmu, £ódŸ 1999, s.
225-229.
125
Wyczerpuj¹co przedstawili to: J. Wallmann, The Reception of Luther’s Writings on the Jews from the Reformation to the End of the 19th Century, „Lutheran Quarterly” r. 1987, t. 1, s. 72-97; oraz T. Kaufmann, Luthers Juden,
dz. cyt., s. 140-170.
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Skomplikowanie losów odczytania „¿ydowskich” pism M. Lutra niech zobrazuj¹ dwa przyk³ady z okresu najbardziej kontrowersyjnego, to jest czasów III Rzeszy. PóŸne pisma anty¿ydowskie M. Lutra, które na przestrzeni XIX wieku drukowane by³y w ca³oœci tylko w ca³oœciowych wydaniach pism Reformatora (wydanie
erlangeñskie i weimarskie) zaczê³y pojawiaæ siê w ró¿nego rodzaju skrótach i
kompilacjach w latach 30. XX wieku na rynku niemieckim. Przy czym zwykle dokonywano wyboru pod k¹tem legitymizacji antysemickich postulatów nazistowskich, które po 1933 roku sta³y siê polityk¹ pañstwa niemieckiego. Jednoczeœnie
¿adne z renomowanych wydañ popularnych nie zawiera³o traktatu Von den Juden
und ihren Lügen. Z tej zasady wy³ama³a siê seria uzupe³niaj¹ca tzw. wydanie monachijskie126 . Paradoks polega³ na tym, ¿e to wydanie by³o dzie³em œrodowiska
zwi¹zanego z Koœcio³em wyznaj¹cym. Jednak fakt, ¿e obok traktatu Von den Juden
und ihrne Lügen znalaz³o siê tak¿e w tym samym tomie pismo Daß Jesus Christus
ein geborener Jude sei wskazuje, ¿e nie by³ to kompromis z obowi¹zuj¹c¹ lini¹, a
próba ukazania trudnoœci z interpretacj¹ stanowiska M. Lutra wobec ¯ydów. Przemawia za tym tak¿e fakt, ¿e to wydanie Von den Juden und ihren Lügen nie pomija³o obszernych passusów dotycz¹cych chrystologicznych pism Starego Testamentu, które zwykle by³y przemilczane w wydaniach powsta³ych w krêgach Niemieckich Chrzeœcijan czy innych zwolenników re¿imu nazistowskiego, co czyni³o je
jedynym pe³nym wydaniem tego pisma w tym okresie127 .
Drugim przyk³adem jest jedna z najwa¿niejszych wypowiedzi przeciw wprowadzeniu paragrafu aryjskiego w Koœciele, której autorem by³ Dietrich Bonhoeffer.
W swoim tekœcie Die Kirche vor der Judenfrage z 1933 roku powo³uje siê on na
M. Lutra, by broniæ ¯ydów-chrzeœcijan, cz³onków Koœcio³a. Przywo³uje tezê Reformatora, ¿e tych z nich, którzy siê nawrócili, nale¿y uwa¿aæ za braci. Ta teza by³a
obecna nie tylko w piœmie Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei, ale równie¿
w pochodz¹cym z 1546 roku Vermahnung wider die Juden128 .

M. Luther, Ausgewälhte Werke, red. H. H. Borcherdt, G. Merz, t. 3 (Ergänzungsreihe), München 1936.
T. Kaufmann, Luthers Juden, dz. cyt., s. 161n.
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T. Kaufmann, Luthers Juden, dz. cyt., s. 13; por.: D. Bonhoeffer, Die Kirche vor der Judenfrage, w: Dietrich
Bonhoeffer Werke, t. 12, Gütersloh 2015, s. 349-358.
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50. ROCZNICA
WSPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ
KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO
I ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Sekretarz generalny ŒRK ks. dr Olav Fykse Tveit, przemawiaj¹c 23 czerwca na
uroczystoœci w Centro Pro Unione w Rzymie z okazji 50. rocznicy powo³ania do
¿ycia Wspólne Grupy Roboczej Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady
Koœcio³ów stwierdzi³, ¿e „Rada jest wdziêczna za now¹ dynamikê we wspólnych
wysi³kach zmierzaj¹cych do dania wyrazu naszej wspólnej wierze w Boga Stwórcê
i za nasze zaanga¿owanie na rzecz wspólnej s³u¿by”. W obecnoœci grupy przywódców rzymskokatolickich oœwiadczy³: „D¹¿enie do jednoœci stanowi nadal oœrodek
wszystkich naszych starañ o wspólne œwiadectwo i nasz wk³ad na rzecz wzrostu
sprawiedliwoœci i pokoju dla ludzi i stworzenia”.
Papie¿ Franciszek w przes³aniu skierowanym do ks. Tveita wyrazi³ wdziêcznoœæ a nawet dumê z 50-letniej dzia³alnoœci Wspólnej Grupy Roboczej. „Gdy spogl¹damy na ostatnie 50 lat, wówczas winniœmy czerpaæ otuchê ze wspó³pracy,
któr¹ inicjowa³a Wspólna Grupa Robocza nie tylko w sprawach ekumenicznych,
lecz tak¿e w dziedzinie dialogu miêdzyreligijnego, pokoju i sprawiedliwoœci spo³ecznej, dzie³ mi³osierdzia i pomocy humanitarnej”. Papie¿ stwierdzi³ w konkluzji:
„Zachêcam Wspóln¹ Grupê Robocz¹ do kontynuowania rozmów na temat kluczowych kwestii ekumenicznych, a zarazem do wspierania inicjatyw umo¿liwiaj¹cych
chrzeœcijankom i chrzeœcijanom dawanie œwiadectwa o realnej nawet niedoskona³ej wspólnocie wszystkich wierz¹cych”.
Sekretarz generalny ŒRK nawi¹za³ w swoim wyst¹pieniu do opublikowanej
niedawno encykliki papie¿a Franciszka „Lasudato Si” poœwiêconej sprawom ekologii. Powiedzia³: „Dlatego wyra¿amy troskê o ziemiê jako nasz wspólny dom,
zgodnie z wezwaniem papie¿a Franciszka w jego encyklice, która potwierdza to,
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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co od wielu lat czynimy w naszych Koœcio³ach i w inicjatywach podejmowanych
przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów”.
Ks. Dr Tveit wymieni³ obszary, w których jednoœæ chrzeœcijan wymaga jeszcze intensywniej pracy. „Rozwa¿aj¹c dzisiejsz¹ sytuacjê na scenie ekumenicznej
i œwiecie w ogóle musimy przyznaæ, ¿e miêdzy chrzeœcijanami istniej¹ podzia³y,
¿e darów Trójjedynego Boga i owoców pracy naszych r¹k nie dzielimy ze sob¹
za poœrednictwem œwiêtej eucharystycznej wspólnoty”. Miêdzy Koœcio³em
Rzymskokatolickim a Koœcio³ami cz³onkowskimi ŒRK uznano wprawdzie
wspólny cel w sakramencie chrztu, lecz Koœció³ Rzymskokatolicki nie akceptuje
wspólnej Eucharystii. Zdaniem sekretarza generalnego w nowej fazie wspó³pracy potrzebna jest œwiadomoœæ „g³êbszego teologicznego porozumienia”. W konkluzji stwierdzi³: „Jest nie do przyjêcia, byœmy postêpowali tak, jak dotychczas.
Praca musi byæ wyrazem naszej wiary i œwiadectwem Bo¿ej mi³oœci, która objawi³a siê w Chrystusie”.
Wspóln¹ Grup¹ Robocz¹ kieruj¹ aktualnie abp Nifon – metropolita Targoviste
(Rumuñski Koœció³ Prawos³awny) i rzymskokatolicki abp Diarmuid Martin.
Oficjalne powo³anie do ¿ycia Wspólnej Grupy Roboczej (WGR) mia³o miejsce
w lutym 1965 r. w siedzibie ŒRK w Genewie. Na uroczystoœæ tê przyby³ osobiœcie
kard. Augustyn Bea (1881-1968), przewodnicz¹cy watykañskiego Sekretariatu ds.
Jednoœci Chrzeœcijan. W ten sposób stosunki miêdzy obydwoma partnerami wesz³y w nowy etap. Powo³uj¹c WGR obie strony publicznie zamanifestowa³y gotowoœæ sta³ych kontaktów i pog³êbiania wspólnoty ekumenicznej1 . Trzy miesi¹ce
póŸniej WGR zebra³a siê na pierwszym posiedzeniu.
WGR odby³a w pierwszym trzech latach swej pracy piêæ posiedzeñ i z³o¿y³a
dwa oficjalne sprawozdania (luty 1966 i sierpieñ 1967)2 . Jej zadanie polega³o w
pierwszym rzêdzie na zbadaniu zasad i metod wspó³pracy. Pytanie, na które mia³a
znaleŸæ odpowiedŸ, brzmia³o: czy mo¿liwe jest cz³onkostwo KRK w ŒRK? A
mo¿e istniej¹ inne drogi wspó³dzia³ania w tym wszystkim, czego dzisiaj nie trzeba
albo nie mo¿na robiæ oddzielnie? W drugim sprawozdaniu znalaz³o siê bardzo
istotne sformu³owanie, ¿e istnieje tylko j e d e n ruch ekumeniczny, któremu obaj
partnerzy zobowi¹zani s¹ s³u¿yæ3 .
W krótkim czasie osi¹gniêto porozumienie co do wspólnych nabo¿eñstw podczas spotkañ ekumenicznych4 , a przede wszystkim – wspólnego planowania Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Najdalej rozwinê³a siê wspó³praca w dzieW.A. Visser ‘t Hooft, dz. cyt., s. 403; A. Bea, dz. cyt., s. 205nn.
Polski przek³ad obu sprawozdañ w: Watykan –Genewa. Zbiór dokumentów. 20 lat oficjalnej wspó³pracy Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów, K. Karski (red.), s. 29-50.
3
Tam¿e, s. 39n.
4
Dokument: Wspólne nabo¿eñstwo podczas zgromadzeñ ekumenicznych (1966), tam¿e, s. 113-117.
1

2
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dzinie etyki spo³ecznej. Wiosn¹ 1968 r. powsta³ Wspólny Komitet KRK i ŒRK ds.
Spo³eczeñstwa, Rozwoju i Pokoju (SODEPAX) z siedzib¹ sekretariatu w Centrum
Ekumenicznym w Genewie. Na jego czele stan¹³ katolik. W tym samym roku zorganizowano w Bejrucie wielk¹ wspóln¹ konferencjê na temat odpowiedzialnoœci
Koœcio³a za problemy rozwoju ekonomicznego. Dosz³o do œciœlejszej wspó³pracy
pomiêdzy katolickim Caritas Internationalis a odpowiednim wydzia³em ŒRK. 12
teologów katolickich sta³o siê pe³noprawnymi cz³onkami Komisji Wiara i Ustrój
Koœcio³a ŒRK; by³o to mo¿liwe dziêki posiadanemu przez Komisjê autonomicznego statusu w ramach Rady5 .
Swoj¹ dzia³alnoœæ WGR podsumowuje w publikowanych co kilka lat sprawozdaniach. Trzecie oficjalne sprawozdanie ukaza³o siê w 1971 r. czwarte – w 1975 r.,
pi¹te – w 1983 r.6 , szóste – w 1990 r.7 , siódme – w 1998 r.8 , ósme – w 2005 r.9 ,
dziewi¹te – w 2012 r.10 £atwo zauwa¿yæ, ¿e od czwartego sprawozdania wszystkie
kolejne ukazywa³y siê na krótko przez Zgromadzeniem Ogólnym ŒRK. Gremium
to, podobnie zreszt¹ jak posiedzenie plenarne Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan obraduj¹ce w pobli¿u tego terminu, ustosunkowuje siê do przed³o¿onego
sprawozdania. Wraz z ka¿dorazowym Zgromadzeniem Ogólnym koñczy siê te¿
mandat nierzymskokatolickich cz³onków WGR, tak ¿e zachodzi potrzeba mianowania nowego sk³adu. To samo czyni strona katolicka.
Z perspektywy piêædziesiêciu lat, jakie up³ynê³y od nawi¹zania oficjalnych stosunków pomiêdzy ŒRK i KRK mo¿na powiedzieæ, ¿e dziêki podjêtej wspó³pracy
obchody dorocznego Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan odbywaj¹ siê na
ca³ym œwiecie wed³ug wspólnego programu ramowego. Przy aktywnym wspó³dzia³aniu teologów katolickich, cz³onków Komisji „Wiara i Ustrój” ŒRK, powsta³
dokument konwergencji w sprawie „Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego”, uchodz¹cy za najwiêksze dotychczas osi¹gniêcie dialogu multilateralnego na
szczeblu œwiatowym. Wspó³praca miêdzy Watykanem a Genew¹, która jest ró¿norodna i wielostronna, uk³ada siê najlepiej w takich dziedzinach, jak wiara i ustrój,
misja i ewangelizacja, edukacja teologiczna, dialog miêdzyreligijny.
Z inicjatywy WGR powsta³o wiele cennych dokumentów studyjnych, dotycz¹cych nastêpuj¹cych zagadnieñ: Dialog ekumeniczny (1967); Wspólne œwiadectwo
i prozelityzm (1970); Katolickoœæ i apostolskoœæ (1970); Ku wyznawaniu wspólnej
wiary (1980); Wspólne œwiadectwo (1981)11 ; Koœció³ lokalny i uniwersalny
5
Bericht aus Uppsala 1968. Offizieller Bericht über die Vierte Vollversammlung des ÖRK, Uppsala, 4.-20. Juli
1968, N. Goodall, W. Müller-Römheld (red.), s. 144, 366nn, 392.
6
Polski przek³ad trzeciego, czwartego i pi¹tego sprawozdania w: Watykan-Genewa…, dz. cyt., s. 51-112.
7
Polski przek³ad: SiDE 1992 nr 2, s. 47-69.
8
Polski przek³ad: tam¿e, 1999 nr 1, s. 81-121.
9
Polski przek³ad: tam¿e, 2006 nr 1-2, s. 122-158.
10
Polski przek³ad: tam¿e, 2014 nr 1-2, s. 93-127.
11
Wymienione dokumenty ukaza³y siê w przek³adzie polskim w: Watykan-Genewa…, dz. cyt., s. 117-199.
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(1990); Pojêcie „hierarchia prawd” – interpretacja ekumeniczna (1990)12 ; Formacja ekumeniczna. Refleksje i sugestie ekumeniczne (1993)13 ; Dialog ekumeniczny
na temat kwestii moralnych – potencjalne Ÿród³a wspólnego œwiadectwa lub podzia³u (1995); Wyzwanie prozelityzmu a powo³anie do wspólnego œwiadectwa
(1995)14 ; Implikacje eklezjologiczne i ekumeniczne wspólnego chrztu (2005), Istota i cel dialogu ekumenicznego (2005), „Zainspirowani t¹ sam¹ wizj¹”: udzia³ Koœcio³a rzymskokatolickiego w krajowych i regionalnych radach Koœcio³ów
(2005)15 , Recepcja: klucz do ekumenicznego postêpu” (2012), „Byæ odnowionym
w Duchu: duchowe korzenie ekumenizmu” (2012)16 .
Nie powiod³a siê próba stworzenia wspólnego organu inicjuj¹cego i realizuj¹cego programy o charakterze polityczno-spo³ecznym. SODEPAX na ¿yczenie Watykanu zakoñczy³ dzia³alnoœæ w 1981 r. Siedem lat póŸniej ten sam los spotka³
Wspóln¹ Grupê Doradcz¹ ds. Myœli i Dzia³ania Spo³ecznego. Z odmow¹ Watykanu
spotka³a siê te¿ propozycja przejêcia pe³nej wspó³odpowiedzialnoœci za organizowane przez ŒRK w Seulu Œwiatowe Zgromadzenie na rzecz Sprawiedliwoœci, Pokoju i Integralnoœci Stworzenia (1990); przedstawiciele Koœcio³a katolickiego
wziêli udzia³ w tym wydarzeniu nie jako oficjalni delegaci, lecz jako eksperci i
doradcy.
Z perspektywy czasu, jaki up³yn¹³, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e KRK przywi¹zuje wiêksze znaczenie do dwustronnych dialogów teologicznych, które prowadzi
z niemal wszystkimi znacz¹cymi Koœcio³ami i Wspólnotami koœcielnymi, ni¿ do
dialogu multilateralnego uprawianego z ŒRK.
Karol Karski

Oba dokumenty: SiDE 1992 nr 2, s. 69-93.
Tam¿e, 1994 nr 2, s. 69-76.
14
Oba dokumenty: tam¿e, 1996 nr 2, s. 123-148.
15
Trzy wymienione dokumenty: tam¿e, 2006 nr 1-2, s. 172-265.
16
Oba dokumenty: tam¿e, 2014 nr 1-2, s. 128-227.
12
13
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OBCHODY 50.ROCZNICY
SOBOROWEJ DEKLARACJI
„NOSTRA AETATE”

28 paŸdziernika 2015 r. minê³a 50 rocznica og³oszenia przez Sobór Watykañski
II deklaracji „Nostra aetate” ( o stosunku Koœcio³a katolickiego do religii niechrzeœcijañskich). Ten najmniejszy objêtoœciowo dokument soborowy, sk³adaj¹cy siê jedynie z piêciu punktów, mia³ wrêcz rewolucyjne znaczenie i z wszystkich tekstów
Vaticanum Secundum wywo³a³ najwiêkszy rezonans w œwiecie.
Chodzi³o zw³aszcza o punkt czwarty, w którym Koœció³ katolicki okreœli³ swoje
nowe, pozytywne stanowisko wobec ¯ydów. Sta³o siê to po raz pierwszy w dziejach.
Ojcowie soborowi podkreœlili nieprzemijaj¹ca trwa³oœæ przymierza Boga z Izraelem, odrzucili obarczanie win¹ zbiorowoœci ¯ydów za bogobójstwo i potêpili ich
przeœladowania. Niezwykle istotne by³o te¿ wskazanie na wiêzi religijne, jakie
³¹cz¹ Koœció³ katolicki z judaizmem, wynikaj¹ce ze wspólnych korzeni w wierze
Abrahama.
Od „Nostra aetate” rozpoczê³a siê nowa era w stosunkach chrzeœcijañsko¿ydowskich, a Koœció³ katolicki wszed³ nieodwracalnie na drogê dialogu ze „starszymi braæmi w wierze”.
W pó³wiecze wydania deklaracji soborowej w Koœciele katolickim odbywa³y
siê celebry, konferencje prasowe i spotkania miêdzyreligijne, w których uczestniczyli tak¿e przedstawiciele œrodowisk ¿ydowskich.

Watykan
Niejako ukoronowaniem tych obchodów by³a wizyta papie¿a Franciszka
w Wielkiej Synagodze w Rzymie 17 stycznia 2016 r., któr¹ odwiedzi³ jako trzeci
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biskup Rzymu po Janie Pawe³ II i Benedykcie XVI. W swoim przemówieniu
Franciszek wielokrotnie odwo³ywa³ siê do „Nostra aetate”, a 50 lat zainaugurowanego przez ten dokument dialogu podsumowa³ s³owami: „Z nieprzyjació³ i obcych
staliœmy siê przyjació³mi i braæmi” .
Papie¿ podkreœli³, ¿e „systematyczny dialog” miêdzy obu stronami „sta³ siê
mo¿liwy” dziêki „Nostra aetate”. Sobór Watykañski II „wytyczy³ drogê”, a okreœlaj¹c „teologicznie po raz pierwszy w wyraŸny sposób stosunki Koœcio³a katolickiego z judaizmem”, nada³ „niezwykle wa¿ny impuls do dalszych, niezbêdnych
refleksji”.
Zacytowa³ fragment swojej wypowiedzi z 28 paŸdziernika 2015 r., gdy do zgromadzonych w 50. rocznicê „Nostra aetate” na placu œw. Piotra ¯ydów powiedzia³,
¿e „Sobór poprzez deklaracjê «Nostra aetate» utorowa³ drogê: «tak» dla ponownego odkrycia ¿ydowskich korzeni chrzeœcijañstwa; «nie» dla wszelkiej formy antysemityzmu oraz potêpienie wszelkiej zniewagi, dyskryminacji i przeœladowañ, które z niego wyp³ywaj¹”.
„¯ydzi i chrzeœcijanie powinni czuæ siê braæmi, zjednoczeni przez tego samego
Boga i wspólne bogate dziedzictwo duchowe, na którym trzeba siê opieraæ w dalszym budowaniu przysz³oœci” – powiedzia³ Franciszek w duchu swoich poprzedników Jana Paw³a II i Benedykta XVI.
Przemówienie papie¿a 18 razy przerywano oklaskami.
Do „Nostra aetate” odniós³ siê tak¿e w swoim wyst¹pieniu przewodnicz¹cy
Zwi¹zku W³oskich Wspólnot ¯ydowskich, Renzo Gattegna. Uzna³ on za niezwykle istotne, aby dobre wzajemne relacje nie ogranicza³y siê do elitarnych krêgów,
ale sta³y siê powszechne oraz by chrzeœcijanie i ¯ydzi bronili siê nawzajem przed
bezwzglêdnymi wrogami, u¿ywaj¹cymi imienia Boga dla szerzenia terroru, dopuszczaj¹c siê najbardziej haniebnych zbrodni przeciwko ludzkoœci.
Miesi¹c wczeœniej, w Watykanie, mia³o miejsce tak¿e donios³e wydarzenie dla
stosunków katolicko-¿ydowskich. 10 grudnia ub. r. z okazji 50. rocznicy deklaracji
„Nostra aetate” og³oszono najnowszy dokument watykañskiej Komisji ds. Konstaktów Religijnych z Judaizmem pt. „Bo dary ³aski i wezwanie Bo¿e s¹ nieodwo³alne”.
Dokument, aczkolwiek nie ma waloru doktrynalnego, jest niezwykle istotny z
punktu widzenia „strategii” Koœcio³a katolickiego wobec ¯ydów. Wyklucza on bowiem jak¹kolwiek zinstytucjonalizowan¹ misjê wobec nich.
Najistotniejszy fragment tego dokumentu brzmi: „Koœció³ (...) powinien rozumieæ ewangelizacjê skierowan¹ do ¯ydów, którzy wierz¹ w Jedynego Boga, w sposób odmienny ni¿ do wyznawców innych religii lub do tych, którzy maj¹ inne œwiatopogl¹dy. Oznacza to konkretnie, ¿e Koœció³ katolicki nie prowadzi ani nie zachêca
do prowadzenia ¿adnych zinstytucjonalizowanych misji skierowanych specjalnie do
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¯ydów. Przy zdecydowanym zachowaniu w mocy tej zasady chrzeœcijanie s¹ powo³ani do dawania œwiadectwa swej wiary w Jezusa Chrystusa tak¿e wobec ¯ydów;
powinni wszak¿e czyniæ to z pokor¹ i wra¿liwoœci¹, uznaj¹c, ¿e ¯ydzi przechowuj¹ i
przekazuj¹ S³owo Boga, pamiêtaj¹c o wielkiej tragedii Zag³ady”.
Dokument watykañskiej Komisji wskazuje równie¿ na nierozerwaln¹ wiêŸ
miêdzy Starym a Nowym Testamentem, choæ oba Testamenty s¹ ró¿nie odczytywane przez ¯ydów i chrzeœcijan na gruncie ich ró¿nych tradycji religijnych. Dla
chrzeœcijan Stary Testament jest zrozumia³y i mo¿liwy do interpretacji w œwietle
Nowego Testamentu, gdy¿ Stare i Nowe Przymierze s¹ czêœci¹ jedynej i jednej
historii przymierza miêdzy Bogiem a Jego ludem, chocia¿ Nowe Przymierze
winno byæ uwa¿ane za wype³nienie obietnic zawartych w Starym – podkreœla
dokument watykañski. Tekst przypomina, ¿e dziêki Jezusowi Chrystusowi wszyscy ludzie maj¹ udzia³ w zbawieniu. I chocia¿ ¯ydzi nie mog¹ uwierzyæ w Jezusa Chrystusa jako odkupiciela powszechnego, to jednak uczestnicz¹ w zbawieniu, gdy¿ dary i wezwanie Boga s¹ nieodwo³alne (por. Rz 11, 29). Jak to nast¹pi,
pozostaje to niezg³êbion¹ tajemnic¹ zbawczego planu Bo¿ego – czytamy w dokumencie.
Dlatego, jak zapewnia watykañska Komisja, jeœli nawet katolicy w dialogu
z judaizmem daj¹ œwiadectwo swej wiary w Jezusa Chrystusa, to jednak powstrzymuj¹ siê od wszelkich prób nawracania lub prowadzenia misji wobec ¯ydów.
W prezentacji dokumentu „Bo dary ³aski i wezwania Bo¿e s¹ nieodwo³alne”
wziêli udzia³ kard. Kurt Koch, przewodnicz¹cy watykañskiej Komisji ds. Kontaktów z Judaizmem oraz rabin David Rosen.

Polska
Bardzo uroczyœcie i z niezwyk³¹ powag¹ uczczono rocznicê deklaracji „Nostra
aetate” w Polsce. Polscy biskupi wydali z tej okazji list pasterski, zatytu³owany
„Wspólne duchowe dziedzictwo chrzeœcijan i ¯ydów” (tekst publikujemy poni¿ej).
Episkopat, podkreœlaj¹c prze³omowe znaczenie „Nostra aetate”, przypomnia³, ¿e
antyjudaizm i antysemityzm s¹ grzechem przeciwko mi³oœci bliŸniego.
W liœcie wyraŸnie zaakcentowano, ¿e „dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski nie
mo¿e byæ nigdy traktowany jako «religijne hobby» nielicznej grupy zapaleñców,
lecz powinien coraz bardziej przenikaæ do g³ównego nurtu duszpasterstwa, takiego
jak katecheza, g³oszenie S³owa Bo¿ego, pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej”.
26 listopada ub. roku w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odby³a siê debata chrzeœcijan i ¯ydów nad deklaracj¹ „Nostra aetate”.
Ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari, podziêkowa³a polskim biskupom za
list pasterski opublikowany z okazji rocznicy „Nostra aetate”.
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W programie spotkania znalaz³ siê akcent modlitewny. Psalm 15 – „ Kto bêdzie
przebywa³ w Twym przybytku, Panie...” odczytali – po polsku – przewodnicz¹cy
Konferencji Episkopatu Polski abp Stanis³aw G¹decki i po hebrajsku – naczelny
rabin Polski Michael Schudrich.
Rabin Naftali Ruthenberg z Jerozolimy wyg³osi³ wyk³ad o percepcji wœród
¯ydów deklaracji o stosunku Koœcio³a katolickiego do religii niechrzeœcijañskich.
Sobór, jak zaznaczy³ mówca, zapocz¹tkowa³ historyczn¹ przemianê w Koœciele
katolickim, wyznaczaj¹c zupe³nie nowy kurs w relacjach miêdzy Koœcio³em a judaizmem. Znaczenie tego zwrotu wykracza poza relacje miêdzyreligijne, wywieraj¹c g³êboki wp³yw na ca³¹ ludzkoœæ w czasach po Holokauœcie.
Zdaniem rabina, od tamtego czasu Koœció³ katolicki wyszed³ poza swoje mury.
Proces zapocz¹tkowany przez „Nostra aetate” uczy nas odwagi, prezentuj¹c rewolucyjne, fascynuj¹ce podejœcie do „innego”, nawet przeciwnika. Przypominaj¹c
punkt 4. Deklaracji, ukazuj¹cy g³êbok¹ wiêŸ miêdzy Koœcio³em katolickim a judaizmem, rabin Ruthenberg zwróci³ uwagê na podkreœlenie w tym nieprzerwanego
charakteru Przymierza miêdzy Bogiem a narodem ¿ydowskim, przez co usuniêto
dawniejsze teologiczne zastrze¿enia, le¿¹ce na przeszkodzie powrotowi ¯ydów do
ziemi przodków i stworzenie na niej suwerennego pañstwa.
Rabin podkreœli³, ¿e dialog zapocz¹tkowany deklaracj¹ „Nostra aetate”, która
uznaje zarówno jednoœæ, jak i odrêbnoœæ chrzeœcijan i ¯ydów, ci¹gle siê rozwija,
lecz do osi¹gniêcie doskona³oœci wymaga jeszcze wiele czasu.
Naftali Ruthenberg dostrzeg³ tak¿e koniecznoœæ dialogu, a nawet – jak podkreœli³ – „d¹¿enia do jednoœci” chrzeœcijan i ¯ydów z muzu³manami. Na przyk³adzie
œredniowiecznych i nowo¿ytnych filozofów wskaza³ wspólnotê myœli trzech religii
i podkreœli³ bliskoœæ relacji, zw³aszcza judeomuzu³mañskiej.
Istotnym elementem, zdaniem rabina z Jerozolimy, jest w³aœciwa ekumeniczna
edukacja. „Ka¿dy wyk³adowca powinien zwracaæ uwagê na w³aœciwe pojmowanie
to¿samoœci i ró¿nic religii” – powiedzia³ Naftali Ruthenberg. Doda³, ¿e we w³aœciwym postrzeganiu innych wyznawców, wyraŸnie rozdzieliæ trzeba pogl¹dy religijne od dzia³añ politycznych.
O sympatycznej atmosferze spotkania œwiadczy³y pe³ne humoru s³owa naczelnego rabina Polski, Michaela Schudricha, który na wstêpie swego wyst¹pienia tak
powiedzia³ o miejscu spotkania, czyli siedzibie Konferencji Episkopatu Polski: „Ja
czujê siê tutaj jak w domu. Ja naprawdê dobrze czuje siê w tym domu. Ja bardzo
dobrze czujê siê w tym domu, choæ jeszcze nie jestem jego w³aœcicielem”.
Przedmiotem refleksji chrzeœcijan i ¯ydów by³y s³owa z Ksiêgi Wyjœcia: „Nie
bêdziesz gnêbi³ i nie bêdziesz uciska³ cudzoziemców, bo wy sami byliœcie cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Wj 22,20).
Rabin Schudrich zwróci³ uwagê, ¿e ¯ydzi przez niewolê egipsk¹ maj¹ silne doœwiadczenie bycia cudzoziemcami. Dlatego bardziej powinni rozumieæ i pomagaæ
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tym, którzy czuj¹ siê obcy. Wskaza³, ¿e takie doœwiadczenie zobowi¹zuje do wra¿liwoœci na cudzoziemców. „Mamy obowi¹zek byæ wra¿liwymi na ka¿dego cz³owieka, który jest s³abszy ode mnie, a wiêc i na obcego. Mamy obowi¹zek pomóc
obcemu, jeœli jest s³abszy ode mnie – podkreœli³ Schudrich.
Abp Stanis³aw G¹decki, w nawi¹zaniu do tych samych s³ów, zauwa¿y³, ¿e Stary
Testament nie mówi jednoznacznie, kim jest owy „cudzoziemiec”. Wed³ug metropolity poznañskiego obcym jest zarówno ktoœ spoza Narodu Wybranego, ale i sam
Naród Wybrany by³ „cudzoziemcem” w czasach niewoli egipskiej. Wreszcie
– zdaniem arcybiskupa – wszyscy jesteœmy cudzoziemcami i tylko pielgrzymami
na ziemi.
W tym kontekœcie abp G¹decki zaakcentowa³, ¿e niezale¿nie od wyznania czy
pochodzenia, wszyscy jesteœmy jedn¹ rodzin¹. Metropolita poznañski odniós³ siê
te¿ do aktualnej sytuacji politycznej wskazuj¹c, ¿e mi³oœæ, czy to do rodziny, czy
do ojczyzny nie mo¿e nikogo dyskwalifikowaæ, ani odrzucaæ. Patriotyzm to kochanie swoich nie odrzucaj¹ce innych – podkreœli³ abp G¹decki, odró¿niaj¹c go od
nacjonalizmu, który „kocha swoich, a nienawidzi obcych”. Podkreœli³, ¿e tak pojmowany nacjonalizm nie ma nic wspólnego z chrzeœcijañstwem, poniewa¿ mi³oœæ
zostaje w nim zamieniona w bluŸnierstwo.
Tego samego dnia chrzeœcijanie i ¯ydzi modlili siê wspólnie o pokój w synagodze No¿yków w Warszawie.
Do deklaracji nawi¹zywano te¿ 17 stycznia 2016 r. podczas obchodów XIX
Dnia Judaizmu w Koœciele katolickim, które odbywa³y siê w wielu miastach Polski. Ich program by³ imponuj¹cy, a wyró¿ni³y siê takie oœrodki jak Poznañ i Toruñ,
gdzie mia³y miejsce uroczystoœci centralne.
W Poznaniu, 15 stycznia, o znaczeniu deklaracji „Nostra aetate” dyskutowali
abp Stanis³aw G¹decki, rabin Michael Schudrich i mufti Tomasz Miœkiewicz, przewodnicz¹cy Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w RP.
Na inauguracjê Dnia Judaizmu w Poznaniu, w miejscowym koœciele œw. Wojciecha abp G¹decki odprawi³ mszê. W kazaniu nawi¹za³ do tegorocznego has³a
Dnia Judaizmu: „Co ty tu robisz, Eliaszu?”.
Kaznodzieja stwierdzi³, ¿e historia Eliasza pozwala nam, chrzeœcijanom, g³êbiej
zrozumieæ nasz¹ w³asn¹ drogê duchow¹. Potwierdza to List Episkopatu Polski z
okazji 50 rocznicy „Nostra aetate”, przeznaczony na dzisiejsz¹ niedzielê: „Duchowe dziedzictwo ¯ydów sta³o siê tak¿e dziedzictwem chrzeœcijan, którzy, wed³ug
s³ów œw. Paw³a Aposto³a, w wiêkszoœci wywodz¹c siê z pogan, zostali wszczepieni
jak dziczka oliwna w mocny ¿yciodajny korzeñ (por. Rz 11, 17-18). Czerpi¹c
z dawnych i wspó³czesnych religijnych doœwiadczeñ ¯ydów, prze¿ywaj¹cych dramaty wiernoœci i niewiernoœci Bogu, chrzeœcijanie pe³niej rozumiej¹ sw¹ w³asn¹
duchow¹ kondycjê, której istot¹ jest ¿ywa wiêŸ z prawdziwym Bogiem w Jezusie
Chrystusie”.
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Jak spotkanie Eliasza z Bogiem na Horebie doprowadzi³o proroka do spojrzenia
innymi oczyma na swoje powo³anie, tak „Nostra aetate”, kontynuowa³ metropolita
poznañski, utorowa³a drogê do oczyszczania pamiêci w imiê prawdy o wiêzach,
których czêsto w przesz³oœci nie dostrzegano i nie rzadko zaprzeczano im w praktyce, co prowadzi³o do wzajemnej wrogoœci. „Antyjudaizm i antysemityzm s¹
grzechem przeciwko mi³oœci bliŸniego, grzechem niwecz¹cym prawdê o chrzeœcijañskiej to¿samoœci i dlatego ich kategorycznego potêpienia nie mo¿na ³agodziæ
przez uwarunkowania kulturowe, polityczne czy ideologiczne, w jakich antyjudaizm i antysemityzm wystêpowa³y w przesz³oœci. Oczyszczenie pamiêci, do którego
z tak¹ moc¹ wzywa³ œw. Jan Pawe³ II, a którego dokona³ oficjalnie tak¿e Episkopat
Polski, wyp³ywa z odró¿nienia autentycznych wymogów chrzeœcijañstwa od partykularnych zachowañ tych jego cz³onków, którzy wypaczyli przes³anie Ewangelii.
Wyznanie grzechu antysemityzmu jest dojrza³ym owocem nawrócenia i wiary
w Ewangeliê. Wyp³ywa ono z najg³êbszych religijnych i moralnych Ÿróde³ chrzeœcijañstwa” – podkreœli³ abp G¹decki.
Grzegorz Polak

(Na podstawie „L`Osservatore Romano”, KAI, „Tygodnika Powszechnego” i
informacji w³asnych)
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI
Z OKAZJI 50. ROCZNICY
„NOSTRA AETATE”
Wspólne duchowe dziedzictwo
chrzeœcijan i ¯ydów

List pasterski Episkopatu Polski, który publikujemy poni¿ej, zosta³ przyjêty
”z g³êbok¹ wdziêcznoœci¹” przez Radê Polskich Rabinów. Naczelny rabin Polski
Michael Schudrich i Symcha Keller, przewodnicz¹cy Rady Religijnej Zwi¹zku
Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w RP, odpowiadaj¹c na przes³anie biskupów
napisali, ¿e „list pasterski Episkopatu Polski, potêpiaj¹cy antysemityzm jako
grzech, stanowi jasn¹ i znacz¹c¹ deklaracjê, moralnie i historycznie cenn¹ dla Polski, Europy i œwiata”. Rabini wskazali z uznaniem, ¿e polski Episkopat, „zw³aszcza
w ostatnich latach, coraz bardziej zwalcza³ antysemityzm, zachêca³ wiernych do
studiowania judaizmu oraz do chronienia ¿ydowskich cmentarzy i miejsc spuœcizny ¿ydowskiej w Polsce”. Autorzy listu zwracaj¹ uwagê, ¿e „w czasie, gdy ONZ
sta³a siê forum dla wyst¹pieñ zaprzeczaj¹cych wiêzi miêdzy Œcian¹ Zachodni¹
(Œciana P³aczu) a histori¹ ¿ydowsk¹, albo w których ¯ydzi broni¹cy siê przed napaœciami no¿owników zwani s¹ agresorami, oœwiadczenie biskupów jest tym bardziej wa¿ne i znacz¹ce”. Polscy rabini wyra¿aj¹ wdziêcznoœæ za szacunek i tolerancjê, jakich doœwiadczaj¹ ze strony Episkopatu Polski, z którym religia ¿ydowska – pomimo odrêbnoœci obydwu wiar – dzieli wspólne przekonania duchowe.
„Oby ca³a Polska i œwiat us³ysza³y czysty i moralny g³os Episkopatu Polski o stosunkach z ¯ydami i religi¹ ¿ydowsk¹” – koñczy swój list Rada Polskich Rabinów.
Dociekliwa dziennikarka Katarzyna Wiœniewska („Gazeta Wyborcza” z 19 listopada 2015) zwraca jednak uwagê, ¿e „przeciêtny katolik uczêszczaj¹cy regularnie do koœcio³a o liœcie nie ma pojêcia. List nie zosta³ odczytany w koœcio³ach”.
Ksi¹dz zwi¹zany z dialogiem chrzeœcijañsko-¿ydowskim, pytany przez dziennikarSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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kê o to, dlaczego tak siê sta³o?, odpowiedzia³: – „To dla mnie niepojête. List pasterski na tak wa¿ny temat powinien byæ czytany w koœcio³ach. Ale jak rozumiem, to
by³o ju¿ za du¿o dla zachowawczych biskupów: nie doœæ, ¿e tak mocny list, to jeszcze jego odczytywanie w koœcio³ach…”. Wed³ug ustaleñ Wiœniewskiej, „posz³o o
to, ¿e w Episkopacie nie by³o porozumienia, by list rozes³aæ do koœcio³ów, dlatego
opublikowano go jedynie na stronie internetowej Episkopatu i w serwisie KAI”.
(Redakcja)
Umi³owani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
50 lat temu – w dniu 28 paŸdziernika 1965 roku – Sobór Watykañski II
og³osi³ deklaracjê „Nostra aetate” o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich. Badaj¹c znaki czasu, ojcowie Soboru wyraŸnie dostrzegli koniecznoœæ dialogu miêdzyreligijnego na rzecz jednoœci rodzaju ludzkiego, pokoju i wspó³pracy miêdzy narodami. Zanim zaczêto powszechnie u¿ywaæ pojêcia „globalizacja”, Sobór ju¿ ukazywa³ wagê pierwiastka duchowego,
obecnego we wszystkich religiach, uznaj¹c go za konieczny fundament jednoœci wspólnoty ludzkiej na obszarze ca³ej naszej planety. Opowiedzenie siê za
dialogiem miêdzyreligijnym sta³o siê profetycznym g³osem Koœcio³a u progu
epoki globalizacji.
Soborowa deklaracja poœród innych rodzajów dialogu wyró¿nia dialog
chrzeœcijan i ¯ydów. Jego wyj¹tkowoœæ polega na tym, ¿e rodzi siê on ze
œwiadomoœci duchowego pokrewieñstwa obydwu religii. W duchu nauczania
Soboru œw. Jan Pawe³ II – nawi¹zuj¹c przy tym do s³ów Adama Mickiewicza
– okreœla³ ¯ydów „starszymi braæmi w wierze”, a Benedykt XVI dodawa³, ¿e
s¹ oni dla nas równie¿ „ojcami w wierze”.
Rozwijaj¹c myœl Soboru, Jan Pawe³ II uczy³, ¿e kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka równie¿ judaizm. Sprawia to, ¿e religia ¯ydów nie jest dla
chrzeœcijan religi¹ zewnêtrzn¹, lecz religi¹ wewnêtrzn¹. Zg³êbianie tajemnicy Koœcio³a prowadzi bowiem ku spotkaniu z ¯ydami bêd¹cymi uczestnikami
Przymierza, które Bóg zawar³ w przesz³oœci i któremu wielu potomków Abrahama jest nadal wiernych, bêd¹c œwiadkami Jedynego Boga, Stwórcy nieba
i ziemi, zawsze obecnego w dziejach cz³owieka. Duchowe dziedzictwo ¯ydów
sta³o siê tak¿e dziedzictwem chrzeœcijan, którzy, wed³ug s³ów œw. Paw³a Aposto³a, w wiêkszoœci wywodz¹c siê z pogan, zostali wszczepieni jak dziczka
oliwna w mocny ¿yciodajny korzeñ (Por. Rz 11, 17-18). Czerpi¹c z dawnych
i wspó³czesnych religijnych doœwiadczeñ ¯ydów, prze¿ywaj¹cych dramaty
wiernoœci i niewiernoœci Bogu, chrzeœcijanie pe³niej rozumiej¹ sw¹ w³asn¹
duchow¹ kondycjê, której istot¹ jest ¿ywa wiêŸ z prawdziwym Bogiem w Jezusie Chrystusie.
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„Nostra aetate” sta³a siê prawdziwym prze³omem we wzajemnych relacjach chrzeœcijan i ¯ydów. Utorowa³a ona drogê do oczyszczania pamiêci
w imiê prawdy o wiêzach, których czêsto w przesz³oœci nie dostrzegano i nie
rzadko zaprzeczano im w praktyce, co prowadzi³o do wzajemnej wrogoœci.
Antyjudaizm i antysemityzm s¹ grzechem przeciwko mi³oœci bliŸniego, grzechem niwecz¹cym prawdê o chrzeœcijañskiej to¿samoœci i dlatego ich kategorycznego potêpienia nie mo¿na ³agodziæ przez uwarunkowania kulturowe,
polityczne czy ideologiczne, w jakich antyjudaizm i antysemityzm wystêpowa³y w przesz³oœci. Oczyszczenie pamiêci, do którego z tak¹ moc¹ wzywa³ œw.
Jan Pawe³ II, a którego dokona³ oficjalnie tak¿e Episkopat Polski, wyp³ywa
z odró¿nienia autentycznych wymogów chrzeœcijañstwa od partykularnych
zachowañ tych jego cz³onków, którzy wypaczyli przes³anie Ewangelii. Wyznanie grzechu antysemityzmu jest dojrza³ym owocem nawrócenia i wiary
w Ewangeliê. Wyp³ywa ono z najg³êbszych religijnych i moralnych Ÿróde³
chrzeœcijañstwa.
Deklaracja „Nostra aetate” stwierdza: „Koœció³ […] ubolewa nad wszelkimi aktami nienawiœci, przeœladowañ, wszelkimi manifestacjami antysemityzmu, jakie mia³y miejsce w jakimkolwiek czasie i ze strony jakichkolwiek ludzi. Czyni to nie ze wzglêdów politycznych, ale powodowany [jest] bogobojn¹ mi³oœci¹ ewangeliczn¹”. S³owa te spotka³y siê z uznaniem wielu
œrodowisk ¿ydowskich. Po wielu stuleciach obcoœci nie ³atwo by³o nawi¹zaæ
dialog chrzeœcijan i ¯ydów. Jego rozkwit w ostatnim pó³wieczu jest œwiadectwem g³êbokich przemian mentalnoœciowych, zachodz¹cych zarówno wœród
katolików, jak i wyznawców judaizmu.
Wielkim wstrz¹sem dla chrzeœcijan by³a zaplanowana przez nazistowskie
Niemcy Zag³ada ¯ydów, zrealizowana w du¿ej mierze na terenie okupowanej
Polski. Pamiêæ o Zag³adzie stanowi zarazem oskar¿enie i wyzwanie. Barbarzyñski wyrok wydany na naród ¿ydowski spotyka³ siê niekiedy z obojêtnoœci¹
pewnej czêœci chrzeœcijan. Los ¿ydowski w XX wieku zosta³ g³êboko naznaczony cierpieniem w osamotnieniu. Gdyby chrzeœcijanie i ¯ydzi praktykowali
w przesz³oœci religijne braterstwo, wiêcej ¯ydów znalaz³oby ratunek i pomoc
ze strony chrzeœcijan. Tym bardziej na wdziêczn¹ pamiêæ i szacunek zas³uguj¹ ci chrzeœcijanie, których ¯ydzi nazywaj¹ „sprawiedliwymi wœród narodów œwiata”, a którzy ryzykuj¹c ¿yciem w³asnym i swoich bliskich, bohatersko nieœli pomoc ukrywaj¹cym siê ¯ydom.
„Nostra aetate” w ci¹gu pó³wiecza inspirowa³a b³. Paw³a VI, œw. Jana
Paw³a II, Benedykta XVI i Franciszka do intensywnego rozwijania dialogu
chrzeœcijan i ¯ydów. Papie¿e naszych czasów stali siê wielkimi œwiadkami
duchowoœci dialogu, a w przypadku dialogu z ¯ydami – oprócz bogatego
w treœci nauczania – obdarzyli Koœció³ Powszechny wymownymi osobistymi
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gestami otwartoœci, przyjaŸni i modlitwy. Takim wspania³ym znakiem pozostaj¹ odwiedziny Papie¿a Polaka w rzymskiej synagodze. By³ on pierwszym
po œw. Piotrze papie¿em, który odwiedzi³ synagogê po³o¿on¹ nieopodal Watykanu, zmniejszaj¹c symbolicznie dystans dziel¹cy wyznawców obydwu religii. Kardyna³ Bergoglio zanim zosta³ papie¿em Franciszkiem doœwiadczy³
g³êbokiej przyjaŸni i wspó³pracy z rabinem Buenos Aires. Wszyscy posoborowi papie¿e, pocz¹wszy od Paw³a VI, pielgrzymowali do Ziemi Œwiêtej,
wpisuj¹c w swoje pielgrzymki dwa zasadnicze motywy: obecnoœæ u Ÿróde³
naszej wiary i spotkanie ze wspó³czesnymi ¯ydami.
Koœció³ Katolicki w Polsce w okresie posoborowym wszed³ na drogê dialogu z judaizmem, wcielaj¹c w ¿ycie przes³anie deklaracji „Nostra aetate”.
Na kszta³t tego dialogu w naszej OjczyŸnie wielki wp³yw wywar³ pontyfikat
naszego Rodaka. Jego nauczanie i poruszaj¹ce œwiadectwo inspirowa³y, dodawa³y si³y i zachêca³y do wytrwa³oœci. Konferencja Episkopatu Polski powo³a³a Komitet do spraw Dialogu z Judaizmem, którego zadaniem jest koordynowanie ró¿norodnych form dialogu. Od prawie dwudziestu lat obchodzony jest Dzieñ Judaizmu, którego centralne uroczystoœci odbywaj¹ siê ka¿dego
roku w innej diecezji, przy zaanga¿owaniu licznych krêgów lokalnej wspólnoty: parafii, samorz¹dów, szkó³ i instytucji kultury. Kolejne Dni Judaizmu pokazuj¹, jak wiele ju¿ dokonano w dziedzinie kszta³towania ducha dialogu,
który zbli¿a obydwie wspólnoty w odnajdywaniu religijnego braterstwa. Budowanie tego braterstwa i formowanie w³aœciwej mentalnoœci wiernych wymaga spotkañ, wspólnej teologicznej refleksji oraz wspólnej modlitwy, która
ma ju¿ miejsce w ró¿nych okolicznoœciach. Potrzeba dalszego przybli¿ania
nauczania Koœcio³a nt. wspólnych wiêzi obu religii, potrzeba integralnego
wyjaœniania teksów Pisma Œwiêtego dla pog³êbiania œwiadomoœci judaistycznych korzeni chrzeœcijañstwa.
Podstawowe przes³anie Soborowej Deklaracji skupia siê na wspólnym duchowym dziedzictwie chrzeœcijan i ¯ydów. Dlatego dialog chrzeœcijañsko¿ydowski nie mo¿e byæ nigdy traktowany jako „religijne hobby” nielicznej
grupy zapaleñców, lecz powinien coraz bardziej przenikaæ do g³ównego nurtu duszpasterstwa, takiego jak katecheza, g³oszenie S³owa Bo¿ego, pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej. Œwiadomoœæ judaistycznych korzeni chrzeœcijañstwa pozwala g³êbiej zrozumieæ Bo¿y plan zbawienia, u pocz¹tku którego pozostaje lud wybrany. W jego ³onie Bóg przygotowuje wcielenie Syna Bo¿ego.
Sama postawa dialogu jawi siê jako jeden z b³ogos³awionych owoców
spotkañ chrzeœcijañsko-¿ydowskich. Kultura dialogu rozwija siê wtedy, gdy
jest pielêgnowana na co dzieñ. Praktyka dialogu chrzeœcijan i ¯ydów powinna rodziæ trwa³¹ postawê, polegaj¹c¹ na sta³ej otwartoœci na obecnoœæ i po-
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trzeby innych. Uniwersalna cnota dialogu dzia³a poniek¹d na rzecz przemiany ca³ego œwiata.
Dlatego na p³aszczyŸnie dialogu chrzeœcijan i ¯ydów tak konieczny jest
sprzeciw wobec ujawniaj¹cych siê niekiedy stereotypów na temat ¯ydów,
a nawet antysemityzmu bez ¯ydów. W wielu miejscowoœciach w naszej OjczyŸnie nie ma ju¿ ¯ydów, pozosta³y jedynie œlady ich religii i kultury, czêsto
s¹ to zaniedbane cmentarze. Mi³oœæ bliŸniego, duchowa wiêŸ ze starszymi
braæmi w wierze, zobowi¹zuj¹ nas do opieki nad miejscami œwiadcz¹cymi
o wielowiekowej obecnoœci ¯ydów w Polsce i pamiêci o ich wk³adzie w kulturê naszej wielonarodowej i wieloreligijnej Ojczyzny.
Wyra¿amy nadziejê, ¿e dialog katolicko-¿ydowski bêdzie s³u¿y³ przemianie
oblicza naszej ziemi. Podczas pamiêtnej i jak¿e b³ogos³awionej pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny œw. Jan Pawe³ II modli³ siê s³owami Psalmisty o Ducha, który odnawia oblicze ziemi. Od tego czasu wiele zmieni³o siê w naszej
OjczyŸnie, ale pragnienie odnowy oblicza tej ziemi nadal nam towarzyszy
i staje siê udzia³em nowych pokoleñ. ¯ywy dialog katolicko-¿ydowski, jaki
proklamowa³a Soborowa Deklaracja „Nostra aetate”, przyczynia siê rzeczywiœcie do odnowy naszej ziemi, na której chrzeœcijanie i ¯ydzi pragn¹ wspólnie œwiadczyæ o wspania³oœci Boga, dzie³ stworzenia, godnoœci cz³owieka
i jego przeznaczenia do ¿ycia wiecznego. Wyra¿amy wdziêcznoœæ odradzaj¹cym siê w ostatnich dekadach religijnym wspólnotom ¯ydów w Polsce za ich
otwartoœæ na inicjatywy dialogu i cieszymy siê z wypracowywanych braterskich wiêzi, które pozwalaj¹ coraz bardziej odnawiaæ i pog³êbiaæ nasze
wspólne duchowe dziedzictwo.
Podpisali:
Pasterze Koœcio³a katolickiego w Polsce obecni na 370. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 6 paŸdziernika 2015 r.
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DEKLARACJA PRASKA
MIÊDZYNARODOWEJ WSPÓLNOTY
EKUMENICZNEJ
¯yæ prawd¹. Znaczenie Jana Husa dla nas dzisiaj

XLIII Kongres Miêdzynarodowy IEF w dniach 24-31 sierpnia 2015 w Pradze
odbywa³ siê pod has³em: ¯yæ prawd¹. Wspomnienie 600. rocznicy œmierci reformatora Jana Husa”. Na ten temat dwa perspektywiczne referaty wyg³osili: praski
znawca Husa prof. Peter Morée i polski teolog katolicki z Lublina ks. prof. Przemys³aw Kantyka. Uczestnicy w liczbie 200 w ruinie Kosi Hratek, gdzie Jan Hus
przebywa³ ostatnie dwa lata przed swoj¹ drog¹ na Sobór w Konstancji, wziêli
udzia³ w husycko-reformowanym nabo¿eñstwie, potem udali siê do by³ej twierdzy
ruchu husyckiego – miasta Tabor.
Publikowana deklaracja po wielomiesiêcznych konsultacjach zosta³a przyjêta
przez Kongres IEF 28 sierpnia 2015 w Pradze. Mówi ona o znaczeniu Jana Husa
dla nas dzisiaj z trzech perspektyw:
1. Prawda jako prze¿ywana rzeczywistoœæ;
2. Biblia jako wspólna podstawa i niezbêdny przewodnik;
3. Eucharystia z kielichem dla œwieckich jako Ÿród³o chrzeœcijañskiej jednoœci
(Redakcja)

Wprowadzenie
600. rocznica œmierci czeskiego teologa, kaznodziei i reformatora Koœcio³a
Jana Husa (ok. 1370-1415) daje niepowtarzaln¹ okazjê do g³êbszej refleksji nad
tematem prawdy, który mia³ dla Husa centralne znaczenie. Poniewa¿ w Miêdzynarodowej Wspólnocie Ekumenicznej (International Ecumenical Fellowship,
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IEF) anga¿ujemy siê na rzecz widzialnej jednoœci Koœcio³ów chrzeœcijañskich,
mamy bolesn¹ œwiadomoœæ, ¿e tak¹ jednoœæ mo¿na osi¹gn¹æ tylko przez otwart¹
postawê wobec prawdy, przez to, ¿e postêpuje siê ze sob¹ szczerze i jest siê gotowy nawzajem siê przyjmowaæ. ¯ycie i tragiczna œmieræ Jana Husa jak równie¿
g³ówne elementy jego teologicznego programu s¹ bogatym Ÿród³em inspiracji na
naszej drodze.

Znaczenie Jana Husa dzisiaj
Wa¿ne jest podkreœlenie, ¿e mistrz Jan Hus, najwybitniejsza postaæ Reformacji
czeskiej, znajdowa³ siê pod wp³ywem angielskiego teologa Johna Wycliffe’a (ok.
1320-1384) oraz by³ zakorzeniony w sposób szczególny w teologii i pobo¿noœci
póŸnoœredniowiecznej. Tote¿ jego nauka nie mo¿e s³u¿yæ jako rodzaj powszechnego programu dla chrzeœcijan i wszystkich ludzi XXI wieku. Z drugiej strony w póŸniejszych stuleciach wiele g³ównych elementów myœli Husa i ruchu husyckiego
zosta³o zrealizowanych i praktykowanych w ró¿nych Koœcio³ach chrzeœcijañskich,
w³¹cznie z Koœcio³em rzymskokatolickim, do którego Hus przynale¿a³. I jesteœmy
przekonani, ¿e istniej¹ pewne elementy, które mo¿na i nale¿y jeszcze bardziej
uwzglêdniæ, nie tylko w charakterze dowodu historycznego, lecz tak¿e ich znaczenia dla wspó³czesnoœci.
Jak to wyraŸnie pokazuj¹ tragiczne wydarzenia historii a¿ do dnia dzisiejszego,
kwestia prawdy, bêd¹ca jednym z kluczowych pojêæ nauki Jana Husa, bywa rozumiana przez wielu ludzi dwuznacznie. Prawda mo¿e jednoczeœnie wyci¹gaæ pomocn¹ d³oñ i d³oñ, która zabija – jedno i drugie w imieniu trzymania siê tej „prawdy”. ¯yæ prawd¹ w pozytywnym znaczeniu, jak mo¿na siê tego nauczyæ z nauki
Jana Husa, oznacza: staraæ siê zawsze o rozpoznanie prawdy, któr¹ reprezentuj¹
inni ludzie, zw³aszcza potrzeby ubogich. W chwili obecnej myœlimy szczególnie o
masie uchodŸców z terenu dzia³añ wojennych w Afryce i na Bliskim Wschodzie,
która napiera na nasze granice i doskwiera naszym sumieniom. ¯ycie prawd¹ w
tym kontekœcie oznacza dla nas: byæ solidarnym jeden dla drugiego i wobec ka¿dego, kto potrzebuje naszego zainteresowania, naszej pomocy i naszej bliskoœci.

Prawda, która dzieli, prawda, która jednoczy
Dla Jana Husa i jego zwolenników ostatecznym Ÿród³em prawdy by³a osoba Jezusa Chrystusa, który jest drog¹, prawd¹ i ¿yciem (J 14, 6), i Biblia, spisane autorytatywne S³owo Bo¿e, w którym znajdowali Jezusa jako ¿ywe S³owo Boga. Biblia
jest wspóln¹ podstaw¹, wspólnym dziedzictwem wszystkich chrzeœcijan jak te¿
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wielu ludzi dobrej woli; a przecie¿ nie jest ³atwo dochodziæ do ogólnie akceptowanej prawdy w sprawie wszystkich realiów wiary i ¿ycia. Œwiadczy o tym historia
Koœcio³ów chrzeœcijañskich – pe³na podzia³ów, przeœladowañ „heretyków” i
wszystkich, których tryb ¿ycia nie pasowa³ do dominuj¹cego ujêcia wiary. My w
IEF jesteœmy przekonani o tym, ¿e zadanie poszukiwania prawdy dla ka¿dego
chrzeœcijanina, ka¿dej kobiety i ka¿dego mê¿czyzny za ka¿dym razem zaczyna siê
od nowa. W zgodzie z Janem Husem rozumiemy zatem Bibliê jako niezbêdny
przewodnik na tej drodze, drodze, któr¹ mo¿na kroczyæ tylko wspólnie w ramach
spo³ecznoœci wzajemnego zaufania i wsparcia.
Serce nabo¿eñstwa chrzeœcijañskiego, Eucharystiê, spotka³ w historii chrzeœcijañstwa ten sam dwuznaczny los. Jest ona najg³êbsz¹ tajemnic¹ Boga, który sta³ siê
cz³owiekiem, który ca³y swój byt oferuje ludzkoœci, by otworzyæ jej bramy do pe³ni
¿ycia i mi³oœci, a przecie¿ sta³a siê ona Ÿród³em podzia³ów, nieporozumieñ i separacji. Ubolewamy g³êboko z tego powodu i jesteœmy przekonani, ¿e sakrament Cia³a i Krwi Chrystusowej jest Ÿród³em jednoœci, która przezwyciê¿a wszystkie ludzkie podzia³y. W teologicznym i liturgicznym programie ruchu husyckiego znajdujemy wa¿ne elementy, które wspieraj¹ tê jednoœæ. Do nich nale¿y u¿ywanie
jêzyków ojczystych, które wszystkim uczestnikom umo¿liwia rozumienie, póŸniej
przez wiêkszoœæ Koœcio³ów akceptowane i wreszcie w wyniku Soboru Watykañskiego II tak¿e przez Koœció³ rzymskokatolicki. Innym elementem jest udzielanie
kielicha tak¿e œwieckim, co w rezultacie zbli¿a do siebie ordynowanych i œwieckich. Wszystko to odbywa siê po to, aby Koœció³ móg³ byæ naprawdê jednym ludem i jednym cia³em.

Gojenie zranionej historii: droga do pojednania
Tragiczna œmieræ Jana Husa podczas Soboru w Konstancji 6 lipca 1415 wywo³a³a ³añcuch dewastuj¹cych wydarzeñ nie tylko w historii Czech. Wojny pod znakiem krzy¿a by³y prowadzone przeciwko zwolennikom Husa a husyci stosowali
przemoc wobec katolickich zakonników i œwieckich. To wszystko, religijna nietolerancja i przemoc póŸniejszych stuleci, zrani³o g³êboko kraj Jana Husa na ciele i
duszy. Potêpienie zastosowania przemocy wobec Jana Husa w imiê prawdy i potêpienie w rzeczywistoœci wszystkich prób zmierzaj¹cych do nadu¿ywania religii i
wolnoœci religijnej, s¹ niezbêdn¹ czêœci¹ sk³adow¹ ka¿dej próby osi¹gniêcia uzdrowienia i pojednania.
Bardzo cenimy fakt, ¿e Koœció³ rzymskokatolicki w osobie papie¿a Jana Paw³a
II uzna³ Jana Husa jako reformatora Koœcio³a i na zakoñczenie sympozjum w Rzymie 18 grudnia 1999 da³ wyraz „g³êbokiemu ubolewaniu z powodu strasznej
œmierci Jana Husa” oraz temu, „¿e powsta³a rana w sercach i duszach narodu cze-
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skiego sta³a siê Ÿród³em konfliktów i podzia³ów”. Oraz wyrazi³ nadziejê, „¿e decyduj¹ce kroki na drodze do pojednania i prawdziwej jednoœci w Chrystusie mog¹
byæ podjête”. By³ to wa¿ny krok w kooperacji z grup¹ uczonych, którzy zbadali
najwa¿niejsze rysy ¿ycia i dzie³a Jana Husa z pozycji Koœcio³a rzymskokatolickiego i z szerszego ekumenicznego punktu widzenia. Kieruj¹c siê t¹ perspektyw¹ papie¿ Franciszek 15 czerwca 2015 da³ wyraz swojemu przekonaniu: „W œwietle
tego zbli¿enia trzeba podj¹æ dalsze badania na temat procesu, dzie³a i wp³ywu Jana
Husa. Takie zbadanie, przeprowadzone bez ideologicznego wp³ywu, wyœwiadczy
wa¿n¹ przys³ugê prawdzie historycznej, wszystkim chrzeœcijanom i ca³emu spo³eczeñstwu daleko poza (czeskimi) narodowymi granicami”.
Jako Miêdzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna po tych dwóch zachêcaj¹cych
krokach papie¿a Jana Paw³a II i papie¿a Franciszka spodziewamy siê trzeciego
kroku: rehabilitacji Jana Husa jako „reformatora Koœcio³a”, miêdzy innymi przez zniesienie jego potêpienia jako heretyka, które wywo³a³o tak wiele
„konfliktów i podzia³ów”. Wraz z papie¿em Janem Paw³em II wzywamy publicznie do podjêcia „decyduj¹cych kroków na drodze do pojednania i prawdziwej jednoœci w Chrystusie”.
Praga, 28 sierpnia 2015 roku
T³umaczenie: Karol Karski
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KOŒCIÓ£ JAKO WSPÓLNOTA
WSPÓLNEGO ŒWIADECTWA
DLA KRÓLESTWA BO¯EGO
Raport z trzeciej fazy
miêdzynarodowego dialogu teologicznego
miêdzy Koœcio³em katolickim
a Œwiatowym Aliansem Reformowanym
(1998 – 2005)

Przegl¹d treœci
WPROWADZENIE
Rozdzia³ I:
KRÓLESTWO BO¯E W PIŒMIE I TRADYCJI
1. Nauka biblijna
2. Historia i tradycja
3. Konwerguj¹ce perspektywy teologiczne
Rozdzia³ II:
DAWAÆ ŒWIADECTWO DLA KRÓLESTWA BO¯EGO:
TRZY RAPORTY Z RÓ¯NYCH KONTEKSTÓW
1. Wspieranie praw kanadyjskich aborygenów
2. Sprzeciwianie siê apartheidowi w Afryce po³udniowej
3. Wspieranie pokoju w Irlandii Pó³nocnej
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Rozdzia³ III:
ROZPOZNAWANIE WOLI BO¯EJ W S£U¯BIE DLA KRÓLESTWA
BO¯EGO
1. Formowanie os¹du i Duch Œwiêty
2. Wspólne Ÿród³a formowania os¹du
3. Ró¿nice miêdzy reformowanymi i katolikami rzymskimi w pos³ugiwaniu
siê Ÿród³ami
4. Ró¿ne wzorce formowania os¹du
5. Sposób funkcjonowania tych wzorców w ekumenicznej wspó³pracy
6. Mo¿liwoœci wspólnego formowania os¹du i wspólnego œwiadectwa
Rozdzia³ IV:
KRÓLESTWO BO¯E A KOŒCIÓ£
1. Jezus, Królestwo Bo¿e a Koœció³
2. Œwiêtowanie Królestwa Bo¿ego w nabo¿eñstwie
3. Dawanie œwiadectwa o Królestwie Bo¿ym s³owem i czynem
4. Królestwo Bo¿e jako zasada postêpowania
5. Pog³êbienie naszego wspólnego rozumienia Koœcio³a
Rozdzia³ V:
DIALOG I WSPÓLNE ŒWIADECTWO
1. Dialog ekumeniczny jako wspólne œwiadectwo
2. Dialog jako doœwiadczenie pojednawcze
3. Dialog, gojenie wspomnieñ i pojednanie wspólnot
4. Doœwiadczenie jednoœci we wspólnym œwiadectwie dzisiaj
5. W poszukiwaniu wiêkszego wspólnego œwiadectwa w teraŸniejszoœci
6. Jednoœæ we wierze i dzia³aniu
KONKLUZJA
ZA£¥CZNK:
Temat Królestwa Bo¿ego w miêdzynarodowym dialogu teologicznym
Lista uczestników
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Wprowadzenie
1. „Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego”.
Tak brzmia³ g³ówny temat miêdzynarodowych rozmów teologicznych, które by³y
prowadzone przez Koœció³ katolicki i Œwiatowy Alians Reformowany w latach
1998 – 2005. Chodzi³o o trzeci¹ fazê miêdzynarodowego dialogu reformowanokatolickiego. Doroczne spotkania odby³y siê w Wenecji, W³ochy (1998), Oegstgeest, Holandia (1999), Castel Gandolfo, W³ochy (2000), Kapsztadzie, Afryka po³udniowa (2001), Newry, Irlandia Pó³nocna (2002), Toronto, Kanada (2003) i Wenecji, W³ochy (2004). Podgrupa, która mia³a sporz¹dziæ raport i przygotowaæ jego
publikacjê spotyka³a siê w Rzymie, W³ochy (2004 i 2005) i Genewie, Szwajcaria
(2005); nastêpnie przekaza³a rezultat swej pracy Komisji dla krytycznego zbadania i zaakceptowania.
2. Ponad trzydzieœci piêæ lat temu, kiedy spotkali siê przedstawiciele Koœcio³ów
katolickiego i reformowanego, aby wyjaœniæ, czy oficjalne rozmowy w ramach miêdzynarodowej wspólnej komisji s¹ po¿¹dane i wykonalne, porozumiano siê co do
trzech tematów, które w pierwszym rzêdzie nale¿y opracowaæ; by³y to: chrystologia,
eklezjologia i postêpowanie chrzeœcijan w œwiecie. Te trzy tematy odnajdujemy w
trzech teologicznych rundach dialogu, które od tego czasu przeprowadzono.
3. G³ówny temat pierwszej fazy rozmów brzmia³: Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie. Temat ten wybrano w przekonaniu, ¿e „mo¿e mieæ znaczenie nie
tylko dla ostatecznego zbawienia cz³owieka, ale tak¿e dla jego ziemskiego i doczesnego ¿ycia i szczêœcia”1 . Poza tym oczekiwano, ¿e „dyskusja (…) sprawi, i¿ ujawni¹ siê ró¿nice istniej¹ce miêdzy obu tradycjami i ¿e szczere uznanie tych ró¿nic
mog³oby pomóc obu tradycjom w ich przezwyciê¿eniu”2 . Raport koñcowy, czyli zrewidowana wersja wspólnych ustaleñ, które czyniono zawsze pod koniec ka¿dej z piêciu sesji, dotyczy³ nastêpuj¹cych tematów: stosunku Chrystusa do Koœcio³a, autorytetu nauczaj¹cego Koœcio³a, obecnoœci Chrystusa w œwiecie, Eucharystii i urzêdu3.
4. Druga faza dialogu (1984-1990) zajê³a siê rozumieniem Koœcio³a. Raport
koñcowy Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a4 rozpoczyna siê mocnym postano1
Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie. Raport koñcowy z dialogu miêdzy Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Sekretariatem do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan (1977), nr 5, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1988 z. 1 (21), s. 74.
2
Tam¿e, nr 5.
3
Tam¿e, nr 6.
4
Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a. Miêdzynarodowy dialog reformowano-rzymskokatolicki, druga faza: 19841990, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2000 z. 2 (46), s. 75-128.
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wieniem pojednania wspomnieñ przez wzajemne wyjaœnienie partnerów dialogu
motywów eklezjologicznych i reformatorskich swoich poprzedników z XVI wieku
jak te¿ swoich w³asnych postaw. Raport zawiera wspólne wyznanie wiary, które
mówi o Jezusie Chrystusie jako jedynym poœredniku miêdzy Bogiem a ludzkoœci¹,
usprawiedliwieniu z ³aski przez wiarê oraz roli Koœcio³a w wydarzeniu usprawiedliwienia. Ponadto eksponuje pewne specyficzne reformowane i katolickie pogl¹dy na Koœció³, jego kontynuacjê w czasie i rozumienie urzêdów. W ostatnim rozdziale zatytu³owanym „Dalsza droga” Raport stwierdza: „’¯yæ dla siebie’ jako
Koœcio³y musi tak¿e oznaczaæ ‘dawanie wspólnego œwiadectwa’”5 .
5. Wybieraj¹c temat „Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego” dla obecnej fazy rozmów obie wspólnoty chcia³y rzuciæ nowe
œwiat³o na oba w³aœnie wymienione obszary eklezjologii i wspólnego œwiadectwa.
Zamierzali wyraŸniej wyeksponowaæ komplementarnoœæ miêdzy reformowanym
zaakcentowaniem Koœcio³a jako creatura verbi a katolickim zaakcentowaniem
Koœcio³a jako sacramentum gratiae, co zosta³o uwydatnione w raporcie Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a6 . Poza tym chodzi³o im o przemyœlenie ekumenicznego
znaczenia wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego7 .
6. W swoim nastawieniu na przezwyciê¿enie naszych historycznych podzia³ów dialog reformowano-katolicki od pocz¹tku zwraca³ szczególn¹ uwagê na kwestiê w³aœciwej metody, by móc sprostaæ ekumenicznym doœwiadczeniom, potrzebom i nadziejom naszych wspólnot, które ich doœwiadczaj¹ i poœwiadczaj¹ w ró¿norodnych sytuacjach na ca³ym œwiecie. Ci, którzy przygotowywali ten dialog w
póŸnych latach szeœædziesi¹tych, byli mocno przekonani o tym, ¿e „w stosunkach
miêdzy obu naszymi tradycjami wystêpuj¹” nie tylko „specyficzne problemy”, lecz
tak¿e wspólna troska, „jak przyczyniæ siê do lepszego zamanifestowania znaczenia
Chrystusa w œwiecie dzisiejszym”8 . Praca ekumeniczna, o której mówi raport Ku
wspólnemu rozumieniu Koœcio³a, zosta³a przeprowadzana w ramach starañ o pojednanie wspomnieñ, anga¿uj¹c wspólnoty rzymskokatolickie i reformowane w
sposób, ¿e relacja miêdzy obiema tradycjami w historii zosta³a unaoczniona na
podstawie lokalnych studiów monograficznych.
7. Tak¿e trzecia faza naszego dialogu stara³a siê o odpowiedni¹ metodologiê.
Dialog by³ ca³kowicie naznaczony intensywn¹ dyskusj¹ na temat ekumenicznej
metodologii, w której fronty przebiega³y niekiedy w poprzek tradycyjnych granic
Tam¿e, nr 157.
Tam¿e, nr 106-109.
7
Por. tam¿e, nr 152-154, 157.
8
Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie, nr 4.
5

6
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konfesyjnych. Dyskusja charakteryzowa³a siê g³êbokim d¹¿eniem do wyra¿enia
zarówno zmagañ o przezwyciê¿enie chrzeœcijañskich podzia³ów jak i wi¹¿¹cym
siê z tym zmaganiem podzia³ami miêdzy spo³eczeñstwami, narodami, kulturami i
religiami we wspó³czesnym œwiecie. Oczywiœcie, prowadzi to niekiedy do napiêcia, które powstaje, gdy wierz¹cy k³ad¹ jednostronne akcenty przy koreluj¹cych
kompleksach tematycznych jak praktyka i teoria, teologia kontekstualna i uniwersalna, ¿ycie chrzeœcijañskie i doktryna chrzeœcijañska, jednoœæ chrzeœcijañska w
walce o sprawiedliwoœæ oraz jednoœæ chrzeœcijañska w kwestiach wiary, sakramentów i urzêdu.
8. W wewnêtrznej strukturze przed³o¿onego Raportu i w uk³adzie rezultatów
odzwierciedlaj¹ siê zarówno intensywna dyskusja jak równie¿ metodologiczne
konwergencje, które powsta³y w jej wyniku. Odpowiednio wspólna komisja zadecydowa³a, by tematem Królestwa Bo¿ego zaj¹æ siê najpierw przez nawi¹zanie do
Ÿróde³ wiary chrzeœcijañskiej, a w pierwszym rzêdzie przez odwo³ywanie do pism
biblijnych. Praca egzegetyczna a tak¿e codzienne rozwa¿anie tekstów biblijnych
podczas modlitw porannych i wieczornych pomog³y nam doœwiadczyæ wzrostu
wzajemnego respektu i wspólnej przyjaŸni oraz w uznaniu ekumenizmu duchowego jako istotnego elementu we wspólnym poszukiwaniu wspólnoty wiary i ¿ycia,
która ju¿ teraz daje œwiadectwo o przysz³ym zespoleniu wszystkich rzeczy w Chrystusie. Po nawi¹zaniu do Ÿróde³ biblijnych nast¹pi³o badanie dziedzictwa patrystycznego oraz teologii reformowanej i katolickiej od XVI wieku. Te elementy
sk³adaj¹ siê w zasadzie na treœæ pierwszego rozdzia³u przed³o¿onego Raportu.
9. Rozdzia³ drugi zajmuje siê œwiadectwem o Królestwie Bo¿ym, jakie sk³adaj¹ dzisiaj chrzeœcijanie reformowani i katoliccy w sytuacjach szczególnych wyzwañ. Dla umo¿liwienia takiej refleksji Wspólna Komisja postanowi³a odbyæ swoje spotkanie w roku 2001 w Afryce po³udniowej, w roku 2002 w Irlandii Pó³nocnej
i w roku 2003 w Kanadzie9 . W rezultacie rozdzia³ drugi zawiera trzy raporty
œwiadków ¿ycia chrzeœcijañskiego w trwaj¹cej konfrontacji z nadzwyczajnymi
wyzwaniami: systemem apartheidu w Afryce po³udniowej, poszukiwaniem pokoju
i pojednania w Irlandii Pó³nocnej oraz walk¹ o sprawiedliwoœæ dla pierwotnych
mieszkañców Kanady.
10. Podczas zajmowania siê œwiadectwami na rzecz Królestwa Bo¿ego Wspólna Komisja w takich wyzwaniach rozpozna³a szczególne znaczenie ekumenicznej
9
Podczas dwóch z wymienionych spotkañ zlecono teologowi reformowanemu i katolickiemu przedstawienie
referatu na temat prób podejmowanych przez ich Koœcio³y na temat dawania œwiadectwa w nadzwyczajnych kontekstach.
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refleksji w sposób, w jaki wspólnoty chrzeœcijañskie w swoich szczególnych kontekstach wyrabiaj¹ sobie zdanie w odniesieniu do woli Bo¿ej. Przeto trzeci rozdzia³
skupia uwagê na naszych wspólnych Ÿród³ach poznania oraz na tym, jak katolicy i
reformowani pos³uguj¹ siê nimi w swych specyficznych wzorcach kszta³towania
opinii. Wreszcie nastêpuj¹ przemyœlenia na temat mo¿liwoœci wspólnego poznawania i wspólnego œwiadectwa.
11. Pierwsze trzy rozdzia³y tego Raportu oferuj¹ obiecuj¹c¹ bazê dla dalszych
badañ nad niektórymi aspektami istoty Koœcio³a (rozdzia³ IV). Wspólna praca w
zakresie eklezjologii, która zosta³a podjêta w obecnej fazie dialogu, inspirowa³a siê
nadziej¹, ¿e przemyœlenie eklezjologii w œwietle nowego dowartoœciowania Królestwa Bo¿ego i d¹¿enia do chrzeœcijañskiego pos³uszeñstwa otworzy nowe ekumeniczne mo¿liwoœci, które z kolei mog¹ staæ siê Ÿród³em nowej wytrwa³oœci w zaanga¿owaniu i zobowi¹zaniu dla jednoœci, do której wzywa nas Bóg.
12. Ostatni rozdzia³ Raportu oferuje wreszcie w raczej medytacyjnym jêzyku
refleksjê nad kwestiami ekumenii duchowej, które dla naszego tematu i naszego
wspólnego ¿ycia maj¹ centralne znaczenie. Przy tym sam nasz dialog jest ju¿ elementarnym aktem wspólnego œwiadectwa i pojednawczym doœwiadczeniem, które
wzywa do dalszego pojednania wspomnieñ, jak nas pos³uszeñstwo wobec tego
wezwania do jednoœci w wierze i dzia³aniu prowadzi do wspólnego œwiadectwa, w
którym dochodzi do dzielenia siê z ubogimi znakami Królestwa Bo¿ego.
13. Czyni¹c temat Królestwa Bo¿ego przedmiotem naszych badañ, zdawaliœmy
sobie sprawê, ¿e zajê³y siê nim ju¿ inne dialogi dwustronne. Raporty z tych dialogów stanowi¹ bogaty zasób materia³ów. Zajmowa³y siê one takimi tematami, jak
relacja miêdzy Królestwem Bo¿ym a Koœcio³em, relacja miêdzy Królestwem Bo¿ym a œwiatem wzglêdnie stworzeniem i wreszcie tak¿e implikacjami Królestwa
Bo¿ego dla stosunków miêdzy Koœcio³em a œwiatem. Tak¿e ilustruj¹ one ró¿ne
pogl¹dy partnerów dialogu odnoœnie do poszczególnych aspektów Królestwa Bo¿ego. By nie powtarzaæ wykonanej pracy, Wspólna Komisja postanowi³a usystematyzowaæ sposób podejœcia, w jaki dwustronne dialogi traktowa³y temat Królestwa Bo¿ego. Rezultaty tego przedsiêwziêcia nie zostaj¹ wprawdzie przedstawione
w ramach odrêbnego rozdzia³u niniejszego Raportu, lecz z dialogów tych zaczerpnêliœmy wiele impulsów. Przeto jako cenne Ÿród³o dla dalszych badañ streszczamy
je w za³¹czniku.
14. Niniejsza Wspólna Komisja prosi swoich zleceniodawców – Œwiatowy
Alians Koœcio³ów Reformowanych i Papieska Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan – o
zbadanie i ocenê Raportu Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla KróSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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lestwa Bo¿ego. Prosi ich uprzejmie o zapewnienie temu Raportowi mo¿liwie szerokiego rozpowszechnienia i udzielenie odpowiedniego wsparcia w procesie jego recepcji. Mamy nadziejê, ¿e ten Raport przyczyni siê do wymiany teologicznej,
wniesie wk³ad do ekumenicznego rozwoju i wzajemnego zrozumienia oraz sprzyjaæ bêdzie intensyfikacji wspólnego œwiadectwa na wszystkich p³aszczyznach
¿ycia naszych Koœcio³ów.
15. W trakcie naszych spotkañ znajdowaliœmy siê stale pod wra¿eniem postawy
wielu chrzeœcijan – mê¿czyzn i kobiet, m³odych i starych – których wierna postawa
uczniowska wobec zapowiedzianego w Ewangeliach Królestwa Bo¿ego (Mt 13, 52)
powstrzymuje przed konformizmem wobec podzielonego œwiata i chrzeœcijañstwa.
Przeciwnie, bycie uczniami sk³ania ich czynienia ofiary z w³asnego ¿ycia (por. Rz 12,
1), by tym sposobem zagoiæ rany spowodowane chrzeœcijañskim roz³amem i ludzkim wyobcowaniem. Mo¿liwoœæ spotkania w prawdziwie trudnych sytuacjach takich
sióstr i braci by³o dla uczestników wielk¹ motywacj¹ w doprowadzeniu do koñca
serii teologicznych rozmów. Mamy nadziejê, ¿e w odpowiednim czasie bêdzie mo¿liwa do podjêcia czwarta runda dialogu, która wykorzysta wyniki gruntownego procesu recepcji tego Raportu. „Niech nadejdzie Królestwo Bo¿e!”

Rozdzia³ I

Królestwo Bo¿e w Piœmie Œwiêtym i Tradycji
16. „Przybli¿y³o siê Królestwo Bo¿e, upamiêtajcie siê i wierzcie Ewangelii”
(Mk 1, 15). Tak rozpocz¹³ Jezus swoje publiczn¹ dzia³alnoœæ i przedstawi³ w ten
sposób punkt wyjœcia dla wszelkiej póŸniejszej refleksji chrzeœcijañskiej nad Królestwem Bo¿ym i wszelkiej z nim zwi¹zanej dzia³alnoœci. Jak ju¿ wspomniano we
Wprowadzeniu, obecna faza dialogu reformowano-katolickiego rozpoczê³a siê od
nawi¹zania do naszych wspólnych Ÿróde³ w Piœmie Œwiêtym i Tradycji, przy czym
wnet zadecydowano, aby uwzglêdniæ tak¿e wspó³czesne œwiadectwa o Królestwie
Bo¿ym w naszych obu wspólnotach. Pierwsze dwa rozdzia³y naszego Raportu rekapituluj¹ tê drogê. Rozdzia³ pierwszy bada naukê biblijn¹ o Królestwie Bo¿ym
oraz sposób, w jaki rozumiano j¹ na przestrzeni dziejów, koñcz¹c na prezentacji
zbie¿nych perspektyw teologicznych, które wynik³y z naszej dyskusji. Rozdzia³
drugi prezentuje potem ró¿ne opisy wspólnego œwiadectwa, które oferuj¹ naszemu
dialogowi i naszej refleksji bogate Ÿród³o dokumentuj¹c, jak chrzeœcijanie w naszych wspólnotach starali siê ¿yæ zgodnie z wartoœciami Królestwa Bo¿ego.
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1. Nauka biblijna
17. Temat Królestwa Bo¿ego zosta³ w tej trzeciej fazie dialogu wybrany jako
podstawa naszych ekumenicznych wysi³ków z powodu swojego g³êbokiego zakorzenienia biblijnego, a tak¿e poniewa¿ w okresie reformacyjnego roz³amu koœcielnego zosta³ zaniedbany w porównaniu z innymi tematami po obu stronach
(w ka¿dym razie w znaczeniu wspó³czesnych studiów biblijnych) i wreszcie poniewa¿ jest bardzo pomocny przy nawi¹zywaniu do aktualnych spraw chrzeœcijan, które w naszym turbulentnym œwiecie wi¹¿¹ siê z nadziej¹ na wiêcej pokoju,
sprawiedliwoœci i radoœci w Duchu Œwiêtym (Rz 14, 17).
18. Biblijne mówienie o Królestwie Bo¿ym jest problemem z³o¿onym. Terminy
biblijne malkuth (po hebrajsku) i basilea (po grecku) mog¹ byæ w trojaki sposób
przet³umaczone na wspó³czesne zró¿nicowane jêzyki w zale¿noœci od kontekstu i
k³adzenia akcentów w biblijnym tekœcie oryginalnym. Tam gdzie pojêcie basilea
odnosi siê do urzêdu króla, t³umaczy siê je jako „królewskoœæ” (kingship). Gdzie
odnosi siê do sprawowania w³adzy królewskiej, t³umaczy siê je s³owem „panowanie” (reign). Gdzie dotyczy rz¹dzenia ludem i terytorium pod w³adz¹ króla, tam
t³umaczy siê je za pomoc¹ s³owa „królestwo” (kingdom). Wspó³czesne przek³ady
Biblii na angielski preferuj¹ w dalszym ci¹gu pojêcie „kingdom”. Ten przek³ad ma
tê zaletê, ¿e strze¿e konkretnych spo³ecznych i politycznych konotacji obrazu biblijnego wobec tendencji ograniczania pojêcia do czegoœ czysto duchowego i dalekiego od œwiata, tendencji, które króla (Boga, Chrystusa) oddzielaj¹ od swojego
Królestwa. Z drugiej strony niektórym ludziom brzmi to wyra¿enie nie tylko archaicznie, lecz tak¿e obco.
19. Dla niektórych pojêcie „Królestwo Bo¿e” ma dzisiaj konotacje systemów feudalnych, struktur monarchicznych, autorytaryzmu, homogenicznoœci,
drêtwoty, ekskluzywnoœci, uprzedzenia w zakresie p³ci i rz¹du, który stara siê
t³umiæ ludzk¹ wolnoœæ i sprawiedliwoœæ. Na œwiecie istniej¹ jeszcze monarchie i
ta forma rz¹dów jest w pe³ni akceptowana przez niektórych w formie konstytucyjnego ograniczenia. Biblijnie pojêcie Królestwa Bo¿ego jest opcj¹ na rzecz
sprawiedliwoœci, pokoju i wspólnoty (koinonia), która zaprasza wszystkich do
osobistego zaanga¿owania, uczestnictwa i ¿ycia w oparciu o jednoœæ w ró¿norodnoœci. Musimy przeto mówiæ z rozwag¹ o basileia tou theou. Niektóre opcje, które zosta³y zaproponowane w naszej dyskusji, brzmi¹: panowanie Bo¿e, wspólnota, gospodarstwo Bo¿e, wspólnota Bo¿a. W wyborze wyra¿enia dla basileia
tou theou powinniœmy podkreœlaæ upe³nomocniaj¹ce i daj¹ce moc aspekty tego
pojêcia.
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20. Biblia wypowiada siê w symbolach i metaforach, do których nale¿y „Królestwo Bo¿e”. Symbol ten powinien opisaæ Bo¿y stosunek do œwiata i Jego plan dla
tego œwiata w ostateczny, choæ jeszcze analogiczny sposób. Objawia on wierne
przywi¹zanie Boga do swojego stworzenia z codziennym ¿yciem cz³owieka w³¹cznie. Pe³nia Królestwa Bo¿ego jest wielk¹ ostateczn¹ ³ask¹ Boga dla tego œwiata.

1.1. Bóg panowania Bo¿ego
21. Temat Królestwa Bo¿ego daje siê wykorzystaæ dla powi¹zania wielu ró¿nych
w¹tków, które mo¿na znaleŸæ w Starym Testamencie i które s³u¿¹ do torowania drogi
Ewangelii. Chocia¿ starotestamentowe badania nie doprowadzi³y do jasnego konsensu, to jednak na szeroki obraz sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce aspekty: (1) Bóg jako król
ca³ego stworzenia10 ; (2) Bóg jako król Izraela (1 Sm 8, 7); (3) nadzieja eschatologiczna i Bo¿e panowanie11 ; (4) pojêcia ludu wybranego i wybrania (np. Rdz 12, 3);
(5) tradycja roku jubileuszowego z Ksiêgi Kap³añskiej 25, zgodnie z któr¹ ziemia,
która zosta³a sprzedana, co piêædziesi¹t lat wraca³a do swoich pierwotnych w³aœcicieli; i (6) tradycja kultu w Izraelu, w ramach którego podczas nabo¿eñstwa œwi¹tynnego poœwiadczone zostaje doœwiadczenie Boga jako suwerennego Pana12 .
22. Nowy Testament podejmuje starotestamentow¹ myœl. Dla Paw³a Bóg objawiony w Chrystusie nie jest innym ni¿ Bóg izraelskiego monoteizmu13 . Bóg jest
¿ywym i prawdziwym Bogiem14 . Wszyscy tzw. „bogowie”, którzy byli czczeni
przez pogan, nie byli w istocie „¿adnymi bogami” (Ga 4, 8). Bo¿kowie koniec koñców nie s¹ rzeczywistoœci¹ (1 Kor 10, 20-21). Szatan jest wrog¹ si³¹ sprzeciwiaj¹c¹
siê Bogu15 . Szatan i inne moce s¹ wobec Boga bezsilne (Rz 8, 38-39). Dla Paw³a
Bóg jest stwórc¹ kosmosu16 . Bóg porz¹dkuje wszystkie rzeczy zgodnie z w³asnymi
przewidywaniami17 . Bóg jest sprawiedliwym sêdzi¹18 .
23. Ewangelie synoptyczne opisuj¹ Boga, ojca Jezusa Chrystusa, jako mi³osiernego, ³askawego19 , kochaj¹cego20 , przebaczaj¹cego (Mt 6, 12; Mk 11, 25) i troskliIz 40, 12-17.21-23; Ps 74, 12-17; Ps 95, 3-5.
Jr 23, 5-6; Iz 2, 2; 11, 1-9; 25, 6-10; 60; 61, 1-4; Oz 11, 10-11.
12
Wj 15, 13-18; Iz 6, 1-13; 33, 17-22; Za 14, 9; Ps 11, 4; 24; 29, 9-10; 47; 48, 1-3; 68, 32-36; 74, 12-14; 89, 15;
93; 95, 1-7; 96; 97; 98; 99; 102, 12-17; 145, 1.10-21; 146, 5-10; 149; 150.
13
Por. 1 Kor 8, 1-4; Ga 3, 20; Rz 3, 30; por. Ef 4, 6; 1 Tm 1, 17; 2, 5; 6, 15-16.
14
1 Tes 1, 9; Rz 9, 26; 2 Kor 3, 3; 6, 6; pot. 1 Tm 3, 15; 4, 10.
15
1 Kor 5, 5; 1 Tm 1, 20; 2 Kor 12, 7.
16
Rz 1, 20; 4, 17; por. 1 Tm 4, 4.
17
Rz 13, 1-5; 8, 28-30; 9, 19-22; 11, 29-32.
18
Rz 2, 6-11; 2 Kor 5, 10.
19
£k 6, 36; 11, 9-13; Mt 6, 31-33; 7, 7-11; por. £k 15, 11-32.
20
Mt 18, 23-25; £k 15, 11-32; Mt 20, 1-6; por. 1 J 4, 8-10.
10
11
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wego21 . Bóg widzi w ukryciu (Mt 6, 1-6) i os¹dza (Mt 25, 31-46). Bóg jest Bogiem
mi³osierdzia i sprawiedliwoœci. Wezwanie do pokuty w kazaniu Jezusa jest nagl¹ce: bezpoœrednia i suwerenna obecnoœæ Boga jest blisko. Czas oczekiwania przemin¹³ i ustanowienie sprawiedliwych stosunków jest blisko. W tym czasie same
s³owa nie wystarcz¹: „Nie ka¿dy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pe³ni wolê Ojca Mojego, który jest w niebie”
(Mt 7, 21; £k 6, 46). Jesteœmy wezwani, by byæ mi³osiernymi, jak Bóg jest mi³osierny i odmawianie postawy mi³osiernej wprowadza nas w konflikt z wol¹ Bo¿¹.
24. Ewangelia wed³ug Jana podkreœla, ¿e Bóg jest duchem (J 4, 24). Nikt nigdy
Boga nie widzia³ (1, 18), g³osu Jego nie s³ysza³ ani postaci Boga nie widzia³ (5,
37). Jedyny prawdziwy Bóg (17, 3) dzia³a do dzisiaj jako stwórca wszechœwiata (5,
17), przepe³niony mi³oœci¹ do wszystkich ludzi (3, 16). Metaforyka rodzinna odgrywa wa¿n¹ rolê w Ewangelii wed³ug Jana. Za pomoc¹ relacji ojciec-syn wyra¿ona zostaje bliskoœæ i dostêpnoœæ Boga. Jan interpretuje ojcostwo Boga w nowy sposób, dokonuj¹c jego demitologizacji i wyzwalaj¹c z patriarchalnych pojêæ w³adzy.
Bóg wysy³a swojego Syna w swojej trosce o cierpi¹c¹ i potrzebuj¹c¹ pomocy ludzkoœæ (1, 14; 3, 16). Ta metaforyka opisuje ruch dwustronny dawania i przyjmowania (12, 32). Bóg gromadzi wspólnotê wierz¹cych (por. 17, 6), oœwieca j¹ i uczy za
poœrednictwem Ducha Œwiêtego (14, 26; 16, 12-13) przez uœwiêcenie, przygotowywanie i wysy³anie (20, 21-22).
25. Dla Jana istnieje œcis³y zwi¹zek miêdzy Królestwem Bo¿ym a poznaniem
Boga. W J 3, 3-5 pisze ewangelista, ¿e odrodzenie z góry jest równoznaczne z poznaniem Boga; widzi siê Królestwo Bo¿e i wchodzi weñ. Dla Jana Królestwo Bo¿e
jest wprawdzie procesem zyskiwania poznania, zwrot „z góry” jednak wyjaœnia, ¿e
Królestwo Bo¿e nie jest w zakresie ludzkich mo¿liwoœci; jest wy³¹cznie spraw¹
Boga wprowadzanie Jego Królestwa. Bóg obdarza tym poznaniem, które polega na
Bo¿ym samoobjawieniu, z wysokoœci. Jest to doœwiadczenie ¿ycia wiecznego (J
17, 3), wzrastaj¹ce poznanie Boga przez moc Jego samoobjawienia. Staje siê ono
mo¿liwe przez ucieleœnienie Logosu (J 1, 14).

1.2. Królestwo Bo¿e jako przysz³e i teraŸniejsze,
jako dar i zadanie
26. Z œciœle egzegetycznego punktu widzenia mowa o Królestwie Bo¿ym w Starym Testamencie – rozumianym jako ustanowionym przez Boga panowaniem nad
œwiatem, które nastêpuje po czterech imperiach (Babilon, Media, Persja, Grecja) i
21

Mt 6, 26-28. 31; £k 12, 24; Mt 18, 10; 5, 43-45.
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Bo¿e panowanie nad Izraelem-Jude¹ rozszerza na ca³y œwiat – wystêpuje tylko na
koñcu apokaliptycznych wizji Daniela22 . Te wyobra¿enia wywar³y wp³yw na Jana
Chrzciciela i Jezusa, zw³aszcza w zakresie powi¹zania wyobra¿enia Królestwa Bo¿ego z oczekiwaniem Syna Cz³owieczego (Mk 8, 38-9, 1). Tak¿e wizja przysz³ego
mesjanistycznego Królestwa Bo¿ego w Proto-Izajaszu (11, 1-10), inspirowana Amosem (4, 1-13; 5, 18-24) i Micheaszem (4, 1-4), wnios³a bezpoœredni wk³ad do Jezusowej wizji Królestwa Bo¿ego opartego na sprawiedliwoœci i pokoju. Deutero-Izajasz
(61, 1-2; 58, 6-9) odgrywa tu tak¿e swoj¹ rolê (por. £k 4, 16-30, zw³aszcza wersety
18-19). Wizja Izajasza oferuje nadziejê dla ludzkoœci i ca³ego stworzenia, wyra¿aj¹c
j¹ w obrazach pokoju i braku przemocy w œwiecie zwierz¹t.
27. Nadejœcie Królestwa Bo¿ego zostaje ju¿ zapowiedziane w pierwszych s³owach publicznej s³u¿by Jezusa23 , znajduje siê ono w centrum Jego modlitwy (Mt 6,
10 par £k 11, 2) i tworzy horyzont Jego nadziei (Mk 14, 2). Ta wizja, orêdzie i obietnica jest zwi¹zana z Synem Cz³owieczym a przez to z chrystologi¹. Przez to, ¿e nadzieja na nadejœcie Królestwa Bo¿ego na ziemi jawi siê jako schemat nastêpuj¹cych
po sobie eonów historii zbawienia24 , zawiera ona pocz¹tek chrzeœcijañskiej teologii
historii. Etyczna treœæ Królestwa Bo¿ego opiera siê na sprawiedliwoœci (Mt 6, 33),
pokoju i radoœci w Duchu Œwiêtym (Rz 14, 17). Historycznie ujmuj¹c obietnica biblijna przysz³ego Królestwa Bo¿ego nie prowadzi do biernoœci i kwietyzmu. Raczej
relatywizuje ona aktualne – czêsto przygnêbiaj¹ce – sytuacje, wyjaœnia, ¿e z³o nie
jest wol¹ Bo¿¹ i wzmacnia wierz¹cych w próbie usuwania z³a spo³ecznego.
28. Jezus mówi³ nie tylko o koñcu „œwiata”, lecz o koñcu „wieku” (gr. aion),
obecnym periodzie historii zbawienia. Bóg w Jezusie rozpocz¹³ coœ nowego. Hebrajskie olam, greckie aion i ³aciñskie saeculum – wszystkie te pojêcia maj¹ wymiar czasowy i tak¿e przestrzenny (wiek, epoka, eon, lecz tak¿e œwiat). Mowê o
Królestwie Bo¿ym w nowotestamentowym uzusie jêzykowym trzeba w pierwszym rzêdzie rozumieæ czasowo, nie przestrzennie. Urzeczywistnienie obietnicy w
ramach historii nast¹pi jako jej punkt kulminacyjny i koñcowy, a nie jak w platonicznym, niematerialnym sensie poza granicami wiecznoœci. Tak wiêc nadzieja
dotyczy Królestwa Bo¿ego tego œwiata, ale w nowym wieku25 .
22
Dn 2, 1-49; 7, 1-28, zw³aszcza w. 13-14; ka¿dy rozdzia³ Ksiêgi Daniela kulminuje nawi¹zaniem do Królestwa
Bo¿ego.
23
Mk 1, 15; Mt 4, 17; por. £k 4, 16-30; zw³aszcza wersety 18-19 = Iz 61, 1-2; 58, 6.
24
Por. Ap 20, 1-10; 2 P 3, 8. Tego rodzaju pe³ny schemat pojawia siê w pozakanonicznym Liœcie Barnaby (15,
4-5), który wymienia siedem eonów od Adama do Noego, od Noego do Abrahama, od Abrahama do Dawida, od
Dawida do wygnania, od wygnania do Jezusa i czasu Koœcio³a, od Jezusa i czasu Koœcio³a do Jego chlubnego
powrotu, w którego nastêpstwie pojawi siê Królestwo Bo¿e w pe³nym jego wymiarze.
25
Przek³ady Mt 28, 20 zosta³y odpowiednio zmienione z: „Ja jestem z wami a¿ do skoñczenia œwiata” na: „a¿
do koñca wszystkich dni”.
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29. Jezus mówi o Królestwie Bo¿ym nie tylko jako tym, które nadejdzie wkrótce, lecz rozumie je jako Królestwo, które fragmentarycznie jest ju¿ obecne jako
znak, antycypacja i przedsmak (Mt 12, 28 par £k 11, 20). Królestwo Bo¿e jest ju¿
obecne w tym œwiecie i we wspólnocie chrzeœcijañskiej, chocia¿ jeszcze w sposób
nieskoñczony i niepe³ny26 .
30. Swoj¹ moc¹ i ³ask¹ Bóg powoduje wzrost ziarna siewnego (Mk 4). Królestwo Bo¿e jest darem. Bóg zaprasza do eschatologicznej uczty (Mt 22, 1-14). Mo¿emy siê przygotowaæ do Królestwa Bo¿ego (Mt 25, 1-13), mo¿emy go szukaæ (Mt
6, 33; £k 12, 31), ale Bóg jest tym, który je zaprowadza (£k 12, 32). Bóg obiecuje
je ubogim w duchu, którzy s¹ przeœladowani ze wzglêdu na sprawiedliwoœæ (Mt 5,
3-10), w tym sensie Bóg rozstrzyga, do kogo bêdzie nale¿eæ Królestwo. Królestwo
Bo¿e jest tak¿e zadaniem (Mt 25, 31-46; 13, 44-50). To zadanie polega na staraniu,
by ¿yæ zgodnie ze wszystkimi nakazami etycznymi Nowego Testamentu, od tych z
Kazania na Górze/Polu (Mt 5-7; £k 6) po napomnienia w listach (np. Rz 12-15).
G³ównymi wartoœciami s¹ wiara, nadzieja, mi³oœæ, sprawiedliwoœæ, poznanie i m¹droœæ. Biblia nie mówi nigdy, ¿e budujemy Królestwo Bo¿e. Chrzeœcijanie s¹ raczej
powo³ani do mniejszych zadañ: (1) usuwania przeszkód dla nadejœcia Królestwa
Bo¿ego, np. sytuacji niesprawiedliwoœci; (2) przygotowywania ludzi przez religijn¹ i moraln¹ edukacjê oraz modlitwy do przyjmowania daru Królestwa Bo¿ego,
gdy Bóg zadecyduje o jego wprowadzeniu. W ten sposób d¹¿ymy do jego nadejœcia
(2 P 3, 12). Królestwo Bo¿e jest ju¿ obecne przez: (1) dar Ducha Œwiêtego; (2)
chrzest w zmartwychwsta³ym Chrystusie; (3) pisma biblijne; (4) zwiastowanie S³owa; (5) zgromadzenie eucharystyczne; (6) modlitwê; (7) mi³oœæ doœwiadczan¹ we
wspólnocie; (8) uroczystoœæ wyzwolenia ubogich; (9) uzdrowienie chorych i przepêdzanie z³a; i (10) doœwiadczenie przebaczania i pojednania. Wszystko to daje
œwiadectwo o przysz³ej pe³ni Królestwa Bo¿ego.

1.3 Królestwo Bo¿e
w jego kosmicznych i eschatologicznych wymiarach
31. Zaproszenie Boga do Jego Królestwa ma wartoœæ uniwersaln¹ (Mt 8, 11;
28, 18-20). Królestwo Bo¿e zostanie zabrane niepos³usznym i dane tym, którzy
wydaj¹ owoce (Mt 21, 43). Królestwo jest urzeczywistnione w pe³ni, gdy wszystkie rzeczy s¹ podporz¹dkowane Bogu. Wówczas Bóg bêdzie wszystkim we
wszystkim (1 Kor 15, 24-28). Koœció³ jako lud Bo¿y winien obwieszczaæ plan
Boga, który prowadzi kosmos do ostatecznego przeznaczenia, tak ¿e ca³e stworzenie bêdzie mia³o udzia³ w niezbadanym bogactwie Boga (Ef 1, 9-10; Kol 1, 20).
26

Mk 12, 34; Mt 25, 31-46; ale por. Mt 12, 30; £k 11, 23.
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32. Kosmiczne rozmiary Królestwa Bo¿ego s¹ przeczuwane przez Izajasza
65, 17: „Oto ja stworzê nowe niebo i now¹ ziemiê”. Apokaliptyczny jêzyk Objawienia œw. Jana, czêsto pod wp³ywem starotestamentowych proroków, opisuje
uwieñczenie Królestwa Bo¿ego nastêpuj¹co: „Oto przybytek Boga miêdzy ludŸmi! I bêdzie mieszka³ z nimi, a oni bêd¹ ludem Jego, a sam Bóg bêdzie z nimi”
(Ap 21, 3). Ludy Jego odnowionego stworzenia bêd¹ uczestniczyæ w niekoñcz¹cym siê nabo¿eñstwie (Ap 4). Ró¿ne kultury przynios¹ i ofiaruj¹ Mu swoje s³awienie i g³êbok¹ czeœæ (Ap 21, 26; Mt 2, 11). Królestwo Bo¿e tak¿e w swojej
ostatecznej manifestacji zmierza ku pe³ni i zbawieniu wszystkich narodów (Ap
22, 1.2).
33. Jezus mówi tak¿e o królestwie szatana (Mk 3, 23-27; Mt 12, 24-29). Moce
z³a, które reprezentuj¹ tych, którzy kieruj¹ siê interesem w³asnym, np. wspieraj¹c
niesprawiedliwoœæ i wojnê, pracuj¹ przeciw planowi Bo¿emu. W podobnym sensie
Jan mówi w kilku miejscach o antychryœcie (1 J 2, 18.22; 4, 3; 2 J 7). Mk 13, 22
nawi¹zuje do fa³szywych mesjaszów, którzy pojawili siê przed i po Jezusie. Dostrze¿enie obecnoœci z³a w œwiecie œwiadczy o trzeŸwym realizmie Biblii, jednak
moce z³a, choæ nie bez walki, zosta³y przez Chrystusa poddane Bogu27 . Przeto postaæ antychrysta i inne moce z³a s¹ podporz¹dkowanym elementem w wiêkszym
kontekœcie narracyjnym o Bo¿ym suwerennym i ocalaj¹cym dzia³aniu we wszechœwiecie i w historii ludzkoœci. Nadzieja na nadejœcie Królestwa Bo¿ego stanowi
aspekt wiary, ¿e na koñcu triumfowaæ bêdzie moc Bo¿a, ¿e Jego sprawiedliwoœæ
zwyciê¿y i przezwyciê¿y z³o.
34. Pismo Œwiête mówi, ¿e z³o jest tajemnic¹ (2 Tes 2, 7; Ap 17, 5-7). Grzech
dotyczy nas jako jednostki, jako spo³eczeñstwa, jako kosmos. Jedn¹ z jego manifestacji jest przemoc. W Biblii Bóg odzwyczaja ludzi sukcesywnie od przemocy: od
nieograniczonej zemsty w Rdz 4, 15-24, poprzez ograniczon¹ zemstê w Wj 21, 2225; Kp³ 24, 20; Pwt 19, 21 (talion) a¿ do z³otej regu³y w Mt 7, 12 i £k 6, 31 i wreszcie do najwy¿szego i ostatecznego stopnia w postaci rezygnacji z przemocy i mi³oœci wobec wroga28 .
35. Niekiedy Jezus, np. w Mk 9, 43-48 mówi o ¿yciu w sposób, który odpowiada Jego mówieniu o Królestwie Bo¿ym. ¯ycie znaczy tutaj jednoznacznie pe³niê
eschatologicznego ¿ycia, jakie Bóg przewiduje dla ludu Bo¿ego w tym i przysz³ym œwiecie. Ewangelia Jana podejmuje ten odpowiednik i rozwija go na w³asny sposób. Tutaj „¿ycie” i „¿ycie wieczne” oznaczaj¹ stan eschatologicznej
27
28
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szczêœliwoœci. Poniewa¿ Królestwo Bo¿e w tej Ewangelii jest pomyœlane jak coœ,
co ma miejsce tu i teraz (3,3.5; 18, 36), schodzi ono w konfrontacji z pe³ni¹ ¿ycia
na drugi plan.
36. ¯ycie wieczne oznacza eschatologiczn¹ szczêœliwoœæ i uczestnictwo w
¿yciu samego Boga przez dar Ducha. Janowa terminologia wzajemnego przenikania i trwa³oœci wyra¿a doœwiadczenie wiary w zakresie pe³ni ¿ycia. Jan podkreœla
wprawdzie zrealizowan¹ eschatologiê, jednak jego chrystologia spogl¹da do przodu na urzeczywistnienie ¿ycia wiecznego w przyjœciu Syna Cz³owieczego. W J 10,
10 Jezus powiada jako dobry pasterz, który os³ania swoje stado przed z³odziejami
i mordercami: „Ja przyszed³em, aby mia³y ¿ycie i obfitowa³y”. W tym s³owie Jezus
wyra¿a swoj¹ wolê przywrócenia, strze¿enia i powiêkszenia godnoœci cz³owieka, a
wiêc przywrócenia naszego Bo¿ego podobieñstwa, oddaj¹c za nas swoje ¿ycie z
mi³oœci.
37. Chrzeœcijanie wyznaj¹ nadziejê na wskrzeszenie i na radoœæ wiecznej
wspólnoty z Bogiem w niebie. Objawienie biblijne podejmuje dwa powi¹zane ze
sob¹ aspekty nadziei: (1) nadejœcie Królestwa Bo¿ego w jego pe³ni na ziemi jako
cel i uwieñczenie historii oraz (2) wskrzeszenie i ¿ycie wieczne z Bogiem w niebie.
Nale¿y zachowaæ kreatywne napiêcie obu aspektów nadziei chrzeœcijañskiej.

1.4 Królestwo Bo¿e oraz ubodzy i zmarginalizowani
38. £¹cznoœæ miêdzy Królestwem Bo¿ym a ubogimi œwiata zarysowuje siê wyraŸnie w pierwszym b³ogos³awieñstwie (Mt 5, 3; £k 6, 20). To b³ogos³awieñstwo
mog³oby nawet stwarzaæ wra¿enie, ¿e im w pierwszym rzêdzie i w szczególny sposób nale¿y siê Królestwo Bo¿e. Wszêdzie w Biblii Bóg, który wyprowadzi³ Izraelitów z niewoli egipskiej, przewy¿sza najszlachetniejszych ziemskich królów, troszcz¹c siê o sprawiedliwoœæ oraz chroni¹c s³abszych i bezbronnych w spo³eczeñstwie: wdowy, sieroty, ubogich. B³ogos³awieñstwa nie twierdz¹, ¿e ubodzy s¹
moralnie lepsi ni¿ bogaci. Biblia nie jest sentymentalna, gdy chodzi o ubogich; raczej powa¿nie traktuje ich sytuacjê. Na podstawie Mt 25, 40-45 chrzeœcijanin jest
nauczany, by dostrzegaæ Chrystusa w bracie lub siostrze bêd¹cej w potrzebie i by
ze wzglêdu na Niego im pomagaæ.
39. W Starym Testamencie bogactwo i posiadanie s¹ zasadniczo oceniane pozytywnie, nawet jako znak Bo¿ego b³ogos³awieñstwa. Ale jednoczeœnie w potwierdzaniu suwerennoœci Boga wobec wszelkiego ¿ycia prorocy opisuj¹ czêsto tak¿e
postêpowanie Izraela z ubogimi i s³abymi jako próbê w zakresie jego wiernoœci
przymierzu. Piêtnuj¹ obojêtnoœæ i nadu¿ycia wobec ubogich i s³abych jako niepoSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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s³uszeñstwo wobec woli Boga. W Nowym Testamencie temat ten zostaje podjêty
szczególnie w Liœcie Jakuba (2, 1-7) i w ewangeliach synoptycznych. Jezus wo³a
do swoich uczniów: „Jak¿e trudno bêdzie tym, którzy maj¹ bogactwa, wejœæ do
królestwa Bo¿ego!” (Mk 10, 23). Ponownie powiada: „Nie gromadŸcie sobie skarbów na ziemi…” (Mt 6, 19) i „Nie mo¿ecie Bogu s³u¿yæ i mamonie” (Mt 6, 24; £k
16, 13). Bogactwo samo w sobie nie jest z³e (1 Tm 6, 17-19), stanowi jednak wielkie duchowe wyzwanie: byæ bogatym, lecz nie ulec opêtaniu przez bogactwo. Ci,
co maj¹ du¿o, mog¹ ³atwo utraciæ z oczu to, co ma priorytet w Królestwie Bo¿ym.
Sumienne administrowanie bogactwem i równomierne dzielenie siê nim pozostaj¹
dzisiaj, gdy niewiele narodów ma du¿o a wiele narodów niewiele, wyzwaniem.
40. S³owa Jezusa „ubogich zawsze macie poœród siebie” nie oznacza sprzyjania
obojêtnoœci wobec ubogich. Gdy¿ w wersji Markowej (Mk 14, 7) mamy jednoznaczne nawi¹zanie do Pwt 15, 11, gdzie ubóstwo jest traktowane jako z³o, które
trzeba przezwyciê¿yæ. Kwalifikacja ubogich w pierwszym b³ogos³awieñstwie u
Mateusza jako „ubodzy w duchu” pozostaje – mimo paralel kumrañskich – sformu³owaniem trudnym do precyzyjnej interpretacji. Prawdopodobnie wyra¿enie to
nale¿y rozumieæ na tle czêstych modlitw ubogich i strudzonych w Psalmach. Ubodzy w duchu to ci, którzy uznaj¹ swoje zdanie siê na Boga i swoj¹ zale¿noœæ od
Niego oraz staraj¹ siê ¿yæ zgodnie z Bo¿ymi nakazami i wartoœciami, wieœæ pokorny ¿ywot przed Bogiem, oraz d¹¿¹ do prostego ¿ycia, by ¿yæ w wiêkszej bliskoœci
Boga. Innymi s³owy: pojêcia biblijne dotycz¹ce ubóstwa jako punkt wyjœcia maj¹
okolicznoœci ekonomiczne, które spotykaj¹ siê ze z³¹ ocen¹, lecz poza tym oferuj¹
g³êbokie duchowe orientacje dla ¿ycia podporz¹dkowanego opatrznoœci Bo¿ej.

1.5 Królestwo Bo¿e, Duch Œwiêty i Koœció³
41. Ju¿ wiele razy powo³ywaliœmy siê na Rz 14, 17: „Królestwo Bo¿e to (…)
sprawiedliwoœæ i pokój, i radoœæ w Duchu Œwiêtym”. Pawe³ ³¹czy tutaj Królestwo
Bo¿e z dzie³em Ducha Œwiêtego. Po pierwsze dla mówienia o sprawiedliwoœci w
Duchu jest obok Mk 6, 33 tak¿e Mt 19, 28 par £k 22, 29-30 wa¿nym tekstem. Tutaj
Dwunastka otrzymuje pe³nomocnictwo w zakresie s¹dzenia, tzn. do kierowania i
ustanowienia Bo¿ej eschatologicznej sprawiedliwoœci, gdy wype³ni siê czas. Po
drugie jako pokój w duchu biblijnym oznacza on pe³ne dobre samopoczucie, integracjê, pojednanie, autentyczn¹ harmoniê (por. £k 15, 7). U Jana pos³annictwem
Jezusa jest przynoszenie pokoju. Orêdziem zmartwychwsta³ego Chrystusa jest pokój29 . Po trzecie, co siê tyczy radoœci w duchu, radoœæ jest tutaj wyrazem pe³ni
¿ycia i mi³oœci (£k 15, 32; Mt 13, 44-45).
29
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42. Ewangelie synoptyczne wyjaœniaj¹, ¿e Bo¿e eschatologiczne panowanie objawione zosta³o ju¿ teraz, zw³aszcza przez Ducha30 , którego potê¿na moc jest uwa¿ana za manifestacjê Królestwa Bo¿ego. Dla Jana Duch Œwiêty jest Pocieszycielem (J 15, 26), który wspólnotê doprowadzi do prawdy (J 16, 13). Pawe³ postrzega
Ducha jako pierwsz¹ rêkojmiê Królestwa Bo¿ego31 . Dla Jezusa, Paw³a i Jana obecnoœæ Ducha jest ju¿ znakiem, narzêdziem i przedsmakiem Królestwa Bo¿ego, które
w swojej pe³ni dopiero nadejdzie. Dzia³ania stworzenia s¹ skazane na bezskutecznoœæ, jednak doskona³oœæ, reprezentowana przez Królestwo Bo¿e, wyprowadzi
stworzenie z niewoli spowodowanej upadkiem i grzechem (Rz 8, 20-21).
43. Nadzieja na Królestwo Bo¿e tworzy duchowoœæ, która nabiera kszta³tu w
chrzeœcijañskich wspólnotach i osobistym ¿yciu. Koœció³ i Duch wo³aj¹: „PrzyjdŸ,
Panie Jezu!” (Ap 22, 20). Duchowoœæ ta obejmuje sakrament (Mk 14, 25), modlitwê (Mt 6, 9-13) i inne elementy. Pierwsi chrzeœcijanie modlili siê: „Marana tha,
przyjdŸ, nasz Panie” (1 Kor 16, 22). Mieli tu na myœli: „Z Twoim Królestwem w
jego pe³ni, z Twoj¹ w³adz¹ i panowaniem, do naszych serc, do naszego ¿ycia, do
naszego Koœcio³a i do naszego œwiata”.
44. Modlitw¹ w intencji Królestwa Bo¿ego par excellence jest Ojcze nasz, która wyra¿a têsknotê za realizacj¹ odkupienia i zbawienia. Mo¿e ona s³u¿yæ za podstawowy wzorzec dla wszystkich modlitw chrzeœcijañskich, które poza tym mo¿na
scharakteryzowaæ za pomoc¹ czterech w³aœciwoœci: wspó³czucie, gorliwoœæ, odpowiedzialnoœæ i wdziêcznoœæ. Modlitwa w intencji Królestwa Bo¿ego wyra¿a mi³osierdzie wobec cierpi¹cych ludzi w œwiecie, gorliwoœæ w tym, by wola Bo¿a zosta³a wype³niona w zakresie sprawiedliwoœci i pokoju oraz gotowoœæ dostrzegania
skromnej, lecz autentycznej odpowiedzialnoœci, aby przyczyniæ siê do przygotowañ na Bo¿y dar Jego Królestwa. Za pomoc¹ wyznania, ¿e Królestwo Bo¿e nie
nam siê w sposób szczególny nale¿y, lecz opiera siê na Bo¿ej inicjatywie, zostaje
wyra¿ona wdziêcznoœæ. Tak wiêc nadzieja na Królestwo Bo¿e jest centraln¹ trosk¹
wyra¿an¹ w modlitwie.
45. Biblia wprowadza tak¿e Koœció³ w relacjê z Królestwem Bo¿ym. Ustanowienie odpowiednich stosunków miêdzy nimi jest trudnym zadaniem, przy którego realizacji teolodzy zmagaj¹ siê o klarownoœæ i harmoniê w œwietle Pisma, Tradycji i doœwiadczenia. W Mt 16, 17-19 wyra¿ony jest wyraŸny zwi¹zek miêdzy
Królestwem Bo¿ym a Koœcio³em, kiedy powiada siê, ¿e Piotr dysponuje kluczami
do Królestwa Niebios. Niektórzy interpretatorzy wychodz¹ z tego, ¿e Mt 16, 17-19
30
31

Mt 12, 27; par £k 11, 20; por. Dz 1, 6-8.
2 Kor 1, 22; 5, 5; Ef 1, 13-14.
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dotyczy trwa³ego kierowania Koœcio³em; inni rozumiej¹ te wersety jako obietnicê
odnosz¹c¹ siê wy³¹cznie do historycznego Piotra.
46. Tajemnice Królestwa Bo¿ego zosta³y objawione uczniom Jezusa (Mt 13, 1012). Koœció³ jest now¹ wspólnot¹, wszczepion¹ w relacjê przymierza Bo¿ego z
Izraelem (Rz 11, 17-24). W obu Testamentach formu³a przymierza przedstawiona
zostaje w sposób nastêpuj¹cy: „Bêdê waszym Bogiem, a wy bêdziecie moim ludem” lub „Chcê byæ z wami, a wy bêdziecie ze mn¹”32 . Ta wypowiedŸ znajduje
swoje eschatologiczne spe³nienie w nowym przymierzu w Chrystusie, ludzie Bo¿ym, Koœciele. Koœció³ jest ludem Bo¿ym, który jest powo³any, by ¿yæ stale wartoœciami Królestwa Bo¿ego, które wprowadzaj¹ go czêsto w konflikt ze œwiatem.
Pawe³ w zwi¹zku z chrztem wypowiada odwa¿n¹ opiniê: „Nie masz ¯yda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mê¿czyzny ani kobiety; albowiem
wy wszyscy jedno jesteœcie w Jezusie Chrystusie” (Ga 3, 28). Koœció³ jako pos³aniec pojednania jest znakiem dla Bo¿ego nowego stworzenia (2 Kor 5, 16-20).
Gdzie pojednanie jest rozwa¿ane w perspektywie wspólnot Paw³owych, tam etniczna, ekonomiczna i p³ciowa sprawiedliwoœæ s¹ w szczególny sposób elementem
doœwiadczenia w zakresie zbawienia. Zerwanie ³añcuchów niesprawiedliwoœci
oraz zwiastowanie pojednania i przebaczaj¹cej mi³oœci, s¹ znakami obecnoœci Królestwa Bo¿ego. Koœció³ jako lud Bo¿y manifestuje ukryty Bo¿y plan zbawienia (Ef
3, 3-10; 1 Kor 2, 6-10). Trzeba go widzieæ w perspektywie Bo¿ego planu zbawienia, który w zasadzie dotyczy wszystkich ludzi i ca³ego stworzenia (Rz 8, 22-23; 1
Tm 2, 3-4).
47. Przede wszystkim jednak œwiêtowanie Królestwa Bo¿ego dokonuje siê poprzez modlitwê i sakramenty. W ³amaniu chleba (1 Kor 11, 23-26; Mk 14, 12-26) i
chrzcie (Rz 6, 1-11; Mt 28, 18-20) doœwiadczana jest nadzieja wspólnoty na Królestwo Bo¿e jako dotykaln¹ rzeczywistoœæ. Za pomoc¹ modlitwy i sakramentu
wspólnota doœwiadcza, jak Królestwo wkracza w jej ¿ycie oraz uzdalnia, upe³nomocnia i przygotowuje do misji s³u¿enia Królestwu Bo¿emu.

2. Historia i tradycja
48. Nie tylko Nowy Testament dostarcza szereg znaczeñ dotycz¹cych Królestwa Bo¿ego, które zosta³y przedstawione w poprzednich paragrafach. Tak¿e historia Koœcio³a mo¿e wykazaæ siê szerokim spektrum wyobra¿eñ na temat Bo¿ego
panowania. W nich odzwierciedlaj¹ siê ró¿norodne konteksty, w których chrzeœci32
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janie znajdowali siê w ró¿nych czasach i miejscach. Ci, którzy ¿yli w czasie przeœladowania z powodu wiary sk³aniaj¹ siê np. do tego, aby Królestwo Bo¿e odnieœæ
do ¿ycia przysz³ego, podczas gdy ci, którzy ¿yj¹ w sytuacji, w której cz³onkostwo
koœcielne propagowane jest jako element to¿samoœci obywatelskiej, maj¹ sk³onnoœæ do rozumienia s³u¿by na rzecz Królestwa Bo¿ego jako ustanowienia spo³eczeñstwa chrzeœcijañskiego tu na ziemi. Nasze dyskusje na temat dziejów interpretacji skupia³y siê przede wszystkim na okresie patrystycznym i na stuleciach po
protestanckiej Reformacji.

2.1 Era patrystyczna i nastêpny okres
49. Co siê tyczy okresu patrystycznego nie zawsze jest mo¿liwe znalezienie
materia³u, który pasowa³by do kwestii, które dzisiaj stawiamy w odniesieniu do
Królestwa Bo¿ego i jego relacji do Koœcio³a i spo³eczeñstwa. Teksty poœwiêcone
bezpoœrednio tematowi Królestwa Bo¿ego znajduj¹ siê przewa¿nie w komentarzach do odpowiednich fragmentów Pisma Œwiêtego, jak np. Mk 14, 25: „Zaprawdê powiadam wam, nie bêdê ju¿ odt¹d pi³ z owocu winoroœli, a¿ do owego dnia,
gdy go bêdê pi³ na nowo w Królestwie Bo¿ym”, lub 1 Kor 15, 20-28 (por. szczególnie wers 24: „Potem nast¹pi koniec, gdy odda w³adzê królewsk¹ Bogu Ojcu, gdy
zniszczy wszelk¹ zwierzchnoœæ oraz wszelk¹ w³adzê i moc”). Patrystyczny punkt
widzenia na chrzeœcijañsk¹ nadziejê mo¿na tak¿e zbadaæ na podstawie komentarzy, które powsta³y na kanwie Modlitwy Pañskiej („PrzyjdŸ Królestwo Twoje”) i
Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitañskiego („którego panowaniu nie bêdzie
koñca”). Chocia¿ Ojcowie Koœcio³a rzadko podejmowali temat Koœcio³a, mo¿na w
ich pismach dostrzec niespodziewanie wiele intuicji eklezjologicznych. Dotycz¹
one istoty, zadania i struktury Koœcio³a, które daj¹ siê uporz¹dkowaæ wokó³ czterech wymienionych w Wyznaniu Wiary znamion jednoœci, œwiêtoœci, katolickoœci i
apostolskoœci. W literaturze patrystycznej mamy rzadko do czynienia z systematycznymi rozwa¿aniami, natomiast pojawia siê w niej wielkie bogactwo obrazów,
które daj¹ wgl¹d w pe³n¹ tajemnic istotê Koœcio³a, na przyk³ad obraz ³odzi, której
masztem jest krzy¿, kapitanem Chrystus a wprawiaj¹cym w ruch wiatrem podczas
podró¿y do Królestwa Bo¿ego Duch Œwiêty.
50. W literaturze patrystycznej mo¿na wyró¿niæ wiele wyobra¿eñ na temat Królestwa Bo¿ego i jego relacji z Koœcio³em. Istnieje wyobra¿enie nakierowane na
wspólnotê, które jest nastawione na nadejœcie Królestwa Bo¿ego na koñcu, zgodnie
z Paw³ow¹ teologi¹ rekapitulacji wszystkich rzeczy w Chrystusie u kresu czasu,
wizj¹, któr¹ pod koniec drugiego stulecia preferowa³ œw. Ireneusz z Lyonu. Zgodnie z t¹ wizj¹ Koœció³ oczekuje uwieñczenia Królestwa Bo¿ego w biegu dziejów u
ich kresu. Obok tego istnieje wizja, któr¹ wypracowali ojcowie aleksandryjscy
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Klemens i Orygenes na pocz¹tku trzeciego stulecia; jest ona nastawiona na podkreœlanie aspiracji doskonalenia jednostek. W toku tolerowania i ostatecznego przyjêcia chrzeœcijañstwa jako religii pañstwowej w czwartym stuleciu Euzebiusz z Cezarei rozwin¹³ teologiê historii, która realizacjê Królestwa Bo¿ego, w ka¿dym razie
do pewnego stopnia, widzia³a w zgodnej jednoœci Koœcio³a i pañstwa, która w tym
czasie dokonywa³a siê za panowania Konstantyna i ¿y³a dalej w ró¿nych modyfikacjach przez wiele stuleci. W przeciwieñstwie do tego Augustyn odczu³ potrzebê
zdementowania stanowiska tych, którzy chrzeœcijañstwo obarczali odpowiedzialnoœci¹ za zniszczenie Rzymu przez barbarzyñców; w tym celu napisa³ swoje najobszerniejsze dzie³o De civitate Dei, które oferuje coœ w rodzaju eklezjologicznej
interpretacji Królestwa Bo¿ego. Królestwo na tym œwiecie jest obecne w Koœciele,
pañstwie niebiañskim, które znajduje siê w sta³ej walce z grzesznym ziemskim
pañstwem. Ruch monastyczny, zgodnie z koñcowymi s³owami „Prologu” regu³y
benedyktyñskiej, chcia³ wspieraæ chrzeœcijan w tym, by uczestniczyli cierpliwie w
cierpieniu Chrystusa przez prowadzenie specjalnego trybu ¿ycia, tak ¿eby i oni „z
Nim odziedziczyli Jego Królestwo”.
51. W okresie póŸniejszym stan mniszy z jego œlubowaniem ubóstwa, czystoœci
i pos³uszeñstwa by³ rozumiany w relacji do Królestwa Bo¿ego, i to jako œwiadectwo na to, ¿e w³adza Chrystusa nie jest ograniczona do tego œwiata, lecz obiecuje
spe³nienie przekraczaj¹ce radoœæ zwi¹zan¹ z dobrami ziemskimi. Te zró¿nicowane
wyobra¿enia o Królestwie Bo¿ym oraz jego relacji z Koœcio³em i spo³eczeñstwem
utrzymywa³y siê przez ca³e œredniowiecze, przy czym Królestwo Bo¿e ci¹gle identyfikowano z Koœcio³em. Jednak istnia³y te¿ opinie mniejszoœciowe, które reprezentowa³y inn¹ perspektywê historii i relacji miêdzy Królestwem Bo¿ym a Koœcio³em, jak np. postaæ Joachima de Fiore, franciszkañskiego spirytualisty w XIII i XIV
w. lub nowochrzczeñcy radykalnego nurtu Reformacji w XVI wieku. Nowochrzczeñcy rozumieli Ewangeliê jako ¿¹danie radykalnego odseparowania siê od uwik³añ „œwiata” i tak¿e Koœcio³a, który z powodu jego kompromisów ze spo³ecznoœci¹ ludzk¹ uwa¿ali za skorumpowany. Ich ruch uznano odpowiednio za wywrotowy i wielokrotnie poddano go gwa³townym przeœladowaniom zarówno ze strony
autorytetów katolickich jak te¿ reformowanych.

2.2 Reformacja protestancka i Reformacja katolicka
52. G³êboka œwiadomoœæ Kalwina i jego konsekwentna nauka o suwerennoœci
Boga wywar³a trwa³y wp³yw na rozumienie w³adzy Boga w Koœcio³ach reformowanych. Ca³e stworzenie jest poddane autorytetowi i opatrznoœci Boga, w tym tak¿e jego czysto œwieckie czynnoœci dnia codziennego: zaanga¿owanie duchowe i
religijne nie ogranicza siê do w³asnej oddzielnej sfery ¿ycia widzialnego i spo³ecz-
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nego. Wierz¹cy ¿yj¹ swoim powo³aniem jako chrzeœcijanie nie tylko w Koœciele,
lecz tak¿e w œwieckim obszarze polityki i ekonomii. Edukacja etyczna wed³ug
wartoœci, które Chrystus zwiastowa³ w Piœmie Œwiêtym, winna cz³onków Koœcio³a
sk³aniaæ do dzia³ania na rzecz ustanowienia spo³eczeñstwa, które bêdzie odpowiadaæ planowi Bo¿emu i zamiarowi dzie³a stworzenia. Porz¹dek spo³eczny musi ulec
przemianie przez Ewangeliê. Koœció³ odgrywa decyduj¹c¹ rolê w ramach tego zadania, ale ta rola jest odgrywana z pokor¹ i z poczuciem rzeczywistoœci w d¹¿eniu
do respektowania suwerennoœci Boga. Te fundamentalne przekonania utrwali³y
myœlenie i praktykê ró¿nych wspólnot tradycji reformowanej w nastêpnych stuleciach. Np. odzwierciedlaj¹ siê one w proteœcie reformowanych przeciw rozwijaj¹cemu siê absolutyzmowi we Francji w XVI stuleciu i w apelu szkockich prezbiterian o „prawa do korony Zbawiciela” (the Crown-Rights of the Redeemer) w XVII
stuleciu. W purytanizmie angielskim i pó³nocnoamerykañskim dominowa³a w tym
samym czasie wizja „Bo¿ej wspólnoty” (godly Commonwealth) po³¹czona ze
œwiadomoœci¹, ¿e dusza ka¿dego cz³owieka jest polem walki miêdzy Bogiem a diab³em i ¿e ka¿dy wybrany zgodnie ze stopniem ordo salutis winien wzrastaæ w
œwiêtoœci. Myœl purytañska ma sk³onnoœæ do przyjmowania w ¿yciu ka¿dego
chrzeœcijanina szczebli zbawienia, jak skuteczne powo³anie, usprawiedliwienie,
adopcja, uœwiêcenie, ratuj¹ca wiara, pokuta, dobre uczynki, wytrwa³oœæ w œwiêtoœci, pewnoœæ ³aski i zbawienia. Z kolei to purytañskie dziedzictwo wywodz¹ce siê
ze staro¿ytnego Koœcio³a wywar³o wp³yw na metodyzm i inne ruchy uœwiêceniowe. Motyw Królestwa Bo¿ego pojawi³ siê póŸniej tak¿e gdzie indziej, np. w ewangelikalnym ruchu przebudzeniowym w XVIII stuleciu, potem tak¿e w nastêpnych
pokoleniach w pó³nocnoamerykañskim g³ównie Social Gospel Movement. Poza
tym na wspomnienie zas³uguj¹ te¿ pieœni z XIX stulecia, jak „PrzyjdŸ Królestwo
Twoje! Na kolanach modl¹ siê up³ywaj¹ce stulecia” (Thy Kingom Come! On Bended Knees the Passing Ages Pray) oraz nowo wzbudzone zainteresowanie eschatologi¹ w chiliazmie XIX stulecia.
53. Katolickie zwiastowanie i refleksja wokó³ Królestwa Bo¿ego przejawia³a
siê od XVI stulecia w ró¿ny sposób. Przez katechizm Soboru Trydenckiego, bêd¹cy Ÿród³em elementarnej edukacji chrzeœcijañskiej, który by³ u¿ywany jeszcze w
pierwszych dziesiêcioleciach XX stulecia, katolicy mogli siê zapoznaæ z ró¿nymi
wymiarami Królestwa Bo¿ego w Biblii, wyznaniu wiary i w Modlitwie Pañskiej.
Królestwo Bo¿e by³o rozumiane jako wydarzenie, które nadejdzie dopiero u kresu
czasu, lecz w pewien sposób jest ju¿ obecne w Koœciele oraz w sercach i duszach
wierz¹cych. Teologowie katoliccy w XVIII i XIX stuleciu próbowali rozwin¹æ
etyczne i moralne rozumienie Królestwa Bo¿ego. Rozumieli Koœció³ jako pe³nomocnika wspieraj¹cego nawrócenie i wzrost w cnocie i s³u¿¹cego w ten sposób
przygotowaniu przemiany œwiata w Królestwo Bo¿e. Nauka spo³eczna papie¿a
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Piusa XI w okresie miêdzy wojnami w XX stuleciu zosta³a sformu³owana g³ównie
z przekonania, ¿e trwa³y pokój i spo³eczny dobrobyt mog¹ byæ osi¹gniête wy³¹cznie przez przyjêcie w³adzy Króla Pokoju. W tym celu Pius XI zainicjowa³ œwiêto
Chrystusa Króla, które liturgicznie otrzyma³o szeroki ekumeniczny rezonans.
54. Z egzegetyczn¹ prac¹ Johannesa Weissa i Alberta Schweitzera na pocz¹tku
XX stulecia historia chrzeœcijañskiego rozumienia Królestwa Bo¿ego i jego relacji
z Koœcio³em nabra³a krytycznego zwrotu. Ich argument, ¿e Jezus zwiastowa³ Królestwo Bo¿e, które dopiero nadejdzie, utorowa³o drogê nowej ocenie perspektyw,
które Królestwo Bo¿e za bardzo identyfikowa³y z Koœcio³em lub zbyt silnie kojarzy³y z moralnym doskonaleniem wierz¹cych i przemian¹ spo³eczeñstwa. Odt¹d
odnoœnie relacji Królestwa Bo¿ego z Koœcio³em lub z przemian¹ etyczn¹ jednostek
i spo³eczeñstwa bardziej uwzglêdnia siê fakt, ¿e Królestwo Bo¿e jest dzie³em
Boga, w którym koœcielna i moralna wspó³praca winna byæ widziana w skromniejszym œwietle.

2.2 XX stulecie
55. Drugi Sobór Watykañski uczyni³ dla katolików wa¿ny krok w zakresie odpowiedniego zwrócenia uwagi na ideê Królestwa Bo¿ego przez w³¹czenie pewnych wa¿nych intuicji z badañ biblijnych i teologicznych XX stulecia do swojego postrzegania Koœcio³a. Sobór pocz¹tek i misjê Koœcio³a wprowadza w relacjê
z Królestwem Bo¿ym (por. Lumen gentium 5). Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym” Gaudium et spes” lokuje chrzeœcijañskie dzia³anie na rzecz doskonalenia spo³eczeñstwa wyraŸnie w kontekœcie Królestwa Bo¿ego: „Jakkolwiek postêp ziemski nale¿y starannie odró¿niaæ od wzrostu królestwa Chrystusa, o ile jednak mo¿e siê przyczyniæ do lepszego urz¹dzenia
spo³eczeñstwa ludzkiego, ma on wielkie znaczenie dla królestwa Bo¿ego” (Gaudium et spes 39). Zaanga¿owanie na rzecz poprawy spo³ecznej nie mo¿e zakrywaæ transcendentnego celu wspólnoty chrzeœcijañskiej: „W³aœciwa misja, któr¹
Chrystus powierzy³ swojemu Koœcio³owi, nie nale¿y do porz¹dku politycznego,
gospodarczego czy te¿ spo³ecznego: cel bowiem, który on mu wyznaczy³, zawiera siê w ramach porz¹dku religijnego; ale niew¹tpliwie z tej w³aœnie misji religijnej wyp³ywaj¹ zadanie, œwiat³o i si³y, które mog¹ s³u¿yæ ustanowieniu i
umocnieniu spo³ecznoœci ludzkiej zgodnie z prawem Bo¿ym” (Gaudium et spes
42). Królestwo Bo¿e bywa eksponowane nawet jako zasada ostateczna, która s³u¿y do okreœlenia pos³annictwa Koœcio³a w œwiecie i dla œwiata: „Wspomagaj¹c
ze swej strony œwiat i wiele tak¿e od niego otrzymuj¹c, Koœció³ zmierza jedynie
do tego, aby nadesz³o królestwo Bo¿e i dokona³o siê zbawienie ca³ego rodzaju
ludzkiego” (Gaudium et spes 45).
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56. Nowy kontekst, powsta³y w wyniku Soboru Watykañskiego II i wspó³czesnego ruchu ekumenicznego, wp³yn¹³ na now¹ formê uprawiania teologii, która
charakteryzowa³a siê szczególnym skupieniem uwagi na Królestwie Bo¿ym. Idea
Królestwa Bo¿ego sta³a siê kluczem hermeneutycznym w teologii wyzwolenia,
która w latach siedemdziesi¹tych powsta³a w krajach rozwijaj¹cych siê, zw³aszcza
w Ameryce £aciñskiej. Ta dla wiêkszoœci ludnoœci tych krajów niemal beznadziejna sytuacja spo³eczna i polityczna prowadzi³a do nowej interpretacji centralnych
tematów biblijnych, jak exodus, prorockie wzywanie do sprawiedliwoœci i Królestwo Bo¿e w Nowym Testamencie. Te wielkie tematy w sytuacjach ¿yciowych nacechowanych politowania godnym ubóstwem, uciskiem, zale¿noœci¹ i powa¿n¹
niesprawiedliwoœci¹ uzyska³y nowe znaczenie, zw³aszcza ¿e nawi¹zywa³y do
pierwotnych kontekstów biblijnych. Uciskani ludzie czuli siê w swojej sytuacji
bezpoœrednio zagadniêci przez S³owo Bo¿e, nape³nia³o ich ono now¹ nadziej¹ i
odwag¹ do uczynienia czegoœ ze swoj¹ sytuacj¹. Królestwo Bo¿e nie zosta³o doœwiadczone jako idea abstrakcyjna lub symbol, lecz w pierwszym rzêdzie jako zasada postêpowania, która wszystkich, którzy jego moc dopuœcili do swojego ¿ycia,
wezwa³a do zmiany i zaanga¿owania. „Królestwo Bo¿e zasadza siê nie na s³owie,
lecz na mocy” (1 Kor 4, 20). Podstawowe wspólnoty eklezjalne, które by³y zasadniczym Ÿród³em rozwoju teologii wyzwolenia, to wspólnoty nabo¿eñstwowe. We
wspólnym celebrowaniu S³owa Bo¿ego i zastanawianiu siê nad nim w modlitwie
doœwiadczaj¹ one obecnoœci Królestwa Bo¿ego poœród siebie i poznaj¹, ¿e orêdzie
Jezusa o Królestwie Bo¿ym domaga siê aktywnego zaanga¿owania w walce o
sprawiedliwoœæ i wolnoœæ dla drugiego cz³owieka. Synod biskupów z 1971 roku
nazwa³ dzia³anie na rzecz sprawiedliwoœci i uczestnictwo w przemianie œwiata
„fundamentalnym wymiarem g³oszenia Ewangelii” (Sprawiedliwoœæ w œwiecie 6).
57. Teologia wyzwolenia znalaz³a te¿ rezonans w Koœcio³ach reformowanych w
Ameryce £aciñskiej i w innych miejscach. Prominentnym (chocia¿ kontrowersyjnym) przyk³adem jest Kubañskie Wyznanie Wiary z 1977 roku, które ³¹czy klasyczne tematy teologii chrzeœcijañskiej z impulsami z krytycznej marksistowskiej
analizy spo³ecznej. W szerszej perspektywie jeden z naj¿ywotniejszych nurtów
teologii reformowanej na w œwiecie w ostatniej po³owie stulecia by³ tak¿e naznaczony œwiadomoœci¹ politycznego wymiaru chrzeœcijañskiego zwiastowania w
konfrontacji z niesprawiedliwoœci¹ spo³eczn¹ i ekonomiczn¹, dyskryminacj¹ rasow¹, zagro¿eniem pokoju i ekologicznego zniszczenia. Spogl¹daj¹c wstecz wa¿nym kamieniem milowym na drodze do tej nowej œwiadomoœci by³a Barmeñska
Deklaracja Teologiczna z 1934 roku. Trzeba przyznaæ, ¿e ten manifest niemieckiego Koœcio³a Wyznaj¹cego nie by³ jako taki stanowiskiem politycznym w opozycji
do niemieckiego narodowego socjalizmu. Raczej chodzi³o o zasadnicz¹ krytykê
teologiczn¹ tych w Koœciele („Niemieccy Chrzeœcijanie”), którzy chcieli przeSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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kszta³ciæ Niemiecki Koœció³ Ewangelicki w instrument ideologii nazistowskiej. Jej
g³ównym autorem by³ reformowany teolog Karol Barth. W reformowanej rodzinie
wyznaniowej Deklaracja ta zyskiwa³a z biegiem czasu coraz bardziej rangê centralnego nowoczesnego dokumentu wyznaniowego. Jej oddzia³ywanie w kontekœcie Trzeciej Rzeszy by³o, niestety, ograniczone, ale w drugiej po³owie XX stulecia
i póŸniej ws³uchiwano siê w tê Deklaracjê i naœladowano j¹ – na przyk³ad w po³udnioafrykañskim Wyznaniu z Belhar (1986) powsta³ym w kontekœcie ostatnich lat
apartheidu lub w bardziej wspó³czesnym Wyznaniu z Akry (2004), przyjêtym przez
przedstawicieli Koœcio³ów na Zgromadzeniu Generalnym Œwiatowego Aliansu
Koœcio³ów Reformowanych.
58. Tematy te mia³y prominentne znaczenie dla pracy ŒAKR, jak równie¿ w innych obszarach reformowanej rodziny koœcielnej. Wœród teologów reformowanych wp³ywowym myœlicielem na tym obszarze by³ Jürgen Moltmann. Jego teksty
³¹cz¹ centralne tematy teologii chrzeœcijañskiej jak chrystologiê, naukê o Trójcy
Œwiêtej, naukê o stworzeniu i orêdzie o Królestwie Bo¿ym z wra¿liwoœci¹ na
wspó³czesn¹ i przysz³¹ odpowiedzialnoœæ polityczn¹, spo³eczn¹ i ekologiczn¹ oraz
oferuj¹ wiele punktów stycznych dla pracy w ramach rzymskokatolickiej i innych
tradycji. Szczególnie pozytywny aspekt jego teologii polega na tym, ¿e nie ulega
starym dychotomiom miêdzy „Wiar¹ i Ustrojem Koœcio³a” a „Praktycznym Chrzeœcijañstwem” (Life and Work) lub miêdzy myœleniem teoretycznym a kontekstualnym. Zamiast tego rozumie on teologiê jako „krytyczn¹ refleksjê nakierowan¹ na
praktykê”, która wprawdzie trzyma siê centralnych i fundamentalnych teologicznych tematów perspektyw, lecz przy tej okazji uwypukla, ¿e w œwietle praktyki
wymagaj¹ one przemyœlenia na nowo.
59. Badanie w naszym dialogu historii interpretacji wyjaœnia zró¿nicowane rozumienie Królestwa Bo¿ego oraz jego relacji z Koœcio³em i œwiatem w ramach tradycji chrzeœcijañskich. Przy okazji mo¿emy siê przekonaæ, ¿e idea Królestwa Bo¿ego od czasu do czasu by³a zafa³szowana, by s³u¿yæ celom sprzecznym ze sprawiedliwoœci¹ i pokojem jako aspektami inherentnymi z panowaniem Bo¿ym. Np.
w wojnach krzy¿owych pos³ugiwano siê œrodkami przemocy w celu odzyskania
Ziemi Œwiêtej, przy czym ludnoœæ cywiln¹, tak¿e chrzeœcijañsk¹, wprowadzano w
stan przera¿enia i cierpienia. W póŸniejszym okresie uprawnione d¹¿enie do przynoszenia Ewangelii tym, którzy jej jeszcze nie s³yszeli, by³o przez niektórych wykorzystywane w okrutny sposób do przeforsowania interesów kolonialnych.
60. Przegl¹d, który tu dokonaliœmy, pozwala na poczynienie przynajmniej
dwóch obserwacji, które maj¹ szczególne znaczenie dla obecnej fazy naszego dialogu i dla tego Raportu. Po pierwsze œwiadomie rozstrzygnêliœmy, by zbadaæ nie
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tylko œwiadectwo biblijne, które wnosi bezpoœredni wk³ad do naszego tematu, lecz
tak¿e pisma z póŸniejszych epok, zw³aszcza z okresu patrystycznego i z okresu po
roz³amie naszych Koœcio³ów. Reformowani i katolicy rzymscy oceniaj¹ autorytet
œwiadectw pobiblijnych kieruj¹c siê swoj¹ wiernoœci¹ wobec inspirowanego S³owa
Bo¿ego w Biblii, mimo ¿e jeszcze nie osi¹gnêli wspólnego przekonania co do zakresu tego autorytetu. Po drugie w obecnej fazie dialogu œwiadomie zadecydowaliœmy o skierowaniu szczególnej uwagi na kontekst jako czynnik, który warunkuje
chrzeœcijañskie myœlenie i chrzeœcijañsk¹ praktykê, zw³aszcza w dziedzinie dzia³alnoœci koœcielnej, która chcia³aby s³u¿yæ nadejœciu Królestwa w jego pe³ni. Pod
pojêciem „kontekst” nale¿y rozumieæ nie tylko okolicznoœci lokalne; raczej jako
„kontekst” mo¿e byæ wziêty pod uwagê tak¿e duch epoki, który jest postrzegany na
ca³ym œwiecie. Zwracanie uwagi na kontekst niekoniecznie implikuje historyczny
lub kulturowy relatywizm odnoœnie do wiary chrzeœcijañskiej w Królestwo Bo¿e i
rolê Koœcio³a jako Bo¿ego narzêdzia dla jego nadejœcia. Poczyniony w tym rozdziale przegl¹d ukazuje, ¿e wa¿n¹ rolê odgrywa historyczne i kulturowe œrodowisko wspólnoty chrzeœcijañskiej przy rozpoznawaniu istoty i wymogów Królestwa
Bo¿ego w danym czasie i miejscu.

3. Konwerguj¹ce perspektywy teologiczne
61. Raport z pierwszej fazy miêdzynarodowego dialogu reformowano-katolickiego stwierdza: ”Koœció³ wyznaje, ¿e Chrystus sam jest nosicielem poselstwa o
panowaniu Boga i wyzwoleniu ludzkoœci. Jeœli Koœció³ wychodzi do œwiata, przynosi ludziom Ewangeliê oraz trudzi siê o urzeczywistnienie wiêkszej miary sprawiedliwoœci, pojednania i pokoju, to naœladuje on tylko swego Pana w tych dziedzinach, które bez wiedzy ludzi s¹ ju¿ Jego w³asnoœci¹ i w których w sposób anonimowy rozwija On ju¿ swoj¹ dzia³alnoœæ”33 . Zwiastowanie i pocz¹tek Królestwa
Bo¿ego by³y zakorzenione bezpoœrednio w dzie³ach, dzia³aniach i osobie samego
Jezusa. Królestwo Bo¿e, które sta³o siê ju¿ obecne w Chrystusie samym nabiera
kszta³tu wszêdzie tam, gdzie ludzie i kultury znajduj¹ siê w relacji z Nim.
62. Królestwo Bo¿e jest rzeczywistoœci¹ z³o¿on¹, czêœci¹ tajemniczego planu
Bo¿ego dla zbawienia œwiata. S¹ z nim zwi¹zane ró¿norodne napiêcia i polaryzacje: Królestwo Bo¿e jest zarówno teraŸniejszoœci¹ jak te¿ przysz³oœci¹; przenika do
serc ludzkich i przemienia spo³eczeñstwo; jest wprawdzie wielkoœci¹ religijn¹ i
33
Cyt. za: Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie. Raport koñcowy z dialogu miêdzy Œwiatowym
Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Sekretariatem do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan (1977), „Studia
i Dokumenty Ekumeniczne” 1988 z. 1 (21), nr 53 (s. 84-85).
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duchow¹, lecz ma œwiatowe i polityczne konsekwencje; wzrasta sukcesywnie, lecz
mo¿e te¿ nagle wybuchn¹æ w zwi¹zku ze szczególnym wydarzeniem. Jest dzie³em
Bo¿ym, lecz sprzyja mu dzia³anie ludzkie. Królestwo Bo¿e jest obecne w Koœciele ze
szczególn¹ moc¹ i si³¹, jego pierwszymi cz³onkami byli ci, którzy uwierzyli w Jezusa
zwiastowanie Królestwa i którzy zostali przez Niego wys³ani, aby zwiastowali
Dobr¹ Nowinê o szerzeniu siê Królestwa przez Jego œmieræ i Jego zmartwychwstanie. Jednoczeœnie Królestwo Bo¿e nie jest ograniczone do Koœcio³a; staje siê ono
obecne w ukryty sposób, zawsze gdy Duch zmartwychwsta³ego Pana inspiruje pojedynczych ludzi i wspólnoty do prowadzenia ¿ycia zgodnego z wartoœciami Ewangelii. Ta g³êbia i z³o¿onoœæ jest specyfik¹ tajemnicy Bo¿ego planu zbawienia. Adekwatna prezentacja teologiczna Królestwa Bo¿ego uwzglêdni te napiêcia.
63. Podobny balans trzeba utrzymaæ w odniesieniu do tego, ¿e Królestwo Bo¿e
jest darem i zarazem zadaniem. Królestwo Bo¿e uzasadnia najpierw i przede
wszystkim intymn¹, dzieciêc¹ relacjê z Bogiem, w której Bóg nas traktuje jako córki i synów; jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi. Z tej orientacji wertykalnej wynika relacja
horyzontalna, która czyni nas wzajemnie braæmi i siostrami. Obie relacje s¹ istotne.
Nasze przyjêcie jako dzieci Bo¿e oraz wynikaj¹ce st¹d ¿ycie s¹ darem i zadaniem
podobnie jak i utrzymanie g³êbokiej wspólnoty ludzkiej poœród nas. Dar i zadanie
tworz¹ dynamiczn¹ jednoœæ. Wraz z darem przyjmowane jest zadanie, które jest
zawarte w darze. Tak Królestwo Bo¿e przemienia relacje ludzkie. Ono wzrasta
sukcesywnie tam, gdzie ludzie ucz¹ siê kochaæ, przebaczaæ i wzajemnie sobie s³u¿yæ. Jezus naucza³, ¿e ca³e prawo streœciæ mo¿na w przykazaniu mi³oœci (por. Mt
22, 34-40; £k 10, 25-28), przy czym w przeddzieñ swojej pasji doda³: „Nowe przykazanie dajê wam, abyœcie siê wzajemnie mi³owali, jak Ja was umi³owa³em; … Po
tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli mi³oœæ wzajemn¹ mieæ bêdziecie” (J 13, 34-35; por. 15, 12). Jako komentarz do tego fragmentu papie¿ Jan Pawe³
II pisa³ w Redemptoris missio, 15: „Dlatego natura Królestwa jest wspólnot¹
wszystkich miêdzy sob¹ i z Bogiem”. Królestwo Bo¿e mo¿e byæ te¿ opisane jako
wyzwolenie i wybawienie, ono wyzwala od grzechu i œmierci przez to, ¿e dotyczy
zarówno fizycznych jak i duchowych aspektów ¿ycia ludzkiego. Jak pokazuje ju¿
dzia³anie samego Jezusa, Królestwo Bo¿e nastawia siê na codzienne ¿ycie ludzi i
chce je poprawiæ. Nie jest ono po prostu ide¹, lecz wezwaniem do prawdziwej
przemiany osobistego i spo³ecznego ¿ycia w kontekstach, w których ludzie ¿yj¹.
64. Królestwo Bo¿e zwiastowane przez Jezusa oferuje kontekst dla zrozumienia
istoty i misji Koœcio³a. Tak wiêc Komisja Wiara i Ustrój Koœcio³a w swoim dokumencie studyjnym Koœció³ i œwiat z 1990 roku (rozdzia³ III 8) stwierdzi³a:
„Koœció³ jest t¹ czêœci¹ ludzkoœci, która zosta³a tak ukierunkowana, aby coraz intensywniej przyjmowaæ, potwierdzaæ i wyznawaæ wyzwalaj¹c¹ prawdê
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Królestwa Bo¿ego obiecanego wszystkim ludziom. Jest on wspólnot¹ tych,
którzy doœwiadczaj¹ obecnoœæ Królestwa Bo¿ego i aktywnie oczekuj¹ jego
spe³nienia. Koœció³ jest przeto wezwany do ¿ycia poœród ludzkoœci jako owa
si³a, przez któr¹ poœwiadczona zostaje Bo¿a wola odnowy, sprawiedliwoœci,
wspólnoty i wybawienia wszystkich ludzi. Obdarzony darami Ducha Œwiêtego
i stale wzmacniany przez Chrystusowe S³owo i Sakrament Koœció³ jest pos³any przez Boga do poœwiadczania i zwiastowania Królestwa Bo¿ego s³owem i
czynem, ¿yciem i cierpieniem, nawet cierpieniem prowadz¹cym do œmierci, w
tym i dla tego rozbitego œwiata. W tym pos³annictwie Koœció³ jest now¹ wspólnot¹ tych, którzy chc¹ s³u¿yæ Królestwu Bo¿emu ku chwale Boga i pomyœlnoœci ludzkoœci. W stopniu, w jakim to zachodzi, Koœció³ jest skutecznym znakiem, narzêdziem pos³annictwa Bo¿ego w tym eonie (aion)”.
W tej perspektywie mo¿na powiedzieæ, ¿e Królestwo Bo¿e i Koœció³ nie s¹ to¿same. Królestwo jest ju¿ prawdziwie obecne w Koœciele, lecz jako przeznaczenie
dla ca³ego stworzenia znajduje siê jednak poza Koœcio³em. Koœció³ jest raczej ze
swej strony przeznaczony do tego, by jako znak prorocki i skuteczne narzêdzie w
rêkach Boga s³u¿y³ wznoszeniu Królestwa Bo¿ego.
65. Oznacza to, ¿e chrzeœcijanie zaanga¿uj¹ siê aktywnie na rzecz wspierania
sprawiedliwoœci, wolnoœci dla uciskanych, pokoju i ochrony œrodowiska naturalnego oraz zjednocz¹ siê z tymi, którzy tak¿e d¹¿¹ do wspierania tych wartoœci.
Przeto Królestwo Bo¿e jest podstaw¹ dla kontynuowania dialogów i wspó³pracy
z reprezentantami innych tradycji religijnych oraz ze wszystkimi ludŸmi, którzy
staraj¹ siê ukszta³towaæ œwiat bardziej po ludzku, œwiat, w którym Bóg panuje i
który charakteryzuje siê sposobem zachowania, o którym mówi³ Jezus, gdy zapowiada³ Królestwo Bo¿e w s³owie i czynie. Wiara chrzeœcijañska nie wyklucza
innych z opieki i dzia³ania Bo¿ego; chrzeœcijanie ciesz¹ siê raczej z tego, ¿e Bóg
jest obecny poœród wszystkich narodów i ¿e owoce Ducha Œwiêtego mo¿na znaleŸæ tak¿e wœród wyznawców wielu innych tradycji duchowych. Gdy wyznawcy
innych religii lub ci, którzy nie przynale¿¹ do ¿adnej próbuj¹ za³agodziæ ludzkie
cierpienie, anga¿uj¹ siê na rzecz praw uciskanych, staj¹ siê orêdownikami skutecznych form pokonywania kryzysów jak katastrofy naturalne, g³ód, HIV i
AIDS, wspieraj¹ pokój i pojednanie oraz wzywaj¹ rz¹dy i stowarzyszenia, by
troszczy³y siê o zachowanie naszej planety, wówczas wszyscy oni s¹ naszymi
partnerami. Z perspektywy naszej wiary chrzeœcijañskiej chcemy byæ pos³uszni
przykazaniu Chrystusa: „D¹¿cie najpierw do Królestwa Bo¿ego”. £¹czymy siê z
wdziêcznoœci¹ w solidarnoœci z innymi, którzy popieraj¹ cele, które tutaj zosta³y
wspomniane. To toruje drogê do kreatywnego dialogu i wspó³pracy z wyznawcami innych religii i w ogóle z wszystkimi, którzy staraj¹ siê wspieraæ wartoœci
Królestwa Bo¿ego.
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Rozdzia³ II

Dawaæ œwiadectwo dla Królestwa Bo¿ego:
Trzy raporty z ró¿nych kontekstów
66. Badanie œwiadectw biblijnych o Królestwie Bo¿ym oraz intuicje i komentarze autorów w historii chrzeœcijañstwa na ten temat wyjaœniaj¹, ¿e reformowani i
katolicy mog¹ wiele wypowiedzieæ wspólnie. Materia³y i intuicje biblijne przekazywane przez stulecia s¹ wa¿nymi Ÿród³ami dla chrzeœcijan, którzy staraj¹ siê,
zgodnie z wartoœciami Królestwa Bo¿ego ¿yæ w wielowarstwowym œwiecie dzisiejszym.
67. Poszukiwanie jednoœci jest jednoznacznie czymœ o wiele wiêkszym ni¿ tylko wysi³kiem intelektualnym. Dialogowi musi towarzyszyæ pog³êbienie wspólnoty
w ¿yciu Koœcio³ów, „Wszak z nowoœci ducha, z zaparcia siê samego siebie i z swobodnego wylania mi³oœci pochodz¹ i dojrzewaj¹ pragnienia jednoœci”34 . I niekiedy
rosn¹ca solidarnoœæ wœród chrzeœcijan oferuje silny bodziec do szukania w dialogu
teologicznym dalszego postêpu.
68. Œwiadomi tego zajmiemy siê teraz trzema œwiadectwami, które s¹ istotn¹
czêœci¹ sk³adow¹ tego Raportu. W przeciwieñstwie do systematycznych rozwa¿añ,
które charakteryzowa³y rozdzia³ I i które bêd¹ tak¿e cechowaæ dalsze rozdzia³y,
przedstawiane obecnie œwiadectwa oferuj¹ stosowne wspomnienia o tym, ¿e wierz¹cy s³uchacze zwiastowania Chrystusa o Królestwie Bo¿ym (por. Mk 1, 14-15)
swoje przekonania religijne o królestwie pokoju i sprawiedliwoœci wprowadzaj¹ w
labirynt z³o¿onoœci ludzkiego bytu – w niezliczon¹ mieszankê czynników historycznych, spo³ecznych, kulturowych, politycznych i religijnych, które stanowi¹ o
ka¿dym spo³eczeñstwie. Ka¿da opowieœæ opisuje ró¿norodne i czêsto œmia³e drogi,
na których cz³onkowie naszych wspólnot chrzeœcijañskich starali siê ¿yæ zgodnie z
wartoœciami Królestwa Bo¿ego. Nawet w trudnych sytuacjach naznaczonych
straszliwymi konfliktami, w których byli konfrontowani z niebezpieczeñstwami,
obaw¹ przed gwa³townymi represjami lub nawet byli nara¿eni na œmieræ, starali siê
stosowaæ wartoœci Ewangelii do swojej sytuacji.
69. Wa¿ny rozwój we wszystkich przypadkach polega na tym, ¿e reformowanym i katolikom z biegiem czasu uda³o siê, po próbie dzia³añ oddzielnych, znaleŸæ
wspólne podejœcie do spraw uporania siê z problemami do za³atwienia. Przy okazji
34
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odkryli nowe Ÿród³o si³y w przeciwstawianiu siê anty-królestwu i mocom jego
oddzia³ywania, si³ê wspólnego œwiadectwa zwi¹zanego z wartoœciami Królestwa
Bo¿ego. W tym doœwiadczyli znaczenia powo³ania do widzialnej jednoœci w Chrystusie ze wzglêdu na pojednanie narodów.

1. W obronie praw pierwotnych
mieszkañców Kanady35
70. W Kanadzie szczególnym wyzwaniem dla Koœcio³ów i jego œwiadectwa o
Królestwie Bo¿ym s¹ kroki podejmowane w obronie praw ludnoœci pierwotnej.
Kanada jest rozleg³ym krajem z klimatem pó³nocnym. Zasiedlone s¹ przede
wszystkim obszary wzd³u¿ po³udniowej granicy, natomiast rozleg³e tereny wewn¹trz kraju i na pó³nocy maj¹ niewielu mieszkañców. Spo³eczeñstwo kanadyjskie jest wielojêzyczne i multikulturowe, godn¹ uwagi mozaik¹ ludzi ró¿nego
pochodzenia etnicznego. Z perspektywy rozwoju historycznego konstytucja ustala, ¿e kraj jest dwujêzyczny z angielskim i francuskim jako dwoma oficjalnie
uznanymi jêzykami. Wed³ug statystyk rz¹du 76, 6% ludnoœci to chrzeœcijanie.
Chocia¿ w Kanadzie dzia³a ponad 30 Koœcio³ów chrzeœcijañskich, to 89, 2%
wszystkich chrzeœcijan nale¿y do oœmiu Koœcio³ów (katolickiego, United
Church, anglikañskiego, baptystycznego, luterañskiego, prawos³awnego, prezbiteriañskiego i zielonoœwi¹tkowego). Ponad po³owa (56, 3%) ludnoœci chrzeœcijañskiej to cz³onkowie Koœcio³a katolickiego, z kolei po³owa z nich pos³uguje siê
jêzykiem francuskim36 .
71. W ostatnich trzydziestu latach chrzeœcijanie w Kanadzie poszukiwali coraz
bardziej ekumenicznych partnerów, aby zbadaæ i poprzeæ kwestie sprawiedliwoœci
spo³ecznej. W wyniku tej wspó³pracy ró¿ne koalicje podjê³y rozmaite sprawy o
charakterze spo³ecznym i religijnym. Koœcio³y: anglikañski, luterañski, prezbiteriañski, rzymskokatolicki i unijny uczestniczy³y w wiêkszoœci tych koalicji. Inne
Koœcio³y, jak menonici, kwakrzy i Armia Zbawienia bra³y udzia³ w zale¿noœci od
ich specyficznych zainteresowañ. Od lipca 2001 roku praca tych koalicji miêdzykoœcielnych jest koordynowana przez wspólny oœrodek o nazwie ”Kairos: Kana-

Nasza Wspólna Komisja wspomina jak najserdeczniej wspania³¹ goœcinnoœæ, jak¹ okaza³a nam wspólnota
Mohawk z Grand River United Church i tak¿e osobiste historie, z którymi podzieli³a siê z nami z tej okazji. Dziêkujemy wielebnemu Dan Manningowi i starszym z Grand River Church.
36
Dane, które 13 maja 2003 roku rz¹d kanadyjski udostêpni³ jako czêœæ krajowego spisu ludnoœci z 2001 roku.
35
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dyjska Inicjatywa Ekumeniczna na rzecz Sprawiedliwoœci” (Kairos: Canadian
Ecumenical Justice Initiatives)37.
72. Koalicje spo³ecznej sprawiedliwoœci zaoferowa³y wa¿ne mo¿liwoœci w zakresie praktycznej kooperacji przez to, ¿e s³u¿y³y jako agenci misji Koœcio³ów w
zwiastowaniu Królestwa Bo¿ego w kontekœcie kanadyjskim. Przez pracê tych
stowarzyszeñ Koœcio³y w Kanadzie staj¹ siê ³atwiej rozpoznawalne jako znaki i
narzêdzia wyzwalaj¹cej woli Boga. Nastêpuj¹ca historia skoncentruje siê przede
wszystkim na kszta³cie i mandacie przymierza na rzecz praw mieszkañców pierwotnych (Aboriginal Rights Coalition), zrzeszeniu, które rozwa¿a doœwiadczenia
z misji chrzeœcijañskiej wœród ludnoœci pierwotnej38 . Wydaje siê to szczególnie
w³aœciw¹ drog¹, aby zrozumieæ, jak dosz³o do uznania i urzeczywistnienia wartoœci Królestwa Bo¿ego i jak rozwinê³o siê nowe rozumienie roli Koœcio³a jako
zwiastuna i s³ugi tego Królestwa w kanadyjskim kontekœcie. W ró¿nych stanowiskach tego zrzeszenia daje siê wyraŸnie rozpoznaæ oddzia³ywanie eklezjologii
koinonia jak te¿ zastosowanie analizy strukturalnej i koncepcji grzechu spo³ecznego.
73. Broszura edukacyjna z materia³em Ÿród³owym, opublikowana przez Zrzeszenie Praw Mieszkañców Pierwotnych (Aboriginal Rights Commission) w 1995
roku zestawia historycznie centralne spotkania miêdzy mieszkañcami pierwotnymi i mieszkañcami nie-pierwotnymi w kraju, który dzisiaj nazywany jest Kanad¹39 . Tekst stwierdza, ¿e kraj przed przybyciem Europejczyków by³ zamieszkany przez liczne narody tubylcze z ich licznymi ró¿norodnymi jêzykami, kulturami i duchowymi tradycjami. Podczas swojego spotkania z Konfederacj¹
Irokezyjsk¹ (Iroquois Confederacy) w Gaspe w lipcu 1534 roku Jaques Cartier
przedstawi³ tak¿e naukê chrzeœcijañsk¹. Po przesz³o 70-letniej przerwie Jeske
37
Kairos definiuje siê samo jako koalicja Koœcio³ów kanadyjskich, reprezentacji koœcielnych i organizacji religijnych, które zobowi¹za³y siê do udzielenia w wierze odpowiedzi na Bo¿e wezwanie w sprawie szacunku dla ziemi
i sprawiedliwoœci dla jej narodów. Wspólnie ze swoimi partnerami i sieciami na bazie wspólnoty Kairos pracuje nad
nastêpuj¹cymi tematami: prawa mieszkañców pierwotnych, kanadyjski rozwój spo³eczny, sprawiedliwoœæ ekologiczna, wychowanie i animacja, globalna sprawiedliwoœæ ekonomiczna, miêdzynarodowe prawa cz³owieka.
38
Wraz z utworzeniem Kairos wczeœniejsza koalicja na rzecz praw mieszkañców pierwotnych pracuje obecnie
w ramach wiêkszej reprezentacji jako komitet z w³asnym programem. Obecnie nosi ona nazwê „Komitet dla Praw
Mieszkañców Pierwotnych” i ma rozszerzone cz³onkostwo, które obejmuje niektórych reprezentantów niekoœcielnych. W minionych latach Komitet podejmowa³ ci¹g³e starania o podjêcie wspó³pracy z krajowymi i regionalnymi
organizacjami mieszkañców pierwotnych, jak Zgromadzenie Pierwszych Narodów, Wspólnota ¯eñskich Mieszkañców Pierwotnych Kanady, Konferencja na Szczycie (brytyjsko-kanadyjska) Pierwotnych Narodów, Zrzeszenie Brytyjsko-Kanadyjskich Naczelników Plemion, Zrzeszenie Naczelników Plemion Manitoba, Naczelnicy Plemion Ontario, Atlantycki Kongres Polityczny Naczelników Plemion Pierwszych Narodów i Konfederacja Kontynentalna
Mi’kmaq.
39
Aboriginal Rights Coalition, The Sacred Path: A Journey of Healing for Canadian Churches and Aboriginal
People, Ottawa 1995, 6-9.
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Flecie rozpocz¹³ w 1610 roku dzia³alnoœæ misyjn¹ wœród Mi’kmaq. Pierwsze stosunki miêdzy europejskimi osadnikami a mieszkañcami pierwotnymi charakteryzowa³y siê porozumieniami handlowymi, ma³¿eñstwami mieszanymi i militarnymi aliansami. Stosunki miêdzy ró¿nymi w³adcami europejskimi i tubylczymi narodami by³y regulowane przez traktaty w sensie uznania wzajemnej
niezale¿noœci i suwerennoœci. Two Row Wampum Treaty z 1613 roku miêdzy
Irokezami a Holendrami opisuje to rozumienie w sensie dwóch narodów, które
pod¹¿aj¹ paralelnymi œcie¿kami: „ani nie wyprzedzaj¹ siê, ani nie blokuj¹ sobie
nawzajem drogi”.
74. Wraz z Królewsk¹ Brytyjsk¹ Proklamacj¹ (British Royal Proclamation) z
1763 roku rozpocz¹³ siê okres kolonizacji i zawierania uk³adów. W Proklamacji
czytamy: „Ludy mieszkañców pierwotnych maj¹ prawo do terenów, które pierwotnie zamieszkiwali; na swoim terenie bez formalnych traktatów nie mog¹ byæ nagabywani i niepokojeni; tylko Korona winna mieæ autorytet do zawierania porozumieñ w imieniu osadników”. W 1867 roku Ustawa Brytyjsko-Pó³nocnoamerykañska (British North America Act) przyzna³a wy³¹czn¹ w³adzê jurysdykcyjn¹ „nad
Indianami i obszarami, które by³y przeznaczone dla Indian” rz¹dowi federalnemu
nowoutworzonej Kanady. W latach 1871 – 1921 tzw. traktaty numerowane (Numbered Treaties, nr 1-11) negocjowa³y w sprawie oddania terenów plemion indiañskich, tzw. Pierwszych Narodów (First Nations) od zachodniego Ontario poprzez
Alberta i terytoria pó³nocno-zachodnie. Od po³owy XIX stulecia a¿ do pocz¹tku lat
70. XX stulecia rz¹d federalny utworzy³ internaty dla Indian, które znalaz³y siê pod
opiek¹ czterech g³ównych wyznañ chrzeœcijañskich. Te szko³y wnios³y wk³ad do
programu asymilacji rz¹du og³oszonego oficjalnie w 1969 roku w tzw. White-Paper. Koœcio³y i pierwotni mieszkañcy zorganizowali siê wyraŸnie przeciw temu
programowi i przeszkodzi³y w jego w³¹czeniu do kodeksu. Gdy Komisja Królewska ds. Pierwotnych Mieszkañców (Royal Commission on Aboriginal People)
opublikowa³a w listopadzie 1996 roku swój 6-tomowy raport, wyrazi³a w nim
przekonanie, ¿e „polityka asymilacji wyrz¹dzi³a wielkie szkody przez to, ¿e pozostawi³a w poszczególnych mieszkañcach pierwotnych, rodzinach i wspólnotach
poczucie wewnêtrznego rozbicia40 . W rzeczywistoœci cel asymilacji pierwotnych
mieszkañców w spo³eczeñstwie kanadyjskim oznacza³ wytêpienie ich jêzyka, kultury i duchowoœci.
75. Poniewa¿ misjonarze chrzeœcijañscy wierzyli w fundamentalna jednoœæ rodzaju ludzkiego i uniwersalnoœæ Bo¿ej oferty zbawienia, mo¿na by³o od nich ocze40
Aboriginal Rights Coalition, „The Royal Commission on Aboriginal Peoples”, w: Indigenous Perspectives of
Jubilee, Ottawa 1999, 23.
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kiwaæ szacunku dla duchowego potencja³u mieszkañców pierwotnych41 . Mimo to
teologiczne przekonanie nie znalaz³o odzwierciedlenia w pozytywnej ocenie duchowej postawy tych, których spotykali. Praktyki mieszkañców pierwotnych zosta³y potraktowane albo jako areligijne albo jako ba³wochwalstwo, które nale¿a³o zast¹piæ wiar¹ w Chrystusa42 . Ponadto protestanci i katolicy podczas próby osi¹gniêcia swego celu misyjnego weszli ze sob¹ w konflikt, który siêga³ znacznie g³êbiej
ni¿ zwyk³a konkurencja konfesyjna. Gdy¿ ka¿da ze stron by³a przekonana, ¿e ta
druga doprowadzi mieszkañców pierwotnych do stanu zepsucia. W tej atmosferze
wzajemnej wrogoœci swoj¹ nieufnoœæ wobec protestanckiej herezji lub katolickiego zabobonu przekazywali dalej konwertytom spoœród mieszkañców pierwotnych43 .
76. Jak ju¿ powy¿ej powiedziano (rozdzia³ I, paragraf 30) Królestwo jest zarówno darem jak i zadaniem. „To zadanie polega na staraniu, by ¿yæ zgodnie ze
wszystkimi nakazami etycznymi Nowego Testamentu, od tych z Kazania na Górze/
Polu (Mt 5-7; £k 6) po napomnienia w listach (np. Rz 12-15)”. Na prze³omie lat
60. i 70. XX wieku Koœcio³y uzna³y koniecznoœæ radykalnych zmian w historycznie ukszta³towanych stosunkach z mieszkañcami pierwotnymi, z których wielu
by³o cz³onkami Koœcio³ów. W oparciu o tê solidarnoœæ, jaka by³a wyra¿ana w anglikañskich i rzymskokatolickich stanowiskach do Bia³ej Ksiêgi rz¹du federalnego
z 1969 roku w sprawie polityki wobec pierwotnych mieszkañców, ta nowa relacja
winna zawieraæ polityczn¹ interwencjê w przypadku problemów o charakterze
spo³ecznym, ekonomicznym, ekologicznym i kulturowym. Nowe pilne zadanie dla
Koœcio³ów pojawi³o siê w sytuacji, gdy ró¿ne przedsiêbiorstwa i rz¹dy przyst¹pi³y
do realizacji wspólnych projektów energetycznych, nie anga¿uj¹c znowu mieszkañców pierwotnych w proces decyzyjny.
77. Wspólny projekt Koœcio³ów w sprawie rozwoju Pó³nocy, nazywany skrótowo „Projektem Pó³noc” (North Project), zosta³ stworzony przez Koœció³ anglikañ-

41
Stanowisko, które zostaje potwierdzone w dwóch bullach papieskich: Inter Caetera Aleksandra VI z 1453
roku i Sublimus Deus Paw³a III z 1537 roku. Idea Kalwina uniwersalnej religijnej œwiadomoœci (divinitatis sensum)
i imago Dei oferuje paraleln¹ podstawê dla godnoœci wszystkich stworzeñ przed Bogiem. Por. np. Institutio III.1. W
swoim komentarzu Janowym (1,5) Kalwin pisze: „Istniej¹ dwie zasadnicze czêœci œwiat³a, które jeszcze pozosta³y
ludziom tak¿e w ich zepsutej naturze: po pierwsze, ziarno religii jest zasiane we wszystkich ludziach; po drugie,
zdolnoœæ rozró¿niania miêdzy dobrem a z³em jest g³êboko wpisane w ich sumienia”.
42
John Webster Grant, Moon of Wintertime: Missionaries and the Indian of Canada in Encounter Since 1534,
Toronto 1984, 229.
43
W sprawie separatystycznych efektów chrzeœcijañskiego kazania por. Grant, 255. 201. Pod koniec XIX stulecia wiêkszoœæ mieszkañców pierwotnych Kanady by³a, przynajmniej nominalnie, przynale¿na do chrzeœcijañstwa.
Wed³ug spisu ludnoœci z 1991 roku 51 % spoœród 471 000 mieszkañców pierwotnych deklarowa³o siê katolikami, 34
% protestantami, 13 % uwa¿a³o siê za areligijnych i 2 % przynale¿a³o do innych religii.
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ski, Koœció³ rzymskokatolicki i Koœcio³y unijne 1 wrzeœnia 1975 roku44 . Koœció³
Luterañski w Ameryce, Komitet Naczelny Menonitów i Koœció³ Prezbiteriañski
Kanady przy³¹czy³y siê do niego w 1976 roku. Zwi¹zek Koœcio³ów Chrzeœcijañsko-Reformowanych w Kanadzie, Religijne Towarzystwo Przyjació³ (kwakrzy) i
dwie katolickie wspólnoty religijne, jezuici i oblaci, stali siê partnerami w nastêpnych latach. Zaproponowano program badawczy, informacyjny i edukacyjny, aby
pomóc Koœcio³om we wspieraniu inicjatyw ludów tubylczych Pó³nocy w ich walce
o sprawiedliwoœæ i uregulowanie roszczeñ do ziemi; w ten sposób chciano jednoczeœnie zainspirowaæ mieszkañców po³udniowej Kanady do aktywnego i kreatywnego zaanga¿owania w etyczne kwestie rozwoju Pó³nocy.
78. W marcu 1987 roku Koœcio³y przedstawicielskie i organizacje koœcielne postanowi³y zawiesiæ Projekt Pó³noc na rok, w tym czasie zamierzano go zrewidowaæ i
zorganizowaæ na nowo. Po szczegó³owym procesie konsultacji i oceniania w grudniu
1988 roku utworzono Komisjê dla Praw Mieszkañców Pierwotnych (Aboriginal Rights Commission, ARC). Opieraj¹c siê na zdecentralizowanym modelu ARC opisuje
sama siebie jako „zrzeszenie Koœcio³ów i organizacji koœcielnych, które wspó³pracuje w partnerstwie i aliansie zarówno z (politycznymi) organizacjami mieszkañców
pierwotnych jak te¿ z grupami regionalnymi”45 . Przy szczególnym wskazywaniu na
konsultacjê, partycypacjê i pracê sieciow¹ (networking) ARC stwierdza, ¿e „rozwinê³a siê z grupy miêdzykoœcielnej w zrzeszenie trzech grup partnerskich, które podejmuj¹ decyzje i wspólnie prowadz¹ pracê: Koœcio³y, grupy sieciowe, które wykonuj¹ pracê bazow¹ w ca³ym kraju i partnerzy wœród mieszkañców pierwotnych”46 .
79. Ze swoim programem publicznego wychowania i aktywnoœci ARC wspiera
mieszkañców pierwotnych w pewnych wa¿nych dla ¿ycia dziedzinach, przy otrzymywaniu sprawiedliwej kompensaty i praw do ziemi, wspieraniu rozwoju ekonomicznego i politycznego, wpisywaniu historycznych praw do konstytucji kanadyjskiej, powstrzymywaniu erozji podstawowych praw socjalnych mieszkañców i
wspólnot pierwotnych, w d¹¿eniu do pojednania miêdzy mieszkañcami pierwotnymi i wszystkimi czêœciami spo³eczeñstwa kanadyjskiego, wyjaœnianiu moralnych i
duchowych podstaw zaanga¿owania w kwestiach sprawiedliwoœci dla mieszkañców pierwotnych oraz obronie przed projektami przemys³owymi i wojskowymi,
które szczególnie zagra¿aj¹ mieszkañcom pierwotnym i œrodowisku, w którym
¿yj¹.
44
Informacje na ten temat dostarczy³ Peter Hamel, „The Aboriginal Rights Coalition”, w: Christopher Lind i Joe
Mihevic, Coalition for Justice, Ottawa 1994, 16-36.
45
Aboriginal Rigths Coalition, The Second Path: A Journey of Healing for Canadian Churches and Aboriginal
Peoples, Ottawa 1995, 30.
46
Tam¿e, 3; ten rozwój by³ kontynuowany i zintensyfikowany pod inspiracj¹ Kairosu.
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80. Chocia¿ ARC mo¿e wykazaæ siê godn¹ uwagi seri¹ dzia³añ w interesie sprawiedliwoœci dla mieszkañców pierwotnych i anga¿uje siê zdecydowanie na rzecz
bardziej godnych relacji miêdzy mieszkañcami pierwotnymi i pozosta³¹ ludnoœci¹
Kanady, zrzeszenie musi siê zmagaæ w dalszym ci¹gu z powa¿nymi wyzwaniami.
Organizacje mieszkañców pierwotnych, czêsto z pomoc¹ profesjonalnych doradców, przejê³y wiele zadañ, które wczeœniej realizowa³y Koœcio³y. Mimo to troska o
sprawiedliwoœæ dla mieszkañców pierwotnych jest najstarsz¹ kwesti¹ z zakresu
praw ludzkich w Kanadzie i ARC musi znaleŸæ sposoby poszerzenia swej bazy
solidarnoœci poza ma³e j¹dro aktywistów. Dwa szczególne zadania wysuwaj¹ siê na
pierwszy plan:
1) ustalenie strukturalnych powi¹zañ miêdzy wspólnotami mieszkañców pierwotnych a innymi sektorami spo³eczeñstwa kanadyjskiego;
2) zbadanie teologicznych i duchowych wymiarów zobowi¹zania wobec kwestii sprawiedliwoœci dotycz¹cych mieszkañców pierwotnych. Jeœli tych wyzwañ siê
nie podejmie, nie bêdzie mo¿liwe ustanowienie relacji z mieszkañcami pierwotnymi, które Koœcio³y kanadyjskie bêd¹ mog³y nazwaæ sprawiedliwymi.
81. Koœcio³y przesz³y drogê, która je wiod³a od wzajemnej wrogoœci w XVIII i
XIX stuleciu do ekumenicznej wspó³pracy. Ich wspólne starania o zawarcie nowego przymierza z mieszkañcami pierwotnymi Kanady odzwierciedlaj¹ zobowi¹zanie do koinonia i uznania tego, ¿e przywrócenie stosunków jest integralnym momentem nadchodz¹cego Królestwa Bo¿ego. Przy tym Królestwo Bo¿e funkcjonuje
jako zwierciad³o przemiany, której Bóg dokona w ludzkich sercach: nowe przymierze, nowy lud, który ¿yje w przymierzu zgodnie z zamiarami Boga od pocz¹tku. W tym kontekœcie widaæ wyraŸnie, ¿e przyjêto wyobra¿enie Królestwa Bo¿ego
jako idealnego spo³eczeñstwa charakteryzuj¹cego siê równouprawnieniem, sprawiedliwoœci¹ i wolnoœci¹. Dla zrzeszonych w tej koalicji Królestwo Bo¿e jest wezwaniem do transformacji œwiata.

2. Sprzeciwianie siê apartheidowi w Afryce po³udniowej47
82. W Afryce po³udniowej zmaganie o ¿ycie w œwietle Królestwa Bo¿ego obejmowa³o w szczególny sposób walkê przeciw apartheidowi. Do tego, co sta³o siê
47
Jesteœmy wdziêczni za cenny wk³ad do naszego dialogu prof. Dirka Smita, który przed³o¿y³ studium zatytu³owane „On Learning to Speak? A South African Reformed Perspective on Dialogue” (Uczyæ siê mówiæ? Po³udniowoafrykañsko-reformowana perspektywa dialogu) i dr. Stuartowi C. Bate, OMI, który zaprezentowa³ studium zatytu³owane: „What does it Mean that the Church is the Instrument of the Kingdom of God in the South Africa Context: A
Catholic Perspective” (Co oznacza w kontekœcie po³udniowoafrykañskim, ¿e Koœció³ jest narzêdziem Królestwa
Bo¿ego: Perspektywa katolicka).
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znane pod nazw¹ apartheidu przyczyni³a siê skuteczna mieszanka czynników kulturowych, spo³ecznych, prawnych i ekonomicznych48 . Chocia¿ historia konfliktów
rasowych, dyskryminacji, podzia³u siêga pocz¹tków holenderskiej kolonizacji
Afryki po³udniowej, nie da siê zaprzeczyæ, ¿e tak¿e chrzeœcijañskie zabiegi misyjne stanowi¹ fundamentaln¹ czêœæ tej historii49 .
83. Przy próbie znalezienia teologicznej legitymacji dla apartheidu w Afryce
po³udniowej przez ponad sto lat decyduj¹c¹ rolê odgrywa³ Holenderski Koœció³ Reformowany (Dutch Reformed Church, DRC). W 1855 roku biali uczestnicy nabo¿eñstwa w wiejskim zborze holendersko-reformowanym odmówili
uczestnictwa w Wieczerzy Pañskiej z czarnymi chrzeœcijanami. Synod z 1857
roku postanowi³, i¿ „jest po¿¹dane i zgodne z Pismem Œwiêtym” uczestniczenie wszystkich wierz¹cych w tym samym nabo¿eñstwie i tym samym zborze.
Jednak gdzie to zarz¹dzenie „z powodu s³aboœci niektórych” stoi na przeszkodzie
sprawie chrzeœcijañskiej, tam mo¿na dopuœciæ do zaistnienia chrzeœcijañskich praw nadzwyczajnych do korzystania z odrêbnych pomieszczeñ i tak¿e oddzielnych instytucji. Jak pokaza³a historia, s³aboœæ niektórych sta³a siê norm¹ dla
wielu.
84. W 1881 roku zorganizowano dla kolorowych chrzeœcijan oddzielny Koœció³,
Holendersko-Reformowany Koœció³ Misyjny (Dutch Reformed Mission Church,
DRMC) i na przestrzeni XX stulecia powsta³o wiele innych takich Koœcio³ów, ka¿dy odrêbny wed³ug kryteriów rasowych lub etnicznych. Chocia¿ te Koœcio³y uwa¿ano za córki DRC, nie istnia³a miêdzy nimi ¿adna jednoœæ strukturalna lub widzialna. Cz³onkowie (bia³ego) DRC uwierzyli faktycznie z czasem, ¿e odpowiada
to normie Pisma Œwiêtego i zatem jest wyraŸn¹ wol¹ Boga posiadanie odrêbnych
Koœcio³ów50 . Ta polityka koœcielna przyczyni³a siê póŸniej do stworzenia religijnych korzeni ideologii apartheidu i do powstania po 1948 roku polityki apartheidu.

48
Apartheid by³ polityk¹ podzia³u rasowego w Republice Po³udniowej Afryki, popieran¹ tradycyjnie przez Partiê
Nacjonalistyczn¹ i w okresie bardziej wspó³czesnym przez inne grupy prawego skrzyd³a. W ramach tej polityki ró¿norodnym grupom etnicznym przyznawano ró¿ne prawa. W praktyce by³ to system bia³ej dominacji, podczas gdy
czarni w centralnym parlamencie pañstwa nie mieli ¿adnej reprezentacji.
49
Ideologia mia³a ró¿ne korzenie: burskie koncepcje rozdzia³u etnicznego, kulturowego i religijnego, które wynika³y ze œwiadomoœci narodowej niepowtarzalnoœci; brytyjskie idee liberalne poœredniego panowania; troskê o
ochronê miejsc pracy, wspieran¹ przez bia³ych robotników w celu zapewnienia statusu wobec du¿ego i taniego proletariatu – to tylko trzy przyk³ady.
50
W tym czasie teolodzy DRC czytali Bibliê jako Bibliê apartheidu, co prowadzi³o ich do konkluzji, ¿e Bóg jest
„Stwórc¹ podzia³ów”. Np. Bóg na pocz¹tku rozdzieli³ œwiat³o od ciemnoœci, wodê na górze od wody na dole, l¹d od
wody itd., wszystko to czyni³, aby pokazaæ, ¿e rozdzia³ – apartheid – odpowiada planowi stworzenia. Gdy Bóg zaleci³
ludziom, aby byli p³odni i siê rozmna¿ali, mia³ na myœli, ¿e maj¹ staæ siê p³odni i dzieliæ siê na ró¿ne grupy, plemiona
i narody.
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DRC apelowa³ coraz intensywniej do rz¹du o wprowadzenie ustaw uzasadniaj¹cych apartheid51 .
85. Jak ju¿ wspomniano (rozdzia³ 1, paragraf 30), Biblia nigdy nie mówi o tym,
¿e my powinniœmy budowaæ Królestwo Bo¿e. Chrzeœcijanie s¹ raczej powo³ani do
prostszych zadañ, takich jak „usuwania przeszkód dla nadejœcia Królestwa Bo¿ego,
np. sytuacji niesprawiedliwoœci”, „przygotowywania ludzi przez religijn¹ i moraln¹ edukacjê oraz modlitwy do przyjmowania daru Królestwa Bo¿ego, gdy Bóg
zadecyduje o jego wprowadzeniu. W ten sposób d¹¿ymy do Jego nadejœcia (2 P 3,
12)”. W dziesiêcioleciach po roku 1948 istnia³ w krêgach koœcielnych rosn¹cy
opór wobec ideologii apartheidu, zarówno w Afryce po³udniowej jak i w œwiatowym ruchu ekumenicznym52 . Krytyczny punkt osi¹gn¹³ opór wobec apartheidu w
rodzinie Koœcio³ów holendersko-reformowanych w 1982 roku, spór dotyczy³ ponownie Wieczerzy Pañskiej. Podczas spotkania Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów
Reformowanych w Ottawie dziesiêciu czarnych chrzeœcijan z tzw. „Koœcio³ów-córek” z rodziny DRC odmówi³o uczestnictwa w oficjalnej uroczystoœci Wieczerzy
Pañskiej. Ich uzasadnienie by³o proste: by³oby fa³szem czyniæ to w kontekœcie ekumenicznym, podczas gdy w Afryce po³udniowej DRC nie dopuszcza ich do Sto³u
Pañskiego. Pod d³ugiej debacie Zgromadzenie Generalne ŒAKR uzna³o, ¿e ideologia apartheidu w Afryce po³udniowej oznacza kryzys samej tradycji chrzeœcijañskiej. Najbardziej wa¿ki problem dostrze¿ono w przekonaniach i teologicznych
pogl¹dach, które legitymizowa³y praktykê apartheidu, tym samym jednak by³y zaprzeczeniem prawdziwej istoty Ewangelii Chrystusa.
86. Zgromadzenie Generalne ŒAKR uzna³o, ¿e apartheid jest grzechem z
trzech powodów: opiera siê na niechrzeœcijañskim pogl¹dzie, ¿e ludzi nie da siê z
sob¹ pojednaæ; pos³uguje siê strukturami rasistowskimi, które wspieraj¹ ekskluzywne przywileje bia³ych kosztem czarnych; stwarza opresyjn¹ niesprawiedliwoœæ
i cierpienie dla wiêkszoœci ludnoœci Afryki po³udniowej. Przeto Zgromadzenie Generalne oœwiadczy³o: „Ta sytuacja stanowi status confessionis dla naszych Koœcio51
Istnia³y specjalne ustawy apartheidowe, wprowadzone przez rz¹d nacjonalistyczny po zwyciêstwie w 1948
roku. Dotyczy³y one zakazu ma³¿eñstw mieszanych (Prohibition of Mixted Marriages Act), rejestracji ludnoœci (Population Registration Act, 1949), czynów niemoralnych (Immorality Act), obszarów osiedlania grup (Group Areas
Act), zakazów nielegalnego osiedlania (Prevention of Illegal Squatting Act, 1951), autorytetów Bantu (Bantu Authorities Act) i edukacji Bantu (Bantu Education Act, 1953). Zamiarem tych ustaw by³o rozdzielenie bia³ych i czarnych
obszarów ¿ycia i instytucji wychowawczych oraz niedopuszczenie do spo³ecznych interakcji. Tak¿e miejsca pracy
przydzielano zgodnie z przynale¿noœci¹ etniczn¹.
52
W ramach DRC w Afryce po³udniowej niektórzy licz¹cy siê teolodzy jak np. Beyers Naudé podejmowali próby sprzeciwiania siê apartheidowi przez to, ¿e obstawali przy jednoœci ludzkoœci zarówno w Koœciele jak te¿ w spo³eczeñstwie. Naudé po usuniêciu z urzêdu kierowa³ w latach 70. XX wieku Instytutem Chrzeœcijañskim, który w
swoim oporze wobec apartheidu wzorowa³ siê na walce koœcielnej Koœcio³a Wyznaj¹cego w Niemczech narodowosocjalistycznych.
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³ów. Oznacza to, ¿e uwa¿amy to za problem, co do którego nie mo¿na reprezentowaæ
ró¿ne opinie bez powa¿nego zakwestionowania integralnoœci naszego wspólnego
wyznania jako Koœcio³ów reformowanych. Apartheid jest grzechem, jego moralne i
teologiczne usprawiedliwianie jest wypaczeniem Ewangelii i teologiczn¹ herezj¹ w
swoim zawziêtym niepos³uszeñstwie wobec S³owa Bo¿ego”53 . W konsekwencji
Zgromadzenie Generalne poczu³o siê zobowi¹zane do zawieszenia w cz³onkostwie
ŒAKR dwóch Koœcio³ów, w tym Koœcio³a Holendersko-Reformowanego – by³a to
decyzja wykraczaj¹ca poza prawnie przewidziane mo¿liwoœci statutu ŒAKR.
87. Po odbiorze raportu konferencji w Ottawie tak¿e Synod DRMC og³osi³ status confessionis odnoœnie do teologicznej legitymacji apartheidu. Nadszed³ historyczny moment. Po dziesiêcioleciach teologicznych kontrowersji i debat Synod
musia³ jasno podkreœliæ, dlaczego teraz stan¹³ na stanowisku, ¿e stawk¹ jest prawda
samej Ewangelii. By³ to moment narodzin Wyznania z Belhar (Belhar Connfession), autentyczny wyraz reformowano-chrzeœcijañskiego przekonania o jednoœci
Koœcio³a, pojednania narodów z Bogiem i nawzajem ze sob¹, sprawiedliwoœci, pokoju i pos³uszeñstwa wobec S³owa Bo¿ego. Cz³onkowie DRMC przyjêli projekt
Wyznania z entuzjazmem. Przez cztery lata wspólnoty koœcielne studiowa³y ten
dokument i informowa³y na piœmie o tym, czy s¹ w stanie zaakceptowaæ ten projekt jako ich wyznanie wiary. Dopiero po tym procesie recepcji Synod przyj¹³ oficjalnie w 1986 roku Wyznanie z Belhar jako Wyznanie DRMC.
88. Teraz zaczê³a siê nowa faza. Jako Koœció³ reformowany DRMC mog³o
stwierdziæ, ¿e naprawdê przyjê³o Wyznanie z Belhar dopiero wówczas, gdy dla
ka¿dego by³o rozpoznawalne, ¿e treœæ wyznania wywar³a faktyczny wp³yw na ich
duchowoœæ i na ich ¿ycie. Proces recepcji wytworzy³ nowe poczucie to¿samoœci i
przyczyni³ siê faktycznie do powstania nowej œwiadomoœci powo³ania w DRMC.
W 1986 roku Synod postanowi³ prowadziæ na bazie Wyznania z Belhar dialogi z
innymi cz³onkami rodziny DRC. Podczas pierwszego spotkania miêdzy reprezentantami DRMC a delegatami (czarnego, afrykañskiego) Holendersko-Reformowanego Koœcio³a w Afryce (Dutch Reformed Church in Africa, DRCA), delegaci
DRCA natychmiast wyrazili ¿yczenie przyjêcia Wyznania z Belhar jako w³asnego
wyznania. Innymi s³owy: Wyznanie z Belhar zaoferowa³o podstawê dla jednoœci
koœcielnej miêdzy DRCA a DRMC. Dzieñ 14 kwietnia 1994 roku sta³ siê godzin¹
narodzin Jednocz¹cego siê Koœcio³a Reformowanego w Afryce Po³udniowej (Uniting Reformed Church in South Africa)54 .
J.W. De Gruchy/C. Villa-Vicentio (red.), Apartheid is a Heresy, Grand Rapids, Mich. 1983.
Pojêcie „jednocz¹cy siê” zosta³o œwiadomie wybrane, aby wskazaæ na nie zakoñczony proces i daæ wyraz
nadziei, ¿e inne Koœcio³y przy³¹cz¹ siê do tego procesu.
53

54
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89. Gdy opozycja wobec apartheidu w latach 80. XX wieku sta³a siê coraz bardziej bojowa, czarna œwiadomoœæ i czarna teologia zyskiwa³y u wielu chrzeœcijan
w Afryce po³udniowej na znaczeniu. Pod przewodnictwem Steve Biko, a¿ do jego
œmierci w 1977 roku, gdy znajdowa³ siê pod nadzorem policji bezpieczeñstwa,
Black Consciousness Movement (Ruch Czarnej Samoœwiadomoœci) rozwin¹³ teologiczn¹ analizê ucisku klasowego i walki o wyzwolenie poœród apartheidu. Kiedy
czarni teolodzy pojêcie „czarny” definiowali odt¹d w znaczeniu przynale¿noœci
klasowej a nie jako klasyfikacjê etniczn¹, starali siê o wyzwolenie z mentalnoœci
niewolniczej, która wry³a siê w pamiêæ z powodu apartheidu. Mniej zaskakiwa³
fakt, ¿e teolodzy anty-apartheidowi w swojej krytyce zinstytucjonalizowanej przemocy powo³ywali siê coraz czêœciej na dorobek myœlowy latynoamerykañskiej
teologii wyzwolenia. W trakcie powstania narodowego i represji ze strony pañstwa
w 1985 roku pewna ekumeniczna grupa teologów opracowa³a Dokument Kairos z
krytyczn¹ refleksj¹ na temat relacji miêdzy chrzeœcijañstwem a przemoc¹ w sytuacji po³udniowoafrykañskiej. Dokument ten wyró¿nia³ trzy typy teologii: pañstwow¹, koœcieln¹ i prorock¹. Podczas gdy teologia pañstwowa rozwinê³a siê w
celu legitymizacji re¿imu, to teologia koœcielna wspiera³a milcz¹co re¿im, opowiadaj¹c siê za osobist¹ pobo¿noœci¹, neutralnoœci¹ i niestosowaniem przemocy. Natomiast Kairos Afryki po³udniowej domaga³ siê teologii prorockiej, która krytykowa³a niesprawiedliwe pañstwo i neutralne stanowisko oficjalnej polityki koœcielnej.
Przez to, ¿e argumentowali, i¿ herezja, grzesznoœæ i moralna niesprawiedliwoœæ
apartheidu domaga siê od chrzeœcijan wystêpowania przeciw pañstwu i odmawiania mu pos³uszeñstwa oraz okazywania zamiast tego pos³uszeñstwa Bogu, teolodzy Kairosu przyczynili siê w du¿ej mierze do takiej postawy prorockiej55 . Na
wszystkich frontach, miêdzynarodowo i regionalnie jak równie¿ intelektualnie i
duchowo reformowana rodzina koœcielna stara³a siê zapewniæ, ¿e „bezbo¿na i
obrzydliwa pozycja apartheidu zostanie zniszczona”56 . W ten sposób chrzeœcijanie
reformowani pracowali nad usuniêciem przeszkód na drodze do nadejœcia Królestwa Bo¿ego.
90. Tak¿e Koœció³ katolicki prowadzi³ walkê z apartheidem pracuj¹c nad tym,
by wykorzeniæ tê centraln¹ przeszkodê w nadejœciu Królestwa Bo¿ego. Przed II
Soborem Watykañskim (1962-1965) eklezjologia katolicka identyfikowa³a czêsto
Koœció³ z Królestwem Bo¿ym. W wyniku tego rodzaju identyfikacji praktyka koœcielna w Afryce po³udniowej pracowa³a na rzecz utworzenia spo³eczeñstwa para55
Por. C. Villa-Vicentio, Between Christ and Caesar: Classic and Contemporary Texts on Church and State,
Grand Rapie, Mich., 1986, 259-269; równie¿ D. van der Water, “A Legacy for Contextual Theology: Prophetic Theology and the Challenge of the Kairos”, w: M. Speckman/L. Kaufman (red.), Towards an Agenda for Conextual
Theology: Essays in Honour of Albert Nolan, Pietermaritzburg 2001, 33-64.
56
P. Walshe, Church versus State in South Africa: the Case of the Christian Institute, Maryknoll, N.Y., 1983, 221.
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lelnego, w obrêbie którego katolicy mogliby ¿yæ swoim w³asnym ¿yciem. Zw³aszcza w bia³ych wspólnotach osadników powsta³y szko³y, szpitale i inne s³u¿by, które
da³y katolikom mo¿liwoœæ znajdowania us³ug socjalnych, których potrzebowali, w
œwiecie katolickim57 . Ta tendencja do ugruntowania spo³eczeñstwa alternatywnego uleg³a wyraŸnie wzmocnieniu przez powa¿ny wzrost antykatolickich postaw
oraz przez atmosferê zagro¿enia i wyobcowania, z któr¹ spotykali siê katolicy w
spo³eczeñstwie po³udniowoafrykañskim, w którym tzw. rzymskie niebezpieczeñstwo by³o przedstawiane jako problem dla kalwinistycznego etosu rz¹dz¹cej Partii
Nacjonalistycznej. Tak wiêc na przyk³ad protokó³ zgromadzenia Katolickiej Konferencji Biskupów w Afryce Po³udniowej (South African Catholic Bishops’ Conference, SACBC) z 1957 roku pokazuje, ¿e „d¹¿eniem rz¹du by³o, aby Koœció³ katolicki nie mia³ wiêcej wiernych ni¿ 5% ogó³u ludnoœci”58 . Podobny cel i podobny
zamiar w sprawie stworzenia spo³eczeñstwa alternatywnego dominowa³ w Katolickim Koœciele Misyjnym (Catholic Mission Church)59 , jednak brak œrodków sprawia³, ¿e nie wszystkie obszary ¿ycia mog³y byæ uregulowane przez Koœció³. Tak
wiêc g³ówn¹ trosk¹ i instrumentem aktywnoœci misyjnej sta³a siê edukacja. W
1953 roku Koœció³ katolicki administrowa³ piêtnastoma procentami wszystkich
szkó³ dla czarnych, by³a to najbardziej widzialna forma katolickiej obecnoœci w
spo³eczeñstwie.
91. Po II Soborze Watykañskim wynikaj¹ca z niego eklezjologia podkreœli³a
wyraŸniej ró¿nicê miêdzy Koœcio³em a Królestwem Bo¿ym. Po 1980 roku rozpoczê³a siê nowa faza katolickiego zaanga¿owania w spo³eczeñstwie po³udniowoafrykañskim. Idee Bo¿ego planu dla spo³eczeñstwa (God’s Plan for Society) oraz
Planu Koœcio³a czynienia woli Bo¿ej (The Church’s Plan to do God’s Will) sta³y siê
dominuj¹cymi kluczowymi pojêciami teologicznymi, którymi pos³ugiwa³a siê hierarchia po³udniowoafrykañska w swoich oficjalnych dyskursach. W 1989 roku biskupi po latach narad i planowania przyjêli dla Koœcio³a plan pastoralny zatytu³owany: Wspólnota w s³u¿bie dla ludzkoœci (Community Serving Humanity).
92. Dwa g³ówne powody prowadzi³y do planu pastoralnego. Po pierwsze, II Sobór Watykañski doprowadzi³ do nowego dowartoœciowania misji i s³u¿by w ca³ym
œwiecie, które by³o kontynuowane podczas Zgromadzenia Synodu Biskupów
57
C.S. Bate, „The Church under Apartheid”, w: J. Brain/P. Denis (red.), The Catholic Church in Contemporary
South Africa, Pietermaritzburg, 1999, 12-13.
58
SACBC 1957:26, Minutes; tak¿e J. De Gruchy, „Catholic in a Calvinist Country”, w: A. Prior, Catholics in
Apartheid Society, Kapstadt 1982, 67-82.
59
W tym czasie da³y siê zidentyfikowaæ dwa ró¿ne Koœcio³y: „Koœció³ osadników” dla bia³ych i „Koœció³ misyjny” dla czarnych. Podczas gdy popierana by³a powszechna jednoœæ katolicka, w rzeczywistoœci istnia³y dwa odrêbne
zrzeszenia z odrêbnymi sferami dzia³alnoœci, odrêbn¹ kultur¹ i praktyk¹.
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w Rzymie w 1974 roku i skoncentrowa³o siê na temacie ewangelizacji. To sk³oni³o
biskupów po³udniowoafrykañskich do zlecenia opracowania w³asnego przegl¹du
aktualnie prowadzonej ewangelizacji w Afryce po³udniowej. Podstawowy problem
dla Koœcio³a sta³ siê nader wyraŸny: w kraju z przewag¹ czarnych by³ on zorganizowany wed³ug bia³ych i obcych wytycznych. Po drugie, sytuacja socjalna i polityczna stawa³a siê coraz trudniejsza, zw³aszcza po rozruchach studenckich z Soweto 16 czerwca 1976 roku60 . Proces narad i kszta³towania opinii, który obj¹³ katolików w ca³ej Afryce po³udniowej, doprowadzi³ ostatecznie do powstania planu
pastoralnego. Ten plan wyznacza³ Koœcio³owi cztery g³ówne cele: czerpaæ inspiracjê z przedstawionego przez II Sobór Watykañski rozumienia Koœcio³a jako wezwanego do œwiêtoœci ¿ycia ludu Bo¿ego; wczuæ siê w okolicznoœci ¿yciowe w
Afryce po³udniowej; byæ bardziej widocznym jako wspólnota w s³u¿bie ludzkoœci;
zobowi¹zaæ siê do nieustannej edukacji wszystkich cz³onków Koœcio³a w zakresie
wizji, jaka pojawia siê w oparciu o wymienione tematy.
93. W 1985 roku Teologiczny Komitet Doradczy SACBC opublikowa³ raport
zatytu³owany: Sprawy, które przyczyniaj¹ siê do pokoju (The Things that Make for
Peace). Na podstawie badañ nad moralnoœci¹ przemocy w kontekœcie po³udniowoafrykañskim raport wzywa³ Koœcio³y, by zrobi³y u¿ytek ze swej politycznej i spo³ecznej odpowiedzialnoœci: „Jest zadaniem Koœcio³a wprowadzenie Bo¿ego udzia³u i przewodnictwa w obszar polityki oraz przeciwstawianie siê wra¿eniu, jakoby
Boga mo¿na znaleŸæ tylko w nabo¿eñstwie religijnym lub w relacjach osobistych.
Jezus sam manifestowa³ ten rodzaj udzia³u, g³osz¹c nie tylko osobiste zbawienie,
lecz nadejœcie Królestwa Bo¿ego”61 . Królestwo Bo¿e, które Jezus wprowadzi³ do
swojego nauczania, tworzy nowy rodzaj porz¹dku: ponad wszystko panowanie
Bo¿e ukazuje siê jako wyzwolenie ludzi z wszelkiego ucisku oraz w dodawaniu
otuchy do wspó³¿ycia w wolnoœci i pokoju.
94. Dalszy znacz¹cy aspekt katolicko-koœcielnej praktyki w Afryce po³udniowej polega na proteœcie zarówno kleru jak te¿ œwieckich przeciw niesprawiedliwym ustawom. W siedmiu listach pasterskich biskupi protestowali przeciw apar60
Odnosi³o siê to do studenckich rozruchów, które mia³y miejsce w Transvaal-afrykañskim Township Soweto,
podczas których setki ludzi ponios³y œmieræ wskutek protestów przeciw nauce jêzyka Afrikaans w szko³ach. Dla
wielu oznacza ten dzieñ pocz¹tek ostatniego etapu walki z apartheidem. 16 czerwca, Youth Day, jest dzisiaj dorocznym œwiêtem w Afryce po³udniowej.
61
The Things that Make for Peace: A Report to the Catholic Bishops and the Church in Southern Africa from the
Theological Advisory Commission of the Southern African Bishop’s Conference, Pretoria 1985. Komentator opisuje
ten dokument jako “intelektualny punkt kulminacyjny” Theological Advisory Committee przy SACBC; por. A. Egan,
„Catholic Intellectuals”, w: J. Brain / P. Denis (red.), The Catholic Church in Contemporary South Africa, Pietermaritzburg 1999, 341.
62
List z 1957 roku.
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theidowi i przeciwstawiali rz¹dowi katolick¹ naukê spo³eczn¹, która oferuje jasne
moralne normy dla pañstw narodowych jak te¿ dla wspólnoty miêdzynarodowej.
Kluczem hermeneutycznym tych listów jest godnoœæ ludzka. Zasada apartheidu
jest potêpiana jako coœ co z gruntu jest z³e62 . Ludzka dzia³alnoœæ ma kierowaæ siê
œwiat³em Ewangelii, tote¿ przy ustalaniu celów nie mog¹ dominowaæ d¹¿enia nacjonalistyczne63 . W 1972 roku Apel do sumienia (Call to Conscience) biskupów
stanowi³ skierowanie uwagi na solidarnoœæ z biednymi a w szczególnoœci z ofiarami apartheidu. Hierarchia w du¿ej mierze odesz³a od stanowiska reprezentowanego
przez spo³eczeñstwo bia³ych i zmierza³a ku g³êbiej siêgaj¹cemu zobowi¹zaniu wobec wyw³aszczonych w spo³eczeñstwie po³udniowoafrykañskim. Z tym i dalszymi
dokumentami zaczêto podejmowaæ tematy takie, jak sprawiedliwe zarobki i edukacja oraz zajmowaæ wyraŸniejsz¹ postawê zorientowan¹ na praktykê.
95. Wraz z Dokumentem SACBC czyli Deklaracj¹ w sprawie zaanga¿owania
na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej i stosunków rasowych w Koœciele (Declaration of Commitment on Social Justice and Race Relations within the Church) z
1977 roku kierownictwo Koœcio³a katolickiego zosta³o silniej wci¹gniête w walkê
z apartheidem. W planie zadañ znajdowa³o siê miêdzy innymi przezwyciê¿enie
niegodnych spo³ecznych sposobów zachowania i obyczajów, wspieranie zaanga¿owania czarnych po³udniowych Afrykanów w Koœciele i przygotowanie pastoralnej konsultacji z udzia³em w przewa¿aj¹cej mierze czarnych poœwiêconej przysz³ej
strategii w kwestiach ¿ycia koœcielnego i apostolatu. Wszêdzie w kraju powsta³y w
diecezjach grupy na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju a powo³ana przez SACBC krajowa komisja sprawiedliwoœci i pojednania wspiera³a mocno tych katolików, którzy chcieli wspó³uczestniczyæ w walce o równouprawnienie. Jednym z pierwszych
ruchów katolickich, który zaj¹³ siê zagadnieniami sprawiedliwoœci, byli M³odzi
Robotnicy Chrzeœcijañscy (Young Christian Workers). Ten ruch zosta³ za³o¿ony w
Afryce po³udniowej we wczesnych latach piêædziesi¹tych XX wieku i wkrótce sta³
siê aktywny w sprawach robotników. Ich metoda szkolenia polegaj¹ca na strukturalnych spotkaniach grupowych i weekendach studyjnych doprowadzi³a do pomyœlnego wykszta³cenia przywódców, z których wielu zosta³o potem oficjalnymi
przedstawicielami w ruchach zawodowych.
96. W czasie, gdy reformowani byli konfrontowani z problemem wewnêtrznego
rasizmu, powsta³y w zwi¹zku z rosn¹c¹ siln¹ postaw¹ Koœcio³a katolickiego przeciw apartheidowi grupy katolickie przeciwne tej zmianie. Ju¿ w 1957 roku Watykan dokona³ nominacji pierwszego czarnego biskupa diecezjalnego. Niektórzy biali katolicy diecezji natychmiast wykorzystali tê okolicznoœæ do wniesienia sprzeci63

List z 1960 roku.
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wu wobec Nieeuropejczyka jako biskupa Europejczyków. Takie, pochodz¹ce z kultury osadników, tzw. South African way of life, zachowania by³y powszechne
wœród bia³ych i tzw. „dobrych katolików”. Powsta³y grupy, jak Katolicka Liga
Obrony (Catholic Defense League), które podkreœla³y, ¿e walka Koœcio³a z apartheidem znajduje siê pod wp³ywem marksistowskiej filozofii i komunistycznej agitacji. Traktowali Królestwo Bo¿e jako rzeczywistoœæ pozaziemsk¹ a praktykê Koœcio³a jako czysto religijn¹ i skupiona na nabo¿eñstwie. W 1979 roku SACBC opublikowa³a stanowisko, które odrzuca³o tego rodzaju dzia³ania. W 1988 roku biura
SACBC zosta³y zbombardowane.
97. Chocia¿ poprzednie paragrafy potraktowa³y osobno katolickie i reformowane odpowiedzi, by³oby fa³szywe wzbudzenie wra¿enia, jakoby obie wspólnoty prowadzi³y walkê ka¿da na w³asn¹ rêkê. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e walka z apartheidem zbli¿y³a Koœcio³y do siebie. Rosn¹ca œwiadomoœæ wspólnego celu chrzeœcijan doprowadzi³a do wspó³pracy ludzi i organizacje w wielu projektach.
Ekumeniczna Agencja ds. Diakonii (Diakonia Ecumenical Agency) w Durban jest
bodaj jednym z najlepszych przyk³adów takiej wspó³pracy. Program socjalny agencji diakonijnej i organizowane przez ni¹ szkolenia przyczyni³y siê do zaanga¿owania chrzeœcijan wielu konfesji w próbê reagowania na spo³eczno-polityczny kryzys
lat 70 i 80 XX stulecia. Ró¿ne konsultacje koœcielne – jak w Cottesloe (1960) i
Rustenburgu (1990) – umo¿liwi³y przywódcom chrzeœcijañskim wymianê idei
oraz wzajemne zbli¿enie ich wizji i praktyki. Ta jednoœæ przekonañ zosta³a po wielokroæ wzmocniona z jednej strony przez marsze protestacyjne, z których wiele
prowadzi³o do konfrontacji z policj¹, z drugiej przez podejmowanie inicjatyw jak
Kampania „Gwarantowanie prawdy” (Standing for the truth campaign), któr¹ zorganizowa³a w 1988 roku Po³udniowoafrykañska Rada Koœcio³ów (South African
Council of Churches, SACC). Podczas tej fazy SACBC i inne katolickie organizacje publikowa³y wspólnie z SACC i jej niekatolickimi odpowiednikami szereg dokumentów64 . Znaczenie wspó³pracy ekumenicznej znajduje wyraz w nastêpuj¹cym
stanowisku SACBC: „Istnia³a wspania³a wspó³praca miêdzy SACBC i SACC w
zakresie problemów praktycznych, spo³eczno-ekonomicznych i politycznych, poniewa¿ obie grupy by³y przekonane, ¿e Ewangelia Jezusa Chrystusa musi byæ wyznawana i praktykowana na tych obszarach, tak ¿eby spo³eczeñstwo po³udniowoafrykañskie mog³o ulec przemianie”65 .
64
Por. np. Relocations, The Churches’ Report on Forced Removals in South Africa (Przesiedlenia: Raport Koœcio³ów o wymuszonej zmianie zamieszkania w Afryce po³udniowej) (1984); List pasterski przywódców koœcielnych
Nasalu na temat przemocy i rozmów pokojowych (1989); i wspólny list pasterski SACC/SACBC do powracaj¹cych
do ojczyzny (1990).
65
SACBC: Protoko³y Zgromadzenia Ogólnego, styczeñ 1957. Przez tê formê wspó³pracy Koœció³ katolicki zosta³ w latach 90. XX wieku pe³noprawnym cz³onkiem SACC.
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98. Dalsz¹ obserwacjê mo¿na uczyniæ odnoœnie do odwa¿nej walki z apartheidem w Afryce po³udniowej, i to szczególnie maj¹c na uwadze relacjê miêdzy Koœcio³em lokalnym i uniwersalnym. Zazwyczaj reformowane wyznanie wiary jest
sk³adane przez geograficznie ograniczon¹ wspólnotê chrzeœcijañsk¹ jako odpowiedŸ na konkretn¹ sytuacjê, z jak¹ wierz¹cy s¹ konfrontowani w ¿yciu codziennym. Jednak w przypadku apartheidu znacznie wiêksze zrzeszenie w³¹czy³o siê do
procesu. Na Zgromadzeniu ŒAKR w Ottawie reformowani chrzeœcijanie z najró¿niejszych czêœci œwiata doszli do przekonania, ¿e wyzwanie rzucone przez apartheid w Afryce po³udniowej sta³o siê spraw¹ tak decyduj¹c¹ i piln¹, i¿ tak¿e dla Aliansu nadesz³a godzina prawdy. Tote¿ Alians przej¹³ przywództwo i og³osi³ status
confessionis. Z tego potem DRMC wyci¹gn¹³ swoje konsekwencje dla sytuacji
w Afryce po³udniowej.
99. W uczestnictwie Koœcio³a katolickiego w ¿yciu po³udniowoafrykañskim
w ostatnich piêædziesiêciu latach odbija siê jego rozumienie wzajemnej zale¿noœci
Koœcio³a lokalnego i uniwersalnego. Koœció³ katolicki na miejscu by³ g³êboko uwik³any w walkê przeciw apartheidowi i wobec wyzwañ, przed którymi stan¹³, ten
regionalny Koœció³ wniós³ ¿ywe i znacz¹ce doœwiadczenia misji do uniwersalnego
Koœcio³a katolickiego. WyraŸna potrzeba g³êbszego zakorzenienia (inculturation)
Koœcio³a w regionalnych kulturach jest, oczywiœcie, najbardziej rzucaj¹cym siê
w oczy przyk³adem.
100. Jednoczeœnie jednak tak¿e Koœció³ uniwersalny wywar³ wp³yw na sposób,
w jaki Koœció³ Katolicki w Afryce Po³udniowej zareagowa³ na swoj¹ trudn¹ sytuacjê. Prezentacja Koœcio³a przez II Sobór Watykañski jako ludu Bo¿ego da³a impuls katolikom do zaanga¿owania na rzecz poœwiadczenia wartoœci Ewangelii na
wszystkich p³aszczyznach spo³ecznych. Plan pastoralny (1982) by³ odwa¿n¹ prób¹
wprowadzenia w czyn takiej prezentacji Koœcio³a w kontekœcie po³udniowoafrykañskim. Konfrontowany z rasizmem wœród samych cz³onków Koœcio³a by³ Watykan, który nominowa³ pierwszego czarnego biskupa diecezji po³udniowoafrykañskiej. Pod wp³ywem Gaudium et spes powsta³y komisje ds. sprawiedliwoœci i pokoju, które sta³y siê z kolei inicjatorkami dla katolików, którzy anga¿owali siê
w walkê o sprawiedliwoœæ.
101. Krótko mówi¹c: dla reformowanych i dla katolików mimo ich ró¿nych
eklezjologii nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ich ka¿dorazowe doœwiadczenie z Koœcio³em
uniwersalnym przyczyni³o siê do odnowy Koœcio³a w Afryce po³udniowej. To doœwiadczenie wywar³o znacz¹cy wp³yw na sposób, w jaki Koœció³ regionalny zareagowa³ na kwestionowanie przez apartheid wiarygodnoœci Ewangelii Chrystusa.
Ale te¿ podobnie Koœció³ lokalny w Afryce po³udniowej, zarówno reformowany
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jak i katolicki, da³ œwiadectwo wobec Koœcio³a uniwersalnego. W próbie ¿ycia
Ewangeli¹ w kontekœcie, w którym cz³owieczeñstwo by³o postawione przed jednym z najwiêkszych wyzwañ, zosta³a poœwiadczona wobec uniwersalnego Koœcio³a ponadczasowa prawda, ¿e nie ma mo¿liwoœci roz³¹cznego traktowania
teologii i etyki, nauki i ¿ycia, wyznania wiary wypowiadanego s³owem i potwierdzanego czynem. W tym szczerym wspólnym ob³oku œwiadków wielu zosta³o mêczennikami, innych zamykano w wiêzieniach lub torturowano, gdy¿ zdecydowanie opowiedzieli siê za Chrystusem i wartoœciami Królestwa Bo¿ego.
Niektóre s³owa s³ynnego Wyznania z Belhar mog¹ wyraziæ to, w co by³y zaanga¿owane oba Koœcio³y: reformowany i katolicki, „¿e Koœció³ jako w³asnoœæ
Boga musi staæ tam, gdzie stoi sam Bóg, mianowicie po stronie pozbawionych
praw, przeciw wszelkim formom niesprawiedliwoœci; ¿e Koœció³ w naœladowaniu
Chrystusa musi sk³adaæ œwiadectwo przeciw mo¿nym i uprzywilejowanym, którzy egoistycznie broni¹ w³asnych interesów a przy okazji innych od siebie uzale¿niaj¹ i dyskryminuj¹”.

3. Zmagania o pokój w Irlandii Pó³nocnej66
102. D¹¿eniem chrzeœcijan w Irlandii Pó³nocnej jest ¿ycie zgodne z wartoœciami
Królestwa Bo¿ego i dawanie o nich œwiadectwa, walka z zawik³anymi czynnikami,
które wspieraj¹ przemoc. Irlandia Pó³nocna co do swojego krajobrazu i swojej ludnoœci jest regionem bogatym w piêkno i kulturê67 . W innych krajach znana jest jednak przede wszystkim z wiadomoœci, które mówi¹ o ogromnej przemocy. Jak w
przypadku wielu walk polityczno-religijnych tak¿e ten konflikt ma g³êbokie korzenie historyczne. Polityka w Irlandii Pó³nocnej jest zdominowana przez kwestiê:
unia lub podzia³. Nawet w okresie poprzedzaj¹cym wybuch przemocy mo¿na by³o
w tym politycznym konflikcie rozpoznaæ specyficzne religijne linie konfliktu: z
jednej strony rz¹dz¹ca protestancka wiêkszoœæ z jej lojalnoœci¹ wobec unii z
Wielk¹ Brytani¹, z drugiej strony spo³ecznie i politycznie marginalizowana katolicka mniejszoœæ z jej mocn¹ wiar¹ w zjednoczon¹ Irlandiê.

66
Jesteœmy wdziêczni za cenne opracowania z 2002 roku z jednej strony przez ks. Timothy Bartletta (St. Mary’s
University College, Belfast), który opublikowa³ studium „Koœció³ jako narzêdzie Królestwa Bo¿ego w Irlandii Pó³nocnej: perspektywa katolicka” („The Church as Instrument of the Kingom of God in Northern Ireland: A Catholic Perspective”), z drugiej zaœ strony przez dr. Davida Stevensa (sekretarza generalnego Irlandzkiej Rady Koœcio³ów i
sekretarza Inter-Church Meetings), który przedstawi³ wyk³ad „Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla
Królestwa Bo¿ego” („The Church as Community of Common Witness to the Kingdom of God”).
67
Wyspa Irlandia sk³ada siê z 32 hrabstw: Republika Irlandzka (Eire) sk³ada siê z 26 hrabstw, które s¹ rz¹dzone
przez Dublin, a Irlandia Pó³nocna sk³ada siê z 6 hrabstw, które po roku 1921 pozosta³y czêœci¹ Zjednoczonego Królestwa.
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103. Przed pojawieniem siê przemocy pod koniec lat szeœædziesi¹tych XX wieku Koœcio³y protestanckie i Koœció³ katolicki podchodzi³y w du¿ej mierze bezkrytycznie do tych polityczno-religijnych aliansów. A¿ do wczesnych lat siedemdziesi¹tych nie by³o oficjalnego dialogu miêdzy tradycjami reformowanymi a Koœcio³em rzymskokatolickim; ich relacje odznacza³y siê w najlepszym przypadku
uprzejm¹ koegzystencj¹, zaœ w najgorszym otwart¹ nieufnoœci¹ i wrogoœci¹.
104. Z perspektywy protestanckiej Koœció³ katolicki i to, co postrzegano za jego
niestosowny wp³yw na mechanizmy i instytucje pañstwa w Republice Irlandii, stanowi³o powa¿ny powód dla obaw i nieufnoœci68 . Np. wed³ug eklezjologicznego
modelu w encyklikach papieskich Mystici corporis i Humani generis Koœció³ by³
rozumiany jako perfekcyjne spo³eczeñstwo69 . Struktury i instytucje koœcielne uwa¿ane by³y za nastanie Królestwa Bo¿ego w historii. W tym kontekœcie Koœció³ by³
Królestwem Bo¿ym. Nacjonaliœci Pó³nocni (Northern Nationalists) odzwierciedlali tê postawê duchow¹ bardziej intensywnie, gdy po od³¹czeniu siê Irlandii Pó³nocnej w 1921 roku zdystansowali siê wobec protestanckiego pañstwa, staj¹c siê „spo³eczeñstwem w spo³eczeñstwie”70 . Koœció³ katolicki sta³ siê instytucj¹ kluczow¹
dla integracji spo³eczeñstwa; dosz³o do œcis³ego powi¹zania katolicyzmu, kultury
irlandzkiej i politycznego nacjonalizmu.
105. Po stronie katolickiej Stowarzyszenie Oran¿ystów (Orange Order) postrzegane by³o jako w³aœciwa jednocz¹ca si³a poœród zasadniczo odmiennych elementów protestantyzmu i unionizmu. Motywowane swoj¹ przysiêg¹ „niestrudzenie stawiaæ opór fatalnym b³êdom Rzymu” i „utrzymywaæ protestanckie pañstwo
dla protestanckiego ludu”, wspiera³o ono relacje miêdzy unionizmem a oran¿yzmem71 . U podstaw tej ³¹cznoœci miêdzy unionizmem a oran¿yzmem znajdowa³a
siê czêsto niewypowiedziana eklezjologia Królestwa Bo¿ego. Stowarzyszenie
Oran¿ystów postrzegane by³o jako zewnêtrzna polityczna manifestacja i wznoszenie (celebration) Królestwa Bo¿ego w Irlandii Pó³nocnej, któr¹ wielu protestantów
traktowa³o jako ziemiê wybran¹.
68
Organizacja miêdzywyznaniowa poczyni³a potem nastêpuj¹c¹ obserwacjê: „Znacz¹cym momentem irlandzkiej to¿samoœci (w republice) by³ katolicyzm. Model i tryb egzystencji Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Irlandii w
okresie 150 lat pomiêdzy katolick¹ emancypacj¹ a wizyt¹ papie¿a w 1979 roku mo¿na znaleŸæ w idei katolickiego
spo³eczeñstwa jako alternatywy do wyobcowanego brytyjskiego (i protestanckiego) panowania kolonialnego”, Faith
and Politics Group, Transitions (Belfast 2000), 7.
69
Mystici corporis, promulgowane przez papie¿a Piusa XII w 1943 roku: Chrystus pragn¹³, aby wspólnota ludzi,
któr¹ za³o¿y³, sta³a siê w ramach w³asnego porz¹dku wspólnot¹ doskona³¹, która posiada wszystkie elementy spo³eczne i prawne. „Powinna ona wed³ug woli odwiecznego Ojca byæ ‘Królestwem Syna swego umi³owanego’ (Kol 1,
13)”. Ten sam temat zdominowa³ tak¿e Humani generis (1950).
70
The Faith and Politics Group , Self-Righteous Superiority as a Cause of Conflict, Belfast 1999, 18.
71
J. Ruane / J. Todd, The Dynamics of Conflict in Northern Ireland: Power, Conflict and Emancipation, Cambridge 1966, 121 i 180.
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106. A¿ do oficjalnych dialogów ekumenicznych Koœcio³ów w latach siedemdziesi¹tych XX wieku obie wspólnoty w Irlandii Pó³nocnej ¿y³y przeto w du¿ej
mierze samodzielnie i oddzielone od siebie pod wzglêdem politycznym. Ta sytuacja uzyskiwa³a religijne wsparcie przez egzystencjê dwóch wzajemnie wykluczaj¹cych siê eklezjologii, w których obecne by³o za³o¿enie, ¿e bliskoœæ Królestwa
Bo¿ego mniej lub bardziej daje siê bezpoœrednio prze³o¿yæ na widzialne struktury
¿ycia koœcielnego i wzajemnie wykluczaj¹ce siê koœcielno-polityczne jednostki.
107. Jak ju¿ stwierdzono (por. rozdzia³ I, paragraf 41), wed³ug Ewangelii Jana
„pos³annictwem Jezusa jest przynoszenie pokoju. Orêdziem zmartwychwsta³ego
Chrystusa jest pokój” (J 14, 27; 16, 33; 20, 19). Jak jednak Koœcio³y winny staæ siê
prawdziwymi narzêdziami Królestwa Bo¿ego? Jak winny staæ siê narzêdziami pokoju? Jak powinny pomagaæ swoim wspólnotom w przechodzeniu od wzajemnie
wykluczaj¹cych siê ideologii konfliktu do uk³adu odniesienia wspólnych potrzeb i
wzajemnej zale¿noœci?
108. Z perspektywy katolickiej zal¹¿ki tego prze³omu mo¿na by³o znaleŸæ w
eklezjologicznym aggiornamento II Soboru Watykañskiego. Dawna tendencja do
insularnego samozrozumienia Koœcio³a zosta³a zast¹piona g³êbok¹ œwiadomoœci¹
relacji miêdzy Koœcio³em a œwiatem. Jednoczeœnie podkreœlenie, ¿e Koœció³ jest
jakby „sakramentem (…) jednoœci ca³ego rodzaju ludzkiego” (Lumen gentium 1)
nada³o poszukiwaniu chrzeœcijañskiej jednoœci jak i konstruktywnemu dialogowi z
innymi religiami nowy impuls. Implikacje Dekretu o ekumenizmie (Unitatis redintegratio) by³y dla Koœcio³a katolickiego ogromne.
109. Nowy bodziec ekumeniczny i spo³eczne zaanga¿owanie pojawi³y siê w
porê i opatrznoœciowo. Od 1969 roku dochodzi³o do znacz¹cej eskalacji napiêæ i
przemocy miêdzy wspólnotami. Powstanie grupy roboczej z³o¿onej z wiod¹cych
duchownych czterech g³ównych Koœcio³ów w tym samym roku uwa¿ane jest za
pierwsz¹ oznakê oficjalnej rzymskokatolicko-protestanckiej wspó³pracy72 . Gdy
burdy uliczne eskalowa³y, grupa ta sta³a siê wa¿nym œwiadectwem tolerancji i respektu miêdzy wspólnotami w beznadziejnej zreszt¹ sytuacji. W maju 1970 roku
praca czterech wiod¹cych duchownych Koœcio³ów doprowadzi³a do utworzenia
Wspólnej Grupy Irlandzkiej Rady Koœcio³ów i Koœcio³a Rzymskokatolickiego (Joint Irish Council of Churches –Roman Catholic Group)73 . Cz³onkowie Koœcio³a
starali siê, czêsto z du¿ym osobistym ryzykiem, daæ widzialny wyraz swoim przekonaniom, ¿e Królestwu Bo¿emu nie s³u¿y konflikt i przemoc miêdzy wspólnota72
73

L. Ellis, Vision and Reality: A Survey of Twentieth Century Irish Inter-Church Relations, Belfast 1992.
Irish Council of Churches, Annual Report, Mai 1971, 6-8.
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mi. W maju 1972 roku Irlandzka Konferencja Biskupów wys³a³a zaproszenie do
reprezentantów Koœcio³ów protestanckich w Irlandii w sprawie wspólnego spotkania, podczas którego chciano uzyskaæ ca³oœciowy ogl¹d sytuacji ekumenicznej. Irlandzka Rada Koœcio³ów (Irish Council of Churches, ICC) powita³a zaproszenie biskupów katolickich jako „jeden z najbardziej progresywnych kroków,
jakie podjêto w Irlandii”. Z kolei ta inicjatywa da³a podstawê do pierwszego
Spotkania Ballymascanlon w 1973 roku, które póŸniej przekszta³ci³o siê w Irlandzkie Spotkanie Miêdzykoœcielne (Irish Inter-Church Meeting, IICM), istniej¹ce do dnia dzisiejszego74 .
110. Dwa bardziej wp³ywowe projekty, które wy³oni³y siê z tego silnego nowego ekumenizmu, to: utworzenie Bo¿onarodzeniowej Kampanii Pokojowej (Christian Peace Campaign) w 1974 roku i miêdzykoœcielnej Grupy Roboczej ds. Przemocy w Irlandii, która w 1976 roku przed³o¿y³a raport75 . Takie wspólne chrzeœcijañskie œwiadectwo podkreœli³o prorockim g³osem mo¿liwoœæ respektu, tolerancji,
przyjaŸni i przebaczenia, przekraczaj¹c¹ ugruntowane linie podzia³u politycznego,
religijnego i kulturowego. W czasie gdy przywództwo polityczne pozostawa³o zamkniête w tradycyjnych granicach, przywódcy koœcielni próbowali budowaæ mosty miêdzy lokalnymi wspólnotami76 .
111. Znaczenie tych starañ dla póŸniejszych wydarzeñ w Irlandii Pó³nocnej nie
nadaje siê jeszcze do koñcowej oceny. Twarde codzienne problemy by³y dyskutowane otwarcie i czêsto boleœnie, lecz dzia³o siê to teraz w ochronnych granicach
chrzeœcijañskiego respektu i chrzeœcijañskiego przebaczenia. O wizji prorockiej,
przezornoœci i wytrwa³oœci tych ró¿nych aktywnoœci podejmowanych przez Koœcio³y œwiadczy to, ¿e wiele koncepcji i wartoœci powsta³ych w wyniku ich przemyœleñ, dobre dwadzieœcia lat póŸniej, jeœli nawet w bardziej zsekularyzowanej i
politycznej terminologii, pojawi³o siê w Umowie z Belfast (Belfast Agreement)77 .
Przyk³ad, który wywiera szczególne wra¿enie w odniesieniu do tej Umowy, znajdujemy w zasadach zaproponowanych przez Wspóln¹ Grupê Robocz¹ Koœcio³ów
The Irish Inter-Church Meeting, Background and Development, Belfast 1998.
ICC-RC Group, Violence In Ireland: A Report to the Churches, Dublin 1976.
76
W tym czasie odbywa³y siê ró¿ne marsze i spotkania oraz powstawa³y ruchy, które swój pocz¹tek zawdziêcza³y bezpoœrednio lub poœrednio inspiracji i poparciu Koœcio³a. Do nich nale¿a³y: Irish School of Ecumenics, Corrymeela Community, Cornestone Community, Columbanus Fellowship, Clonard Fitzroy Fellowship, Assisi Fellowship,
PACE, People Together, Serbite Priory, Faith and Politics Group, Churches Initiative Group, Youthlink i szereg wspólnych projektów ferii dla dzieci.
77
Umowa miêdzy partiami politycznymi Irlandii Pó³nocnej oraz brytyjskim i irlandzkim rz¹dem z Wielkiego
Pi¹tku w kwietniu 1998 roku, na którym opieraj¹ siê obecne procesy administracyjne w Irlandii Pó³nocnej. Oficjalnie
mówi siê The Agreement, ulica mówi o Umowie Wielkopi¹tkowej (Good Friday Agreement) lub o Umowie z Belfast
(Belfast Agreement).
74
75
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w sprawie Przemocy w Irlandii (Inter-Church Working Party on Violence in Ireland), które powiadaj¹, ¿e:
 Koœcio³y i ich cz³onkowie postêpuj¹ sprawiedliwie wzajemnie ze sob¹
i z ka¿dym innym Koœcio³em;
 Koœcio³y przychodz¹ z pomoc¹ ofiarom niesprawiedliwoœci i zachêcaj¹
swoich cz³onków do wszelkich dzia³añ legalnych w celu przezwyciê¿enia niesprawiedliwoœci78 ;
 Koœcio³y nie powinny siê wahaæ w dawaniu opinii publicznej jasnych punktów orientacyjnych w kwestiach dotycz¹cych sprawiedliwoœci i powinny wspólnie
wspieraæ wszystkie polityczne propozycje, które jasno kwestionuj¹ niesprawiedliwoœæ;
 Koœcio³y winny sprzyjaæ pojednaniu i udzielaæ mu poparcia;
 Koœcio³y winny wzmacniaæ wszystkich przywódców politycznych, by ci
swoje zadanie widzieli w osi¹ganiu sprawiedliwej umowy ze swoimi przeciwnikami zamiast odnosiæ nad nimi zwyciêstwo; i ¿e w tym celu powinni byæ otwarci na
ka¿de zaproponowane rozs¹dne porozumienie.
112. Na p³aszczyŸnie ca³ej wyspy Irlandzka Konferencja Biskupów powo³a³a
szereg komisji episkopalnych. Najwa¿niejszymi by³y: Irlandzka Komisja Sprawiedliwoœci i Pokoju (Irish Commission for Justice and Peace, ICJP), Komisja Dobra
Wspólnego (Commission for Social Welfare) i Irlandzka Komisja ds. WiêŸniów
Zagranic¹ (Commission for Prisoner Overseas). Sta³y siê one cennymi Ÿród³ami
pastoralnej i praktycznej pomocy. Na przyk³ad ICJP przejê³a wa¿n¹ rolê poœrednika podczas strajku g³odowego z 1981 roku; troszczy³a siê o szczegó³ow¹ analizê
religijnego braku równowagi w szeregach Pó³nocnoirlandzkiej S³u¿by Publicznej
(Ireland Civil Service) i w innych obszarach zatrudnienia (który poœrednio doprowadzi³ do utworzenia Agencji Sprawiedliwego Poœrednictwa Pracy, Fair Employment Agency) oraz doprowadzi³a do powstania wspólnego projektu wychowania
dla pokoju z ICC.
113. Poza tym biskupi rzymscy apelowali do wspólnoty politycznej o podjêcie
sprawy nierównoœci spo³ecznych i ekonomicznych. Reprezentanci Koœcio³a zaczêli siê spotykaæ z brytyjskimi ministrami jak równie¿ z w³aœciwymi urzêdnikami
78
Praktycznie implikuje to, ¿e cz³onkowie Koœcio³ów powinni otrzymywaæ wiêcej edukacji w odniesieniu do
spo³ecznych i politycznych implikacji Ewangelii, ¿e zasada niestosowania przemocy winna byæ podnoszona jako
najwa¿niejsza sprawa, która w obecnym momencie domaga siê wsparcia ze strony chrzeœcijan irlandzkich, i ¿eby
„Koœcio³y przypomina³y swoim cz³onkom o tym, ¿e maj¹ prima facie moralne zobowi¹zanie do popierania obecnie
powo³ane autorytety w Irlandii przeciw wszelkim paramilitarnym si³om, i ¿e czynienie tego nie oznacza oceniania z
góry d³ugofalowych politycznych i zgodnych z konstytucj¹ procesów”. Zauwa¿ono, ¿e „protest przeciw niesprawiedliwoœci na ogó³ staje siê skuteczniejszy, gdy Koœcio³y s¹ w stanie wspólnie dzia³aæ, okazuj¹c wspó³czucie obu stronom”. ICC-RC Group, Violence in Ireland: A Report to the Churches, 68.
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regionalnymi, z którymi mogli otwarcie i szczerze wymieniaæ pogl¹dy na temat
pal¹cych spraw79 .
114. Jeden z najbardziej wp³ywowych aspektów kierownictwa koœcielnego
w tym czasie rozwin¹³ siê z jego s³u¿by dla rodzin zamordowanych. Pogrzeby z
du¿ym udzia³em opinii publicznej by³y dobr¹ okazj¹ dla duchownych katolickich
i protestanckich do zwiastowania wartoœci chrzeœcijañskich mo¿liwie najwiêkszej liczbie s³uchaczy. Media pokazywa³y, ¿e podczas tych pogrzebów cz³onkowie rodziny zmar³ego wyg³aszali czêsto heroiczne apele o nowego ducha przebaczenia, rezygnacjê ze stosowania przemocy, respekt dla ró¿nic religijnych i koniecznoœæ pójœcia do przodu drog¹ naznaczon¹ przez te wartoœci. Niew¹tpliwie
takie apele wp³ynê³y zarówno na impet jak te¿ kierunek poszukiwañ politycznego rozwi¹zania80 .
115. Pojednanie oznacza³o wzniesienie siê ponad kwestiê s³usznoœci i nies³usznoœci w konflikcie i wyjœcie poza zaklêty kr¹g reaktywnej przemocy, aby stworzyæ
nowe i trwa³e relacje. Po¿¹dane by³o przyznanie pe³nego zgodnego z konstytucj¹
uznania obu stron oraz równego traktowania spraw protestantów i katolików na
wszystkich p³aszczyznach podejmowania decyzji. „Problem Irlandii Pó³nocnej polega na znalezieniu dróg, które obu tradycjom dadz¹ przestrzeñ, nie mog¹ to byæ
drogi prowadz¹ce do ucisku lub podporz¹dkowania jednej lub drugiej tradycji.
Chodzi o problem dwóch równie wa¿nych lojalnoœci, które maj¹ w równiej mierze
historyczne i moralne prawo do konstytucyjnego uznania, do bycia integraln¹ czêœci¹ Irlandii Pó³nocnej. Uznanie dwóch lojalnoœci ulsterskich, dwóch to¿samoœci
ulsterskich jest nieodzownym warunkiem ka¿dego rozwi¹zania z³o¿onych problemów Irlandii Pó³nocnej”81 .
116. W swojej przedmowie Umowa z Belfastu zobowi¹zuje wszystkich uczestników „do osi¹gania pojednania, tolerancji, wzajemnego zaufania oraz ochrony i
79
G³ówny temat tych inicjatyw mo¿na chyba najlepiej streœciæ na podstawie nastêpuj¹cego fragmentu przemówienia kardyna³a Daly z listopada 1984 roku: „Wyobcowanie nacjonalistów w Irlandii Pó³nocnej z politycznych i
cywilnych instytucji (…) mo¿e ulec zmniejszeniu i przezwyciê¿eniu tylko wówczas, gdy politycznemu procesowi
pozwoli siê wykazaæ, ¿e jest zdolny do stworzenia instytucjonalnych zmian, które to¿samoœci nacjonalistycznej
dadz¹ skuteczny wyraz i dopasuj¹ j¹ konstytucyjnej legalnoœci”.
80
Jak podkreœli³a wewn¹trzkoœcielna Grupa ds. Wiary i Polityki (Group on Faith and Politics): „Jedna z g³ównych przyczyn, ¿e przemoc w ostatnich trzydziestu latach nie uleg³a znacznemu zwiêkszeniu, polega³a na tym, ¿e
wielu ludzi trwale czyni³o próby prze³amania krêgów przemocy, wzywaj¹c do rezygnacji z odwetu i do pojednania
oraz sami tê postawê praktykowali. Przebaczenie jest centralnym aspektem chrzeœcijañskiej Ewangelii. Przeniknê³o
ono w znacz¹cy sposób do ¿ycia irlandzkiego i jego praktykowanie w³aœnie dziêki wielu ofiarom i ich rodzinom
mia³o skutki spo³eczne i polityczne”. The Faith and Politics Group, Remembrance and Forgetting: Building a Future
In Northern Ireland, Belfast 1996, 5.
81
Por. C. B. Daly, The Price of Peace, Belfast 1991, 3-5.
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obrony praw wszystkich, do partnerstwa, równoœci i wzajemnego respektu jako
podstawy stosunków”. Koniec dominacji wiêkszoœci, która tylko w ma³ym stopniu
dostrzega mniejszoœæ, zasada ogólnospo³ecznego konsensu, powrót do decentralizacji, utworzenie komisji praw cz³owieka, propozycja wydania „Bill of Rights”,
relacja wzajemna miêdzy instytucjami Pó³nocy-Po³udnia i Wschodu-Zachodu, rewizja systemu policji i prawa karnego, nowa komisja równouprawnienia, nowa
komisja ds. ofiar, uznanie ró¿nic jêzykowych, zobowi¹zanie do spo³ecznego w³¹czenia i ekonomicznego rozwoju, zobowi¹zanie do wy³¹cznie pokojowych i demokratycznych œrodków rozwi¹zywania konfliktów – wszystko to by³o obecne w
swoim czasie implicite i explicite w komentarzach i pismach wielu wewn¹trzkoœcielnych grup i osób, które doprowadzi³y do Umowy z Belfastu. Potrzeba takiego
zobowi¹zania istnieje do dzisiaj tam, gdzie napiêcia i konflikty miêdzy wspólnotami nadal jeszcze tl¹ siê tu¿ pod powierzchni¹.
117. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e czynniki religijne, jak nierozwi¹zane konflikty
doktrynalne szesnastego stulecia, odegra³y po obu stronach konfliktu znacz¹c¹ rolê
w politycznej i kulturowej to¿samoœci. Dla wielu wierz¹cych jak i niewierz¹cych
polityczno-religijna walka miêdzy katolikami i protestantami w Irlandii Pó³nocnej
by³a w ostatniej po³owie XX stulecia czymœ wiêcej ni¿ tylko antyœwiadectwem
przeciw chrzeœcijañstwu; by³ to afront wobec Ewangelii Chrystusa. Cztery stulecia
po podziale Koœcio³a zachodniego mo¿na by³o nadal jeszcze doœwiadczyæ w
okropny sposób straszliwe skutki braku jednoœci.
118. Czego wiêc oczekiwano od Koœcio³ów w Irlandii Pó³nocnej w obliczu tej
sytuacji? Bior¹c pod uwagê przedstawione punkty orientacyjne nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Koœcio³y katolicki i protestanckie przesz³y wspólnie trudn¹ drogê i podjê³y próbê ¿ycia wed³ug wartoœci Królestwa Bo¿ego w prawdziwie trudnej sytuacji. Co jednak umo¿liwi³o to wspólne przedsiêwziêcie?
119. W odniesieniu do Koœcio³a katolickiego trudno nie doceniæ wyzwalaj¹cego
rozwoju, który rozpocz¹³ siê od aggiornamento II Soboru Watykañskiego (196265). Pod wp³ywem ruchu na rzecz studiowania Biblii, który odnowi³ egzegezê i
naukê wspó³czesnego katolicyzmu, Koœció³ stara³ siê przedstawiæ idea³y Ewangelii
z now¹ energi¹. Przez pracê Soboru Koœció³ ponownie dostrzeg³ mo¿liwoœæ zaprezentowania tych idea³ów za pomoc¹ pojêæ zgodnych z Pismem Œwiêtym. Prowadzi³o to oczywiœcie do odnowionej eklezjologii, która torowa³a drogê œwie¿ym powiewom wiatru w ka¿dym Koœciele lokalnym na ca³ym œwiecie, tak¿e w Koœciele
w Irlandii Pó³nocnej. Zamkniêtemu wczeœniej rozumieniu Koœcio³a towarzyszy³o
teraz g³êbokie poczucie relacji Koœcio³a ze œwiatem. Katolicy zostali oficjalnie zachêceni do rozwijania przyjaznych relacji z protestanckimi s¹siadami.
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120. Jest wa¿ne, by nie przeoczyæ wp³ywu metanoia Koœcio³a katolickiego na
wspólnotê protestanck¹. Zmiana w czêœci cia³a ma potencja³ oddzia³ywania na
ca³oœæ. Wielu mog³o byæ zaskoczonych i mo¿e nawet nieco nieufnych wobec nag³ej zmiany nastawienia. Niemniej jednak du¿a czêœæ Koœcio³a protestanckiego
powita³a mo¿liwoœci, które mog³y wyrosn¹æ z nowej ery miêdzykoœcielnych stosunków. Trudno przewidzieæ ostateczny potencjalny wp³yw takich ekumenicznych wysi³ków.
121. Oczywiœcie, jak zawsze, nowe zwi¹zanie siê z mandatami Królestwa Bo¿ego, sprawiedliwoœci¹ i pokojem, nie by³o bynajmniej ³atwe dla zaanga¿owanych tu
ludzi. Wymaga³o to przemo¿nego œwiadectwa chrzeœcijañskiego w obliczu okropnego i strach wzbudzaj¹cego z³a. W przyjmowaniu wartoœci Królestwa Bo¿ego
wielu doœwiadcza³o osobiœcie potê¿ny opór, który Chrystus sam musia³ przetrzymaæ, kiedy zwiastowa³ Królestwo Bo¿e. Istnieli mêczennicy po obu stronach. Co
kieruje takim heroicznym œwiadectwem? Zarówno dla katolików jak i dla protestantów sprowadza siê to do prymatu ³aski w modlitewnej celebracji S³owa i sakramentu. W liturgii Koœció³ pozostaje w ³¹cznoœci ze zmartwychwsta³ym Panem i
zostaje zainspirowany tym spotkaniem do zachowania wiernoœci, nawet gdy to
oznacza oddanie ¿ycia jako ostatniego œwiadectwa dla wartoœci Królestwa Chrystusowego.
122. Dok¹d z tego miejsca udadz¹ siê ludzie z Irlandii Pó³nocnej? Koœcio³y
staj¹ obecnie wobec odpowiedzialnoœci kontynuowania swej wspólnej drogi, by
dawaæ dalsze wspólne œwiadectwo wobec trwa³ych wartoœci Królestwa Bo¿ego
tak¿e wtedy, gdy to œwiadectwo od czasu do czasu natrafia na niezbadane tajemnice z³a.

Podsumowanie
123. Trzy w³aœnie zaprezentowane historie œwiadectwa potwierdzaj¹ wysi³ki
wspierania Królestwa Bo¿ego i obejmuj¹ niezliczone czynniki, które odnosz¹ siê
do ka¿dego specyficznego i niepowtarzalnego kontekstu. Stawiaj¹ wa¿ne pytania
reformowanym i katolikom, które próbujemy pog³êbiæ i poszerzyæ o mo¿liwoœci
wspólnego œwiadectwa w spójny sposób. Jak mo¿emy wspólnie rozpoznaæ w ró¿nych sytuacjach wolê Bo¿¹ dla s³u¿by na rzecz Królestwa Bo¿ego? Ta kwestia dotycz¹ca poznania woli Bo¿ej wymaga teraz wspólnego przemyœlenia w rozdziale
trzecim.
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Rozdzia³ III:

Rozpoznawanie woli Bo¿ej
w s³u¿bie dla Królestwa Bo¿ego
124. Plon nauki o Królestwie Bo¿ym w Piœmie Œwiêtym i Tradycji oraz raporty
o wspólnym œwiadectwie naszych wspólnot w Kanadzie, Afryce po³udniowej i Irlandii Pó³nocnej, o czym by³a mowa w dwóch poprzednich rozdzia³ach, pokazuj¹,
jak nasza to¿samoœæ jako wspólnot chrzeœcijañskich opiera siê na przyjêciu orêdzia
Bo¿ego oraz próbie ¿ycia zgodnie z nim w kontekœcie naszych czasów. Zestawienie obu rozdzia³ów ma dla przed³o¿onego przez nas Raportu znaczenie na tyle, na
ile oœwietla wzajemny stosunek miêdzy s³uchaniem a prze¿ywaniem Ewangelii. W
ten sposób rozdzia³y te prowadz¹ bezpoœrednio do trzeciego rozdzia³u, w którym
rozwa¿a siê, jak nasze wspólnoty rozpoznaj¹ wolê Bo¿¹ w odniesieniu do swojej
s³u¿by na rzecz Królestwa Bo¿ego w aktualnej sytuacji ca³ego œwiata.

1. Formowanie os¹du i Duch Œwiêty
125. Formowanie os¹du (discernment) mo¿e byæ opisane jako proces wys³uchiwania Ducha Œwiêtego w celu odkrywania obecnoœci Boga, znaków Bo¿ego dzia³ania w ludzkiej historii oraz woli lub wezwania Bo¿ego w danych sytuacjach.
Odkrywa ono obecnoœæ Królestwa Bo¿ego, któr¹ Pawe³ opisuje zwiêŸle pojêciami
„sprawiedliwoœæ i pokój, i radoœæ w Duchu Œwiêtym” (Rz 14, 17). Gdzie tych przymiotów brakuje lub uleg³y naruszeniu, tam uczniowie Chrystusa s¹ zobowi¹zani do
pracy nad zmian¹ w pos³uszeñstwie wobec Jego przykazania „szukajcie najpierw
Królestwa Bo¿ego” (Mt 6, 33). „Rozró¿nianie duchów” jest jednym z darów Ducha Œwiêtego dla dobra ogó³u (1 Kor 12, 10); umo¿liwia ono wspólnocie chrzeœcijañskiej rozpowszechniaæ wartoœci Ewangelii, które ujawniaj¹ siê w s³owach i czynach Jezusa. Umo¿liwia nowy wgl¹d w wydarzenie Chrystusowe i otwiera nowe
perspektywy szerszej wspólnoty przez to, ¿e zaprasza j¹ do nowego spotkania z
Bogiem i ponownego wyznania swojej wiary.
126. Ewangelia Jana mówi¹c o Pocieszycielu (Paraklecie) we fragmencie dotycz¹cym Wieczerzy Pañskiej objaœnia rolê Ducha Œwiêtego w procesie formowania
os¹du. Jezus obiecuje swoim uczniom: „Ja prosiæ bêdê Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby by³ z wami na wieki – Ducha prawdy, którego œwiat przyj¹æ nie
mo¿e, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wœród was i w was
bêdzie” (J 14, 16-17). Jak pokazuje ten fragment, Duch otwiera inn¹ perspektywê
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ni¿ perspektywa oferowana przez œwiat. Poza tym istnieje kontynuacja miêdzy
tym, czego Jezus naucza³, a tym, czego naucza Duch: „Tak wam powiedzia³em z
wami przebywaj¹c. Lecz Pocieszyciel, Duch Œwiêty, którego Ojciec poœle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedzia³em” (J 14, 25-26). Lub tak¿e: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale
teraz znieœæ nie mo¿ecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we
wszelk¹ prawdê, bo nie sam od siebie mówiæ bêdzie, lecz cokolwiek us³yszy, mówiæ bêdzie, i to, co ma przyjœæ, wam oznajmi” (J 16, 12-13). W œwietle takich tekstów formowanie os¹du mo¿e byæ widziane jako proces przypominania, w którym
prorockie znaczenie historii zbawienia wyjaœnia teraŸniejszoœæ i do niej jest zastosowane, aby zwiastowaæ implikacje dla przysz³oœci. Stara siê zrozumieæ i przekazywaæ prawdê Dobrej Nowiny i wyzwalaj¹c¹ moc Boga w danym kontekœcie.
127. Duch, który kieruje chrzeœcijanami w procesie formowania os¹du, przyczynia siê tak¿e do urzeczywistniania Królestwa Bo¿ego w ca³ym œwiecie. Potwierdza to Raport z pierwszej fazy dialogu reformowano-rzymskokatolickiego:
„Swoje stwórcze i zbawcze dzie³o Chrystus realizuje przez Ducha. Duch, który jest
obecnoœci¹ w œwiecie zmartwychwsta³ego Pana, potwierdza i objawia fakt zmartwychwstania oraz przyczynia siê do powstania nowego stworzenia. Chrystus, który jest Panem wszystkiego, dzia³aj¹c w stworzeniu wskazuje na Boga Ojca jako
Tego, który w Duchu kieruje i rz¹dzi dziejami”82 . Jeden ze znaków obecnoœci Pana
w dziejach mo¿na znaleŸæ „w tych przejawach ducha ludzkiego, które, z poparciem
lub bez poparcia Koœcio³a, realizuj¹ cele Jego Królestwa”83 .
128. Niektórzy mog¹ ulec pokusie przeciwstawienia sobie obietnicy Królestwa
Bo¿ego przez Chrystusa z jednej strony i ¿ycia Koœcio³a z drugiej. Lecz Dzieje
Apostolskie zaprzeczaj¹ takiej perspektywie opowiadaj¹c, jak Duch Œwiêty przez
ból i walkê prowadzi do poznania i przyjmowania ³aski Bo¿ej. Takie formowanie
os¹du mo¿e ze swojej natury byæ tak¿e pouczaj¹ce, Pawe³ podkreœla naukê o zbawieniu przez ³askê w wierze objaœniaj¹c, ¿e pogañscy konwertyci nie musz¹ przestrzegaæ przepisów prawa ceremonialnego (por. Ga 1, 6-10). Jan objaœnia, jakie
decyduj¹ce znaczenie ma nauka o cz³owieczeñstwie Jezusa Chrystusa dla formowania os¹du wspólnoty: „Po tym poznawajcie Ducha Bo¿ego: Wszelki duch, który
wyznaje, ¿e Jezus Chrystus przyszed³ w ciele, z Boga jest” (1J 4, 2). Duch przynosi
ochrzczonemu odnowê ¿ycia w Chrystusie przez to, ¿e umo¿liwia wierz¹cym poznawaæ wolê Boga: „A nie upodobniajcie siê do tego œwiata, ale siê przemieñcie
przez odnowienie umys³u swego, abyœcie umieli rozró¿niæ, co jest wol¹ Bo¿¹, co
82
83

Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i œwiecie, nr 45.
Tam¿e, nr 48.
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jest dobre, mi³e i doskona³e” (Rz 12, 2). Duch buduje Koœció³ przez to, ¿e daje mu
ró¿ne dary (charismata) dla dobra ca³ego cia³a. W ten sposób Królestwo Bo¿e
wchodzi w kontakt z Koœcio³em i sprawia, ¿e jego obecnoœæ staje siê odczuwalna.
Poza tym Duch Œwiêty zachêca nas do przyjmowania, wolnoœci i odnowy ¿ycia
tych, którzy przez Chrystusa s¹ „dzieæmi Bo¿ymi” (por. Rz 8, 9-17).
129. Z formowaniem os¹du wi¹¿e siê rozumienie znaków czasu (por. Mt 16,
3). Jak pokaza³a nasza obserwacja formowania os¹du przez nasze wspólnoty w
Kanadzie, Afryce po³udniowej i Irlandii Pó³nocnej, w ró¿nych spo³ecznych sytuacjach, w których chrzeœcijanie czuj¹ siê powo³ani do dawania œwiadectwa
Ewangelii, w grê mog¹ wchodziæ ró¿ne czynniki. Niekiedy czynniki polityczne,
ekonomiczne, etniczne lub inne mog¹ kryæ siê pod p³aszczem religii lub byæ
„usprawiedliwiane” przez powo³ywanie siê na Pismo Œwiête lub Tradycjê. Nie
zawsze jest ³atwo odkrywaæ prawdziw¹ naturê poszczególnych sytuacji, ich
przyczyny lub ich rozwi¹zania. Szczególne niebezpieczeñstwo polega na selektywnej nieuwadze, np. na niedostrzeganiu oznak niesprawiedliwoœci, co od
uczniów Chrystusa wymaga³oby rezygnacjê z wygodnego tolerowania status quo
i podjêcie wyzwania zmierzaj¹cego do wprowadzenia niezbêdnej zmiany. Rozpoznanie i dialog, które s¹ niezbêdne w ustaleniu stanu rzeczy, wymagaj¹ wysi³ku i mog¹ byæ bolesnym procesem. Jednoczeœnie œwiadectwo przyk³adnych postaci z przesz³oœci i teraŸniejszoœci s³u¿y jako orientacja, która prorocko toruje
drogê tam, dok¹d Bóg wzywa Koœció³.

2. Wspólne Ÿród³a formowania os¹du
130. S³owo Bo¿e jest g³ównym Ÿród³em, poprzez które Duch Œwiêty kieruje formowaniem os¹du Koœcio³a. Nasza grupa dialogowa otrzyma³a œwiadectwo na temat sposobu, w jaki wspólnoty w Afryce po³udniowej przez regularn¹ wspóln¹ refleksjê nad pismami biblijnymi mog³y w ¿yciu codziennym rozpoznaæ sytuacje
sprzeczne z Królestwem Bo¿ym i zosta³y zachêcone do dzia³ania, aby te sytuacje
zmieniæ. ¯ycie ze S³owem Bo¿ym jest niezbêdnym warunkiem formowania os¹du.
Potwierdzi³ to jeden z naszych wczeœniejszych raportów: „S³owo Bo¿e przyjê³o w
historii trojak¹ formê. W pierwszym rzêdzie jest to S³owo, które sta³o siê Cia³em;
chodzi tu o wcielonego, ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Jezusa Chrystusa.
W dalszej kolejnoœci jest to S³owo wypowiedziane w dziejach Boga z Jego ludem i
spisane w pismach Starego i Nowego Testamentu jako œwiadectwo o Jezusie
Chrystusie. Po trzecie jest to S³owo s³yszane i zwiastowane w kazaniu, w œwiadectwie i w dzia³alnoœci Koœcio³a. Ta trzecia forma jest zale¿na od drugiej i z ni¹ zwi¹zana; za jej poœrednictwem ma ona dostêp do pierwszej formy, S³owa wcielonego
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w Jezusie Chrystusie”84 . Obie nasze wspólnoty potwierdzaj¹, ¿e S³owo Bo¿e ma
autorytet ostatecznie obowi¹zuj¹cy w odnajdywaniu Bo¿ej woli dla Koœcio³a. Ale
œcie¿ki, które prowadz¹ nas do tego S³owa, mog¹ byæ ca³kiem ró¿ne.
131. W obecnej fazie dialogu reformowano-katolickiego podjêto œwiadom¹ próbê ws³uchania siê w chrzeœcijañskie g³osy z przesz³oœci, zw³aszcza z okresu patrystycznego, które przedstawiaj¹ nasze wspólne dziedzictwo przed roz³amami. W
mierze, w jakiej to dziedzictwo traktowa³o moralne implikacje uczniostwa, mo¿na
powiedzieæ, ¿e dzielimy wspólne moralne dziedzictwo interpretacji S³owa Bo¿ego
odnoœnie do chrzeœcijañskiej postawy i sposobów dzia³ania w spo³eczeñstwie. Nawet po roz³amach reformowani i rzymskokatoliccy chrzeœcijanie byli nadal wyraŸnie œwiadomi swego moralnego zobowi¹zania bycia s³ugami Królestwa Bo¿ego w
spo³eczeñstwie, chocia¿ w ró¿ny sposób. Nasze tradycje nauczy³y siê wiele z
œwieckich walk o przemiany spo³eczne w Europie i Ameryce Pó³nocnej XIX stulecia. Obie wspólnoty przyznaj¹ tak¿e, ¿e ta historia jest nie tylko sukcesem, lecz
tak¿e mieœci w sobie elementy niepowodzeñ. Historia refleksji nad moralnymi imperatywami Królestwa Bo¿ego oraz nad aktywnoœci¹ lub zaniedbaniami we wspieraniu jego wartoœci, zw³aszcza w obszarze sprawiedliwoœci spo³ecznej, mo¿e przyczyniæ siê dzisiaj do formowania os¹du. Poza tym wa¿ne jest uznanie, ¿e przemiany kulturowe, niekiedy bez bezpoœredniej ³¹cznoœci z tradycj¹ chrzeœcijañsko-moralnej refleksji i dzia³ania, mog¹ byæ decyduj¹ce w tym, jak podchodzi siê
dzisiaj do problemów. Tak wiêc na przyk³ad rozwój œwiadomoœci z zakresu praw
cz³owieka zawdziêcza równie wiele osi¹gniêciom w dziedzinie filozofii, kultury i
polityki jak intuicjom wynikaj¹cym z refleksji nad Ewangeli¹.
132. Do indykatorów, które s¹ istotne dla formowania os¹du na temat woli Bo¿ej i odpowiedniego œwiadectwa Koœcio³a w spo³eczeñstwie, nale¿y g³os ubogich.
Przekonanie, ¿e biedni nie mog¹ byæ pominiêci, mo¿na zaczerpn¹æ z w³asnych
s³ów i dzia³añ Jezusa. W opisie S¹du Ostatecznego wed³ug Mateusza Jezus identyfikuje siê z bêd¹cymi w potrzebie (por. Mt 25, 31-46); sposób, w jaki okazuje siê
troskê g³odnym, spragnionym, nie ubranym i bezdomnym, stanowi kryterium dla
wejœcia do Królestwa Niebios. Jezusowi chodzi³o o pomyœlnoœæ cz³owieka ju¿ w
tym ¿yciu, nie dopiero w sytuacji spe³nienia, obiecanego u kresu czasu. W tym odzwierciedla siê troska, która zostaje ju¿ wyra¿ona w historii opisanej w Ksiêdze
Wyjœcia. Bóg przemawia do Moj¿esza z krzewu ognistego: „Napatrzy³em siê na
niedolê ludu mojego w Egipcie i s³ysza³em krzyk ich z powodu naganiaczy jego;
znam cierpienie jego. Zst¹pi³em przeto, by go wyrwaæ z mocy Egiptu i wyprowa84
Cyt. za polskim przek³adem: Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a. Miêdzynarodowy dialog reformowano-rzymskokatolicki, druga faza: 1984-1990, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2000 z. 2 (46), nr 96, s. 105.
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dziæ go z tego kraju do ziemi ¿yznej i rozleg³ej, do ziemi op³ywaj¹cej w mleko i
miód” (Wj 3, 7-8). Gdy Królestwo Bo¿e nale¿y do ubogich (£k 6, 20), wówczas
musimy sobie postawiæ pytanie, jak g³osy tych, którzy s¹ ubodzy, skrzywdzeni i
dyskryminowani, mog¹ byæ s³yszane skutecznie i kompetentnie w naszych spo³eczeñstwach, tak ¿e pomog¹ nam w naszej interpretacji sposobu, w jaki Bóg wzywa
nas dzisiaj do s³u¿by na rzez Królestwa Bo¿ego.
133. Formowanie os¹du zachodzi w ramach intuicji, ¿e aczkolwiek Królestwo
Bo¿e jest obecne w ¿yciu i œwiadectwie Koœcio³a, to jednak nie jest obecne w „wyczerpuj¹cy” sposób. Koœció³ jest powo³any, by jako przedsmak Królestwa Bo¿ego
oferowa³ antyœwiadectwo wobec egoistycznej chciwoœci i ksenofobii, które dzisiaj
niejednokrotnie s¹ utrwalone w naszej kulturze. Chrzeœcijanie uznaj¹, ¿e uniwersum jako ca³oœæ nale¿y do Boga i s¹ zdolni dostrzegaæ znaki Królestwa Bo¿ego w
innych ludziach – znaki, ¿e Duch Œwiêty jest w nich aktywny. Pierwsza relacja o
stworzeniu mówi o kolejnych ró¿nych stworzeniach, które uczyni³ Bóg, ¿e to by³o
„dobre”. Ta ocena mog³aby byæ tak¿e zastosowana wobec ró¿nych ludzkich kultur
i tradycji. Respekt wobec innych obejmuje respekt wobec wszystkiego, co dobre i
prawdziwe w ich kulturach i ich religiach, co uznajemy, gdy traktujemy je jako
zgodne z Królestwem Bo¿ym. Koœció³ daje œwiadectwo wobec wyznawców innych religii przez jakoœæ swojego w³asnego ¿ycia i swoj¹ wiarygodnoœæ. Jednoczeœnie uczniowie w pos³uszeñstwie wobec Chrystusa i mi³oœci wobec swych bliŸnich nie wzdragaj¹ siê przed manifestowaniem swojej wiary w Jezusa Chrystusa
jako Pana odpowiednio do mo¿liwoœci, jakie stwarzaj¹ warunki czasu i miejsca.
Chrzeœcijanie reformowani i rzymskokatoliccy byli nie tylko w stanie wspó³pracowaæ przez d³u¿szy czas na rzecz wspierania celów sprawiedliwoœci i pokoju, lecz
byli te¿ w stanie wspó³pracowaæ z wyznawcami innych religii na rzecz zmian w
spo³eczeñstwach w zgodzie z podzielanymi wspólnymi przekonaniami. Widzimy
wartoœci Królestwa Bo¿ego w ¿yciu i dziele tych innych kierunków religijnych
oraz mo¿emy siê od nich uczyæ i z nimi wspó³pracowaæ dla osi¹gniêcia wspólnych
celów.

3. Ró¿nice miêdzy reformowanymi i katolikami rzymskimi
w pos³ugiwaniu siê Ÿród³ami
134. U¿ywanie wy¿ej wymienionych Ÿróde³ – S³owa Bo¿ego i jego inspirowanej ekspresji w Piœmie Œwiêtym, dziedzictwa Tradycji, g³osu ubogich i œwiadectwa
ludzi dobrej woli, którzy nie s¹ chrzeœcijanami – kieruje siê wyrazistym rozumieniem tego, co mo¿e s³u¿yæ za autentyczne Ÿród³o poznania woli Bo¿ej.

126 SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

KOŒCIÓ£ JAKO WSPÓLNOTA WSPÓLNEGO ŒWIADECTWA DLA KRÓLESTWA BO¯EGO

135. Tradycja reformowana jest znana z obstawania przy tym, ¿e w ostatecznej
instancji jedynie Pismo Œwiête – czytane i rozumiane w konkretnych czasach i
konkretnych miejscach przez ludzi i zgromadzenia koœcielne, którzy ze swej strony
s¹ naznaczeni tymi czasami i miejscami – mo¿e byæ ostatecznym autorytetem we
wspólnym procesie formowania os¹du. Nie jest przez to powiedziane, ¿e Pismo
Œwiête jest jedynym autorytetem, lecz jest autorytetem ostatecznym. Wzorzec dla
formowania os¹du wynika z regularnie prowadzonego dialogu miêdzy Pismem
Œwiêtem a ¿yciem. Nowe intuicje mog¹ powstaæ, gdy Pismo Œwiête jest czytane
nowymi oczami lub gdy pojawiaj¹ siê sprzecznoœci miêdzy konkretnymi warunkami ¿ycia z jednej strony a tradycyjn¹ interpretacj¹ Pisma – z drugiej. Takie formowanie os¹du zostaje te¿ wzbogacone przez œwiadectwo innych tradycji w ramach
wiary chrzeœcijañskiej i poza ni¹. Fakt, ¿e tylko Pismo Œwiête posiada autorytet
Jezusa Chrystusa w Koœciele oznacza, ¿e inne autorytety przesz³oœci – wyznania
wiary i decyzje soborów „niepodzielonego” Koœcio³a oraz utrwalone na piœmie
przekonania tych, którzy uchodz¹ za „ojców”, podobnie jak najwa¿niejsze wyznania Koœcio³ów reformowanych – mog¹ byæ uwa¿ane tylko za „podrzêdne kryteria”.
W stopniu, w jakim s¹ one zgodne z Pismem Œwiêtym, maj¹ autorytet. Reformowani wyznawcy traktuj¹ ten sposób podejœcia za adekwatn¹ drogê dania S³owu
Bo¿emu odpowiedniej rangi.
136. Chrzeœcijanie reformowani mog¹ zobowi¹zaæ siê do nowych wyk³adni i
form wyra¿ania wiary chrzeœcijañskiej pod warunkiem, ¿e nowe wymogi odpowiadaj¹ orêdziu Pisma Œwiêtego, jak interpretuje siê je wspólnie w dialogu z tradycj¹
reformowan¹. Ta reformowana pozycja ukazuje jasn¹ œwiadomoœæ obecnoœci Ducha Œwiêtego. Wed³ug reformowanego rozumienia zgromadzenia koœcielne odgrywaj¹ decyduj¹c¹ rolê w formowaniu os¹du, lecz reformowani chrzeœcijanie wiedz¹
przy tym, ¿e wszystkie koœcielne ustalenia podlegaj¹ stale sprawdzeniu a wszystkie
instytucje koœcielne stale reformie wskutek nieustannego przewodnictwa Ducha
Œwiêtego w dziejach. W³aœnie to jest powodem, dlaczego wszyscy wierz¹cy jako
prorocy, kap³ani i królowie (s³udzy) s¹ powo³ani do dojrzewania we w³asnej wierze
oraz zdolni do wydawania samodzielnego os¹du we wszystkich kwestiach o charakterze duchowym. Ostatecznie tutaj znajduje siê podstawa dla koncyliarnego
systemu kierownictwa koœcielnego, który jest szeroko rozpowszechniony w Koœcio³ach reformowanych.
137. Chrzeœcijanie rzymskokatoliccy uwa¿aj¹ Pismo Œwiête za „najwy¿szy autorytet w sprawach wiary”85 . Jest ono S³owem Bo¿ym spisanym z inspiracji Ducha
Œwiêtego. S³owo to jest w istotny sposób przekazywane przez Tradycjê, która jest
85

Jan Pawe³ II, Encyklika Ut unum sint, nr 79.
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zatem nieodzowna dla interpretacji Pisma Œwiêtego86 . Przekonania te opieraj¹ siê
na g³êbokim powa¿aniu faktu, ¿e pisanie, uznanie i interpretacja pism powsta³ych z
inspiracji Bo¿ej ma bliskie powi¹zanie z ¿yciem wspólnoty uczniów Jezusa. Przeto
katolicy przy wyk³adzie S³owa Bo¿ego powo³uj¹ siê z zasady na Tradycjê i formowanie os¹du Koœcio³a zw³aszcza wówczas, gdy znajduje ona swój wyraz w oficjalnej nauce. Autorytet Tradycji wynika z faktu, ¿e kieruje ni¹ Duch Œwiêty, którego
Jezus obieca³ pos³aæ, by Jego wspólnota dosz³a do ca³ej prawdy (por. J 16, 13). Liturgia oferuje uprzywilejowane miejsce, w którym S³owo jest rozwa¿ane oraz celebrowane w modlitwie i sakramencie. Tak wiêc „regu³a modlitwy” (lex orandi)
jest te¿ najwa¿niejsz¹ regu³¹ wiary (lex credendi).
138. Poznanie S³owa i jego zastosowanie do okolicznoœci ¿ycia maj¹ te¿ miejsce
w ma³ych grupach, które gromadz¹ siê dla studiowania pism biblijnych jak te¿ w indywidualnych medytacjach, gdy jednostki kontempluj¹ w swoich sercach bogactwo
S³owa na wzór matki Jezusa Marii. W œwiadomoœci tego, ¿e Pismo Œwiête nie jest po
prostu ludzkim wynalazkiem (por. 2 P 1, 20) i ¿e Jezus sam krytykuje sposób, w jaki
niektórzy ludzie jego czasów je „zaniedbuj¹” (Mk 7, 8.13), katolicy wierz¹, ¿e Koœció³ ma obowi¹zek „wszystkiego doœwiadczaæ” (1 Tes 5, 21), by wyrobiæ sobie
os¹d, co istotnie zalicza siê do S³owa. Proces formowania os¹du obejmuje ca³y prorocki lud Bo¿y (œwieccy i pasterze, por. Lumen gentium 12), który jest wspólnie wyposa¿ony w dar wiary wraz z „sensem wiary” (sensus fidei), który pozwala mu poznaæ S³owo Bo¿e jako to, czym ono jest, wzrastaæ w coraz g³êbszym jego poznaniu i
stosowaæ je w ¿yciu codziennym. Teologowie i egzegeci, którzy w oparciu o solidne
podstawy podejmuj¹ pog³êbione badania nad objawieniem, wnosz¹ bezcenny wk³ad
do sta³ego zadania Koœcio³a polegaj¹cego na wyk³adzie S³owa Bo¿ego.
139. Wreszcie decyduj¹c¹ rolê w procesie formowania os¹du odgrywaj¹ biskupi, których jednoœæ we wierze i mi³oœci zostaje potwierdzona przez ich wspólnotê z
nastêpc¹ Piotra, biskupem Rzymu. Katolicy wierz¹, ¿e jednym z powodów tego, ¿e
Chrystus wybra³ aposto³ów oraz powierzy³ im i ich nastêpcom zadanie kierowania
wspólnot¹ w Jego imieniu, polega³ na zapewnieniu Koœcio³owi szczególnego
wsparcia w procesie wyk³adu S³owa Bo¿ego. W przypadku formowania os¹du, gdy
pojawia siê pytanie o œwiadectwo w zakresie kwestii socjalnych katolicy powo³uj¹
siê na naukê Koœcio³a powszechnego, jaka zosta³a sformu³owana w nauce spo³ecznej soborów, biskupów i papie¿y. Na bazie takich zasad moralnych, które podziela
œwiatowa wspólnota, mo¿na w koñcu przez troskliwe rozwa¿enie tego, czego Królestwo Bo¿e domaga siê w ka¿dej pojedynczej sytuacji, poznaæ niezm¹cony kierunek dzia³ania na p³aszczyŸnie lokalnej.
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140. Reformowani i katolicy rzymscy s¹ zgodni w tym, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ uczniostwa Jezusa Chrystusa jest poznawanie woli Bo¿ej w kwestiach
etycznych i moralnego postêpowania. Nasze obie wspólnoty zdaj¹ sobie sprawê
ze z³o¿onoœci moralnego formowania os¹du. Objawienie S³owa Bo¿ego pozostaje dla nas trwa³ym Ÿród³em inspiracji na tym obszarze, przy czym zdajemy sobie
sprawê, ¿e nie mo¿na oczekiwaæ znajdowania w Piœmie Œwiêtym gotowego rozwi¹zania dla sytuacji moralnych, z którymi ludzie s¹ dzisiaj konfrontowani. Obie
wspólnoty uznaj¹ wk³ad rozumu ludzkiego do moralnego i etycznego formowania os¹du, chocia¿ teologowie i etycy w naszych wspólnotach filozoficzne rozumienie dobra i z³a, nazywane zazwyczaj „teori¹ prawa naturalnego”, oceniali
niekiedy w sposób zró¿nicowany a nawet przeciwstawny. Jak wiadomo nauka
katolicka potwierdza mo¿liwoœæ poznania prawid³owych i fa³szywych dzia³añ na
bazie prawa naturalnego.
141. Bardzo wysoko ocenia siê w obu naszych wspólnotach znaczenie ka¿dorazowej sytuacji dla formowania os¹du, co w danych okolicznoœciach powinno siê
uczyniæ. Gdziekolwiek pojawia siê pytanie o subiektywn¹ winê lub niewinnoœæ,
tam wchodzi w grê sumienie. Obie nasze wspólnoty uznaj¹, ¿e sumienie jako subiektywne wyczucie prawid³owoœci i fa³szu formuje siê w procesie dorastania i
¿e Koœció³ mo¿e wnieœæ znacz¹cy wk³ad do odpowiedniego kszta³towania sumienia wierz¹cych w œwietle Ewangelii. Poniewa¿ temat moralnego formowania os¹du rozwin¹³ wzrastaj¹cy dziel¹co-koœcielny potencja³ i poniewa¿ nasz aktualny
Raport koncentruje siê na moralnym zaanga¿owaniu w ró¿nych kwestiach spo³ecznych, uwa¿amy za rzecz wa¿n¹ wskazanie na pewne aspekty moralnego formowania os¹du. Musz¹ staæ siê one czêœci¹ naszego dalszego dialogu.
142. To ¿e w obecnej fazie dialogu zbadaliœmy rolê Koœcio³a w nawi¹zaniu do
wzrostu Królestwa Bo¿ego w spo³eczeñstwie, implikowa³o, ¿e nasze trzy raporty o
wspólnym œwiadectwie koncentrowa³y siê g³ównie na tematach spo³eczno-etycznych. Widzieliœmy, ¿e nasza wspólna troska o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, nakierowana na Królestwo Bo¿e jako alternatywn¹ wizjê cz³owieczeñstwa oraz jako miejsce wartoœci Ewangelii i ludzkiej nadziei, umo¿liwia wspólne œwiadectwo, które
jest ju¿ dawane w wielu miejscach na ca³ym œwiecie, chocia¿ nie jesteœmy jeszcze
w pe³ni zjednoczeni. Królestwo Bo¿e domaga siê pilnie naszego zobowi¹zania do
czynienia sprawiedliwoœci i pokoju oraz zachêca nas do mówienia wspólnym g³osem, jak pokaza³y to nasze doœwiadczenia z Kanady, Afryki po³udniowej i Irlandii
Pó³nocnej.
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4. Ró¿ne wzorce formowania os¹du
143. Jak w przypadku ogólnego formowania os¹du, tak te¿ formowanie os¹du
w kwestiach etycznych w ka¿dej z naszych wspólnot dokonuje siê wed³ug ró¿nych naszych wzorców i zwyczajów. Rzymskokatolicka myœl etyczna kieruje siê
wielokrotnie nauk¹ spo³eczn¹, jak¹ znajdujemy w uchwa³ach soborów, konferencji biskupów i encyklikach papieskich. W reformowanych wspólnotach droga
uczniostwa otrzymuje wsparcie ze strony ustawicznej tradycji spo³ecznej praktyki œwiadectwa i refleksji etycznej, która inspiruje dzia³anie w lokalnych kontekstach i umo¿liwia wzajemne uczenie siê. W etycznym formowaniu os¹du i w
œwiadectwie drugich mog¹ znaleŸæ nasze wspólnoty wyzwania, inspiracjê i zachêtê.
144. Nasze wzorce formowania os¹du znajduj¹ siê pod wp³ywem naszych eklezjologii, ka¿dorazowego rozumienia autorytetu roli doœwiadczenia w naszych tradycjach. Wzorce te zachêcaj¹ wspólnoty reformowane do bardzo powa¿nego traktowania ich lokalnych kontekstów i brania ich za punkt wyjœcia w³asnych doœwiadczeñ. Aczkolwiek podkreœlanie lokalnego kontekstu jest wa¿ne przy
kszta³towaniu œwiadectwa o Królestwie Bo¿ym w poszczególnych miejscach, zawê¿enie do tego kontekstu i pomijanie szerszego horyzontu dialogu i os¹du mo¿e
prowadziæ do zniekszta³cenia Ewangelii. Przyk³adem na to jest sposób, w jaki
Koœció³ holendersko-reformowany w Afryce po³udniowej na usprawiedliwienie
apartheidu rozwin¹³ nieodpowiedzialn¹ lokaln¹ teologiê. Ta teologia i ¿ycie Koœcio³a przez ni¹ ukszta³towane stworzy³y piln¹ potrzebê dokonania korekty przez
wiêksz¹ reformowan¹ rodzinê koœcieln¹.
145. Praktyka nie jest jednak zawsze jednoznaczna i to w³aœnie z powodu zwi¹zanych z ni¹ kwestii hermeneutycznych. Jak mo¿na przekonuj¹co pokazaæ, ¿e
nowe wymogi s¹ zgodne z jednoznacznym przes³aniem Pisma Œwiêtego? Zwyk³e
odwo³ywanie siê do zasady sola scriptura mo¿e nie braæ wystarczaj¹co pod uwagê
faktu, ¿e nasze rozumienie ukszta³towa³o siê pod wp³ywem czynników kulturowych i innych. Na tej podstawie wielu reformowanych chrzeœcijan jest sceptycznych wobec bezpoœredniego powo³ywania siê na pozornie obiektywny depozyt
prawdy, gdy¿ wierz¹, ¿e wobec nowych wyzwañ w ró¿nych kontekstach potrzebujemy odnowionego przewodnictwa Ducha Œwiêtego.
146. Fenomeny w Koœciele katolickim, takie jak Akcja Katolicka we wczesnych
latach XX wieku lub powstanie katolickich wspólnot podstawowych w póŸniejszych dziesiêcioleciach postêpowa³y zazwyczaj wed³ug metody ujrzeæ – os¹dziæ –
dzia³aæ. Najpierw ka¿da poszczególna sytuacja by³a gruntownie analizowana; po-
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tem oceniana w œwietle S³owa Bo¿ego; wreszcie wspólnota podejmowa³a próbê
dania odpowiedzi na zamanifestowane w dwóch pierwszych krokach wezwanie
Boga. Takie lokalne formowanie os¹du odbywa siê pod wp³ywem sensus fidei, który wierz¹cy otrzymuj¹ od Ducha Œwiêtego, którego przewodnictwo przy zastosowaniu S³owa Bo¿ego do sytuacji ¿ycia codziennego jest konieczne dla jednostek i
dla ca³ego Koœcio³a (por. Lumen gentium, 12). Charakterystyczny dla katolików
zmys³ jednoœci ca³ego Koœcio³a prowadzi ich naturalnie do szukania intuicji i
przewodnictwa ze strony innych Koœcio³ów lokalnych (diecezji) oraz organów
formowania os¹du i nauki na p³aszczyŸnie uniwersalnej, takich jak sobory, nauki
papieskie lub synody biskupów. Znacz¹cy aspekt urzêdu biskupiego polega na tym,
¿e s³u¿y ³¹cznoœci miêdzy wspólnot¹ lokaln¹ a szersz¹ regionaln¹, krajow¹ lub uniwersaln¹ wspólnot¹ katolick¹. Kwestia, która wymaga dalszej refleksji, dotyczy
autorytetu bardziej lokalnego formowania os¹du dla szerszej wspólnoty: jak¹ wagê
ustalenia konferencji biskupów jednego kraju maj¹ dla katolików w innych krajach? Nasze historie wspólnego œwiadectwa wskazuj¹ na to, ¿e nauki Koœcio³a uniwersalnego wspiera³y nowe i pozytywne przemiany w lokalnych kontekstach, jak
np. nauki Soboru Watykañskiego II, które wielu katolikom w Irlandii Pó³nocnej
da³y wiêksz¹ mo¿liwoœæ jednoznacznego uznania protestantów za swoje siostry i
swoich braci.
147. Dla naszych obu tradycji jest mo¿liwe uczenie siê jedni od drugich
w procesach formowania os¹du i wzajemne wzbogacanie siê w ten sposób.
Mo¿emy na przyk³ad nasze wzorce moralnego formowania os¹du rozszerzyæ
przez to, ¿e bêdziemy myœleæ nie wy³¹cznie w sposób utorowany przez nasze
w³asne eklezjologie, lecz dostrzegaæ mo¿liwoœæ uczenia siê jedni od drugich i
udzielania sobie nawzajem wsparcia. Ci, którzy w swoim sposobie myœlenia za
punkt wyjœcia obieraj¹ ogóln¹ normê i stosuj¹ j¹ do danej sytuacji, mog¹ nauczyæ siê poœwiêcaæ wiêcej uwagi kontekstowi; ci natomiast, którzy zwracaj¹
szczególn¹ uwagê na kontekst, mog¹ uzyskaæ nowe przekonania przez to, ¿e ponownie rozwa¿¹ ogólne wymogi uczniostwa dla wszystkich narodów we wszystkich kontekstach. W takim uczeniu siê od siebie mo¿na roz³adowaæ nie tylko napiêcia miêdzy tym co lokalne i tym co uniwersalne, które pojawiaj¹ siê niekiedy
wewn¹trz naszych wspólnot, postêpuj¹c w ten sposób zbli¿amy siê te¿ wzajemnie do siebie przez to, ¿e ka¿dy korzysta z mocnych stron drugiego. T¹ drog¹
mo¿emy dojœæ do wzajemnego zbli¿enia w zakresie ró¿nych wzorców formowania os¹du.
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5. Sposób funkcjonowania tych wzorców
w ekumenicznej wspó³pracy
148. Fundamentalna paralela w zakresie podejœcia obu naszych wspólnot do
sprawy formowania os¹du jest w naszym interesie poznania woli Bo¿ej i odpowiadaniu na ³askê jako uczniowie Jezusa Chrystusa w specyficznych sytuacjach. Czynimy to pos³uguj¹c siê ró¿nymi metodami i wzorcami, jak próbowaliœmy to objaœniæ powy¿ej. Lecz klimat, jaki powsta³ w ostatnich dziesiêcioleciach pod wp³ywem ruchu ekumenicznego doprowadzi³ do tego, ¿e ³¹czymy siê w tym procesie
formowania os¹du i anga¿owania na rzecz Ewangelii. Poniewa¿ reformowani i
katolicy rzymscy w Kanadzie, Afryce po³udniowej i Irlandii Pó³nocnej ¿yj¹ blisko
siebie, byli oni niekiedy w stanie dawaæ wspólne œwiadectwo w kwestiach pokoju,
sprawiedliwoœci i ochrony œrodowiska. Z tych historii wspólnych œwiadectw mo¿na by³o siê przede wszystkim nauczyæ, jak ró¿ne mog¹ byæ ka¿dorazowe sytuacje.
Kompleksowy zakres czynników, które sk³adaj¹ siê na ka¿dy poszczególny kontekst, i ka¿dorazowa odpowiednia chrzeœcijañska odpowiedŸ s¹ napomnieniem do
ostro¿noœci w podejmowaniu pochopnych generalizacji odnoœnie do wspólnego
formowania os¹du i wspólnego œwiadectwa, które nie oceniaj¹ sprawiedliwie tej
ró¿norodnoœci.
149. W Kanadzie (patrz: rozdzia³ II) nasze Koœcio³y ¿yj¹ w kontekœcie, który
ju¿ od wielu lat pozwala im prowadziæ godn¹ uwagi ekumeniczn¹ wspó³pracê. Prominentny przyk³ad takiej nowej ekumenicznej wspó³pracy istnieje na obszarze naszych wspólnych wysi³ków wspierania „pierwotnych narodów” czyli tzw. aborygenów w ich walce o sprawiedliwoœæ. Nasza historia relacji z pierwotnymi narodami
nie by³a wolna od uprzedzeñ, które nie dostrzega³y wielu dobrych w³aœciwoœci
tych narodów i poza tym by³a miejscem konkurencji i braku chrzeœcijañskiej mi³oœci bliŸniego miêdzy naszymi obiema wspólnotami. W ostatnich dziesiêcioleciach
nasz sposób podejœcia do ludzi przynale¿nych do pierwotnych narodów uleg³
zmianie, gdy¿ nauczyliœmy siê wiêcej na temat ich wartoœci i potrzeb. Jak pokaza³a
historia œwiadectwa klimat ekumeniczny pomóg³ wspólnie odrzuciæ zalecenia tzw.
bia³ej ksiêgi z 1969 roku87 i dzia³aæ z nimi solidarnie w wielu ró¿nych sprawach.
Nieustannie pojawiaj¹ siê trudne zadania w zakresie relacji Koœcio³ów z pierwotnymi narodami. Na przyk³ad dosz³o niedawno do aresztowañ i postêpowañ s¹dowych w zwi¹zku ze szko³ami okrêgowymi, z których niektóre s¹ kierowane przez
nasze obie wspólnoty. Próba przymusowej asymilacji narodów pierwotnych z kultur¹ europejsk¹ doprowadzi³a faktycznie do os³abienia lub nawet utraty kultury, jêzyka i duchowoœci wielu mieszkañców pierwotnych. Tym niemniej jest oczywiste,
87

Patrz wy¿ej rozdzia³ II.
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¿e osi¹gniête zosta³o nowe stadium, w którym œwiadectwo na rzecz równoœci, sprawiedliwoœci i wolnoœci Królestwa Bo¿ego w odniesieniu do narodów pierwotnych
s¹ wspóln¹ trosk¹.
150. Nasze przemyœlenia na temat chrzeœcijañsko-spo³ecznego œwiadectwa w
Afryce po³udniowej (patrz: rozdzia³ II) koncentrowa³y siê g³ównie na kwestii apartheidu – polityce podzia³u rasowego, przyjêtej oficjalnie przez rz¹d w 1948 roku –
chocia¿ wiele innych spraw wi¹¿e siê z t¹ polityk¹. Przez teologiczne usprawiedliwienie apartheidu, przedstawione przez Holenderski Koœció³ Reformowany w Afryce po³udniowej, wzniecona zosta³a walka w obrêbie rodziny reformowanej. Doprowadzi³o to ostatecznie do Wyznania Wiary z Belhar przyjêtego w 1986 roku. Proces
recepcji tego wyznania pokazuje znaczenie wyznañ wiary w obrêbie reformowanego
wzorca formowania os¹du. S¹ one kontekstualne w znaczeniu, ¿e kontekst domaga
siê z³o¿enia wyznania wiary, gdy¿ stawk¹ jest prawda Ewangelii. Dla chrzeœcijan reformowanych kontekst implikuje, ¿e wyznania wiary s¹ zasadniczo otwarte dla rewizji i zbadania, które mog¹ byæ podjête przez wierz¹cych ¿yj¹cych w innych kontekstach. Wyznanie wiary ma daleko siêgaj¹cy autorytet, gdy przyjmowane jest przez
wiele innych Koœcio³ów jako wyraz przes³ania Ewangelii. Wyznania wiary okreœlaj¹
jednoznacznie geograficznie zdefiniowan¹ wspólnotê chrzeœcijañsk¹, lecz pozostaj¹
otwarte na rewizjê w œwietle nowych przemian oraz mog¹ byæ zrewidowane lub poprawione, gdy wymagaj¹ tego nowe lokalne pojmowania Ewangelii. Proces, w jakim
rozwinê³o siê i zosta³o przyjête Wyznanie Wiary z Belhar ilustruje, jak przy problemach, które dotycz¹ ca³ego Koœcio³a, mo¿e byæ uzyskane formowanie os¹du w ramach synodalnej struktury tradycji reformowanej. Pokazuje on, ¿e œwiatowa wspólnota nie mo¿e pozostaæ neutralna, gdy lokalna nauka lub praktyka jest sprzeczna z
przekonaniami i praktyk¹ pozosta³ej wspólnoty. Poza tym wspieranie chrzeœcijan reformowanych w ca³ym œwiecie s³u¿y³o wzmocnieniu i zdecydowaniu tych, którzy
cierpieli dla swojego œwiadectwa przeciw apartheidowi.
151. Œwiadectwo rzymskokatolickie z Afryki po³udniowej pokaza³o z drugiej
strony, jak ta wspólnota ulega³a przemianie od raczej izolowanego, mniejszoœciowego samorozumienia do ekumenicznej, spo³ecznoœciowej roli w walce z rasizmem i apartheidem. Ten lokalny rozwój dokonywa³ siê pod wp³ywem inicjatyw
wychodz¹cych z uniwersalnej p³aszczyzny ¿ycia koœcielnego, jak np. mianowanie
czarnego biskupa przez Watykan dla Afryki po³udniowej w 1957 roku i wkrótce
potem przez nauki Soboru Watykañskiego II, które doda³y otuchy wszystkim Koœcio³om lokalnym w dostrzeganiu swojej odpowiedzialnoœci jako aktywni rzecznicy sprawiedliwszego spo³eczeñstwa w ró¿nych czêœciach œwiata. W Afryce po³udniowej biskupi przejêli wiod¹c¹ rolê w katolickim zaanga¿owaniu przeciw apartheidowi, lecz w tym procesie nie byli bynajmniej jedynymi przedstawicielami.
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Przyczynili siê do tego teolodzy z ich przemyœleniami na temat godnoœci ludzkiej,
solidarnoœci z ubogimi i roli Koœcio³a we wspieraniu Królestwa Bo¿ego. Wielu indywidualnych katolików uczestniczy³o poza tym w komitecie sprawiedliwoœci i
pokoju oraz w protestach przeciw apartheidowi, przy czym niektórzy za to wmieszanie siê zap³acili wiêzieniem, torturami i œmierci¹. Tak¿e w obrêbie Koœcio³a
trzeba siê by³o zaj¹æ dyskryminuj¹cym postêpowaniem i sukcesywnie uzyskiwa³a
wsparcie wspó³praca ekumeniczna.
152. Opowieœæ z Irlandii Pó³nocnej (patrz rozdzia³ II) opisa³a sytuacjê, która
ró¿ni siê wyraŸnie od dwóch pierwszych. Tutaj krwawy konflikt miêdzy dwiema
stronami opiera³ siê na wielu czynnikach spo³ecznych, politycznych i ekonomicznych, przy czym obie grupy opozycyjne definiowa³y siê g³ównie poprzez swoj¹
przynale¿noœæ koœcieln¹. W ten sposób ten konflikt XX stulecia ukaza³, jak bolesne
podzia³y siêgaj¹ce XVI stulecia ci¹gle s¹ jeszcze bardzo ¿ywe i mog¹ byæ u¿ywane
jako usprawiedliwienie nastêpuj¹cych podzia³ów z tragicznymi konsekwencjami.
Nienawiœæ motywowana w g³ównej mierze politycznie i pa³anie zemst¹ spowodowane przemoc¹ w Irlandii Pó³nocnej stanowi³y wa¿ne wyzwanie dla realizacji pojednania cz³onków ró¿nych wspólnot chrzeœcijañskich. Ju¿ wczeœnie w obliczu
tych „trudnoœci”, siêgaj¹cych koñca lat szeœædziesi¹tych wp³ywowi cz³onkowie
czterech g³ównych Koœcio³ów zaczêli siê regularnie z sob¹ spotykaæ, aby spróbowaæ zareagowaæ na przemoc i stworzony przez ni¹ nastrój. Sobór Watykañski II
zachêci³ katolików do nawi¹zania œciœlejszej ³¹cznoœci z innymi oraz umo¿liwi³
podjêcie pewnych kroków zmierzaj¹cych do wiêkszego uznania ich protestanckich
braci i sióstr. Tak¿e szerszy ruch ekumeniczny przyczyni³ siê do takich zmian po
obu stronach. Ró¿ne inicjatywy spotka³y siê z wspólnym poparciem biskupów
rzymskokatolickich i Irlandzkiej Rady Koœcio³ów.
153. Wierz¹cy obu stron brali udzia³ w bolesnych dialogach; i ta wymiana
œwiadczy³a o mo¿liwoœci przyjaŸni nawet w tak napiêtej sytuacji konfliktu. Szczególnie bolesn¹ drog¹, na której Koœcio³y próbowa³y umo¿liwiæ pojednanie by³a
pos³uga wobec rodzin tych, którzy zostali zabici: pogrzeby ofiar stawa³y siê okazj¹
do odwa¿nego poœwiadczania Bo¿ej ³aski przebaczenia. Izolacja obu wspólnot od
siebie jak równie¿ ich koœcielne samozrozumienie przyczyni³y siê do budowania
uprzedzeñ i fa³szywych wyobra¿eñ. Liczne wysi³ki przywódców koœcielnych i ich
wspólnot stanowi³y czêœæ procesu, który przyczyni³ siê do przezwyciê¿enia tych
uprzedzeñ i fa³szywych wyobra¿eñ.
154. Opowieœci – œwiadectwa ilustruj¹ oczywiœcie w pierwszym rzêdzie, jak
chrzeœcijanie przy podejmowaniu próby wspierania Królestwa Bo¿ego w ró¿nych
czêœciach œwiata s¹ konfrontowani z bardzo ró¿nymi sytuacjami. Przegl¹d sposo-
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bu, w jaki jedna Ewangelia inspiruje wiele odpowiedzi na ka¿dorazowe potrzeby w
konkretnych czasach i konkretnych miejscach, ilustruje Koœció³ katolicki. W obrêbie takiej ró¿norodnoœci istniej¹ pewne wielkoœci niezmienne, jak si³a, która wyrasta ze wspó³pracy na rzecz Królestwa Bo¿ego; uczestnictwo ca³ego ludu Bo¿ego –
przywództwa i duchownych, teologów i ca³ej wspólnoty; wykorzystanie publicznych oœwiadczeñ, które zosta³y opublikowane przez Koœcio³y albo w pojedynk¹
albo wspólnie z innymi; rzecznictwo zorganizowane przez gremia i grupy robocze;
prezentacja programów edukacyjnych podnosz¹cych wartoœci Ewangelii; znaczenie przyjaŸni i wzajemnego zachêcania; oraz rola obowi¹zku wzajemnej wymiany
informacji o podjêtych dzia³aniach. Nasze historie z zakresu wspólnego dawania
œwiadectwa pokazuj¹ tak¿e, ¿e formowanie os¹du w sprawie dobra i z³a oraz planu
dzia³ania w danym kontekœcie nie jest i nie mo¿e odbywaæ siê w izolacji od interesu i wk³adu wiêkszych Koœcio³ów. Zw³aszcza gdy Ewangelia jest stawk¹ w lokalnym poznaniu i aktywnoœci wspólnota wszystkich innych Koœcio³ów lokalnych a
tym samym tak¿e Koœcio³a uniwersalnego nie mo¿e pozostaæ bierna, lecz ma prawo jak równie¿ odpowiedzialnoœæ w zakresie anga¿owania siê jak równie¿ obowi¹zek okazywania solidarnoœci.
155. Jak nasze opowiadania pokazuj¹, wspó³praca ró¿nych Koœcio³ów w wielu
kwestiach spo³ecznych przyczyni³a siê wœród chrzeœcijan do wzrostu konsensu i zaanga¿owania na rzecz dawania wspólnego œwiadectwa o Królestwie Bo¿ym. Ten rodzaj ekumenicznego doœwiadczenia partycypuje w misterium koinonii. Jednoczeœnie
po kryzysie trzeba podj¹æ starania dla zapewnienia kontynuacji wspó³pracy. W tej
perspektywie koinonia jest bezpoœrednio zwi¹zana z pojednaniem, zw³aszcza z rosn¹cym pojednaniem wspomnieñ przez to, ¿e bierze siê za oparcie wspólne studium
historii88 . Chocia¿ badania historyczne maj¹ ogromne znaczenie i objaœniaj¹ genezê
naszych ró¿nic, to pojednanie jest tylko mo¿liwe, gdy strony zainteresowane zdystansuj¹ siê od oceniania dzia³añ osób i instytucji w przesz³oœci (Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a…, nr 63) oraz uznaj¹ swoj¹ w³asn¹ odpowiedzialnoœæ w œwiadomoœci, ¿e przesz³oœæ nadal oddzia³uje pod powierzchni¹ teraŸniejszoœci i w ten sposób
wp³ywa na przysz³oœæ. Dla uzdrowienia niezbêdne jest nawrócenie. W swoim studium O nawrócenie Koœcio³ów Grupa z Dombes wyjaœnia, ¿e nawrócenie i to¿samoœæ nie wykluczaj¹ siê nawzajem, lecz wzajemnie przyjmuj¹ za³o¿enie: „W du¿ym
dystansie wobec wykluczania siê, to¿samoœæ i nawrócenie raczej wzajemnie siê potrzebuj¹: nie ma chrzeœcijañskiej to¿samoœci bez nawrócenia; nawrócenie jest zasadnicze dla Koœcio³a; nasze konfesje zas³uguj¹ na miano ‘chrzeœcijañskich’ tylko w tej
mierze, w jakiej otwieraj¹ siê na postulat nawrócenia”89 .
88
89

Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a…, op. cit., nr 12-63 i 153-156.
Groupe de Dombes, For the Conversion of the Churches, Geneva, „Introduction”, nr 8.
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6. Mo¿liwoœci wspólnego formowania os¹du
i wspólnego œwiadectwa
156. Doœwiadczenia naszych wspólnot w Kanadzie, Afryce po³udniowej i Irlandii Pó³nocnej pokazuj¹, ¿e jesteœmy zgodni w niektórych znacz¹cych sprawach
spo³ecznych i mo¿emy wspólnie z³o¿yæ œwiadectwo. Poza tym jest mo¿liwe uczyæ
siê jeden od drugiego i niekiedy przez takie wspólne œwiadectwo wzajemnie siê
inspirowaæ przede wszystkim tam, gdzie zaczynamy lepiej rozumieæ nasze ró¿ne
procesy w zakresie formowania os¹du.
157. Miêdzy nami nie ma ró¿nicy pogl¹dów co do tego, ¿e Koœció³ jest i ma byæ
wspólnot¹ wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego. Wspólne œwiadectwo
budzi i umo¿liwia wspólne dzia³anie naszych Koœcio³ów w zaanga¿owaniu dla
urzeczywistnienia przes³ania Jezusa o Królestwie Bo¿ym w ró¿nych czasach i
miejscach. Nasze wspólne rozumienie Królestwa Bo¿ego pozwala nam wspólnie
odczytaæ wiele znaków czasu. Na przyk³ad w Afryce po³udniowej cz³onkowie obu
naszych tradycji motywowani wspólnym poznaniem tego, jak Jezus sytuowa³ biednych w relacji do Królestwa Bo¿ego, nauczyli siê wspólnie pracowaæ dla sprawiedliwoœci ekonomicznej i sprawiedliwoœci miêdzy rasami. Nasze obie wspólnoty
pragn¹ ws³uchiwaæ siê w g³os ubogich jako szczególnego Ÿród³a dla formowania
os¹du w odniesieniu do wymogów Królestwa Bo¿ego w naszym œwiecie. W tym
sensie mo¿e ich g³os s³u¿yæ jako rodzaj „klucza hermeneutycznego” dla interpretacji znaków czasu i dla zaanga¿owania we wspólne formowanie os¹du, które bazuje
na naszym koœcielnym samozrozumieniu jako moralnych wspólnot. Jest to jednoznaczna implikacja dyskusji o „eklezjologii i etyce”, która odby³a siê w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów; jej plonem s¹ takie teksty,
jak Droga jednoœæ (Costly Unity), Drogie zobowi¹zanie (Costly Commitment) i
Drogie pos³uszeñstwo (Costly Obedience)90 . Jest to wszêdzie na œwiecie zrozumia³e tak¿e w ¿yciu naszych wspólnot, gdzie katolicy i reformowani chrzeœcijanie ¿yj¹
i pracuj¹ razem nad wspólnymi projektami i problemami.
158. Tak¿e gdy cieszymy siê mo¿liwoœci¹ dawania œwiadectwa o Królestwie
Bo¿ym w wielu epokach i wielu miejscach przez wspóln¹ myœl i dzia³anie, i to
szczególnie tam, gdzie spotykamy siê z wielk¹ niesprawiedliwoœci¹ i cierpieniem,
to jednak poznajemy, ¿e nasze tradycje maj¹ w³asne zwyczaje w zakresie wspólnego formowania os¹du. Chocia¿ drogi, które wybieramy dla osi¹gniêcia ostatecz-

90
Te trzy teksty znajduj¹ siê w: T.F. Best/M. Robra (red.), Ecclesiology and Ethics: Ethical Ecumenical Engagement, Moral Formation and the Nature of the Church, Geneva 1997.
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nych wniosków w sprawach moralnych s¹ niekiedy ró¿ne, dochodzimy jednak
czêsto do podobnych lub nawet identycznych moralnych stanowisk. W kwestiach
sprawiedliwoœci miêdzy rasami lub sprawiedliwoœci ekonomicznej, ochrony stworzenia, przemocy w naszych spo³eczeñstwach lub praw ludów pierwotnych, nie tylko uczymy siê jedni od drugich, lecz tak¿e wspieramy siê wzajemnie i wspólnie
pracujemy. W ten sposób zaczynamy spogl¹daæ na siebie jako na tych, którzy pod
wieloma wzglêdami winni w sprawach moralnych dzieliæ siê wzajemnie swoj¹ odpowiedzialnoœci¹.

Rozdzia³ IV

Królestwo Bo¿e a Koœció³
159. Nasze wspólne przemyœlenia na temat Królestwa Bo¿ego w Piœmie Œwiêtym i Tradycji (rozdzia³ I), trzy historie dotycz¹ce wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego (rozdzia³ II) oraz zasady formowania os¹du mandatu Królestwa
(rozdzia³ III) – wszystko to prowadzi³o w sposób logiczny do pytania: Co oznacza
skoncentrowane nastawienie chrzeœcijan na Królestwo Bo¿e dla naszego rozumienia istoty i misji Koœcio³a? Obecny rozdzia³ próbuje daæ wspóln¹ odpowiedŸ na to
pytanie. Najpierw uka¿e pewne nasze ró¿ne perspektywy i fundamentalne zgodnoœci odnoœnie do relacji miêdzy Królestwem Bo¿ym a Koœcio³em. W nastêpnej kolejnoœci temat ten zostanie rozwiniêty w trzech segmentach odnoœnie do trzech
fundamentalnych koœcielnych czynnoœci: nabo¿eñstwa (œwiêtowanie Królestwa
Bo¿ego), œwiadectwa (w s³owie i czynie) oraz s³u¿by (dzia³anie na rzecz poprawy
warunków ¿ycia ludzkiego tu i teraz). Wreszcie nasze przebadanie relacji miêdzy
Koœcio³em a Królestwem Bo¿ym pozwoli³o nam w obecnej fazie dialogu reformowano-katolickiego znacz¹co pog³êbiæ niektóre eklezjologiczne zgodnoœci, które
zosta³y wyszczególnione we wczeœniejszych fazach dialogu miêdzy naszymi oboma wspólnotami. Rozdzia³ zakoñczy pi¹ty segment poœwiêcony temu procesowi.

1. Jezus, Królestwo Bo¿e a Koœció³
160. Centralnym orêdziem Jezusa by³o Królestwo Bo¿e (por. Mk 1, 15). Zwiastowanie i ustanowienie Królestwa Bo¿ego by³o g³ównym celem Jego przes³ania
(por. £k 4, 43). To ¿e Jezus we w³asnej osobie uwa¿a³ siê za wyraziciela „Dobrej
Nowiny” przejawia siê w tym, ¿e zaraz na pocz¹tku swojej publicznej dzia³alnoœci
w synagodze w Nazarecie s³owa Izajasza o Namaszczonym pos³anym przez Ducha
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Pañskiego odniós³ do siebie (por. £k 4, 14-21). Poniewa¿ „Dobra Nowina” polega
na zwiastowaniu przybycia tego Namaszczonego (Chrystusa), przeto zwiastowanie
i zwiastun s¹ to¿same. Moc Jezusa, tajemnica skutecznoœci Jego dzia³ania, polega
na Jego pe³nej identyfikacji z orêdziem, które zwiastuje: On zwiastuje „Dobr¹ Nowinê” nie tylko przez to, co mówi lub czyni, lecz tak¿e przez swoj¹ osobowoœæ.
Kto zawsze zadaje siê z Jezusem, ten zadaje siê z Królestwem Bo¿ym. W tym kontekœcie musimy te¿ widzieæ powstanie wspólnoty uczniów opartej na Izraelu jako
ludzie Bo¿ym, która w nowy sposób daje œwiadectwo o Jezusie i Jego Królestwie.
Istota Królestwa Bo¿ego i jego powi¹zanie z Koœcio³em by³o przez nasze ka¿dorazowe wspólnoty rozumiane w ró¿ny sposób, aczkolwiek nie by³o to przeszkod¹ dla
naszego dialogu.
161. Dla chrzeœcijan rzymskokatolickich Sobór Watykañski II opisuje Koœció³
jako „Królestwo Chrystusa ju¿ teraz obecne w misterium”91 . W Koœciele objawiony w Jezusie Chrystusie odwieczny plan Ojca, polegaj¹cy na doprowadzeniu ludzkoœci do jej wiecznego przeznaczenia, zostaje urzeczywistniony. Koœció³ jest tu
postrzegany w powi¹zaniu „z tajemnic¹, zakryt¹ od wieków i od pokoleñ”92 . Dlatego Koœció³ trzeba widzieæ w tej szerokiej perspektywie Bo¿ego planu zbawienia,
który obejmuje wszystkich ludzi i ca³e stworzenie (por. 1 Tm 2, 4; Rz 8, 22nn).
Chocia¿ orêdzie Jezusa o Królestwie Bo¿ym by³o skierowane do wszystkich, to
przecie¿ Jego uczniowie byli pierwszymi, którzy je otrzymali, przy czym jednak
ich szczególna bliskoœæ do Królestwa Bo¿ego nie uczyni³a z nich zamkniêtej
wspólnoty. Jedna z najwiêkszych pokus dla Koœcio³a w jego dziejach polega³a na
zbytnim identyfikowaniu siê z Królestwem Bo¿ym. Sobór Watykañski II czyni
wyraŸn¹ ró¿nicê miêdzy Królestwem obecnym w dziejach i jego eschatologiczn¹
pe³ni¹, której jeszcze brak93 .
162. W reformowanym rozumieniu relacji miêdzy Koœcio³em a Królestwem
Bo¿ym istnieje sta³a myœl przewodnia. Po pierwsze reformowani podkreœlaj¹ trwa³e znaczenie Biblii dla interpretacji tej relacji i podjêli próbê zorganizowania kierownictwa koœcielnego polegaj¹cego na kolegialnych i wspólnotowych procesach

91
Sobór Watykañski II, Lumen gentium 3; por. tak¿e http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index.htm.
92
Kol 1, 26; por. Ef 3, 3-9; 1 Kor 2, 6-10.
93
„Dlatego Koœció³ (…) otrzyma³ pos³annictwo g³oszenia i krzewienia królestwa Chrystusa i Boga wœród
wszystkich narodów i stanowi zal¹¿ek oraz zacz¹tek tego królestwa na ziemi. Sam tymczasem, dopóki powoli wzrasta, têskni do królestwa w pe³ni doskona³ego i spodziewa siê ze wszystkich si³, i pragnie po³¹czenia w chwale ze
swoim Królem” (Lumen gentium 5). To samo rozró¿nienie mo¿na znaleŸæ w encyklice Redemptoris Missio
(= RM, nr 15 i 18) i w dokumencie Dialog i zwiastowanie (= DP. Nr 35, por. nr 59) oraz w deklaracji Dominus Iesus
(= DI, nr 19).
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podejmowania decyzji. Reformowani widz¹ te¿ Królestwo Bo¿e jako kryterium
krytyki Koœcio³a i otaczaj¹cej go kultury. W ramach tego podstawowego pogl¹du
mo¿na znaleŸæ ró¿ne reformowane akcenty w ró¿nych epokach i w ró¿nych miejscach. Niektórzy czynili radykalne rozró¿nienie Koœcio³a i Królestwa Bo¿ego
przez to, ¿e to ostatnie identyfikowali z wewnêtrznym duchowym Królestwem.
Inni jedno i drugie niejako zrównywali, np. w przedsiêwziêciach misyjnych, w
szkockim „Ruchu Covenant” i w „Ruchu Social Gospel”. Zw³aszcza w XX stuleciu teologiczna kategoria Królestwa Bo¿ego przesuwa³a siê coraz bardziej do centrum myœli teologicznej. Ten rosn¹cy wp³yw podkreœla³ sposób, w jaki Bo¿e zbawienie w Jezusie Chrystusie obejmuje nasz¹ ziemsk¹ rzeczywistoœæ wespó³ z jej
spo³ecznymi i politycznymi aspektami. Specyficzne znaczenie Koœcio³a zosta³o
jednak niekiedy zaniedbane. W tradycji reformowanej ekumeniczne intuicje i
wspólne ¿ycie z ekumenicznymi partnerami s¹ rozumiane jako wzbogacenie. We
wspó³czesnej myœli reformowanej, czêœciowo pod wp³ywem teologii wyzwolenia,
zyskuj¹ uznanie œcis³e teologiczne relacje miêdzy Koœcio³em a Królestwem Bo¿ym oraz okreœlanie Koœcio³a jako znaku i narzêdzia Królestwa Bo¿ego. Najnowszy raport z dialogu zielonoœwi¹tkowo-reformowanego jest w pe³ni œwiadomy tej
³¹cznoœci. „Koœció³ jako wspólnota wierz¹cych winien byæ ‘modelem’, który – jeœli nawet niekiedy w nieodpowiedni sposób – wyjaœnia, jak przysz³e Królestwo
Bo¿e bêdzie wygl¹daæ”94 . I jeszcze jeden cytat: „Koœcio³y reformowane i zielonoœwi¹tkowe s¹ zgodne, ¿e narodziny Koœcio³a s¹ dzie³em Ducha i ¿e jest on narzêdziem Królestwa Bo¿ego, które zwiastowa³ i ustanowi³ Jezus Chrystus. Nie s³u¿y
on sobie samemu i nie jest te¿ ostatecznym celem”95 .
163. Reformowani i katolicy reprezentuj¹ zasadniczo wspólny pogl¹d na relacjê
miêdzy Królestwem Bo¿ym a Koœcio³em, mimo ¿e pod wzglêdem teologicznym
mo¿emy to wyra¿aæ inaczej ze wzglêdu na odmienne tradycje. Chocia¿ Królestwa
Bo¿ego nie wolno identyfikowaæ z Koœcio³em, to nie oznacza to, ¿e nie s¹ w nim
obecne jego oznaki. Mo¿na je te¿ znaleŸæ w stworzeniu, historii, spo³eczeñstwie
ludzkim oraz w œwiecie. Królestwo Bo¿e manifestuje siê w spo³eczeñstwie i spotykamy je w spo³eczeñstwie, ale ¿adne jednostkowe spo³eczeñstwo nie mo¿e siê
identyfikowaæ z Królestwem Bo¿ym. S³owo Koœció³ nie pojawia siê czêsto w
zwiastowaniu Jezusa, które koncentruje siê ca³kowicie na Królestwie Bo¿ym. Jednak pojêcie wspólnoty mesjañskiej wi¹¿e siê z tym bezpoœrednio. Jezus zgromadzi³ uczniów, by zwiastowali Królestwo Bo¿e i tworzyli j¹dro wspólnoty zorientowanej na to Królestwo.
94
Final Report of the International Dialogue between Representatives of the World Alliance of Reformed Churches and Some Classical Pentecostal Churches and Leaders, Word and Spirit, Church and World (2000), nr 59.
95
Tam¿e, nr 79.
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164. Idea wspólnoty (communion), która w aktualnym dialogu ekumenicznym
ma prominentne znaczenie, mo¿e i powinna byæ uznana za wyraz relacji miêdzy
Koœcio³em a Królestwem Bo¿ym. Wiele dialogów ekumenicznych opisuje widzialn¹ jednoœæ wszystkich chrzeœcijan za pomoc¹ biblijnego terminu na oznaczenie wspólnoty – koinonia – któr¹ rozumiej¹ w analogii do Trójcy Œwiêtej nie jako
uniformizm, lecz jako jednoœæ w ró¿norodnoœci. Pi¹ta Œwiatowa Konferencja do
Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a da³a nastêpuj¹cy, bogaty opis tej koinonia:
„Oœrodkiem naszych dyskusji by³a koinonia. S³owo to, pochodz¹ce
(z greckiego) Nowego Testamentu opisuje bogactwo naszego wspólnego
¿ycia w Chrystusie: komunia, wspólnota, wzajemne dzielenie siê, uczestnictwo, solidarnoœæ (…) Ta koinonia, któr¹ dzielimy ze sob¹, nie jest niczym
innym jak jednaj¹c¹ obecnoœci¹ mi³oœci Boga. Bóg chce jednoœci dla Koœcio³a, ludzkoœci i stworzenia, gdy¿ Bóg jest koinoni¹ mi³oœci, jednoœci¹ Ojca,
Syna i Ducha Œwiêtego. Koinonia ta jest dla nas darem, który mo¿emy przyjmowaæ tylko z wdziêcznoœci¹. Wdziêcznoœæ nie oznacza jednak bezczynnoœci. Nasza koinonia jest w Duchu Œwiêtym, który sk³ania nas do dzia³ania.
Koinonia, której doœwiadczamy, sk³ania nas do szukania takiej widzialnej
jednoœci, która we w³aœciwy sposób bêdzie mog³a pomieœciæ nasz¹ koinoniê
z Bogiem i wzajemnie ze sob¹”96 .
Jak pokazuje ten tekst, istniej¹ g³êbokie zwi¹zki miêdzy wspólnot¹ a Królestwem Bo¿ym. Jako „jednaj¹ca obecnoœæ mi³oœci Boga” wspólnota koœcielna jest
wyrazem Bo¿ego panowania. Jest darem i zadaniem. Przez to, ¿e wbrew wszelkim
przeszkodom, które stoj¹ na drodze, szukaj¹ wiêkszej widzialnej wspólnoty, chrzeœcijanie staraj¹ siê o to, by odpowiedzieæ w sposób pe³niejszy na Bo¿¹ wolê ostatecznego urzeczywistnienia Królestwa Bo¿ego. Dialog ekumeniczny, modlitwa i
wspó³praca pomog³y wspólnotom uznaæ silniej faktyczn¹ wspólnotê, któr¹ ju¿ posiadaj¹ i wzrastaæ ku wspólnocie pe³niejszej. Jednoczeœnie taka wspólnota zmusza
chrzeœcijan do s³u¿enia Królestwu Bo¿emu przez wspieranie œwiadomoœci dla potrzeb wszystkich ludzi, zg³êbienia g³ównych przyczyn u³omnoœci wspólnoty ludzkiej – wystêpuj¹cych w postaci przemocy, niesprawiedliwoœci i rabunkowej eksploatacji natury – oraz wspierania procesu wyzdrowienia.

2. Œwiêtowanie Królestwa Bo¿ego w nabo¿eñstwie
165. Koœció³ dziel¹c siê S³owem i Sakramentem w obecnoœci Trójjedynego
Boga, odkrywa na nowo swoj¹ w³asn¹ istotê jako wspólnotê i staje siê tym, czym
96
Cyt. za: Pi¹ta Œwiatowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a, Santiago de Compostela, Hiszpania,
3-14 sierpnia 1993: Orêdzie: Ku pe³niejszej koinonia, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1994 nr 1 (33), s. 90.
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jest: ludem Bo¿ym, Cia³em Chrystusa i œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego (por. Ef 2, 21).
Nasze rozumienie Koœcio³a mo¿e siê wzbogaciæ przez dok³adniejsze spojrzenie na
sposób celebracji przez wspólnotê Królestwa Bo¿ego w nabo¿eñstwie.
166. Dziesiêciolecia ekumenicznych dialogów przynios³y siln¹ konwergencjê w
wielu istotnych elementach liturgii chrzeœcijañskiej, z których niektóre ukazuj¹ wyraŸn¹ orientacjê w stronê Królestwa Bo¿ego. W wielu naszych wspólnotach nabo¿eñstwo rozpoczyna siê na przyk³ad po wstêpnym hymnie pochwalnym po³¹czonym
z aktem pokuty i absolucji. Gromadzimy siê jako grzesznicy. ¯yjemy w œwiecie, w
którym dobre dary stworzenia zosta³y uszkodzone przez nadu¿ycie, niezdrowe relacje, du¿¹ niesprawiedliwoœæ i bezpodstawn¹ przemoc. Dzielenie siê Bo¿ym przebaczeniem jest punktem wyjœcia dla wszystkich innych form wspólnego dzielenia siê w
nabo¿eñstwie i ¿yciu. W zwiastowaniu S³owa i celebracji sakramentów mo¿na rozpoznaæ przejawy, dŸwiêki i zapachy Królestwa Bo¿ego. Kazania w stylu narracyjnym funkcjonuj¹ na tej samej p³aszczyŸnie co podobieñstwa Jezusa o Królestwie
Bo¿ym, kiedy motywuj¹ s³uchaczy do dzia³ania i zapraszaj¹ ich do znalezienia swojego miejsca w dziejach. Wspólne wyznanie wiary jak Niceanum przypomina nam o
tym, ¿e nale¿ymy do Koœcio³a wszystkich czasów i wszystkich miejsc, Koœcio³a,
który teraz manifestuje siê w naszej w³asnej wspólnocie. W naszym wstawianiu siê
za ca³ym Koœcio³em i œwiatem pog³êbiamy nasze pragnienie spe³nienia obietnic
zwi¹zanych z Królestwem Bo¿ym. Nabo¿eñstwo chrzeœcijañskie w swojej najwy¿szej formie jest wyrazem obecnej rzeczywistoœci przemienionej przez Bo¿¹ ³askê.
167. Gdy przygotowane s¹ chleb i wino, dziêkujemy Ojcu przez Syna w Duchu
Œwiêtym za cud stworzenia, pojednania i uœwiêcenia. Wspólne nabo¿eñstwo jest
sposobem wyra¿ania przekonania Katechizmu Westminsterskiego, ¿e ostateczny
cel ludzkoœci polega na oddawaniu czci Bogu i wiecznym radowaniu siê Nim97 . W
podobny sposób dziêkczynienie sk³adane Bogu za „Jego wielk¹ chwa³ê” stanowi
j¹dro rzymskokatolickich modlitw eucharystycznych. Uroczystoœæ liturgiczna pozwala nam na nowo zaj¹æ siê zbawczym dzia³aniem Boga w Jezusie Chrystusie,
którego ostatecznym celem jest Królestwo Bo¿e” (por. 1 Kor 15, 28). Nasza liturgiczna ofiara dziêkczynna (por. Hbr 13, 15) oddaje ho³d zbawczej ³asce daru Bo¿ego i antycypuje powrót Chrystusa w chwale. Oddajemy ho³d temu, w czym pok³adamy nadziejê i co ju¿ doœwiadczamy teraz: radoœæ zbawienia.
97
Por. Westminster Shorter Catechism, Q.1. Zgromadzenie w Westminster zosta³o zwo³ane w 1643 przez angielski parlament. Westminster Confession of Faith (Westminsterskie Wyznanie Wiary) zosta³o ukoñczone w grudniu 1646.
Ma³y Katechizm Westminsterski (Shorter Westminster Catechism), przeznaczony do edukacji dzieci, i Du¿y Katechizm Westminsterski (Larger Westminster Catechism), przeznaczony do nauczania z ambony, zosta³y ukoñczone w
1647 i 1648 roku. Te „standardy westminsterskie” funkcjonuj¹ jako oficjalne standardy w wielu wspó³czesnych denominacjach tradycji reformowanej.
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168. W naszej ekumenicznej wymianie pogl¹dów na temat nabo¿eñstwa nauczyliœmy siê rozpoznawaæ ¿ywotne znaczenie zst¹pienia Ducha Œwiêtego (epiklesis) na wspólnotê oraz na elementy wina i chleba. Liturgia jako taka jest epiklesis,
wzywaniem Ducha Œwiêtego, przez którego ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y
Chrystus jest rzeczywiœcie obecny w uroczystoœci eucharystycznej zgromadzonej
wspólnoty98 . W mocy Ducha Œwiêtego i przez Chrystusa, naszego Arcykap³ana,
chrzeœcijanie ofiaruj¹ swoje modlitwy Bogu i oddaj¹ siê w tej ofierze Jemu we
wspólnocie œwiêtych.
169. Centralnym aspektem nabo¿eñstwa s¹ równie¿ modlitwy w intencji powrotu Pana i ostatecznego objawienia Jego Królestwa Bo¿ego. Liturgia chrzeœcijañska
zaprasza nas do odnowionego œwiata, œwiata, za którym mo¿emy tylko têskniæ i
który mimo to mo¿emy ju¿ doœwiadczaæ. Jest to œwiat mi³uj¹cej i doskona³ej chwa³y Bo¿ej we wspólnocie sprawiedliwych i spe³nionych relacji. „A Duch i oblubienica mówi¹: PrzyjdŸ! A ten, kto s³yszy, niech powie: PrzyjdŸ!” (Ap 22, 17).
170. Œwiadectwo biblijne zaprasza nas do dostrzegania przeobra¿aj¹cego potencja³u nabo¿eñstwa chrzeœcijañskiego, w którym odmiennoœæ (np. rasy, klasy spo³ecznej i p³ci) jest doceniana i nie staje siê podstaw¹ dyskryminacji. Wszyscy stanowi¹ jednoœæ w Chrystusie Jezusie! W Chrystusie nie masz ¯yda ani Greka, nie
masz mê¿czyzny ani kobiety, nie masz niewolnika ani wolnego (Ga 3, 28). W zgromadzeniu liturgicznym wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i ³aska Chrystusa mog¹ byæ doœwiadczane i celebrowane przez wspólnotê chrzeœcijañsk¹ jako nowe ¿ycie w
Królestwie Bo¿ym. Jak Jezus podczas swojej dzia³alnoœci ziemskiej zaprasza³ celników i grzeszników do spo³ecznoœci sto³u, tak chrzeœcijanie w swojej modlitwie i
s³awieniu s¹ wezwani do okazywania solidarnoœci z odtr¹conymi i stania siê znakiem mi³oœci Chrystusa, który ¿y³ i siebie ofiarowa³ za wszystkich i który obecnie
oferuje ³askê swojej obecnoœci w nabo¿eñstwie a w szczególnoœci w uroczystoœci
eucharystycznej.
171. Zw³aszcza Komunia œwiêta jest przedsmakiem niebiañskiej uczty w przysz³ym Królestwie Bo¿ym. Pozwala dostrzec zapowiedziane Bo¿e panowanie jako
ostateczn¹ odnowê stworzenia. Oznaki tej odnowy s¹ obecne w œwiecie, gdziekolwiek ³aska Bo¿a siê objawia a ludzie pracuj¹ na rzecz sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju. Eucharystia jest œwiêtem, z okazji którego Koœció³ dziêkuje Bogu za te znaki
oraz radoœnie dziêkuje i antycypuje nadejœcie Królestwa Bo¿ego w Chrystusie. Tak
98
Czy eucharystyczna obecnoœæ zmartwychwsta³ego Chrystusa ma swoje miejsce we wspólnocie, jej liturgicznych czynnoœciach, w elementach chleba i wina lub w kombinacji tych czynników, nie jest jeszcze spraw¹ pe³nego
uzgodnienia pogl¹dów miêdzy naszymi wspólnotami i pozostaje przedmiotem naszego dalszego dialogu.
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wiêc w tle rytualnych form liturgii i jej znaczenia dla osobistej pobo¿noœci jawi siê
nowoœæ ¿ycia, któr¹ doœwiadcza i celebruje wspólnota chrzeœcijañska (Dz 2, 42-46; 1
Kor 14), która zmusza ka¿dego chrzeœcijanina, by ca³e swoje ¿ycie w pos³uszeñstwie
wobec nowego przykazania mi³oœci uczyni³ nieustannym uwielbianiem w duchu i
prawdzie (J 4, 23). Przedsmak przysz³ego œwiata posy³a uczestników nabo¿eñstwa w
œwiat do ca³ego ludu Bo¿ego w duchu mi³uj¹cej s³u¿by. Mówi¹c s³owami kwakrów:
„Nasze nabo¿eñstwo siê skoñczy³o, nasza s³u¿ba siê zaczyna”.
172. W³aœnie fakt, ¿e pe³na wspólnota nie zosta³a jeszcze zrealizowana, mo¿e stanowiæ dla nas tylko wyzwanie do kontynuowania wysi³ków dla przezwyciê¿enia
fundamentalnego podzia³u. Gdy kiedyœ chrzeœcijanie zjednocz¹ siê wokó³ tego samego sto³u, by spo¿ywaæ to samo cia³o i piæ z tego samego kielicha, ich œwiadectwo
misyjne umocni siê zarówno na p³aszczyŸnie indywidualnej jak i korporacyjnej.

3. Dawanie œwiadectwa o Królestwie Bo¿ym
s³owem i czynem
173. Zmartwychwsta³y Pan ukazuje siê aposto³om, mówi im o Królestwie Bo¿ym i obiecuje chrzest Duchem Œwiêtym: „WeŸmiecie moc Ducha Œwiêtego, kiedy
zst¹pi na was, i bêdziecie mi œwiadkami w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w Samarii,
i a¿ po krañce ziemi” (por. Dz 1, 5.8). Ta misja zmartwychwsta³ego Pana ma decyduj¹ce znaczenie dla ¿ycia i œwiadectwa Koœcio³a, który od swojego pocz¹tku i na
przestrzeni dziejów musi byæ rozumiany w odniesieniu do Królestwa Bo¿ego.
Przyjmowanie Ewangelii oznacza byæ powo³anym do sta³ego, nie tylko okazyjnego œwiadczenia (martyria) o Bo¿ej woli zbawienia i przemiany Koœcio³a. Stawk¹
jest tutaj integralnoœæ i autentycznoœæ Koœcio³a.
174. Traktowanie Koœcio³a jako wspólnoty wspólnego œwiadectwa o Królestwie
Bo¿ym rzuca nowe œwiat³o na ró¿ne kwestie eklezjologiczne. Wszyscy wierz¹cy s¹
powo³ani do œwiadectwa, przy czym ordynowani duchowni stosownie do roli we
wspólnocie ponosz¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ, tak ¿e chrzeœcijanie zarówno w
wymiarze indywidualnym jak i wspólnotowym maj¹ udzia³ w dzia³aniu Boga w
tym œwiecie. W biegu dziejów grzech nieustannie zniekszta³ca³ œwiadectwo Koœcio³a i w ten sposób nie sprzyja³ jego prawdziwej naturze i prawdziwemu powo³aniu. Koœció³ mo¿e zdaæ siê tylko na wiernoœæ Boga, który ci¹gle oferuje przebaczenie oraz wzywa do pokuty, odnowy i reformy99 .
99
Natura i misja Koœcio³a. Etap na drodze ku wspólnemu oœwiadczeniu. Dokument Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów (2005), nr 54. Polski przek³ad: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2010 z. 1 (66), ss. 66-108.
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175. Œwiadectwo Koœcio³a w s³u¿bie Królestwa Bo¿ego jest ró¿norodn¹ rzeczywistoœci¹. (1) Przede wszystkim ma ono miejsce, gdy Koœció³ gromadzi siê dla
zwiastowania S³owa i celebrowania sakramentów. Sama liturgia jest aktem wyznania wiary, ¿e Królestwo Bo¿e ustanowione jest przez s³owa, czyny i osobê Jezusa z
Nazaretu, i ¿e teraz jest obecne w sposób szczególnie intensywny we wspólnocie
chrzeœcijañskiej, której ¿ycie zostaje ci¹gle odnawiane w liturgii. (2) Inna forma
œwiadectwa istnieje w zak³adanych wspólnotach chrzeœcijañskich na œwiecie,
wspólnotach, których powo³aniem jest pokazanie, ¿e Królestwo Bo¿e ju¿ teraz jest
obecne i rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ. Przez to, ¿e w swoim w³asnym ¿yciu konkretyzuj¹ one sprawiedliwoœæ, pokój, wolnoœæ i respekt wobec praw ludzkich, mog¹ te
wspólnoty stanowiæ wzorzec dla ca³ego spo³eczeñstwa. (3) Trzeci aspekt œwiadectwa wi¹¿e siê z profetycznym g³osem Koœcio³a, który jest podnoszony w celu krytykowania spo³eczeñstwa i motywowania go do przemiany zgodnie z wymogami
Królestwa Bo¿ego. S³owo Bo¿e ukszta³tuje sposób, w jaki Koœció³ odniesie siê do
nadziei i obaw ludzkoœci. W wyznawaniu Jezusa Chrystusa, Pana jako s³ugi, Koœció³ wzywa nieustannie do odnowy ¿ycia w kulturze i spo³eczeñstwie oraz poœwiadcza Bo¿e obietnice i przykazania narodom, ziemskim zwierzchnoœciom i
w³adzom (por. Kol 1, 16; 2, 15). Wspieranie sprawiedliwoœci, pokoju i praw ludzkich jest konstytutywn¹ czêœci¹ ewangelizacji, zwiastowania Dobrej Nowiny o
Królestwie Bo¿ym. (4) Wreszcie codzienna modlitwa przyczynna, jak¿e czêsto powtarzana przez chrzeœcijan w proœbie „przyjdŸ Królestwo Twoje” w Modlitwie
Pañskiej, jest œwiadectwem suwerennoœci Boga w urzeczywistnianiu przemiany
œwiata. W³asna nauka Jezusa o mocy modlitwy wzbudza zaufanie, ¿e proœba ta we
w³aœciwym czasie zostanie spe³niona wed³ug planu Bo¿ego.
176. Poniewa¿ œwiadectwo Królestwa Bo¿ego jest inspirowane przez sam¹
Ewangeliê i nastawione na to, co rzeczywiœcie determinuje ¿ycie ludzi uwzglêdniaj¹c specyficzne czasy i konteksty, musi mieæ ono charakter konkretny i kontekstualny. Poniewa¿ jednak œwiat Bo¿y jest jeden i Królestwo Bo¿e nie jest podzielone
wbrew sobie, œwiadectwo ma jednoczeœnie wymiary uniwersalne.
177. Koœció³ jest powo³any, aby serce Ewangelii – tzn. pojednanie ludzkoœci z
Bogiem i z wszystkimi narodami – odnieœæ w ogóle do specyficznych potrzeb ludzi
i stworzenia. Takie œwiadectwo wymaga mocnego osobistego poœwiêcenia, aczkolwiek jest ono tak¿e czymœ wiêcej ni¿ tylko indywidualn¹ odpowiedzialnoœci¹. Poniewa¿ dla ka¿dej wspólnoty chrzeœcijañskiej ma ono tak¿e silne koœcielne implikacje, stanowi to wyzwanie dla autonomii podzielonych Koœcio³ów. Drogie œwiadectwo jest wezwaniem do wzajemnego rozliczania siê wobec siebie. Przeto
ekumeniczne podejœcie do tego zadania jest warunkiem skuteczniejszego œwiadectwa. Koœcio³y potrzebuj¹ siê nawzajem zarówno w specyficznych lokalnych kon-
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tekstach jak i na p³aszczyŸnie globalnej, aby móc ¿yæ zgodnie z obietnicami Bo¿ymi i wype³niaæ Bo¿e przykazania.
178. Zdolnoœæ odró¿niania Koœcio³a i Królestwa Bo¿ego ma konsekwencje dla
oceny misji Koœcio³a. Misja ta obejmuje walkê o sprawiedliwoœæ, pokój i wyzwolenie uciskanych w tym œwiecie i zmierza do owego eschatologicznego Królestwa
Bo¿ego, które w swojej pe³ni nadejdzie dopiero u kresu czasu. Taka walka jest nastawiona w istocie na ju¿ obecne Królestwo Bo¿e i mo¿e siê nawet niekiedy odbyæ w ³onie Koœcio³a. Ponadto Królestwo Bo¿e oferuje chrzeœcijanom bazê umo¿liwiaj¹c¹ wejœcie w dialog i wspó³pracê z cz³onkami innych religii. Jeœli Bóg przewiduje Królestwo jako ostateczny cel dla ca³ej ludzkoœci, wówczas trzeba nie tylko
zapytaæ, w jakiej relacji inne religie znajduj¹ siê wobec Koœcio³a, lecz tak¿e, jaka
jest ich relacja z Królestwem Bo¿ym. Odró¿nianie Koœcio³a od Królestwa Bo¿ego
mo¿e nam zatem pomóc we w³aœciwym podejœciu do œwiata i jego przeznaczenia
oraz w nawi¹zaniu otwartego i kreatywnego dialogu z innymi tradycjami religijnymi i œwieckimi ideologiami.
179. Jak Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ, Koœció³ istnieje na chwa³ê Bo¿¹ i dla s³u¿by na rzecz przysz³ego Królestwa Bo¿ego.
Zwiastowanie Ewangelii i zak³adanie wszêdzie wspólnot jest tylko czêœci¹ jego
(Koœcio³a) trwa³ego powo³ania misyjnego. Przez to, ¿e szuka dialogu i wspó³pracy
ze wszystkimi ludŸmi dobrej woli (którzy mog¹ przynale¿eæ do innych religii i kierunków duchowych), jest Koœció³ wezwany do obwieszczania i wspierania Bo¿ego
panowania, którego oznaki mog¹ byæ tak¿e dostrzegane w ró¿nych kulturach i religiach. Tak Koœció³ jako lud Bo¿y dzia³a poœród ca³ej rodziny ludzkiej.

4. Królestwo Bo¿e jako zasada postêpowania
180. Celem Królestwa Bo¿ego jest przemiana ca³ego stworzenia, by doprowadziæ je do wiecznej chwa³y, a Koœció³ nale¿y rozumieæ w kontekœcie tego Bo¿ego
zamiaru. Obywatelstwo w Królestwie Bo¿ym oznacza nieustanne wezwanie do solidarnoœci z ludŸmi, zw³aszcza z wykluczonymi i uciskanymi. Królestwo Bo¿e bêdzie mog³o coœ znaczyæ dla masy cierpi¹cych tylko wówczas, gdy bêdzie doœwiadczane jako przemieniaj¹ca si³a, jak Pawe³ w 1 Kor 4, 20 pisze: „Albowiem Królestwo Bo¿e zasadza siê nie na s³owie, lecz na mocy”.
181. W Koœciele katolickim relacja miêdzy Koœcio³em a Królestwem Bo¿ym
zosta³a oceniona na nowo przez Sobór Watykañski II. Jako indywidualna i tak¿e
wspólnotowa zasada dzia³ania temat Królestwa Bo¿ego zosta³ podjêty bardzo enerSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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gicznie po soborze, zw³aszcza przez chrzeœcijañskie wspólnoty i teologów ¿yj¹cych w Ameryce Po³udniowej, Azji i Afryce. Wskutek ich doœwiadczenia ucisku i
skrajnego ubóstwa postrzegali oni Królestwo Bo¿e przede wszystkim jako katalizator historycznego wyzwolenia i przemiany œwiata. Z rosn¹c¹ wyrazistoœci¹ ujrzano, ¿e Królestwo Bo¿e nale¿y te¿ do tego œwiata a nie tylko do przysz³ego, ¿e
jest ono nie tylko darem, lecz tak¿e zadaniem, które domaga siê naszej ludzkiej
wspó³pracy, i ¿e ró¿ni siê ono od Koœcio³a, chocia¿ nie jest w pe³ni od niego oddzielone. Te aspekty Królestwa Bo¿ego proponuj¹ agendê dzia³ania i tworz¹ nowe
rozumienie w³asnej to¿samoœci i misji Koœcio³a – perspektywy, które opieraj¹ siê
na nauce samego soboru:
„Misterium Koœcio³a œwiêtego ujawnia siê w jego za³o¿eniu. Pan Jezus
bowiem zapocz¹tkowa³ swój Koœció³, g³osz¹c radosn¹ nowinê, a mianowicie
nadejœcie Królestwa Bo¿ego (…) Dlatego Koœció³, wyposa¿ony w dary swojego Za³o¿yciela (…) otrzyma³ pos³annictwo g³oszenia i krzewienia królestwa Chrystusa i Boga wœród wszystkich narodów i stanowi zal¹¿ek oraz zacz¹tek tego królestwa na ziemi” (Lumen gentium, 5).
182. Tradycja reformowana widzi Koœció³ równie¿ w œwietle Królestwa Bo¿ego. Postrzeganie Królestwa Bo¿ego jako katalizatora historycznego wyzwolenia –
wyzwolenia, które w pierwszym rz¹dzie sta³o siê spraw¹ pal¹c¹ w po³udniowej
czêœci œwiatowej wspólnoty chrzeœcijañskiej – znajduje szerokie uznanie w rodzinie Koœcio³ów reformowanych. Panuje jasna œwiadomoœæ tego, ¿e Królestwo Bo¿e
jest ¿yw¹ rzeczywistoœci¹, która przewy¿sza nasze koœcielne struktury i teologiczne interpretacje. Sposób, w jaki Koœcio³y postrzegaj¹ swoj¹ odpowiedzialnoœæ w
dzisiejszym œwiecie, np. w swojej nauce spo³ecznej i swoich diakonijnych aktywnoœciach, ma znaczenie dla przemiany œwiata i dla chrzeœcijañskiej jednoœci. S¹
one powo³ane do okazywania pos³uszeñstwa w zmiennych sytuacjach, gdy rozliczaj¹ siê z nadziei, któr¹ zwiastuj¹. Przeto musz¹ siê zaj¹æ szczególnymi kwestiami
i potrzebami zarówno w zakresie œwiadectwa jak i s³u¿by. Lecz dzia³ania te winny
zasadniczo pozostaæ otwarte na now¹ refleksjê i dalsz¹ adaptacjê. W tej ekumenicznej i eschatologicznej perspektywie struktury koœcielnej s³u¿by na rzecz Królestwa Bo¿ego mog¹ odnosiæ korzyœæ z krytycznej ekumenicznej i teologicznej debaty.
183. Koœcio³y tradycji reformowanej czu³y siê zawsze zobowi¹zane do praktykowania jednoœci i katolickoœci Koœcio³a chrzeœcijañskiego. Poniewa¿ chrzeœcijanie reformowani swojej w³asnej historii konfesyjnej i swoim tekstom wyznaniowym nie przypisuj¹ ostatecznego autorytetu, wiêkszoœæ z nich rozumie
swoj¹ konfesyjn¹ egzystencjê jako uwarunkowan¹ historycznie i daj¹c¹ siê zmieniæ. Za³o¿enie tego, co znane jest dzisiaj jako Œwiatowy Alians Koœcio³ów Refor-
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mowanych (1875 i 1891), œwiadczy o zaanga¿owaniu reformowanych na rzecz
widzialnej, strukturalnej jednoœci Koœcio³a, która oczekiwana jest tak¿e wspó³czeœnie i obejmuje jednoœæ wiary, ustroju, ¿ycia i dzie³. Koœcio³y rodziny reformowanej by³y prawdopodobnie bardziej ni¿ jakakolwiek inna œwiatowa wspólnota chrzeœcijañska gotowe do zaryzykowania jednoœci organicznej z Koœcio³ami tej samej rodziny i innymi. W ka¿dym razie nie oznacza to, ¿e takie jednoœci
organiczne mog¹ byæ rozumiane jako „reformowana” odpowiedŸ na problem
jednoœci, której szukamy. Kszta³t, natura i forma, jakie taka jednoœæ powinna
przyj¹æ w przysz³oœci, wy³oni siê z dalszego dialogu ekumenicznego.
184. Powinniœmy doceniaæ stopieñ, w jakim nasze ró¿ne tradycje znajduj¹
wspóln¹ bazê w rozumieniu Królestwa Bo¿ego. Doceniamy Królestwo Bo¿e jako
katalizator historycznego wyzwolenia, jesteœmy œwiadomi tego, ¿e jego tajemnica przewy¿sza pojêcie i historiê. Wspólnie chcemy uwypukliæ, ¿e Jezus niezupe³nie i nie wy³¹cznie przypisywa³ Królestwo Bo¿e do epoki, która nadejdzie. Jednak przysz³ego Królestwa nie da siê wywieœæ z warunków obecnej historii; bêdzie to coœ jakoœciowo nowego oraz spoza zasiêgu ludzkiego planowania i
ludzkiej umiejêtnoœci, coœ, co bêdziemy mogli jedynie uznaæ za otrzymany dar.
Chocia¿ przy temacie Królestwa Bo¿ego traktuje siê powa¿nie ludzki wysi³ek w
dziejach, to przecie¿ nie rezygnuje siê z otwartoœci dla transcendentnej przysz³oœci zwi¹zanej z doskona³oœci¹ Boga. Ostatecznie tylko Bóg mo¿e spe³niæ najg³êbsze têsknoty ludzkoœci.
185. Pozostaje pytanie: Co Królestwo Bo¿e ma do powiedzenia w sytuacjach
skrajnego ucisku i wyzysku, w jakich tak wielu siê dzisiaj znajduje? Œwiat, w
którym ¿yjemy i do którego przychodzi Królestwo Bo¿e nie jest obszarem neutralnym. Istniej¹ wrogie si³y, które znajduj¹ siê w opozycji wobec Królestwa. To
anty-królestwo oznacza nie tylko nieobecnoœæ lub jeszcze-nie Królestwa Bo¿ego,
lecz jego bezpoœrednie zaprzeczenie. Królestwo Bo¿e znajduje siê przeto w bojowej relacji wobec anty-królestwa. Obie te wielkoœci nie tylko wzajemnie siê wykluczaj¹; one nawzajem siê zwalczaj¹. Nasze zaanga¿owanie we wspieranie Królestwa Bo¿ego implikuje w sposób konieczny aktywn¹ walkê z anty-królestwem.
Chocia¿ wiemy, ¿e anty-królestwo ostatecznie ulegnie mocy Boga, jesteœmy wezwani sprzeciwiæ siê mocy z³a, która próbuje zniewoliæ ludzkoœæ.
186. Królestwo Bo¿e jest poœród nas obecne. Gdy widzimy Koœció³ w œwietle
Królestwa Bo¿ego, czynimy to w pewnoœci, ¿e – jak¹ specyficzn¹ odpowiedzialnoœæ byœmy te¿ mieli w naszym Koœciele – jako obywatele tego œwiata dzielimy
cierpienie ludzkoœci i stworzenia. Ale nawet wówczas, gdy w pierwszym rzêdzie
uwa¿amy siê za ofiary, nie zwalnia to nas z naszej odpowiedzialnoœci. Jeœli przySPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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znajemy, ¿e ponosimy wspó³winê za profit czerpany z niesprawiedliwych stosunków globalnych, wówczas winno to nas zainspirowaæ do zwi¹zania siê z œwiatem,
który lepiej harmonizuje z przymiotami Królestwa Bo¿ego. Wymaga to wra¿liwoœci na potrzeby innych, cierpliwoœci i zdecydowania.
187. Ten temat odpowiedzialnoœci odnosi siê tak¿e do naszych koœcielnych
struktur. Koœció³ jako czêœæ szerszej wspólnoty ma w³adzê – przeto ponosi odpowiedzialnoœæ – w ramach wspólnoty ludzkiej. To, czy Koœció³ dzia³a jako krzewiciel pokoju (wspieraj¹c pojednanie narodów) lub jako si³a destrukcyjna (powoduj¹c kolejne podzia³y) zale¿y od tego, w jakiej mierze jest wierny przes³aniu Ewangelii, jak dalece jego sakramenty i liturgia maj¹ zwi¹zek z ¿yciem codziennym jego
cz³onków i jak bardzo jego zwiastowanie S³owa jest realizowane w praktyce. W³aœnie podzia³ wœród wspólnot chrzeœcijañskich mo¿e przyczyniæ siê do podzia³u
spo³eczeñstwa.
188. Ten dialog chcia³by przyczyniæ siê do odnowy ¿ycia obu naszych wspólnot
przez to, ¿e wskazuje na Królestwo Bo¿e jako ich „zasadê dzia³ania”. W³aœnie w
s³u¿bie na rzecz przemieniaj¹cego dzia³ania Boga w œwiecie wspólnota chrzeœcijañska bêdzie autentycznym symbolem i œwiadkiem Królestwa Bo¿ego.

5. Pog³êbienie naszego wspólnego rozumienia Koœcio³a
189. Nasz wczeœniejszy Raport Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a zawiera
spostrze¿enie: „Obie koncepcje, twór S³owa i sakrament ³aski, mog¹ byæ widziane faktycznie jako wyraz tej samej instrumentalnej rzeczywistoœci przejawiaj¹cej
siê w ró¿nych aspektach, jako wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê lub jako dwie strony
tego samego medalu. Mog¹ byæ tak¿e biegunami kreatywnego napiêcia miêdzy
naszymi Koœcio³ami”100 . Czy temat Królestwa Bo¿ego mo¿e prowadziæ do dalszej zgodnoœci pogl¹dów w sprawie natury i misji Koœcio³a jako creatura verbi i
sacramentum gratiae? Czy relacja miêdzy Koœcio³em a Królestwem Bo¿ym
mo¿e oferowaæ perspektywy dla spraw, które we wczeœniejszej fazie naszego
dialogu zosta³y scharakteryzowane jako wymagaj¹ce „dalszego zbadania” i
„nowe wyzwania”101 ? Zamykamy ten rozdzia³ prób¹ dania odpowiedzi na te pytania.

100
101

Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a…, nr 113.
Tam¿e, nr 138.
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5.1. Koœció³ jako twór S³owa i sakrament ³aski
w œwietle Królestwa Bo¿ego
190. W zwi¹zku z tematem naszej obecnej fazy dialogu mo¿na siê przekonaæ, ¿e
ka¿de z obu tych wyra¿eñ mówi coœ o sposobie, w jaki Koœció³ winien s³u¿yæ ustanawianiu Królestwa Bo¿ego w œwiecie. Koœció³ jest œciœle zwi¹zany ze S³owem w
podwójnym znaczeniu. Po pierwsze wspólnota tworzy siê przez S³owo Bo¿e, przez
s³uchanie i reagowanie na nie. Jezus, wcielone S³owo, zwiastowa³, ¿e Królestwo
Bo¿e jest blisko i ¿e wspólnota uczniów jest t¹ grup¹ ludzi, która pod wp³ywem
³aski da³a odpowiedŸ we wierze. Po drugie odpowiedŸ ocalaj¹cej wiary doprowadza j¹ do zwiastowania S³owa zbawienia i poleca jej dawaæ œwiadectwo o wartoœciach Królestwa Bo¿ego, których naucza³ Jezus. Przez swoj¹ misjê s³ugi Królestwa Bo¿ego Koœció³ prezentuje siê na oba sposoby jako creatura verbi.
191. Jednoczeœnie Królestwo Bo¿e zostaje przedstawione w Piœmie Œwiêtym
jako rezultat potê¿nego dzia³ania Boga przez Chrystusa w Duchu Œwiêtym w dziejach i poza nimi. Nie jest ono rezultatem ludzkich starañ, lecz ³aski, a przywilejem
ludzi jest odpowiadanie na ni¹. W tej mierze, w jakiej Koœció³ jest ustanowionym
przez Boga narzêdziem urzeczywistniania Królestwa Bo¿ego, musi byæ te¿ narzêdziem ³aski. To chce wyraziæ pojêcie sacramentum gratiae. Przemiana œwiata dokonuje siê czêœciowo przez wysi³ki na rzecz stworzenia bardziej sprawiedliwego
i pokojowego spo³eczeñstwa. Lecz chrzeœcijanie wierz¹ tak¿e, ¿e ta przemiana teraz zostaje antycypowana w owej wspólnocie miêdzy Bogiem a ludŸmi, która ma
miejsce w Koœciele, szczególnie przez zwiastowanie S³owa oraz celebrowanie sakramentów Chrztu i Wieczerzy Pañskiej, jak równie¿ innych sakramentów i rytów.
Jako sakrament Królestwa Bo¿ego Koœció³ jest niezbêdny zarówno jako twór S³owa jak i sakrament ³aski.
192. Tak¿e nasze badanie literatury patrystycznej podkreœli³o ten fakt. Jakkolwiek nie znaleŸliœmy pism patrystycznych, które pos³ugiwa³yby siê dos³ownie pojêciami creatura verbi i sacramentum gratiae, autorzy patrystyczni Koœcio³a powo³uj¹ siê jednoznacznie na S³owo i ³askê Bo¿¹. Formowanie os¹du w sprawie
kanonu Pisma Œwiêtego, czêste pisanie komentarzy do poszczególnych ksi¹g biblijnych oraz powo³ywanie siê na Pismo w pertraktacjach i decyzjach doktrynalnych (które ilustruj¹ koniecznoœæ, ¿e Koœció³ uznaje odpowiednie interpretacje Pisma, kiedy odrzuca okreœlone herezje) – wszystko to jest relewantne dla prezentacji Koœcio³a jako creatura verbi. W tym sensie staro¿ytni autorzy chrzeœcijañscy
zapewne uwa¿ali Koœció³ za „twór S³owa Bo¿ego”, nawet gdy nigdy nie pos³ugiwali siê tym pojêciem. W podobny sposób s¹ relewantne teksty z czasów patrystycznych na temat Chrztu, Wieczerzy Pañskiej i innych rytów koœcielnych dla pojSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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mowania Koœcio³a jako sacramentum gratiae, i to zarówno teksty poszczególnych
autorów, jak równie¿ – co jeszcze bardziej znacz¹ce – te, które znalaz³y siê w ksiêgach liturgicznych. Pod tym wzglêdem bodaj ¿adne inne pisma patrystyczne nie
robi¹ takiego wra¿enia jak „katechezy mystagogiczne”, w których biskupi nauczali
nowo ochrzczonych chrzeœcijan w tygodniu po Wielkanocy. W tym sensie staro¿ytni autorzy chrzeœcijañscy z pewnoœci¹ traktowali Koœció³ jako sacramentum
gratiae, poniewa¿ ³aska Ducha Œwiêtego zawsze dzia³a i jest konstytutywna w celebrowaniu tych rytów. Koœció³ bez znacz¹cej celebracji sakramentalnej daru ³aski
nie móg³ byæ Koœcio³em Chrystusa, jakim go znali.
193. Wed³ug Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a s¹ to „dwie ró¿ne koncepcje
rozumienia Koœcio³a i sposobu, w jaki pe³ni on swoj¹ s³u¿ebn¹ i instrumentaln¹
rolê; pierwsza jest bardziej ‘reformowana’, druga bardzie ‘rzymskokatolicka’”102 .
Paragraf 108 stwierdza, ¿e Koœció³ jest instrumentem „przez g³oszenie S³owa,
sprawowanie sakramentów i kierowanie wspólnot¹”. W œwietle naszych badañ zarówno Królestwa Bo¿ego jak równie¿ literatury patrystycznej mo¿emy obecnie
stwierdziæ, ¿e te wyobra¿enia s¹ wzajemnie nie tylko pouczaj¹ce i komplementarne, lecz tak¿e, ¿e ¿adne z nich bez drugiego nie jest w pe³ni adekwatne. Koœció³, w
którym S³owo Bo¿e nie zajmuje odpowiedniego miejsca, by³by w swej istocie niekompletny; Koœció³, który jest prawdziwie tworem S³owa, bêdzie celebrowa³ to
S³owo liturgicznie i sakramentalnie. Jeœli nasze Koœcio³y odnoœnie do tych dwóch
wyobra¿eñ siê ró¿ni¹, polega to chyba nie tyle na tym, ¿e jeden z obu Koœcio³ów
jest przekonany o tym, ¿e Koœció³ jest tylko creatura verbi lub tylko sacramentum
gratiae, lecz raczej na tym, ¿e ka¿da tradycja podkreœla³a jeden z obu aspektów
kosztem zaniedbania drugiego. W takim przypadku osi¹gniêcie pe³niejszej wspólnoty bêdzie wymagaæ procesu, w którym ka¿da wspólnota odkryje pe³ny sens Bo¿ej opatrznoœci dla ¿ycia Koœcio³a. Dalsza kwestia, która pojawia siê w tym punkcie i wymaga dalszego zbadania w przysz³ym dialogu, to zwi¹zek urzêdu z mocy
ordynacji ze zwiastowaniem S³owa i sprawowaniem sakramentów.

5.2. Koœció³ w relacji do Ducha Œwiêtego i eschatologii
194. W refleksji nad tym, co nasze wspólnoty mog³yby wspólnie powiedzieæ o
„pe³nieniu swojej s³u¿ebnej i instrumentalnej roli”, poprzedni Raport z dialogu
wspomnia³ mo¿liwoœæ opisania Koœcio³a jako „sakramentu Królestwa Bo¿ego”103 .
Chrzeœcijanie reformowani mog¹ potwierdziæ rozumienie Koœcio³a jako sakramentu przez to, ¿e przyjmuj¹ naukê Kalwina o instrumentalnej roli Koœcio³a jako na102
103

Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a, nr 94.
Tam¿e, nr 94 i 111.
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szej „matki we wierze”104 . W nauce katolickiej pojêcie Koœcio³a jako „sakramentu” opiera siê na dwóch analogiach: tej miêdzy Koœcio³em i Chrystusem oraz tej
miêdzy Koœcio³em a rytami Chrztu i Eucharystii. Obie nasze wspólnoty potwierdzaj¹, ¿e dzia³anie Chrystusa jest fundamentem ludzkiego zbawienia; sakramenty i
inne ryty s¹ wehiku³em niepowtarzalnej ³aski Bo¿ej, która koniec koñców jest
udzielana przez samego Chrystusa. Jak ¿ycie i urz¹d, œmieræ i zmartwychwstanie
Chrystusa s³u¿¹ realizacji Bo¿ego planu zbawienia, tak Koœció³ w analogiczny sposób jest „widzialnym znakiem i instrumentem tego jedynego poœrednictwa [Chrystusa] w czasie i przestrzeni (...), instrumentem w rêkach Chrystusa (…), który jest
ca³kowicie zale¿ny od Pana tak, jak narzêdzie w rêku robotnika”105. Gdy chrzeœcijanie reformowani tradycyjnie zastanawiali siê nad rol¹ Koœcio³a w poœredniczeniu
zbawienia Chrystusa, poszukiwali stale pe³nej wystarczalnoœci Jego samoofiary
„raz na zawsze” (Hbr 7, 27) i zabezpieczenia wolnoœci Ducha przy ³askawym darowaniu dobrodziejstw Chrystusa ludziom. Taka pe³na zale¿noœæ jest tak¿e g³ównym
aspektem rzymskokatolickiej refleksji nad istot¹ sakramentów i odpowiednim zastosowaniem pojêcia „sakrament” w odniesieniu do Koœcio³a. Pe³na zale¿noœæ od
Chrystusa przez Ducha zostaje w ten sposób uznana w naszym aktualnym dialogu.
Stwierdzamy, ¿e ekskluzywne chrystologiczne dzie³o ramowe nie pozwoli³oby na
ukazanie i wyra¿enie wszystkiego, co wspólnie mo¿emy skonstatowaæ na ten temat. Nasz aktualny Raport przez skoncentrowanie siê na wspólnym œwiadectwie o
Królestwie Bo¿ym, prowadzi nas nieuchronnie do refleksji nad Koœcio³em w jego
relacji do Ducha Œwiêtego i eschatologii106. Oba odniesienia otwieraj¹ mo¿liwoœæ
poszerzenia, co dzisiaj mo¿emy wspólnie powiedzieæ o Koœciele jako „sakramencie Królestwa Bo¿ego”.
195. Duch Œwiêty uobecnia pojednawcz¹ dzia³alnoœæ Chrystusa w sercach ludzi
przez to, ¿e sprawia ich nawrócenie i odrodzenie. W tym charakterze jest Duch
Œwiêty g³ównym uczestnikiem wznoszenia Królestwa Bo¿ego i przewodzenia Koœcio³owi, tak ¿e mo¿e on byæ s³ug¹ dzie³a Bo¿ego w tym procesie (rozdzia³ I).
Duch odgrywa decyduj¹c¹ rolê w prowadzeniu wierz¹cych do poznania tego, co
powinni czyniæ, by s³u¿yæ pe³niejszemu urzeczywistnianiu Królestwa Bo¿ego w
okreœlonych sytuacjach (rozdzia³ III). Jeœli zostanie dostrze¿ony instrumentalny
charakter Koœcio³a dla Królestwa Bo¿ego w relacji do Ducha Œwiêtego, wówczas
bêdzie mo¿liwe wspólne uznanie historycznego i dynamicznego rozumienia Ko-

104
„Gdy¿ nie istnieje dla nas inna droga wiod¹ca do ¿ycia ni¿ ta, ¿e matka przyjmie nas na swoje ³ono, nakarmi
swoj¹ piersi¹ i wreszcie otoczy sw¹ opiek¹ i przewodnictwem do momentu, a¿ porzucimy swoje œmiertelne cia³o i
staniemy siê podobni do anio³ów” (Institutio IV, 1-4.)
105
Tam¿e, nr 108.
106
Por. rozdzia³ I, akapit 1.5, rozdzia³ V, akapit 1 o Duchu Œwiêtym i rozdzia³ I, akapit 1.3 o eschatologii.
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œcio³a jako „sakramentu Królestwa Bo¿ego”. Duch jest podstaw¹ zarówno skutecznoœci S³owa i Sakramentu jak równie¿ zbli¿aj¹cej siê obecnoœci panowania Boga.
Nasz poprzedni Raport odnosi³ siê do Ducha Œwiêtego, rozwa¿aj¹c zarówno „bardziej reformowane” podkreœlanie wolnoœci Ducha jak równie¿ bardziej „rzymskokatolickie” uznanie obecnoœci Ducha Œwiêtego w historycznej rzeczywistoœci
wspólnoty chrzeœcijañskiej. Gdy rozwa¿amy rolê Ducha w odniesieniu do Królestwa Bo¿ego, staje siê oczywiste, ¿e obie konfesyjne perspektywy s¹ zdane na siebie, komplementarne i wzajemnie pouczaj¹ce. Duch, który wieje, dok¹d chce (J 3,
8), przewodzi wspólnocie wierz¹cych (por. J 16, 13n; 1 Kor 12, 4-13) i przygotowuje j¹. Zak³adaj¹c Królestwo Bo¿e Duch dzia³a w taki sposób, by pozyskaæ ludzi
zarówno przynale¿nych do Koœcio³a, jak i spoza jego obrêbu, wykorzystuj¹c umiejêtnoœci i ograniczenia, jakie posiadaj¹.
196. W naszych dyskusjach na temat Królestwa Bo¿ego w tej fazie dialogu reformowano-rzymskokatolickiego uwaga skupia³a siê oczywiœcie tak¿e na temacie eschatologii (rozdzia³ I). Nasz wczeœniejszy Raport stwierdzi³: „W ró¿ny sposób widzimy relacjê miêdzy Koœcio³em a królestwem Bo¿ym. Reformowani
trzymaj¹ siê bardziej obietnicy ‘jeszcze nie’, a katolicy podkreœlaj¹ bardziej rzeczywistoœæ daru ‘ju¿ teraz’”107 . Obecny dialog pokaza³, ¿e zarówno Pismo jak i
Tradycja wspieraj¹ obie perspektywy, tak ¿e nasza wczeœniejsza rozbie¿noœæ pogl¹dów musi byæ raczej widziana jako ró¿nica w akcentowaniu ni¿ jako czynnik
dziel¹cy nasze Koœcio³y. W pe³ni zgadzamy siê w tym, ¿e Koœció³ ¿yje w perspektywie eschatologicznej, i ¿e jego to¿samoœæ daje siê uj¹æ tylko w ramach
wspólnej otwartoœci na dzia³anie Ducha w historii, nawet w naszych czasach.
Wymaga to uwagi na „znaki czasu” i na nowe mo¿liwoœci wspólnego œwiadectwa. Rozró¿nianie miêdzy Koœcio³em a Królestwem Bo¿ym umo¿liwia silniejsze
podkreœlanie wspólnej wizji historii. Jeszcze siê nie ca³kiem objawi³o, czym bêdziemy (1 J 3, 2; por. 1 Kor 13, 12). Oznacza to, ¿e obecna epoka jest jeszcze w
drodze do pe³nego urzeczywistnienia Bo¿ego planu zbawienia, które nast¹pi
wraz z pe³nym nadejœciem Królestwa Bo¿ego. Historia Koœcio³a ma charakter
z³o¿ony i, jak ukaza³ to ostatni Raport w swoich rozwa¿aniach na temat „Gojenia
wspomnieñ”, mo¿e byæ interpretowana w ró¿ny sposób. Niekiedy œwiadczy ona
o inspirowanej kontynuacji zgodnie z Ewangeli¹, ale zawiera te¿ zagadki zwi¹zane z podzia³ami i dyskontynuacj¹. Oœmielamy siê wierzyæ, ¿e nawet w najbardziej godnych ubolewania momentach tej historii Duch Bo¿y dzia³a³ na rzecz
dobra (por. Rz 8, 28). Nie mo¿e to nigdy oznaczaæ, ¿e ludzkie uchybienie przemieni siê w cnotê Bo¿¹. Daje to jednak odpowiedni¹ podstawê dla zrozumienia
natury grzesznego podzia³u i wrogoœci w Koœciele. W ten sposób jesteœmy we107

Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a, nr 122.
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zwani do nawrócenia i odnowy, podatni na nieustanne dzia³anie Ducha Œwiêtego
w historii, którego si³a jednocz¹ca „musi okazaæ siê silniejsz¹ ni¿ wszelki podzia³, który nast¹pi³ z powodu naszej ludzkiej grzesznoœci”108 .
197. W dochodzeniu do wspólnego œwiadectwa na rzecz Królestwa Bo¿ego
reformowani i katolicy byli w stanie odkryæ dalsz¹ fundamentaln¹ zgodnoœæ pogl¹dów na temat Koœcio³a. Mo¿emy potwierdziæ, ¿e Koœció³ jest swego rodzaju
sakramentem Królestwa Bo¿ego z prawdziw¹ funkcj¹ poœrednika, ale tylko w takiej mierze, w jakiej sam jest w pe³ni zale¿ny od Boga. Nasza zgodnoœæ pogl¹dów w sprawie zale¿noœci Koœcio³a od Boga w Chrystusie przez moc Ducha
Œwiêtego pozwala ¿ywiæ nadziejê, ¿e uczyniliœmy tak¿e postêpy w utorowaniu
drogi do wiêkszej konwergencji. W mówieniu o Koœciele jako „sakramencie
Królestwa Bo¿ego” ró¿ne pogl¹dy na kontynuacjê, urz¹d i ustrój Koœcio³a, które
przez stulecia by³y przyczyn¹ napiêæ, mog¹ teraz okazaæ siê komplementarne i
nawet produktywne we wspólnej rekonstrukcji. Mamy nadziejê, ¿e nasza wyk³adnia s³u¿ebnej i instrumentalnej roli Koœcio³a w pe³nej zale¿noœci od Ducha
Chrystusowego i nastawieniu na Królestwo Bo¿e, mo¿e wnieœæ wk³ad do chrzeœcijañskiej jednoœci, który siêgnie poza nasze w³asne wspólnoty. Ruch ekumeniczny jako ca³oœæ mo¿e byæ rozumiany jako uczestnictwo w ruchu Ducha Œwiêtego, który nas wzywa i inspiruje, by d¹¿yæ wspólnie do Królestwa Bo¿ego i by
zobowi¹zywaæ siê wobec siebie nawzajem. Gdy Koœcio³y znajduj¹ nowe drogi
dla kszta³towania wzajemnego wsparcia i odpowiedzialnoœci, wówczas modlimy
siê, ¿eby w rezultacie sta³a siê mo¿liwa wiêksza widzialnoœæ Koœcio³a jako znak
i instrument Królestwa Bo¿ego.

Rozdzia³ V

Dialog i wspólne œwiadectwo
198. Skoro zastanowiliœmy siê, jak ta faza dialogu pog³êbi³a nasze wspólne rozumienie Koœcio³a wykraczaj¹ce poza wypowiedzi, które mog³y byæ poczynione
w Raporcie Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a (rozdzia³ IV), chcielibyœmy dodaæ
pewne dalsze przemyœlenia dotycz¹ce rozumienia wspólnego œwiadectwa w jego
relacji do dialogu ekumenicznego. Szczególna treœæ tej rundy dialogu i to, co dotychczas zosta³o powiedziane, pokazuje, jak sam dialog mo¿e byæ pojednawczym
doœwiadczeniem. Jeœli sprawa Królestwa Bo¿ego i wezwanie do wspólnego œwia108

Tam¿e, nr 146.

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

153

DIALOG REFORMOWANO-RZYMSKOKATOLICKI

dectwa o Królestwie o¿ywi¹ nasze spotkanie, to ka¿da tradycja stanie przed tym
samym wyzwaniem, poniewa¿ zarówno obecny jak i przysz³y wymiar Królestwa
Bo¿ego otworz¹ nas na Boga w sposób, którego ¿aden z nas nie oœmieli siê kontrolowaæ. W dialogu mo¿emy wspólnie zastanowiæ siê nad takimi kwestiami. Obie
nasze tradycje staj¹ przed Bo¿ym planem dotycz¹cym naszej przysz³oœci z otwartymi rêkami. Stosownie do tego treœæ dialogu i nasze aktywne wspólne œwiadectwo winny przyczyniæ siê do odnowy obu wspólnot.

1. Dialog ekumeniczny jako wspólne œwiadectwo
199. Promuj¹c jednoœæ chrzeœcijañsk¹ wymienia siê zazwyczaj trzy powi¹zane
ze sob¹ wymiary: modlitwê, wspó³pracê praktyczn¹ i dialog teologiczny. Podczas
gdy modlitwa i wspó³praca praktyczna oferuj¹ konkretne mo¿liwoœci wspólnego
œwiadectwa, dialog pomaga w wyjaœnianiu teologicznej bazy wspólnego modlenia
siê i dzia³ania. Poza tym dialog ekumeniczny mo¿e byæ sam form¹ wspólnego
œwiadectwa.
200. W autentycznym dialogu nie u¿ywa siê s³ów, aby drugiego zdominowaæ
lub skontrolowaæ, lecz raczej po to, aby budowaæ mosty porozumienia. Tutaj zaczyna siê pojawiaæ potencja³ œwiadectwa dialogu: „Daleko od popierania relatywizmu, prawdziwy dialog zaczyna siê od zanurzenia we w³asnej tradycji i ¿yczenia
dzielenia swego bogactwa z innymi dla ratowania œwiata”109 .
201. Chrzeœcijanie s¹ wezwani do „przyjêcia usposobienia Chrystusa”. List Paw³a
do Filipian (2, 5-11) opisuje inkarnacjê Chrystusa jako „uni¿enie samego siebie” ze
wzglêdu na ludzkoœæ. Tekst ten wskazuje na g³êboki proces duchowy, który mo¿na
zastosowaæ do wszystkich form dialogu. Nie mo¿e byæ dialogu, jeœli jest niedoceniana to¿samoœæ jednego z obu partnerów. Kto uczestniczy w dialogu, musi byæ gotowy
do rezygnacji z niedojrza³ych pogl¹dów i do wkroczenia w proces poœwiêcenia samego siebie, przyjêcia formy naœladowania ukrzy¿owanego Chrystusa. W œwietle tajemnicy wielkanocnej dialog oczyszcza jego uczestników, tak ¿e ka¿dy mo¿e podchodziæ do drugiego w poczuciu wolnoœci, która wynika z przejêcia usposobienia
Chrystusa. Prowadzi to do duchowoœci s³u¿enia, która jest istotna dla bie¿¹cego dialogu, modlitwy i praktycznej wspó³pracy w d¹¿eniu do chrzeœcijañskiej jednoœci.
109
“Sharing the Ministry of Reconciliation: Statement on the Orthodox-Catholic Dialogue and the Ecumenical
Movement. The North American Orthodox-Catholic Theological Consultation, 2000”. Growing Consensus II –
Church Dialogue in the United States, 1992-2004, ed. by L. Veliko and J. Gros, FSC. Washington D.C., United States
Conference of Catholic Bishops, 2005, 370.
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202. Dialog implikuje wzajemnoœæ i pragnienie pojednania. Duch pojednania
poznaje i potwierdza jedyn¹ w swoim rodzaju to¿samoœæ ka¿dego partnera dialogu.
Mimo to nie implikuje to nieograniczonego pluralizmu lub indyferencji wobec
dogmatycznych ró¿nic. Raczej partnerzy dialogu w³aœnie w poznawaniu to¿samoœci drugiego stoj¹ przed wyzwaniem potwierdzenia tej samej prawdy, która jest
wyra¿ana w ró¿nych lub komplementarnych formach i do respektowania autentycznych ró¿nic tam, gdzie one wystêpuj¹.
203. Fundamentalne znaczenie w przypadku ka¿dego dialogu ma postawa pokory, gotowoœæ przyznania siê do niewiedzy i b³êdu, d¹¿enie do g³êbszego poznania i otwarcie na prawdê, gdziekolwiek jest ona znajdowana. Chocia¿ pe³nia prawdy objawi³a siê w Jezusie Chrystusie, to przecie¿ poszczególni chrzeœcijanie „nie
maj¹ gwarancji, ¿e s¹ w jej pe³nym posiadaniu”, przeto musi istnieæ otwartoœæ na
g³êbsze poznanie prawdy. Zgadzamy siê ze s³owami papie¿a Paw³a VI: „Ostatecznie prawda nie jest spraw¹, któr¹ posiadamy, lecz osob¹, której pozwoliliœmy, by
wziê³a nas w swoje posiadanie. Jest to nigdy nie koñcz¹cy siê proces” (Ecclesiam
suam, 81-82).

2. Dialog jako doœwiadczenie pojednawcze
204. Nasza wspó³praca i nasze wspó³¿ycie doprowadzi³y nas do g³êbszego zrozumienia tradycji ka¿dego z nas w³¹cznie ze sposobem, w jaki ka¿da tradycja obchodzi siê z powstaniem nowych przekonañ i perspektyw. Niezgodnoœæ pogl¹dów
w sprawie ró¿nych metodologicznych sposobów podejœcia wystêpowa³a zarówno
pomiêdzy jak równie¿ wewn¹trz obu naszych delegacji. W po³owie drogi naszych
przemyœleñ, w momencie prowokacyjnego i krytycznego formowania os¹du zdecydowaliœmy siê skorzystaæ z kontekstualnego sposobu podejœcia do tematu naszego wspólnego œwiadectwa o Królestwie Bo¿ym. W decyzji tej sprawdzi³o siê nasze
przekonanie, ¿e wspólne œwiadectwo o Królestwie Bo¿ym mo¿e nas prowadziæ do
wiêkszej solidarnoœci z ubogimi.
205. Ten kontekstualny sposób podejœcia doprowadzi³ nas do tego, aby nasze
dalsze spotkania odbyæ w Afryce po³udniowej, Irlandii Pó³nocnej i Kanadzie.
W tych sytuacjach wyzwanie na rzecz dania wspólnego œwiadectwa przez reformowanych i katolików rzymskich by³o zniechêcaj¹ce przynajmniej w dwojaki sposób: po pierwsze w ka¿dym z tych kontekstów dominowa³a historia wzajemnej
nieufnoœci a w jednym nawet historia wzajemnej przemocy. Po drugie, œwiadectwo
na rzecz Królestwa Bo¿ego zosta³o odrzucone w obliczu d³ugo istniej¹cej niesprawiedliwoœci spo³ecznej i w sprzeciwie wobec wartoœci nie daj¹cych siê pogodziæ
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z Królestwem. W takich kontekstach wspólne œwiadectwo jest drogim œwiadectwem. Jednym z rezultatów tego raczej kontekstualnego podejœcia by³o spotkanie z
przywódcami koœcielnymi i pastorami, którzy ¿yli w sposób odwa¿ny i dawali
œwiadectwo. Nasza decyzja pomog³a nam jako cz³onkom wspólnej komisji po intensywnych i niekiedy bolesnych debatach wzrastaæ we wspólnocie.

3. Dialog, gojenie wspomnieñ i pojednanie wspólnot
206. Otwartoœæ na Bo¿e panowanie charakteryzuje s³usznie wspólne œwiadectwo Koœcio³ów reformowanych i Koœcio³a katolickiego dzisiaj. Mimo to przesz³oœæ nadal zwraca na siebie uwagê w teraŸniejszoœci. Na pocz¹tku roku 2000
ŒAKR odwo³a³ swoich przedstawicieli z ekumenicznego komitetu rzymskokatolickich obchodów Roku Œwiêtego 2000 jako odpowiedŸ na pogl¹dy teologiczne wyra¿one w bulli „Wskazówki w sprawie uzyskania odpustu jubileuszowego”. Katolickie czynniki oficjalne by³y przera¿one faktem, ¿e ¿yczliwe ekumeniczne zaproszenie zosta³o odrzucone przez ŒAKR. Podobnie wielu reformowanych
czytelników by³o przera¿onych, gdy Kongregacja Nauki Wiary wyda³a Dominus
Iesus, gdy¿ w zastosowaniu pojêcia „defekt” dla objaœnienia ró¿nicy miêdzy „Koœcio³em w œcis³ym sensie” a „Wspólnot¹ koœcieln¹” widzia³y brak uznania znacz¹cego postêpu ekumenicznego po Soborze Watykañskim II. Poniewa¿ partnerzy
dialogu spotkali siê zaledwie trzy tygodnie po ukazaniu siê Dominus Iesus poza
Rzymem, by³o rzecz¹ nieuniknion¹, ¿e weszliœmy w otwart¹ wymianê pogl¹dów.
Jeden z naszych cz³onków zauwa¿y³, ¿e ¿adna grupa nie posiada monopolu na cierpienie. By³ to znacz¹cy moment dla uczestników dialogu, gdy po takiej wymianie
spotkaliœmy siê z papie¿em Janem Paw³em II i us³yszeliœmy, gdy wypowiada³, ¿e
„Koœció³ katolicki podj¹³ nieodwo³alnie zobowi¹zanie ekumeniczne”. Obecny dialog wraz z misj¹ otwartoœci na Bo¿¹ przysz³oœæ musi równie¿ zmagaæ siê z bolesn¹
przesz³oœci¹ Koœcio³ów i z ci¹g³ym brakiem jednoœci.
207. Jak zauwa¿a Raport Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a nr 155n, nowe
badania i oryginalne interpretacje mog¹ oferowaæ zmienione perspektywy i ukazaæ
wyraŸniej coœ ze z³o¿onej historii, któr¹ dzielimy. Nawet w krajach, które by³y
ewangelizowane d³ugo po Reformacji, nie jest mo¿liwe po prostu pominiêcie sporów przemian XVI wieku. Musimy przynajmniej objaœniæ, dlaczego wystêpuj¹ podzia³y wœród chrzeœcijan na Zachodzie, dlaczego trwaj¹ i w jakiej relacji znajduj¹
siê te podzia³y do nowych roz³amów wœród m³odszych Koœcio³ów, które powstaj¹
z lokalnych warunków. Wydaje siê, ¿e niemal w ka¿dym kontekœcie mamy powód
do objaœnienia w jakiœ sposób braku widzialnej jednoœci wœród Koœcio³ów chrzeœcijañskich.

156 SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

KOŒCIÓ£ JAKO WSPÓLNOTA WSPÓLNEGO ŒWIADECTWA DLA KRÓLESTWA BO¯EGO

208. Nasza bolesna przesz³oœæ trwa do czasów dzisiejszych wszêdzie tam, gdzie
zaniedbujemy mówienia z respektem o naszych siostrach i braciach. Przeto nasz
dialog potrzebuje i nawet jeszcze dzisiaj rewizji jêzyka, którym pos³ugujemy siê
od dawna, by nawzajem siê opisaæ. Przed pojawieniem siê wspó³czesnego ruchu
ekumenicznego polemiczna i nieczu³a postawa nadawa³a ton wielu naszym komentarzom na temat drugiej strony. Pierwszym celem naszego dialogu winno
byæ dokonanie przegl¹du naszego jêzyka pod k¹tem, jakie stwierdzenia by³y naruszeniem prawdy i mi³oœci bliŸniego, tak by w konsekwencji jedni drugich mogli
prosiæ o przebaczenie. Równie wa¿ne jest wyjawienie wszystkich elementów
prawdy z naszych dyskursów z przesz³oœci, które tak¿e dzisiaj powinniœmy wzajemnie powtórzyæ w mi³oœci (por. Ef 4, 15), w nadziei na znalezienie wiêkszej
wspólnoty. Przez to, ¿e Duch Œwiêty nie ustaje w przewodzeniu nam we wspólnym
i aktywnym oczekiwaniu Królestwa Bo¿ego, mo¿emy znaleŸæ ca³kiem nowe drogi
umo¿liwiaj¹ce wzajemne ponoszenie odpowiedzialnoœci i wzrastanie we wspólnej
wierze.
209. Dialog mo¿e skorzystaæ z gojenia wspomnieñ i pielêgnowaæ je. Dla wielu
reformowanych apel Jana Paw³a II o oczyszczenie wspomnieñ podczas Roku Jubileuszowego 2000 i jego odwa¿ne modlitwy wyra¿aj¹ce skruchê dodawa³y otuchy.
Najnowsza teologiczna interpretacja tych dzia³añ wyra¿ona w tekœcie Wspomnienie i pojednanie: Koœció³ i jego uchybienia w przesz³oœci Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej Watykanu przyczynia siê w znacz¹cy sposób do dyskusji nad kwesti¹ grzechu w Koœciele. Trudne i okropne prawdy zostaj¹ uznane, cytowane s¹
modlitwy zarówno z Ksiêgi Daniela jak i Jeremiasza, w których wyznaje siê:
„Zgrzeszyliœmy”. Raport Komisji jest szczególnie zachêcaj¹cy w jego starannym i
szczerym zbadaniu biblijnych paradygmatów dla wyznania grzechów przez ca³y
lud Bo¿y. Chrzeœcijanie reformowani zgodz¹ siê z tymi, którzy od dokumentu
Wspomnienie i pojednanie oczekuj¹ wzmocnienia wiarygodnoœci Koœcio³a rzymskokatolickiego. Mo¿na za³o¿yæ szerok¹ zgodnoœæ pogl¹dów w tym, ¿e uczynienie
czegoœ podobnego wzmocni³oby wiarygodnoœæ ka¿dego Koœcio³a. Kto myœli, ¿e
otwarte przyznanie siê do b³êdów szkodzi urzêdowi Koœcio³a zw³aszcza w relacji z
m³odzie¿¹, zdaje siê domagaæ od Koœcio³a, by s³u¿bê wobec w³asnego ¿ycia przedk³ada³ nad s³u¿bê wobec prawdy. Jak stwierdza dokument Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a (nr 109), Bo¿a wiernoœæ wobec Koœcio³a strze¿e go tak¿e w sytuacji
pope³niania b³êdów przez cz³owieka.
210. Pojednane wspólnoty zak³adaj¹ z góry istnienie pojednanych urzêdów. Ten
problem zawiera w sobie szczególne wyzwanie dla naszego dialogu. Jak stwierdza
Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a (nr 123), reformowani z perspektywy rzymskokatolickiej „zranili g³êboko apostolskoœæ swoich Koœcio³ów” przez to, ¿e zeSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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rwali z tradycj¹ struktury urzêdu. Dokument ten pod nr. 132 wymienia potem S³owo, Sakrament i nadzór jako trojak¹ funkcjê urzêdu. Reformowani posiadaj¹ tê trojak¹ funkcjê przez to, ¿e urz¹d nadzoru sprawuj¹ w sposób koncyliarny. Wspólne
uznanie tego faktu mog³oby byæ znacz¹cym krokiem ku konwergencji podczas naszego poszukiwania wspólnego rozumienia i uznania urzêdu.

4. Doœwiadczenie jednoœci
we wspólnym œwiadectwie dzisiaj
211. Nasze trzy opowieœci reflektuj¹ ró¿ne stopnie wspó³pracy w dawaniu
wspólnego œwiadectwa. W Kanadzie istnieje relatywnie silna i konstruktywna relacja miêdzy kanadyjskimi Koœcio³ami cz³onkowskimi Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych a kanadyjsk¹ Konferencj¹ Biskupów Katolickich. ¯yczenie
z³o¿enia wspólnego œwiadectwa o Królestwie Bo¿ym doprowadzi³o do utworzenia
sieci miêdzykoœcielnych koalicji na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej. Ale wyzwania zwi¹zane z postêpowaniami s¹dowymi z powodu nadu¿yæ seksualnych i fizycznych w internatach koœcielnych dla Indian oraz z ³¹czeniem wiary chrzeœcijañskiej z tradycyjn¹ duchowoœci¹ mieszkañców pierwotnych wystawi³y na próbê
zdolnoœæ historycznych Koœcio³ów misyjnych do dzia³ania na wspólnej bazie.
212. W po³udniowoafrykañskim studium sta³o siê jasne, ¿e z wyzwaniem apartheidu Koœcio³y walczy³y najpierw metodami paralelnymi, lecz nie zwi¹zanymi ze
sob¹. Ka¿da wspólnota traktowa³a swoj¹ w³asn¹ wewnêtrzn¹ walkê i swoj¹ w³asn¹
strategiê jako publiczne œwiadectwo. Tak wiêc na przyk³ad we wspólnocie rzymskokatolickiej nie zawsze panowa³a jednoœæ odnoœnie do polityki rasowej.
Dla reformowanych zdawa³y siê dominowaæ wewnêtrzne teologiczne polemiki z
powodu wyboru i opatrznoœciowego znaczenia ró¿nych ras. Mimo tych ró¿nic istnia³a jednak rozleg³a wspó³praca przekraczaj¹ca granice konfesyjne w energicznym sprzeciwie wobec ideologii apartheidu. Jak to siê czêsto zdarza, œwiadectwo
poszczególnych wiod¹cych duchownych i œwieckich wyprzedzi³o oficjalne przemyœlenia i dzia³ania.
213. Wydaje siê, ¿e w Irlandii Pó³nocnej oficjalna wspó³praca miêdzy Koœcio³ami by³a bardziej rozpoznawalna. Przywódcy koœcielni znali siê nawzajem osobiœcie i wyraŸnie byli sk³onni do brania na siebie brzemienia drugiej strony. A przecie¿ informowali nas, ¿e do spraw, których nauczyli siê przy wspólnym sprawowaniu odpowiedzialnoœci przywódczej, zaliczyæ mo¿na znaczenie formowania oceny
– oceny, gdzie i kiedy dok³adnie przez publiczne manifestowanie jednoœci mo¿na
ingerowaæ bez zagro¿enia swojej wiarygodnoœci. Znowu s³yszeliœmy g³êboko po-
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ruszaj¹ce sprawozdania o odwa¿nym zobowi¹zaniu do pojednanych stosunków
przedstawione przez lokalnych przywódców duchownych i œwieckich.
214. W sytuacjach drogiego œwiadectwa, jak to ma miejsce w Afryce po³udniowej i Irlandii Pó³nocnej, wiod¹cy pastorzy i œwieccy, którzy takie œwiadectwo sk³adaj¹, czyni¹ czêsto osobiste doœwiadczenie szczególnych form jednoœci. Tam gdzie
martyria (œwiadczenie) obejmuje ewentualne martyrium (cierpienie dla Chrystusa i
Królestwa Bo¿ego), dochodzi do relatywizacji ró¿nic wyznaniowych i denominacyjnych oraz przesuniêcia ich na drugi plan. W Afryce po³udniowej tzw. œwiadectwo „grass-roots” czarnych, kolorowych i bia³ych chrzeœcijan reformowanych i
rzymskokatolickich przeciw apartheidowi by³o karmione i wspierane przez
wspóln¹ modlitwê. Taka wspólnota podkreœla³a dla bior¹cych w niej udzia³ eschatologiczn¹ obecnoœæ Królestwa Bo¿ego.
215. W Irlandii Pó³nocnej s³yszeliœmy o ró¿nych przyk³adach odwa¿nego œwiadectwa. W kontekœcie naszego dialogu reformowano-rzymskokatolickiego zwróciliœmy szczególn¹ uwagê na pracê Corrymeela Centrum Pojednania, za³o¿onego
przez duchownego prezbiteriañskiego ksiêdza Raya Davey’a. Jego g³ówna idea
polega na umo¿liwieniu protestanckim i rzymskokatolickim doros³ym i dzieciom z
odseparowanych terenów mieszkaniowych Belfastu wzajemnego spotkania,
wspólnej nauki, modlitwy i zabawy. Dewey na podstawie tego przedsiêwziêcia
otrzyma³ honorowy doktorat Uniwersytetu Papieskiego w Maynooth – jako pierwszy protestancki duchowny, który w historii uniwersytetu w tej formie zosta³
uczczony. Laudacjê wyg³osi³ biskup Anthony Farquhar, wspó³przewodnicz¹cy naszego dialogu i biskup pomocniczy diecezji Down i Connor, na terenie której znajduje siê Centrum Pojednania. Biskup Farquhar zacytowa³ trafnie irlandzkiego poetê Seamusa Heaney’a:
Historia mówi: nie pok³adaj nadziei
Po tej stronie mogi³y
Lecz potem, raz w ¿yciu
Mo¿e wznieœæ siê wytêskniona
Fala przyp³ywowa sprawiedliwoœci
I zrymuj¹ siê nadzieja i historia.
216. W okresie przeœladowañ chrzeœcijan w pierwszych stuleciach zdarza³o siê
niekiedy, ¿e osoba œwie¿o nawrócona jeszcze przed chrztem ponosi³a œmieræ mêczeñsk¹ (martyria). Œmieræ takiego cz³owieka traktowana by³a jako „chrzest krwi”.
Jeœli istnieje chrzest krwi, to czy¿ nie istnieje wtedy tak¿e pe³na wspólnota w przelewaniu w³asnej krwi dla wiary? Faktycznie zmar³y papie¿ Jan Pawe³ II pisa³ w
encyklice Ut unum sint (nr 84):
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„Ju¿ poprzednio odnotowa³em z radoœci¹, ¿e komunia – niedoskona³a, ale
realna – utrzymuje siê i wzrasta na wielu poziomach ¿ycia koœcielnego.
Tutaj stwierdzam natomiast, ¿e jest ona ju¿ doskona³a w tym, co wszyscy
uwa¿amy za szczyt ¿ycia ³aski: w mêczeñstwie (martyria) a¿ do œmierci, w
tej najprawdziwszej realistycznej komunii z Chrystusem, który rozlewa
w³asn¹ krew i przez tê ofiarê przybli¿a ku sobie tych, którzy niegdyœ byli
daleko (por. Ef 2, 13)”.
217. Jednoœæ we wspólnym œwiadectwie, której doœwiadcza wiêkszoœæ z nas,
jest bardzo oddalona od ofiary ¿ycia. Jednak dla wszystkich z nas jest mo¿liwe
zainwestowanie naszej energii i nadziei w ekumeniczn¹ s³u¿bê na rzecz
Królestwa Bo¿ego. Czy to przez wspólne wystêpowanie przeciw bezdomnoœci
lub pracuj¹c w kuchni gotuj¹cej zupê dla ubogich, czy przez miêdzykoœcielne
partnerstwa parafialne lub wspó³pracê w dialogu miêdzyreligijnym – istniej¹
znakomite mo¿liwoœci dla wszystkich chrzeœcijan reformowanych i rzymskokatolickich zaanga¿owania siê dzisiaj w dawanie wspólnego œwiadectwa oraz doœwiadczania zarówno prze³omów w rozumieniu jak i radoœci w s³u¿bie Królestwa
Bo¿ego.

5. W poszukiwaniu wiêkszego wspólnego œwiadectwa
w teraŸniejszoœci
218. Królestwo Bo¿e jest symbolem uniwersalnej wspólnoty, która zgodnie z
wol¹ Bo¿¹ jest tak uporz¹dkowana, ¿e pe³nia ¿ycia i sprawiedliwe stosunki istniej¹
obficie dla wszystkich. W teologii chrzeœcijañskiej Koœció³ jest na tyle sakramentem Królestwa Bo¿ego, ¿e przedstawia ustanowienie tej pe³ni i tych w³aœciwych
stosunków we wspólnocie wierz¹cych, którzy s¹ zgromadzeni we wierze, mi³oœci i
nadziei. Poniewa¿ zarówno Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych jako
równie¿ Koœció³ rzymskokatolicki s¹ instytucjami globalnymi, fakt, ¿e wiele takich
œwiatowych wspólnot chrzeœcijañskich egzystuje oddzielnie, stanowi wyzwanie
dla katolickoœci, która jest jednym ze znamion Koœcio³a. Oddzielne lub podzielone
Koœcio³y s¹ sprzeczne z symbolem Królestwa Bo¿ego jako uniwersalnej wspólnoty pe³ni ¿ycia i sprawiedliwych stosunków. To oznacza tak¿e, ¿e zdolnoœæ Koœcio³a
do funkcjonowania faktycznie jako sakrament Królestwa Bo¿ego, jest ograniczona.
Dopóki nie dojdzie do przezwyciê¿enia podzia³ów konfesyjnych, trwaæ bêdzie
kompromitacja uniwersalnego charakteru Królestwa Bo¿ego. Tak wiêc nasze zaanga¿owanie nie tylko na rzecz przezwyciê¿enia ró¿nic dogmatycznych w dialogu,
lecz tak¿e na rzecz wiêkszego stopnia wspólnego œwiadectwa stanowi fundamentalny wk³ad do ekumenii.

160 SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

KOŒCIÓ£ JAKO WSPÓLNOTA WSPÓLNEGO ŒWIADECTWA DLA KRÓLESTWA BO¯EGO

219. Symboliczna i przemieniaj¹ca si³a Królestwa Bo¿ego jest kompromituj¹ca
tam, gdzie istniej¹ podzia³y w obrêbie jakiekolwiek pojedynczego Koœcio³a.
Wspólnoty religijne sk³adaj¹ antyœwiadectwo, gdy udzielaj¹ poparcia status quo,
które charakteryzuje siê ideologiczn¹ interpretacj¹ kultur, stosunków rasowych i
ró¿nicami wyznaniowymi oraz jest sprzeczne z Ewangeli¹. Przekonanie o koniecznoœci sprawiedliwego postêpowania w takich sytuacjach i okazywania mi³osierdzia (Mt 6, 8) mo¿e znacz¹co siê ró¿niæ we wspólnocie cywilnej jak te¿ wœród
cz³onków Koœcio³a rzymskokatolickiego i Koœcio³ów reformowanych. W Irlandii
Pó³nocnej chrzeœcijanie mieli trudnoœci w sprzeciwianiu siê sta³emu powo³ywaniu
na wrogie uczucia religijne, które s¹ zakorzenione w konfliktach XVI i XVII stulecia. W Kanadzie cz³onkowie Koœcio³ów ulegaj¹ pokusie minimalizowania mandatu sprawiedliwoœci dla ludnoœci pierwotnej, gdy¿ wi¹¿e siê to z wyp³at¹ reparacji
za niegdysiejsze nadu¿ycia zarówno przez rz¹d jak równie¿ przez Koœcio³y oraz z
rozwi¹zaniem istniej¹cych od d³u¿szego czasu roszczeñ do ziemi i praw traktatowych. W Afryce po³udniowej znana jest teologiczna walka z ideologi¹ podzia³u
rasowego. Takie przypadki w ³onie ka¿dej wspólnoty sk³aniaj¹ do postawienia pytania, gdzie mo¿na znaleŸæ autentyczne œwiadectwo Królestwa Bo¿ego. Nasze trzy
opowieœci wskazuj¹ na to, ¿e ka¿da wspólnota stoi przed trwaj¹cym wyzwaniem
osi¹gniêcia bardziej znacz¹cego wspólnego œwiadectwa w ramach w³asnego domu.
220. WyraŸne zrozumienie tego dialogu katolicko-reformowanego polega na tym,
¿e nasze wspólne œwiadectwo musi byæ nastawione na dzielenie znaków Królestwa
Bo¿ego z ubogimi: biblijne obrazy Królestwa Bo¿ego przekazuj¹ wyobra¿enie
ognia, w którym ci, którzy s¹ wykluczeni z krêgu akceptacji i dobrobytu, ostatecznie
przybywaj¹ do sto³u bankietowego. Ci, których wspólne œwiadectwo odnosi siê do
Królestwa Bo¿ego, naucz¹ siê „myæ nogi ubogim” przez wstawiennictwo, s³u¿bê i
osobiste spotkanie. W ten sposób mo¿emy mieæ wszyscy krótki wgl¹d w ów œwiat,
który jest zamiarem Boga i znaleŸæ przez to odnowion¹ nadziejê. Obie nasze wspólnoty ju¿ odczuwaj¹ wspólne zobowi¹zanie ws³uchiwania siê w g³os ubogich jako
szczególne Ÿród³o wgl¹du w wymogi Królestwa Bo¿ego. Jest naszym przekonaniem,
¿e obie wspólnoty musz¹ podkreœlaæ to zobowi¹zanie.
221. Raport Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a w swoim rozdziale koñcowym
zatytu³owanym „Dalsza droga” przedk³ada mi³e zaproszenie. Zamiast znajdowaæ
siê w opozycji do siebie lub ¿yæ po prostu obok siebie, obie nasze wspólnoty winny „¿yæ jedne dla drugich, by byæ œwiadkami dla Chrystusa” (nr 149). Dokument
pod nr 157 oœwiadcza, ¿e „¿yæ dla siebie” oznacza „dawanie wspólnego œwiadectwa” i branie na siebie wszelkiego wysi³ku, aby wspólnie przemówiæ do wspó³czesnych ludzi w sprawie Chrystusowego orêdzia o zbawieniu. W tym zaproszeniu, by
¿yæ jedni dla drugich czujemy wezwanie Królestwa Bo¿ego, by modliæ siê jedni za
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drugich oraz przyj¹æ pomyœlnoœæ i wiernoœæ drugiego jako nasz¹ w³asn¹ troskê.
Przez to, ¿e przejmujemy tak¹ wzajemn¹ troskê, nasze wspólne œwiadectwo mog³oby byæ przekonuj¹cym znakiem dla innych wspólnot chrzeœcijañskich. Byæ
mo¿e otaczaj¹cy nas niewierz¹cy byliby znowu zmuszeni zawo³aæ: „Jak ci chrzeœcijanie nawzajem siê kochaj¹!” Czy odwa¿ymy siê doprawdy przemyœleæ sprawê
dotycz¹c¹ „¿ycia jedni dla drugich”?

6. Jednoœæ we wierze i dzia³aniu
222. Wierzymy, ¿e w dialogu i we wspólnym œwiadectwie musimy zmierzaæ do
jednoœci, która obejmuje zarówno ortopraksjê jak i ortodoksjê, jednoœci, która zostaje ukszta³towana i wypróbowana przez symboliczn¹ i przemieniaj¹c¹ moc Królestwa Bo¿ego.
223. Ortodoksja, rozumiana jako troska o prawdê Ewangelii, jest wa¿na, gdy¿
stanowi rozstrzygaj¹ce zobowi¹zanie do wiary apostolskiej. W dialogu ekumenicznym poznanie to wi¹¿e siê ze stopniem, w jakim dzielimy wspólne rozumienie
wiary. Jest oczywiœcie prawd¹, ¿e wspó³czesne kwestie zwi¹zane z w³aœciw¹ praktyk¹ (ortopraksja), dotykaj¹ce osobistej i spo³ecznej moralnoœci, mog¹ byæ równie
dziel¹ce i kontrowersyjne jak dogmatyczne i liturgiczne dysputy epoki Reformacji.
By³oby jednak form¹ zaprzeczenia, gdybyœmy wmówili sobie, ¿e kwestie ortodoksji – ró¿nic w nabo¿eñstwie i doktrynie – mo¿emy zostawiæ w cieniu XVI stulecia.
Takimi kwestiami trzeba siê zaj¹æ z otwartoœci¹ tych, którzy nale¿¹ ju¿ do siebie
przez chrzest w Chrystusie. Nawet gdy nie mo¿emy siê porozumieæ, co jest istotne
a co nieistotne w sprawach wiary (np. sukcesja biskupia, urz¹d Piotrowy, ordynacja
przedstawicieli obu p³ci), respekt dla pogl¹dów drugiego jest reprezentowany lepiej przez „¿ycie jedni dla drugich” ni¿ przez to, ¿e ustanawia siê granice tego, co
akceptowalne. Jeœli ka¿dy z nas mo¿e potwierdziæ, ¿e Koœció³ jest pewnego rodzaju sakramentem Królestwa Bo¿ego (por. rozdzia³ IV, nr 197), winno to byæ podstaw¹ naszego obcowania ze sob¹.
224. Testem ortodoksji jest ortopraksja, rozumiana jako wierna realizacja wartoœci Ewangelii. To musi byæ sposób, w jaki odnosimy siê do siebie: „Tak wiêc po
owocach poznacie ich” (Mt 7, 20). Zwyk³e deklaracje, ¿e zamierzamy ¿yæ jedni dla
drugich, nie wystarcz¹; musimy w oficjalnych naukach i publicznych komunikatach drugiego us³yszeæ spójny ton troskliwego respektu, nawet gdy wypowiadane
s¹ krytyczne lub napominaj¹ce uwagi. Nasza modlitwa „PrzyjdŸ Królestwo Twoje”
jest nadziej¹ na pojawienie siê konkretnych warunków, w których ludzie znajd¹
w³aœciwe relacje ze sob¹ pod w³adz¹ suwerennego mi³uj¹cego Boga.
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Konkluzja
225. Czas, w którym odby³a siê trzecia faza dialogu, by³ niepowtarzalny w tym,
¿e przeszliœmy z jednego stulecia w nastêpne oraz z jednego tysi¹clecia w inne. W
tym okresie mia³y miejsce znacz¹ce wydarzenia, dziêki którym nowe stosunki miêdzy reformowanymi i katolikami, rozpoczête w czasie Soboru Watykañskiego II,
uleg³y wyraŸnemu przyspieszeniu. Jednoczeœnie dostrze¿ono i odczuto oznaki naszego podzia³u od XVI stulecia.
226. Nowe stosunki da³y siê rozpoznaæ w regularnym zapraszaniu przez Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych reprezentantów Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan (PRJCh) na spotkania jego Komitetu Wykonawczego i Zgromadzenia Generalnego jak te¿ na ró¿ne organizowane przez Alians konsultacje. Z
drugiej strony Stolica Apostolska kierowa³a zaproszenia do Aliansu. Ten przyj¹³
wiele takich zaproszeñ i uczestniczy³ w pracach ekumenicznej komisji Komitetu
Planowania Roku Œwiêtego 2000, w nabo¿eñstwie ekumenicznym papie¿a Jana
Paw³a II z innymi przywódcami chrzeœcijañskimi w Rzymie bezpoœrednio po zakoñczeniu Roku Œwiêtego w 2001 roku z okazji Dnia Modlitwy o Pokój w Asy¿u
22 stycznia 2004 roku. Wzajemne zapraszanie na tak znacz¹ce wydarzenia sprzyja
rozwojowi naszych stosunków. Jest to jednoznaczna demonstracja naszego zobowi¹zania, by uznaæ siê nawzajem jako bracia i siostry w Chrystusie, tak¿e gdy ci¹gle jeszcze istniej¹ powa¿ne ró¿nice w naszym rozumieniu wiary, które trzeba
przezwyciê¿yæ.
227. Bolesne oznaki naszego trwaj¹cego podzia³u pojawi³y siê tak¿e podczas
tych lat dialogu. Podczas Roku Œwiêtego 2000 Œwiatowy Alians z powodu zwi¹zanej z nim tradycji odpustów, która w XVI stuleciu doprowadzi³a do ostrych polemik, postanowi³ nie przyjmowaæ zaproszeñ Stolicy Apostolskiej na niektóre wydarzenia ekumeniczne, które z okazji tego roku by³y organizowane. Jednak potem
reformowani i rzymskokatoliccy chrzeœcijanie na podstawie zaproszenia PRJCh
wspólnie z reprezentantami Œwiatowej Federacji Luterañskiej podjêli kwestiê odpustów po raz pierwszy podczas pewnego sympozjum. Nadal istniej¹ce ró¿nice
wymagaj¹ jednoznacznie dalszego dialogu.
228. Podczas obecnej trzeciej fazy dialogu zarówno chrzeœcijanie rzymskokatoliccy jak i reformowani poczynili niezwyk³e gesty odnoœnie do gojenia wspomnieñ, choæ przejawia³y siê one w bardzo ró¿ny sposób. Podczas Roku Œwiêtego
papie¿ Jan Pawe³ II w czasie liturgii pierwszej niedzieli postu 2000, dnia, który
zosta³ nazwany „dniem przebaczenia”, wezwa³ Koœció³ katolicki do spojrzenia
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wstecz na koñcz¹ce siê tysi¹clecie oraz zwrócenia siê do Boga z proœb¹ o przebaczenie tych win, które pope³niono przeciw jednoœci. Choæ nie wymieniono ¿adnego konkretnego historycznego przyk³adu, to przecie¿ objê³o to jednoznacznie
wszelki rodzaj fa³szywego postêpowania wobec reformowanych w dalszej i bli¿szej przesz³oœci. W ³onie rodziny ŒAKR dwa Koœcio³y postanowi³y poruszyæ
szczególnie antykatolickie wypowiedzi w ich ksiêgach wyznaniowych z XVI i
XVII stulecia i wyjaœni³y w oficjalny sposób, ¿e te szorstkie historyczne wypowiedzi nie s¹ reprezentacyjne z dzisiejszej perspektywy dla Koœcio³a katolickiego,
mimo ¿e miêdzy nami istniej¹ nadal jeszcze powa¿ne ró¿nice pogl¹dów zwi¹zane
z problemami dogmatycznymi.
229. Bogu dziêki dialog teologiczny jest dzisiaj instrumentem, który wykorzystujemy dla wyjaœnienia takich ró¿nic. W zakoñczonej w³aœnie trzeciej fazie dialogu zbadaliœmy biblijne rozumienie Królestwa Bo¿ego i byliœmy w stanie wiele
wspólnie powiedzieæ. Najpierw zajêliœmy siê wyobra¿eniem Królestwa Bo¿ego w
serii ekumenicznych dialogów (por. aneks) i skorzystaliœmy z tych materia³ów.
Jednoczeœnie systematyczne potraktowanie Królestwa Bo¿ego, jakie przedstawiliœmy tutaj, stanowi dalszy wk³ad ekumeniczny przez to, ¿e to wyobra¿enie zostaje
odtworzone poczynaj¹c od swoich biblijnych korzeni przez etapy historii z zamiarem przyjœcia z pomoc¹ partnerom w dochodzeniu do wspólnego rozumienia Koœcio³a. Tak wiêc po naszym omówieniu biblijnej koncepcji Królestwa Bo¿ego nastêpuje analiza ró¿nych wyobra¿eñ Królestwa i jego relacji z Koœcio³em oparta na
literaturze patrystycznej. Z kolei ustalenia biblijne i patrystyczne tworz¹ t³o dla
dyskusji nad specyficznym akcentowaniem tego wyobra¿enia w XVI stuleciu i
póŸniej w naszych reformowanych i katolickich tradycjach. W tym procesie odkryliœmy zbie¿ne perspektywy teologiczne zw³aszcza w odniesieniu do relacji miêdzy
Królestwem Bo¿ym a Koœcio³em.
230. Po drugie, podczas zg³êbiania pojêcia Królestwa Bo¿ego kierowaliœmy
siê dwoma wyzwaniami z Raportu Ku wspólnemu rozumienia Koœcio³a: chodzi
tu o budowanie na ju¿ osi¹gniêtym rozwoju eklezjologicznym i o poszerzenie
naszych wysi³ków na rzecz wspólnego œwiadectwa. W odniesieniu do pierwszego wyzwania byliœmy w stanie pog³êbiæ wa¿ne konwergencje w zakresie natury
Koœcio³a, zaprezentowane w Raporcie w³aœnie dlatego, ¿e te intuicje mo¿emy
obecnie umieœciæ w szerszym dynamicznym kontinuum, gdy¿ wymagaj¹ tego
nasze studia nad Królestwem Bo¿ym – np. biblijne, patrystyczne i mniej odleg³e
teologiczne perspektywy oczekuj¹ uwzglêdnienia rezultatów dialogów ekumenicznych. Tak wiêc konwergencja, opisana w Raporcie miêdzy wyobra¿eniami
Koœcio³a jako tworu S³owa (creatura verbi, podkreœlana przez reformowanych) i
sakramentu ³aski (sacramentum gratiae, podkreœlana przez katolików), zostaje
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przedstawiona w aktualnej analizie teologicznej, chocia¿ ma zakorzenienie w terminologii biblijnej. Obecny Raport pog³êbia tê zgodnoœæ w dwojaki sposób: po
pierwsze uzmys³awia, ¿e obie koncepcje s¹ miarodajne dla wyobra¿enia Królestwa Bo¿ego i winny s³u¿yæ jego ugruntowaniu w tym œwiecie. Po drugie analizy materia³ów patrystycznych pokazuj¹, ¿e tematy „S³owo Bo¿e” i „³aska Bo¿a”
mia³y ju¿ bardzo du¿e znaczenie w eklezjologicznych refleksjach wczesnych
autorów chrzeœcijañskich, nawet gdy nie pos³uguj¹ siê oni specyficzn¹ terminologi¹, której u¿ywa nasz Raport. Autorzy ci zapewne rozumieli Koœció³ zarówno
jako twór S³owa Bo¿ego jak i sakrament ³aski. Oba czynniki potwierdzaj¹, ¿e
¿adne z tych wyobra¿eñ Koœcio³a nie mo¿e ca³kiem wykluczyæ drugiego; lecz ¿e
s¹ nawzajem od siebie zale¿ne. Oba maj¹ zasadnicze znaczenie dla rozumienia
natury Koœcio³a.
231. Podobne ramy dynamiczne dla naszej refleksji o Królestwie Bo¿ym wskazuj¹ te¿ drogi zajêcia siê inn¹ propozycj¹ Raportu Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a, mianowicie, ¿e wspólnie moglibyœmy byæ w stanie opisaæ Koœció³ jako „sakrament Królestwa Bo¿ego” (nr 111) i w ten sposób wspólnie powiedzieæ jeszcze
wiêcej na temat funkcji Koœcio³a w dziele poœrednictwa zbawienia przez Chrystusa. Polega to na tym, ¿e wyobra¿enie Królestwa Bo¿ego wymaga wyraŸnego uznania jego stosunku do Ducha Œwiêtego, i jego wymiaru eschatologicznego. W Raporcie rzymskokatolickie rozumienie Koœcio³a jako sakramentu opiera siê na
dwóch analogiach: analogii miêdzy Chrystusem a Koœcio³em oraz miêdzy Koœcio³em a rytami sakramentalnymi. By³o ono naznaczone silnie chrystologicznie, chocia¿ nie brakowa³o odniesieñ do roli Ducha. Poniewa¿ jednak aktywnoœæ Ducha
jest podstaw¹ zarówno dzia³alnoœci sakramentów jak te¿ szerzenia panowania Bo¿ego, perspektywa Królestwa Bo¿ego i jego szczególnej relacji z Duchem pozwala
reformowanym i katolikom poznaæ jeszcze g³êbiej radykaln¹ zale¿noœæ ludzi od
Boga. Ta zale¿noœæ daje siê wywnioskowaæ z opisu Koœcio³a jako sakramentu Królestwa Bo¿ego. Tak¿e rozró¿nienie, jakie czynimy miêdzy Królestwem Bo¿ym a
Koœcio³em jest zakorzenione w eschatologicznym rozumieniu Koœcio³a, jest nastawione na jego spe³nieniu w Królestwie Bo¿ym, zmierza ku niemu i œwiadczy o
nim. Œwiadczy o tym zarówno reformowane obstawanie przy obietnicy „jeszcze
nie”, jak równie¿ rzymskokatolickie podkreœlanie daru „ju¿ teraz” (nr 122). Tutaj
nasza refleksja wspiera ponownie opis Koœcio³a jako „sakramentu Królestwa Bo¿ego”.
232. Odnoœnie do wspólnego œwiadectwa potraktowaliœmy powa¿nie dynamikê wyzwañ partykularnych kontekstów, w których chrzeœcijanie poszukiwali
¿ycia zgodnie z wartoœciami Królestwa Bo¿ego. Doœwiadczenie chrzeœcijan w
lokalnych kontekstach, jak zosta³o opisane w trzech opowieœciach w rozdziale II,
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

165

DIALOG REFORMOWANO-RZYMSKOKATOLICKI

podkreœli³o kilka wa¿nych nauk. Opowieœci te zilustrowa³y na przyk³ad rosn¹ce
znaczenie ekumenicznych stosunków miêdzy reformowanymi i katolikami. Jak
pokaza³a ka¿da opowieœæ, ostatecznie zarówno reformowani jak i katolicy zmierzali ku z³o¿eniu wspólnego œwiadectwa, chocia¿ jedni i drudzy rozpoczêli oddzielnie wprowadzaæ wartoœci Królestwa Bo¿ego do donios³ych konstelacji problemów, z którymi byli skonfrontowani w swoich kontekstach. Ka¿da opowieœæ
ilustrowa³a tak¿e, jak uniwersalny przejaw Koœcio³a wywiera³ wp³yw na Koœcio³y lokalne i odwrotnie, oraz znaczenie wewnêtrznej relacji obu tych aspektów
Koœcio³a. Poza tym w œwietle tych opowieœci po raz pierwszy w dialogu reformowano-rzymskokatolickim zbadaliœmy wspólnie czynniki, które nale¿¹ do interpretacji doœwiadczenia chrzeœcijañskiego: tzn. teologiczne wymiary formowania os¹du w sprawie woli Bo¿ej w podejmowaniu decyzji w s³u¿bie Królestwa
Bo¿ego. Decyzje te obejmuj¹ rolê Ducha Œwiêtego, wspólne Ÿród³a formowania
os¹du, ró¿nice miêdzy reformowanymi i katolikami w pos³ugiwaniu siê tymi Ÿród³ami, ró¿ne wzorce formowania opinii i funkcjonowanie tych wzorców we
wspó³pracy ekumenicznej jak równie¿ mo¿liwoœci wspólnego formowania os¹du
i wspólnego dawania œwiadectwa. Poniewa¿ kwestie etyczne i moralne w naszym
wspó³czesnym œwiecie nios¹ ze sob¹ wyzwania dla ludzkiego postêpowania oraz
odgrywaj¹ coraz wa¿niejsz¹ i intensywniejsz¹ rolê w stosunkach ekumenicznych, intuicje, które zosta³y tu zgromadzone na temat formowania os¹du, oferuj¹
wk³ad do dialogu na temat pilnych spraw, które dotycz¹ wszystkich chrzeœcijan.
Te intuicje mog¹ pomóc reformowanym i katolikom w ich staraniach na rzecz
wspólnego œwiadectwa.
233. Ostatecznie proces, w którym wprowadziliœmy te opowieœci do naszego
dialogu, pomóg³ nam lepiej zrozumieæ ró¿ne metody dialogu w ramach ruchu
ekumenicznego. W³¹czenie naszych dyskusji teologicznych w doœwiadczenia
chrzeœcijan w lokalnych kontekstach pomog³o nam „s³uchaæ, co Duch mówi do
zborów” (Ap 2 i 3). Jak widzieliœmy w opowieœciach (por. rozdzia³ II), w ró¿nych
miejscach na ca³ym œwiecie mia³o miejsce wspólne œwiadectwo reformowanych i
katolików o Królestwie Bo¿ym. To wspólne œwiadectwo, to odnajdywanie siebie
w wyniku wydarzeñ, problemów oraz idea³ów pokoju i sprawiedliwoœci w konkretnym ¿yciu ludzkich wspólnot dokonuje siê mimo historycznych problemów,
które nas w dalszym ci¹gu dziel¹. Stwierdzamy, ¿e to wspólne œwiadectwo jest
drog¹, na której wzrasta wzajemny respekt, zaufanie i przychylnoœæ miêdzy naszymi spo³ecznoœciami oraz które wzbogaca nasze wspó³¿ycie pod wzglêdem
duchowym i podsyca nasze poczucie przynale¿noœci do siebie. Cieszymy siê z
tego wspólnego œwiadectwa, ze wspólnej wiary, która znajduje siê u jego podstaw, œwiadomoœci nowych mo¿liwoœci, których dostarcza naszym wspólnotom i
z wk³adu, jaki œwiadectwo to wnosi do pe³ni jednoœci, której szukamy.
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234. Dialog, gojenie wspomnieñ, wysi³ki na rzecz wspólnego œwiadectwa – to
wszystko stanowi dla nas trwa³e wyzwanie do dalszego pog³êbiania stosunków
miêdzy nami, stosunków, które maj¹ podstawê w naszym wspólnym chrzcie w
Chrystusie. Jest on czêœci¹ naszego wspólnego rozumienia, ¿e pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego uczestniczymy w jednym ruchu ekumenicznym. Nowe stulecie i nowe tysi¹clecie to dodatkowe powody dla nas, by dystansowaæ siê jeszcze
bardziej od konfliktów przesz³oœci i podchodziæ do przysz³oœci z bezwarunkowym
zobowi¹zaniem do ci¹g³ego pojednania. To mog³oby i powinno ostatecznie pomóc
wspó³chrzeœcijanom w obu naszych wspólnotach do prowadzenia ¿ycia zgodnego
z kryteriami Królestwa Bo¿ego.
235. Za przywilej uczestnictwa w tym dialogu i za wysi³ki, które zosta³y poczynione i za ka¿dy sukces, z którego mo¿emy skorzystaæ, dziêkujemy Panu Jezusowi
Chrystusowi, który w modlitwie prosi³ o to, ¿eby Jego uczniowie „stanowili jedno”
(J 17, 21) i który swoich uczniów uczy³ siê modliæ: PrzyjdŸ Królestwo Twoje!

Za³¹cznik

Temat Królestwa Bo¿ego
w miêdzynarodowym dialogu teologicznym
Wprowadzenie
Na pierwszy rzut oka koncept „Królestwa Bo¿ego” nie mia³ szczególnego znaczenia w miêdzynarodowych dialogach dwustronnych. Tylko anglikañsko-reformowany dialog z 1984 roku o Panowaniu Bo¿ym i naszej jednoœci dotkn¹³ wyraŸnie tego tematu. Mimo to w wielu dialogach znajduj¹ siê znacz¹ce nawi¹zania do
„Królestwa Bo¿ego” a trzy z nich w³¹czaj¹ szerokie dyskusje wokó³ tego tematu
do swoich raportów110 . W dialogach multilateralnych, zw³aszcza w ró¿nych konferencjach Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) koncepcja „Królestwa Bo¿ego” by³a
110
Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie. Raport koñcowy z dialogu miêdzy Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Sekretariatem do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan (1977), nr 43-66, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1988 z. 1 (21), s. 82-87; Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu. Raport z trzeciej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego (1993), nr 11-31, w: K. Karski, S.C. Napiórkowski (red.), Bli¿ej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965 – 2000, Lublin 2003, s. 368-376;
Word and Spirit, Church and World. Final Report of the International Pentecostal-Reformed Dialogue, nr 74-95, “Reformed World 50, September 2000, z. 3, s. 128-156.
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czêsto u¿ywana w celu krytykowania aktualnej sytuacji w Koœciele i spo³eczeñstwie. Dla Komisji Wiara i Ustrój ŒRK koncept „Królestwa Bo¿ego” oferuje kontekst dla integracji teologicznych poszukiwañ jednoœci Koœcio³a i motywowan¹
przez sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ troskê o odnowê ludzkiej wspólnoty. Jej dokument studyjny Koœció³ i œwiat: jednoœæ i ¿ycie Koœcio³a w œwiecie zosta³ opublikowany w 1990 roku. W uzupe³nieniu do tych podstawowych afirmacji dotycz¹cych
Królestwa lub panowania Bo¿ego dialogi te badaj¹ stosunki miêdzy Królestwem
Bo¿ym a Koœcio³em, Królestwem Bo¿ym a œwiatem/stworzeniem oraz implikacje
Królestwa Bo¿ego dla stosunków miêdzy œwiatem/stworzeniem.

I. Podstawowe afirmacje
W licznych dialogach jego cz³onkowie potwierdzaj¹ swoj¹ wiarê w Królestwo
Bo¿e jako nadziejê eschatologiczn¹, spe³nienie planu Bo¿ego wobec stworzonego
œwiata111 . Historyczne przes³anie Jezusa polega na zwiastowaniu Dobrej Nowiny o
Królestwie Bo¿ym lub na królewskim panowaniu Boga, uosabianiu Królestwa w
s³owie i czynie oraz na wprowadzaniu go w Jego krzy¿u i zmartwychwstaniu112 .
Dar Ducha jest obietnic¹ i zadatkiem przysz³ego Królestwa Bo¿ego. Duch
Œwiêty prowadzi do spe³nienia Królestwa Bo¿ego, którego pierwocinami by³ Chry111
Word and Spirit, Church and World. Final Report of the international Pentecostal-Reformed Dialogue (2000),
nr 77-78; Zbawienie a Koœció³. Wspólna Deklaracja Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej
(1986), nr 30, SiDE 1987 z. 3 (19), s. 71; Anglican-Roman Catholic Dialogue. Church as Communion (1990), nr 45, w:
Growth in Agreement II. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level, 1982-1998,
J. Gros, H. Meyer, W.G. Rusch (red.), Geneva 2000, s. 339; Wezwanie do dawania œwiadectwa o Chrystusie w dzisiejszym œwiecie. Raport z miêdzynarodowych rozmów baptystyczno-rzymskokatolickich (1984-1988), nr 19, SiDE 1995
z. 1 (35), s. 60; Disciples of Christ-Roman Catholic Dialogue. The Church as Communion in Christ (1992), nr 21, w:
Growth in Agrement II…, s. 391; Evangelical-Roman Catholic Dialogue. The Evangelical Roman Catholic Dialogue
on Mission (1984), nr 70, w: Growth in Agreement II…, 2.1; Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w
œwietle nauki o usprawiedliwieniu. Raport z trzeciej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego (1993), nr 11, 24, 25, 75, 243, 302-308, w: Bli¿ej wspólnoty…, s. 368-480; Methodist-Roman Catholic Dialogue.
The Apostolic Tradition (1991), nr 32, w: Growth in Agrement II…, s. 603; Anglican-Lutheran Dialogue. Episkope
(1987), nr 24, 31, 70, w: Growth in Agreement II…, s. 16-26; Anglican-Lutheran Dialogue. The Diaconate as Ecumenical Opportunity (1995), nr 16, 18, w: Growth in Agreement II…, s. 42-43; Anglican-Methodist Dialogue. Sharing
in the Apostolic Communion (1996), nr 15, w: Growth in Agreement II…, s. 59; Adwentyœci i luteranie w dialogu.
Raport z rozmów dwustronnych miêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ a Koœcio³em Adwentystów Dnia Siódmego
(1994-1998), III. 70-92, SiDE z. 2 (55), s. 80-84; Teksty przyjête przez prawos³awno-starokatolick¹ Komisjê Teologiczn¹ w latach 1975-1987: Soteriologia (1983), nr 7 i Eschatologia (1987), nr 1,2, w: U. Küry, Koœció³ Starokatolicki.
Historia, nauka, d¹¿enia, Warszawa 1996, s. 580-584 i 596-599.
112
Evangelical-Roman Catholic Dialogue. The Evangelical-Roman Catholic Dialogue on Mission (1984), 5.3;
Zbawienie a Koœció³. Wspólna Deklaracja Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej (1986), nr 26;
Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu. Raport z trzeciej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego (1993), nr 11, 27; Methodist-Roman Catholic Dialogue. The
Word of Life: A Statement on Revelation and Faith (1996), nr 17 w: Growth in Agreement II…, s. 623; AnglicanLutheran Dialogue. The Diaconate as Ecumenical Opportunity (1995), nr 10, 13.
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stus113 . Chrzeœcijanie s¹ wezwani do uczestnictwa w Królestwie Bo¿ym i zwiastowania go. Eschatologia jako kontekst dla refleksji nad rozumieniem misji oznacza,
¿e najwy¿sze wymagania doskona³ego Bo¿ego panowania konfrontuj¹ chrzeœcijan
i Koœcio³y stale z wyzwaniem do pos³uszeñstwa114 .

II. Królestwo Bo¿e a Koœció³
Królestwo Bo¿e i Koœció³ s¹ integralnie ze sob¹ zwi¹zane. W Chrystusie Koœció³ jest powo³any do bycia znakiem, narzêdziem i przedsmakiem Królestwa Bo¿ego. Co Chrystus osi¹gn¹³ przez swój krzy¿ i swoje zmartwychwstanie, w ¿yciu
Koœcio³a zostaje przekazane przez Ducha Œwiêtego115 . Koœció³ jako wspólnota
Ducha Œwiêtego jest w szczególny sposób powo³any do zwiastowania i antycypowania Królestwa Bo¿ego przez g³oszenie Ewangelii œwiatu i przybieranie kszta³tu
Cia³a Chrystusowego. Koœció³ powinien s³u¿yæ Królestwu Bo¿emu a nie obs³ugiwaæ sam siebie lub byæ celem sam w sobie. W wype³nianiu tego powo³ania Koœció³ jest wezwany do pójœcia drog¹ Jezusa Chrystusa, cierpi¹cego s³ugi. Jak panowanie Bo¿e wybawia zagubionych, tak wzywa ono tak¿e uratowanych do solidarnoœci z zagubionymi oraz przygotowuje ich do przyjêcia przeœladowañ, oszczerstw
113
Lutheran-Reformed Dialogue. Towards Church Fellowship (1989), nr 18, w: Growth in Agreement II…,
s. 235; Word and Spirit, Church and World. Final Report of the international Pentecostal-Reformed Dialogue, nr 78,
79; Deklaracja katolicko-anglikañska na temat Eucharystii (Windsor 1971), nr 11, “Zeszyty Naukowe KUL” 1979 nr
4, s. 55-65; ¯ycie w Chrystusie: Zasady moralne, wspólnota i Koœció³. Raport z miêdzynarodowego dialogu anglikañsko-rzymskokatolickiego (1993), nr 19, SiDE 1995 z. 1 (35), s. 77; Methodist-Roman Catholic Conversations. Honolulu Report (1981), nr 22, w: Growth in Agreement I, s. 372; ¯ycie w Chrystusie: Zasady moralne, wspólnota i Koœció³.
Raport z miêdzynarodowego dialogu anglikañsko-rzymskokatolickiego (1993), I, H. Meyer, L. Vischer (red.), New
York-Geneva 1984, s. 372; Methodist-Roman Catholic Dialogue. The Apostolic Tradition (1991), nr 32, w: Growth in
Agreement II…, s. 603; Dialog prawos³awno-rzymskokatolicki. Sakrament kap³añstwa w sakramentalnej strukturze
Koœcio³a, ze szczególnym uwzglêdnieniem znaczenia sukcesji apostolskiej dla uœwiêcenia i jednoœci Ludu Bo¿ego
(1988), nr 10, w: W. Hryniewicz, Koœcio³y siostrzane: Dialog katolicko-prawos³awny 1980-1991, Warszawa 1993,
s. 58; Dialog starokatolicko-prawos³awny. Eschatologia, nr 1.2, w: U. Küry…, s. 596-597.
114
Word and Spirit, Church and World. Final Report of the International Pentecostal-Reformed Dialogue (2000),
nr 81; ¯ycie w Chrystusie: Zasady moralne, wspólnota i Koœció³. Raport z miêdzynarodowego dialogu anglikañskorzymskokatolickiego (1993), nr 24; Disciples-Roman Catholic Conversations. Report 1981, VIIb, w: Growth in Agreement I…, s. 165; Methodist-Roman Catholic Dialogue. The Word of Life: A Statement on Revelation and Faith
(1996), nr 17.
115
Anglican-Reformed Dialogue. God’s Reign and Our Unity (1984), nr 15, w: Growth in Agreement II…, s. 119;
Baptist-Reformed Conversations. Report 1977, nr 30, w: Growth in Agreement I…, s. 147; Anglican-Roman Catholic
Conversations. Report 1981, w: Growth in Agreement I…, nr 7, s. 66; Zbawienie a Koœció³. Wspólna Deklaracja
Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej (1986), nr 30, SiDE 1987 z. 3 (19), s. 71; ¯ycie w Chrystusie: Zasady moralne, wspólnota i Koœció³. Raport z miêdzynarodowego dialogu anglikañsko-rzymskokatolickiego
(1993), nr 97, SiDE 1995 z. 1 (35), s. 97; Anglican-Lutheran Conversations. Pullach Report 1972, nr 60, w: Growth
in Agreement I…, s. 21; Anglican-Lutheran Dialogue. Episkope (1987), nr 25, w: Growth in Agreement II…,
s. 16; Anglican-Lutheran Dialogue. The Diaconate as Ecumenical Opportunity (1995), nr 16, w: Growth in Agreement
II…, s. 43.
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i cierpieñ ze wzglêdu na sprawiedliwoœæ. Jest to znak Bo¿ego wyboru krzy¿a jako
drogi ku ratowaniu œwiata116 .
Koœció³ zawdziêcza swój pocz¹tek nie jednemu wyizolowanemu aktowi, lecz ca³emu wydarzeniu Chrystusowemu, poczynaj¹c od ludu Bo¿ego Starego Testamentu.
B³ogos³awieñstwo, które obieca³ Bóg Abrahama, znajduje swój punkt kulminacyjny
w obietnicy pob³ogos³awienia wszystkich rodzin ¿yj¹cych na ziemi. Urz¹d Jezusa
Chrystusa by³ skierowany do jednego ludu, tak ¿e pierwsi, którzy s³yszeli i przyjêli
zwiastowanie Królestwa Bo¿ego, byli ju¿ zorientowani jedni na drugich przez swoj¹
relacjê w obrêbie Izraela. Uczniowie Jezusa byli osobistymi œwiadkami bliskoœci
królewskiego panowania Boga. Mieli wszystko pozostawiæ i pójœæ za Nim117 .
Koœció³ jest pocz¹tkiem i instrumentem Królestwa Bo¿ego. Z jednej strony istnieje
rzeczywistoœæ si³ Królestwa Bo¿ego, zw³aszcza w zwiastowaniu S³owa Bo¿ego, celebrowaniu sakramentów i doœwiadczeniu pojednanej wspólnoty sióstr i braci. Z drugiej
strony mamy do czynienia z tymczasowoœci¹ wszystkich s³ów i znaków, w których
przekazywane jest zbawienie, jak równie¿ empiryczny niedostatek w kazaniu, nabo¿eñstwie i wspólnocie s³u¿ebnej118 . Przed pe³nym urzeczywistnieniem Królestwa Bo¿ego Koœció³ charakteryzuje siê ludzk¹ ograniczonoœci¹ i niedoskona³oœci¹, które przypominaj¹ stale o jego „tymczasowej” naturze119 . Jednak mimo wszelkich niedostatków
wystêpuj¹cych rzeczywiœcie w ¿yciu Koœcio³a, trzeba podkreœliæ rzeczywistoœæ ich
przeznaczenia jako znaków eschatologicznego panowania Boga. Ca³y Koœció³ Bo¿y, w
ka¿dym miejscu i w ka¿dym czasie, jest sakramentem Królestwa Bo¿ego120 .
116
Baptist-Reformed Conversation. Report 1977, nr 30, w: Growth in Agreement I…, s. 147; Word and Spirit,
Church and World. Final Report of the International Pentecostal-Reformed Dialogue (2000), nr 79; Zbawienie a Koœció³. Wspólna Deklaracja Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej (1986), nr 26; Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu. Raport z trzeciej fazy Miêdzynarodowego
Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego (1993), nr 22, w: Bli¿ej wspólnoty…, s. 372.
117
Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu. Raport z trzeciej fazy
Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego (1993), nr 11-24, w: Bli¿ej wspólnoty…, s. 368-373; Ku
oœwiadczeniu na temat Koœcio³a. Raport Wspólnej Komisji Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Metodystycznej (1982-1986), nr I.2, SiDE 1988 nr 2 (22), s. 64.
118
Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu. Raport z trzeciej fazy
Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego (1993), nr 307, w: Bli¿ej wspólnoty…, s. 480.
119
Anglican-Reformed Dialogue. God’s Reign and Our Unity (1984), nr 18, w: Growth in Agreement II…, s. 120;
Baptist-Reformed Conversations (1977), nr 30, w: Growth in Agreement I…, s. 147; Koœció³ i usprawiedliwienie.
Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu. Raport z trzeciej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego (1993), nr 73, 307, w: Bli¿ej wspólnoty…, s. 392 i 480; Anglican-Methodist Dialogue. Sharing in the Apostolic Communion (1996), nr 25, w: Growth in Agreement II…, s. 61.
120
Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu. Raport z trzeciej fazy
Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego (1993), nr 303, 305, w: Bli¿ej wspólnoty…, s. 477-479;
Ku oœwiadczeniu na temat Koœcio³a. Raport Wspólnej Komisji Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Metodystycznej (1982-1986), nr I.8, SiDE 1988 nr 2 (22), s. 65; Dialog prawos³awno-rzymskokatolicki. Sakrament kap³añstwa w sakramentalnej strukturze Koœcio³a, ze szczególnym uwzglêdnieniem znaczenia sukcesji apostolskiej dla
uœwiêcenia i jednoœci Ludu Bo¿ego (1988), nr 22, w: W. Hryniewicz, Koœcio³y siostrzane: Dialog katolicko-prawos³awny 1980-1991, Warszawa 1993, s. 59; Miêdzynarodowy dialog reformowano-rzymskokatolicki druga faza: 19841990: Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a, nr 111, SiDE 2000 nr 2 (46), s. 109.
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Sakramenty, które s¹ sprawowane w Koœciele, zwiastuj¹ Królestwo Bo¿e i antycypuj¹ je. Chrzest stwarza nowe ¿ycie i uczestnictwo we wspólnocie Ducha
Œwiêtego. Uroczystoœæ Eucharystii antycypuje ucztê mesjañsk¹ i stanowi ju¿ jej
przedsmak. Stwarza ona wizjê panowania Bo¿ego, które zosta³o zapowiedziane
jako ostatnia odnowa stworzenia i jest jej przedsmakiem. Znaki tej odnowy s¹
obecne w œwiecie wszêdzie tam, gdzie objawia siê ³aska Bo¿a i ludzie pracuj¹ dla
sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju121 .
Koœció³ jako Cia³o Chrystusa i eschatologiczny lud Bo¿y zostaj¹ ukonstytuowani
przez Ducha Œwiêtego poprzez ró¿norodnoœæ darów i urzêdów. Wœród tych darów
konieczna jest pos³uga episkopé w celu wyra¿enia i strze¿enia jednoœci cia³a. Ka¿dy
Koœció³ potrzebuje tej pos³ugi w jakiejœ formie, by byæ Koœcio³em Bo¿ym122 .
W Chrystusie rozpoczê³o siê zwyciêstwo królewskiego panowania Boga nad
mocami grzechu i œmierci. Tak wiêc urz¹d przywództwa Chrystusa nie daje siê
porównaæ z przewodzeniem w œwiecie grzechu i œmierci, lecz jego charakter i jego
jakoœæ s¹ zdeterminowane osob¹ Chrystusa, byciem w œwiecie i dla œwiata123 .
Przez to, ¿e cz³onkowie Koœcio³a ¿yj¹ zgodnie z prawami Ducha, ponosz¹ wspó³odpowiedzialnoœæ za rozpoznawanie dzia³ania Ducha we wspó³czesnym œwiecie,
znajdowanie prawdziwej ludzkiej odpowiedzi i przezwyciê¿anie moralnych konfuzji przez integralnoœæ i wiernoœæ Ewangelii124 .

III. Królestwo Bo¿e i œwiat
W królewskim panowaniu Boga stworzenie i wspólnota ludzka ulegaj¹ odnowie
przez Ducha Œwiêtego w swojej przemianie w Chrystusie. Kosmos jest obiektem
Bo¿ego zaanga¿owania a realizacja Królestwa Bo¿ego oznacza nie tylko skupienie
121
Komisja Wiara i Ustrój Koœcio³a. Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne (Dokument z Limy, 1982),
Chrzest, nr 2, 3, 7, w: W. Hryniewicz, S.J. Koza (red.), Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne, Lublin 1989,
s. 23-25; Eucharystia, nr 1, 22, tam¿e, s. 33 i 39; Pos³ugiwanie duchowne, nr 4, tam¿e, s. 44; Deklaracja katolickoanglikañska na temat Eucharystii (Windsor 1971), nr 4, „Zeszyty Naukowe KUL1979 nr 4, s. 55; Anglican-Roman
Catholic Dialogue. Church as Communion (1990), nr 11, w: Growth in Agreement II…, s. 331; Disciples of ChristReformed Dialogue. No Doctrinal Obstacles (1987), nr 12, w: Growth in Agreement II…, s. 180; Raport Wspólnej
Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelicko-luterañskiej. Wieczerza Pañska (1978), nr 43, w: Bli¿ej wspólnoty…, s. 182;
Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu. Raport z trzeciej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego (1993), nr 66-71, w: Bli¿ej wspólnoty…, s. 389-391; Anglican-Lutheran Dialogue. The
Diaconate as Ecumenical Opportunity (1995), nr 18, w: Growth in Agreement II…, s. 43.
122
Komisja Wiara i Ustrój Koœcio³a. Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne (Dokument z Limy, 1982),
Pos³ugiwanie duchowne, nr 23, w: W. Hryniewicz, S.J. Koza (red.), dz. cyt., s. 52.
123
Anglican-Lutheran Dialogue. The Diaconate as Ecumenical Opportunity (1995), nr 10, w: Growth in Agreement II…, s. 41-42; Komisja Wiara i Ustrój Koœcio³a. Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne (Dokument z
Limy, 1982), Pos³ugiwanie duchowne, nr 15-16, w: W. Hryniewicz, S.J. Koza (red.), dz. cyt., s. 47-48.
124
Raport z miêdzynarodowego dialogu anglikañsko-rzymskokatolickiego. ¯ycie w Chrystusie: zasady moralne,
wspólnota i Koœció³ (1993), nr 97, SiDE 1995 nr 1 (35), s. 97.
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wszystkich wierz¹cych, lecz reprezentuje szalom dla ca³oœci stworzenia. Têsknota za Królestwem Bo¿ym implikuje ¿yczenie ratowania zagubionych i przywrócenie ca³ego stworzenia125 . Jako administratorzy darów Bo¿ych chrzeœcijanie s¹
powo³ani do dzia³ania w odpowiedzialnej wierze wobec ca³ego stworzenia. S³owem i czynem powinni zwiastowaæ wolê Boga odnoœnie do personalnej i spo³ecznej niesprawiedliwoœci, ekonomicznego wyzysku i ekologicznego zniszczenia. Poniewa¿ Królestwo Bo¿e nie nadesz³o jeszcze w pe³ni, chrzeœcijanie doœwiadczaj¹ dynamicznego napiêcia miêdzy „teraz” a „jeszcze nie” przy
spe³nianiu siê Królestwa w œwiecie przez to, ¿e anga¿uj¹ siê w cierpliw¹ aktywnoœæ i aktywn¹ cierpliwoœæ. Duch Œwiêty kieruje wiernymi przy pracy nad osobist¹ przemian¹ jak równie¿ nad przemian¹ strukturaln¹ spo³eczeñstwa; w ten
sposób uzyskuj¹ oni udzia³ w postêpuj¹cym procesie i urzeczywistnianiu modlitwy o nadejœcie Królestwa Bo¿ego126 .
Przyjœcie Królestwa Bo¿ego implikuje przemianê wspólnoty ludzkiej, która
obecnie jest zniekszta³cona przez grzech, ucisk i ubóstwo, we wspólnotê sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju. Chocia¿ nie ma ¿adnych podstaw dla przyjêcia
pe³nej przemiany w tym œwiecie, wszyscy chrzeœcijanie musz¹ siê o ni¹ staraæ,
aby z³o¿yæ œwiadectwo o Bo¿ej obietnicy w sprawie dokoñczenia tej przemiany
w przysz³ym œwiecie. Ludzie, którzy doœwiadczyli Bo¿ej wiernoœci i sprawiedliwoœci, bêd¹ siê dzieliæ czynami mi³osierdzia i sprawiedliwoœci, które otrzymali
przez próbê formowania spo³eczeñstwa na wzór Królestwa Bo¿ego. Nigdy nie
bêd¹ twierdziæ, ¿e buduj¹ Królestwo Bo¿e w³asnym wysi³kiem, lecz ca³¹ chwa³ê
przypisz¹ Bogu127 . Obecnoœæ Chrystusa jako Pana historii widziana jest w owych
ruchach ludzkiego ducha, które – z poparciem lub bez poparcia Koœcio³a – s³u¿¹
celom Królestwa Bo¿ego128 .

125
Anglican-Reformed Dialogue. God’s Reign and Our Unity (1984), nr 23, w: Growth in Agreement II…, s. 121;
The Gift of Authority in the Church III. Report of the Anglican-Roman Catholic International Commission (ARCIC II),
nr 50, “Information Service” (The Pontifical Council for Promoting Christian Unity), 1999 nr 100, s. 27; Raport z
trzeciej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego. Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie
Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu (1993), nr 22, w: Bli¿ej wspólnoty…., s. 372; Word and Spirit, Church
and World. Final Report of the international Pentecostal-Reformed Dialogue (2000), nr 81, 89, 90.
126
Word and Spirit, Church and World. Final Report of the international Pentecostal-Reformed Dialogue (2000),
nr 81.
127
Methodist-Roman Catholic Conversations. Honolulu Report 1981, nr 22, w: Growth in Agreement I…, s. 372373; Methodist-Roman Catholic Dialogue. The Word of Life: A Statement on Revelation and Faith (1996), nr 79, w:
Growth in Agreement II…, s. 635.
128
Raport koñcowy z dialogu miêdzy Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Sekretariatem do
Spraw Jednoœci Chrzeœcijan. Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i œwiecie (1977), nr 48, SiDE 1988 z. 1 (21), s. 83.
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IV. Implikacje Królestwa Bo¿ego
dla stosunków miêdzy Koœcio³em a œwiatem
W swojej „roboczej definicji” Królestwa Bo¿ego dialog zielonoœwi¹tkowo-reformowany streszcza wiele w¹tków dyskusji, które mia³y miejsce w innych ekumenicznych rozmowach na ten temat. Ujmuje on Królestwo Bo¿e jako „apokaliptyczne i profetyczne, wspó³czesny dar i przysz³¹ nadziejê”. Uwa¿a, ¿e teologiczna
treœæ tego terminu wyra¿a „Bo¿e suwerenne, ³askawe i przemieniaj¹ce panowanie
oparte na sprawiedliwoœci i prawdzie wobec si³ z³a i grzechu”. Potwierdzaj¹c, ¿e
Królestwo Bo¿e „nie mo¿e byæ opisane po prostu jako panowanie na ziemi, aczkolwiek Bóg rz¹dzi i dzia³a w dziejach”, dialog zapewnia tak¿e, ¿e „Królestwa Bo¿ego nie da siê zidentyfikowaæ po prostu z Koœcio³em, aczkolwiek Koœció³ i ca³e
stworzenie ¿yje w eschatologicznej nadziei na wype³nienie Królestwa Bo¿ego”129 .
Deklaracja dialogu reformowanych i zielonoœwi¹tkowców, ¿e dyskusja wokó³
Królestwa Bo¿ego nie mo¿e siê ograniczaæ tylko do teologii rzeczy ostatecznych,
lecz musi byæ tak¿e widziana jako „ogólna perspektywa” teologii chrzeœcijañskiej
i ¿ycia chrzeœcijañskiego”130 , znajduje swoje echo w wielu innych dialogach. Dialog z 1987 roku miêdzy Koœcio³ami starokatolickimi i prawos³awnymi stwierdza:
„Oczekiwanie eschatologiczne nie jest prze¿yciem beztreœciowym, poniewa¿ koniec tego œwiata zapocz¹tkowany ju¿ jest w samym Koœciele, reprezentuj¹cym
urzeczywistnianie siê Królestwa Bo¿ego, dokonuj¹ce siê w historii (…) Chrzeœcijanin nie dlatego d¹¿y do przysz³oœci, jakoby przepojony by³ niechêci¹ do tego
œwiata, przeciwnie, swoj¹ dzia³alnoœci¹ w œwiecie daje on œwiadectwo mi³oœci
Boga”131 . Dialog miêdzy Uczniami Chrystusa a Koœcio³em rzymskokatolickim z
1992 roku stwierdza: „W najg³êbszej pamiêci Koœcio³a Bo¿e dzia³anie zbawcze
stwarza w przesz³oœci przedsmak przemiany, tak ¿e przysz³oœæ œwita ju¿ w teraŸniejszoœci. Zbawienie, widziane w perspektywie Pisma Œwiêtego, roztacza siê od
przesz³oœci do przysz³oœci132 .
Królestwo Bo¿e jest eschatologicznie ratuj¹c¹ rzeczywistoœci¹, która dotyczy
ca³ego œwiata. Chocia¿ misja Koœcio³a ma udzia³ w dzia³aniu Bo¿ym w œwiecie,
dzia³anie to wykracza poza sferê Koœcio³a133 . S³u¿ba na rzecz królewskiego pano-

129

Word and Spirit, Church and World. Final Report of the international Pentecostal-Reformed Dialogue (2000),

nr 77.
Tam¿e, nr 78.
Dialog starokatolicko-prawos³awny. Eschatologia, VI.1, w: U. Küry, dz. cyt., s. 596-597.
132
Disciples of Christ – Roman Catholic Dialogue. The Church as Communion in Christ (1992), nr 38, w: Growth
in Agreement II…, s. 393-394.
133
Raport z trzeciej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego. Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu (1993), nr 263, 285-289, w: Bli¿ej wspólnoty…., s.
461, 470-471.
130
131

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

173

DIALOG REFORMOWANO-RZYMSKOKATOLICKI

wania Boga zachodzi wszêdzie tam, gdzie instytucje, wspólnoty i jednostki poprzez sprawiedliwoœæ przyczyniaj¹ siê do pokoju, wspó³czucia z cierpi¹cymi, zachowania i troski o stworzenie oraz do napominania i nawrócenia grzeszników.
W swoim powo³aniu do œwiadczenia o królewskim panowaniu Boga Koœció³ wyznaje, ¿e Jezus tak¿e poza Koœcio³em jest Chrystusem, tam, gdzie za takiego nie
zostaje uznany. Do œwiadectwa Koœcio³a nale¿y przy tym tak¿e krytyczne poznanie miejsc, w których s³u¿y siê Królestwu Bo¿emu. W tym kontekœcie Koœció³
jest wezwany, by wspó³pracowaæ z instytucjami, wspólnotami, ruchami i jednostkami i w ten sposób przyczyniaæ siê do Królestwa Bo¿ego, by identyfikowaæ
moce œmierci i grzechu, ostrzegaæ przed nimi i sprzeciwiaæ siê im niezale¿nie
od ponoszonych kosztów. Koœció³ ¿yje w antycypacji spe³nienia Królestwa Bo¿ego134 .
Chrzeœcijanie d¹¿¹ do jednoœci, aby Koœció³ sta³ siê wiarygodnym znakiem, instrumentem i przedsmakiem planu Bo¿ego, polegaj¹cym na zjednoczeniu wszystkich rzeczy w Chrystusie jako G³owie (Kol 1, 19). Tylko pojednana i jednaj¹ca
wspólnota wierna swojemu Panu, w której zostaj¹ przezwyciê¿one ludzkie podzia³y, mo¿e z pe³n¹ integralnoœci¹ przemawiaæ do wyobcowanego i podzielonego
œwiata i w ten sposób staæ siê wiarygodnym œwiadkiem Bo¿ego zbawczego dzia³ania w Chrystusie i przedsmakiem Królestwa Bo¿ego. Tylko w kontekœcie troski o
ludzk¹ jednoœæ poszukiwanie jednoœci koœcielnej jest stosowne. Jednoœæ Koœcio³a
nie jest po prostu celem samym w sobie, lecz znakiem, instrumentem i pierwocinami w Bo¿ym planie zbawienia zmierzaj¹cym do pojednania wszystkich rzeczy w
niebie i na ziemi przez Chrystusa135 . Mimo to wszystko jednoœæ Koœcio³a nie jest
po prostu œrodkiem do celu, jako ¿e Koœció³ cieszy siê ju¿ przedsmakiem spe³nienia, jest ona tylko jako ten przedsmak znakiem i instrumentem. ¯ycie w Chrystusie
jest celem i sensem, dla którego stworzono wszystkie rzeczy, nie œrodkiem wiod¹cym do innego celu136 .
Koœció³ wyznaje, ¿e Chrystus jest nosicielem orêdzia o panowaniu Bo¿ym i
wyzwoleniu ludzkoœci. Gdy Koœció³ wychodzi do œwiata, gdy przynosi ludziom
Ewangeliê i stara siê realizowaæ wiêcej sprawiedliwoœci i wiêcej pokoju, to pod¹¿a
za swoim Panem w rejony, które ju¿ s¹ Jego i gdzie On ju¿ dzia³a anonimowo.
Koœció³, który zosta³ za³o¿ony przez Chrystusa do uczestnictwa w ¿yciu pocho134
Anglican-Lutheran Dialogue. The Diaconate as Ecumenical Opportunity (1995), nr 15, w: Growth in Agreement II…, s. 42.
135
Anglican-Reformed Dialogue. God’s Reign and Our Unity (1984), nr 17, w: Growth in Agreement II…, s.
120; Raport z trzeciej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego. Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu (1993), nr 305, w: Bli¿ej wspólnoty…., s. 478.
136
Anglican-Reformed Dialogue. God’s Reign and Our Unity (1984), nr 29, w: Growth in Agreement II…, s.
123; Word and Spirit, Church and World. Final Report of the International Pentecostal-Reformed Dialogue (2000), nr
82; Deklaracja Drugiej Miêdzynarodowej Komisji Anglikañsko-Rzymskokatolickiej. Zbawienie a Koœció³ (1986, nr
30, SiDE 1987 nr 3 (19), s. 71.
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dz¹cym od Ojca, zostaje pos³any, by wiód³ œwiat do Jezusa Chrystusa, do swojej
pe³nej dojrza³oœci ku czci i chwale Ojca. Jest on powo³any do stania siê widzialnym œwiadkiem i znakiem przysz³ego Królestwa Pokoju. Koœció³ prowadzi swoj¹
misjê nie tylko przez to, co czyni i mówi, lecz tak¿e przez bycie tym czym jest,
jako ¿e do natury Koœcio³a nale¿y zwiastowanie S³owa s¹du i ³aski oraz s³u¿enie
Chrystusowi poprzez ubogich, uciskanych i zrozpaczonych. W szczególny sposób
gromadzi siê on jednak dla oddawania czci Bogu i modlitwy, aby stale na nowo
przyjmowaæ Bo¿e przykazanie i Jego pocieszenie oraz oddawaæ ho³d obecnoœci
Chrystusa w S³owie i Sakramencie. W oparciu o ten oœrodek i za pomoc¹ licznych
darów udzielanych przez Ducha, ¿yje on jako koinonia tych, którzy potrzebuj¹ pomocy i nawzajem sobie pomagaj¹137 .
Istnieje szczególna obecnoœæ Chrystusa w Koœciele, przez któr¹ przys³uguje mu
jedyna w swoim rodzaju rola w relacji do œwiata. Dlatego te¿ Koœció³ mo¿e sprostaæ swojemu powo³aniu tylko wówczas, gdy jego struktura i jego ¿ycie naznaczone jest mi³oœci¹ i wolnoœci¹. Stosownie do tego Koœció³ nie stara siê pozyskaæ ludzi dla sekularnego programu zbawienia, lecz chodzi mu o ich nawrócenie i s³u¿enie im w ten sposób. W jego zwiastowaniu Ewangelii tkwi jednoczeœnie silna
twórcza dynamika kulturowa. Jako koinonia Koœció³ sprzeciwia siê strukturom
ró¿nych obszarów nowoczesnego spo³eczeñstwa sekularnego, przeciwstawiaj¹c siê
ka¿demu rodzajowi wyzysku, ucisku, manipulacji jak równie¿ intelektualnego lub
politycznego nacisku. ¯yj¹c w pewnoœci o Bo¿ym przyjêciu w Chrystusie jako
nowy lud, Koœció³ jest przekonuj¹cym znakiem Bo¿ej mi³oœci dla ca³ego stworzenia i Jego celu wolnoœci dla wszystkich ludzi. Ewangelia Chrystusa gromadzi,
chroni i utrzymuje koinoniê Jego uczniów jako znak i pocz¹tek Jego Królestwa138 .
Koœció³ jest zatem powo³any, by ¿yæ jako ta si³a w ramach ludzkoœci, dziêki której
zostaje poœwiadczona Bo¿a wola odnowy, sprawiedliwoœci, wspólnoty i zbawienia
wszystkich narodów. Wyposa¿ony darami Ducha Œwiêtego i stale wzmacniany
S³owem i Sakramentem Chrystusa, Koœció³ jest pos³any przez Boga, aby poœwiadczyæ i zwiastowaæ temu u³omnemu œwiatu Królestwo Bo¿e. W tej swojej misji
Koœció³ jest now¹ wspólnot¹ tych, którzy chc¹ s³u¿yæ Królestwu Bo¿emu ku chwale Boga i dla dobra ludzi139 .

137
Raport koñcowy z dialogu miêdzy Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Sekretariatem do
Spraw Jednoœci Chrzeœcijan. Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i œwiecie (1977), nr 54, SiDE 1988 z. 1 (21), s. 85.
138
Tam¿e, nr 54-56, s. 85n.
139
Commission on Faith and Order, Church and World: The Unity of the Church and the Renewal of the Human
Community (1990), Chapter III, “Kingdom-Church-Humanity”, nr 8.
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V. Oœwiadczenia w sprawie ró¿nych punktów widzenia
Dialog miêdzy zielonoœwi¹tkowcami a Koœcio³em rzymskokatolickim z 1982
roku wyartyku³owa³ brak zgodnoœci w odniesieniu do kwestii, czy niechrzeœcijanie mog¹ lub nie mog¹ byæ odbiorcami ¿ywotnych impulsów Ducha Œwiêtego.
Raport z dialogu reformowano-zielonoœwi¹tkowego stwierdza, ¿e wœród zielonoœwi¹tkowców jest brak zgody co do roli Ducha Œwiêtego w zachowaniu, odnowie
i przemianie ludzkiego spo³eczeñstwa. Ten sam dialog wymienia ró¿ne sposoby
krytyki struktur spo³ecznych, przy czym przyznaje siê, ¿e misje zielonoœwi¹tkowe nie zawsze postêpowa³y w sposób prorocki z wyzwaniami spo³ecznymi i
strukturalnymi. Dialog reformowano-rzymskokatolicki z 1977 roku widzi ró¿nice w sposobie podejœcia do zwi¹zku etyki i polityki: „Wszyscy byli zgodni co do
tego, ¿e decyzje etyczne, które wynikaj¹ z pos³annictwa o królestwie Bo¿ym i
przyjêcia go z wiar¹, rozci¹gaj¹ siê tak¿e na obszar polityki. Przy okazji da³o siê
zauwa¿yæ, i¿ wœród przedstawicieli obu wyznañ byli tacy, którzy podkreœlali koniecznoœæ i mo¿liwoœæ podejmowania konkretnych decyzji politycznych w oparciu o pos³annictwo nowotestamentowe, jak i tacy, którzy zalecali tutaj pewn¹
powœci¹gliwoœæ”140 . Eklezjologiczne ró¿nice zostaj¹ potwierdzone w Raporcie
reformowano-rzymskokatolickim z 1990 roku, który stwierdza: „Prócz tego ró¿nimy siê w rozumieniu istoty grzechu w Koœciele (…) w ró¿ny sposób widzimy
relacjê miêdzy Koœcio³em a Królestwem Bo¿ym. Reformowani trzymaj¹ siê bardziej obietnicy ‘jeszcze nie’, katolicy podkreœlaj¹ bardziej rzeczywistoœæ daru
‘ju¿ teraz’”141 . Dialog miêdzy zielonoœwi¹tkowcami a Koœcio³em rzymskokatolickim notowa³ w 1990 roku: „Chocia¿ zielonoœwi¹tkowcy rzymskokatolickiego
rozumienia (…) Koœcio³a jako ‘poniek¹d sakramentu’ nie przyjmuj¹, to jednak
na swój w³asny sposób potwierdzaj¹, ¿e Koœció³ jest znakiem i instrumentem
zbawienia”142 .

Konkluzje
Wobec faktu, ¿e wszystkie te miêdzynarodowe dwustronne dialogi s¹ dowodem
wspólnego zainteresowania Królestwem Bo¿ym, jak i relacj¹ Królestwa do Koœcio³a i œwiata/stworzenia, jest rzecz¹ interesuj¹c¹ uwzglêdnienie ró¿nych akcentów, które odzwierciedlaj¹ zarówno cechy szczególne zaanga¿owanych Koœcio³ów,
140
Raport koñcowy z dialogu miêdzy Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Sekretariatem do
Spraw Jednoœci Chrzeœcijan. Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i w œwiecie (1977), nr 23, SiDE 1988 z. 1 (21), s. 78.
141
Miêdzynarodowy dialog reformowano-rzymskokatolicki, druga faza: 1984-1990. Ku wspólnemu rozumieniu
Koœcio³a, nr 122, SiDE 2000 z. 2 (46), s. 112-113.
142
Pentecostal-Roman Catholic Dialogue. Perspektives on Koinonia (1985-1989), nr 94, Growth in Agreement
II…, s. 748.
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jak równie¿ podjête kwestie o charakterze koœcielno-dziel¹cym. Tak wiêc na przyk³ad dialog miêdzy luteranami i katolikami z 1993 roku na temat Koœció³ i usprawiedliwienie potwierdza: „Moc Królestwa Bo¿ego, któr¹ zwiastuje Jezus, jest
usprawiedliwiaj¹c¹, przyczyniaj¹c¹ siê do zbawienia mi³oœci¹ Boga”143 . W dialogach anglikañsko-luterañskim i anglikañsko-rzymskokatolickim temat Królestwa
Bo¿ego jest powi¹zany wielokrotnie z konceptem koinonii. Z kolei dialogi z udzia³em zielonoœwi¹tkowców i reformowanych pokazuj¹ znowu szczególne zainteresowanie relacjami miêdzy Królestwem Bo¿ym a œwiatem. Wreszcie dialogi z Koœcio³ami metodystycznymi przywi¹zuj¹ czêsto szczególn¹ wagê do œwiêtoœci i duchowego wzrostu.

Lista uczestników
Cz³onkowie rzymskokatoliccy
Most Rev. Anthony J. Farquhar, biskup pomocniczy Down i Connor, Irlandia
Pó³nocna (wspó³przewodnicz¹cy)
Rev. Prof. William Henn OFMCap, Uniwersytet Papieski Gregoriana, Rzym,
W³ochy
Rev. Dr Henry O’Brien, Hamilton, Szkocja
Msgr. John A. Radano, Papieska Rada do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan, Pañstwo
Watykan (wspó³sekretarz)
Rev. Prof. Benedict T. Viviano OP, Institut Biblique, Université Miséricorde,
Freiburg, Szwajcaria
Doradcy
S. dr Donna Geernaert SC, Mount Saint Vincent Mother House, Halifax, N.S.,
Kanada
Rev. Prof. John Fuellenbach SVD, Rzym, W³ochy
Dom Michel Van Parys OSB, Monastere de la Ste Croix, Chevetogne, Belgia
Dom Emmanuel Lanne OSB (1998), Monastere de la Ste Croix, Chevetogne,
Belgia
Rev. Stuart C. Bate OMI (2001), Saint Joseph’s Theological Institute, Hilton,
Afryka po³udniowa
Rev. Timothy Barlett (2002), St. Mary’s University College, Belfast, Irlandia
Pó³nocna
143
Raport z trzeciej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Luterañsko-Rzymskokatolickiego. Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu (1993), nr 22, w: Bli¿ej wspólnoty…., s. 372.
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Cz³onkowie reformowani
Rev. Dr Milan Opoèenský (1998), Praga, Republika Czeska
Rev. Prof. Russel Botman (1999-2001), University of Stellenbosch, Western
Cape, Afryka po³udniowa (wspó³przewodnicz¹cy)
Rev. Prof. Alasdair I. C. Heron, Uniwersytet w Erlandze, Niemcy
Rev. Prof. Leo J. Koffeman, Uniwersytet Teologiczny w Kampen, Holandia
Rev. Principal Huang Po-Ho, Tainan Theological College and Seminary, Tainan,
Tajwan
Rev. Maria Luiza Rückert, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Villa Velha,
Espirito Santo, Brazylia
Rev. Principal Peter Wyatt, Emmanuel College, Toronto, Kanada
Rev. Dr Henry Wilson (1998), Mangalore, Indie
Rev. Dr Odair P. Mateus, Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych, Genewa, Szwajcaria (wspó³sekretarz)
Doradcy
Prezydent Dr Heidi Hadsell, Hartfort Seminary, Hartfort CT, USA
Rev. Prof. Rathnakara Sadananda, Karnataka Theological College, Bangalore,
Indie
Rev. Prof. Dirk Smit (2001), University of Stellenbosch, Western Cape, Afryka
po³udniowa
Rev. Dr David Stevens (2002), Belfast, Irlandia Pó³nocna
T³umaczenie na podstawie tekstu angielskiego i niemieckiego
Karol Karski
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BISKUP JAN SZERUDA
(1889 – 1962)

PREKURSOR RUCHU EKUMENICZNEGO
W POLSCE

Biskup Jan Szeruda zetkn¹³ siê z ruchem ekumenicznym bardzo wczeœnie.
Wkrótce po uzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê kierownictwo Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, widz¹c w m³odym duchownym kandydata, który móg³by
obj¹æ katedrê jêzyka hebrajskiego i egzegezy Starego Testamentu przy powstaj¹cym w³aœnie Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, wys³a³o go w 1919 na specjalistyczne studia do Bazylei. W tym czasie obradowa³y w
Szwajcarii konferencje trzech nurtów ruchu ekumenicznego: Œwiatowego Zwi¹zku
Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów (ŒZKP),
Praktycznego Chrzeœcijañstwa oraz Wiary i Ustroju Koœcio³a. Ks. J. Szeruda, chocia¿ osobiœcie w nich nie uczestniczy³, ¿ywo interesowa³ siê ich wynikami, a po
powrocie do kraju, ju¿ jako profesor Wydzia³u Teologii Ewangelickiej, mia³ mo¿noœæ bli¿ej zetkn¹æ siê z dwoma sekretarzami ŒZKP – lordem Willoughby Dickinsonem (1859-1943) i dr. Aleksandrem Ramsay’em – którzy przyjechali do Polski
w 1922, aby zorganizowaæ tu oddzia³ krajowy Zwi¹zku1 .
W styczniu 1923 dosz³o do oficjalnego powo³ania oddzia³u polskiego ŒZKP, do
którego w³¹czy³o siê szeœæ Koœcio³ów ewangelickich (luterañskich, reformowanych i unijnych). Przyjêty statut przewidywa³, ¿e sprawami bie¿¹cymi oddzia³u
kierowaæ bêd¹ dwa najwiêksze Koœcio³y ewangelickie: Ewangelicko-Augsburski
w Warszawie i Ewangelicko-Unijny w Poznaniu (od 1930 uprawnienie to przys³ugiwa³o te¿ Koœcio³owi prawos³awnemu). Kierownictwo biura oddzia³u krajowego
trzykrotnie spoczywa³o w rêkach w³adz Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
1

Por. „G³os Ewangelicki” (skrót: GE) nr 35 z 27 sierpnia 1922, nr 47 z 19 listopada 1922 i nr 49 z 3 grudnia 1922.
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(1925-26, 1929-30, 1935-36) i ks. bp Juliusz Bursche (1862-1942) za ka¿dym razem powierza³ funkcjê sekretarza ks. prof. Janowi Szerudzie2 . By³ to zapewne dowód zaufania do jego osoby i uznania dla kwalifikacji ekumenicznych. Chocia¿
prof. Szeruda nie by³ oficjalnym delegatem swojego Koœcio³a do oddzia³u krajowego, to jednak zapraszano go na niektóre posiedzenia3 . By³ równie¿ obecny na I
Powszechnym ZjeŸdzie Ewangelików w Wilnie (1926), kiedy powo³ywano do
¿ycia Radê Koœcio³ów Ewangelickich w Polsce4 .
Kontakt ks. prof. J. Szerudy z ŒZKP nie ogranicza³ siê do pe³nienia funkcji sekretarza oddzia³u krajowego. Dwukrotnie uczestniczy³ on w obradach Rady Miêdzynarodowej Zwi¹zku (Sztokholm, 1925 i Chamby, 1935)5 oraz w konferencji
poœwiêconej mniejszoœciom (Chamby, 1935)6 . Konferencja M³odzie¿y ŒZKP
(Sjöstrand, 1938), w której osobiœcie nie wzi¹³ udzia³u, wybra³a go cz³onkiem-korespondentem Ekumenicznej Konferencji M³odzie¿y7 .
Wraz z trzema innymi przedstawicielami Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego by³ obecny w 1923 w Eisenach, gdy powo³ywano do ¿ycia Œwiatowy Konwent Luterañski, poprzednika Œwiatowej Federacji Luterañskiej8 .
Ks. prof. J. Szeruda wchodzi³ te¿ w sk³ad trzyosobowej delegacji Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego na I Œwiatow¹ Konferencjê Koœcio³ów do Spraw
Praktycznego Chrzeœcijañstwa (Sztokholm, 1925)9 . Jeszcze przed rozpoczêciem
siê konferencji zamieœci³ w „G³osie Ewangelickim” cykl artyku³ów pod trochê nieadekwatnym tytu³em: „Sobór Koœcio³ów Ewangelickich w Sztokholmie”10 , przedstawiaj¹c w nich szczegó³owo problematykê przysz³ych obrad. Po konferencji
sztokholmskiej prze³o¿y³ i opublikowa³ w Polsce tekst jej orêdzia11 , a w specjal-

2
Por. Handbook of the World Alliance 1925, London 1925, s. 17, Handbook…1926, s. 17; Handbook …1929,
s. 19, Handbook…1930, s. 21, Handbook…1935, s. 106.
3
Œwiadcz¹ o tym protoko³y z posiedzeñ w dniu 3 lipca 1925, 16 grudnia 1926, 13 listopada 1931, 10 marca 1932,
26 kwietnia 1933 i 17 grudnia 1934, znajduj¹ce siê w Archiwum Ekumenicznym w Berlinie, zespó³ angielski akta
ŒZKP, sygnatura EIIh26 (fotokopie w posiadaniu autora).
4
Por. W. Gastpary, D¹¿enia ekumeniczne Koœcio³ów ewangelickich w Polsce w okresie miêdzywojennym,
„Rocznik Teologiczny ChAT 1966”, Warszawa 1966, s. 94 (lista uczestników).
5
Sechste Tagung des Internationalen Komitees, Stockholm, 6.-8. August 1925. Tagesordnung, Protokoll, Berichte
und Memoranden, London 1925, s. 5n; Ninth International Conference held at Chamby, Montreux, August 12-18,
1935, including the Minutes of the International Council of the Alliance, Geneva 1935, s. 31n.
6
Archiwum Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie, zespó³ ŒZKP, sygnatura D 212/4:Proces-verbal de la Conference de Minorités, tenne a Chamy-sur-Montreux, du 8 au 10 aout 1935, s. 1 (fotokopia w posiadaniu autora).
7
Tam¿e, Box: Ecumenical Youth Commission. International Christian Leaders Conference, Sjöstrand 1938.
8
Z podró¿y do Niemiec, „G³os Ewangelicki” 1923 nr 36-39, 41-42, 44-47.
9
Die Stockholmer Weltkirchenkonferenz. Vorgeschichte, Dienst und Arbeit der Weltkonferenz für Praktisches
Christentum 19.-30. August 1925. Amtlicher Deutscher Bericht im Auftrage des Fortsetzungs-Ausschusses erstattet
von Adolf Deißmann, Berlin 1926, s. 48. W sk³ad trzyosobowej delegacji poza ks. Prof. Szerud¹ wchodzili:
bp Juliusz Bursche i prof. Józef Buzek.
10
Numery 32-35 z 1925.
11
GE nr 37 z 13 wrzeœnia 1925.

180 SYLWETKI

PREKURSOR RUCHU EKUMENICZNEGO W POLSCE

nych odczytach (w Warszawie, Czêstochowie i Cieszynie) stara³ siê rozpropagowaæ jej uchwa³y i znaczenie12 .
Komitet Kontynuacji Pracy Praktycznego Chrzeœcijañstwa na posiedzeniu w
Bernie (1926) wybra³ ks. prof. J. Szerudê na jednego z cz³onków komisji profesorów teologii13 , w której pracowa³ do 1937. Dwukrotnie uczestniczy³ w obradach
Rady Ekumenicznej Praktycznego Chrzeœcijañstwa (Chexbres, 1930; Chamby,
1935), zastêpuj¹c ks. bp. Juliusza Burschego14 . Gdy w lipcu 1931 zmar³ za³o¿yciel
tego ruchu, ks. abp Natan Söderblom, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce
wydelegowa³ ks. prof. Szerudê na uroczystoœci ¿a³obne do Uppsali. W dwa lata
póŸniej Szwedzi wydali ksi¹¿kê poœwiêcon¹ pamiêci tego wielkiego ekumenisty i
do wspó³pracy poprosili 70 autorów z 21 krajów, w tym tak¿e ks. Szerudê15 . Nie
by³a to zreszt¹ jedyna publikacja og³oszona przez niego za granic¹. W znanym periodyku ekumenicznym ukazuj¹cym siê w Anglii opublikowa³ Profesor artyku³
poœwiêcony d¹¿eniom ewangelików w Polsce do jednoœci16 . By³ te¿ autorem artyku³u o ewangelickiej literaturze i prasie koœcielnej, który ukaza³ siê w pracy zbiorowej dotycz¹cej Koœcio³ów ewangelickich w Polsce17 . Podawa³ w nim najwa¿niejsze informacje o wp³ywie ¿ycia religijnego i narodowego na rozwój literatury i
prasy wydawanej przez poszczególne Koœcio³y, informacje uzupe³nione wykazem
wszystkich czasopism koœcielnych.
Nie tylko w posiedzeniach o charakterze ekumenicznym, lecz tak¿e na miêdzynarodowej arenie protestanckiej prof. J. Szeruda zastêpowa³ kilkakrotnie bp. Juliusza Bursche. W jego imieniu reprezentowa³ Koœció³ w posiedzeniach Œwiatowego
Zwi¹zku Protestanckiego w Pradze i Podiebradach w 1936, wyg³aszaj¹c przy okazji dwa wyk³ady. W tym samym roku uczestniczy³ w uroczystoœciach w Liptowskim Mikulaszu na S³owacji z okazji 300-lecia kancjona³u Jerzego Trzanowskiego
oraz w jubileuszowych uroczystoœciach reformacyjnych w Kopenhadze18 .
W po³owie lat trzydziestych XX w., w zwi¹zku z przygotowywaniem ustawy
reguluj¹cej stan prawny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, wzmog³y
siê ataki protestanckich kó³ niemieckich w kraju i za granic¹ na bp. Burschego i

12
13

Tam¿e, nry 40 z 4 paŸdziernika 1925, 44 z 1 listopada 1925, 9 z 28 lutego 1926.
Niederschrift der Sitzungen des Fortsetzungsausschusses vom 26. bis 30. August 1926 in Bern, London 1926,

s. 4n.
14
J. Szeruda, Dzia³alnoœæ ks. biskupa Juliusza Burschego w okresie miêdzywojennym, „Stra¿nica Ewangelicka”
1952 nr 6.
15
J. Szeruda, Medan dager varar…, [w:] Hagkomster och Livsintryck. Till Minnet av Nathan Söderblom av
Utlänska Författare, Uppsala 1933, s. 397-400.
16
J. Szeruda, Evangelical Unity in Poland, „Goodwill” 1927 nr 1.
17
J. Szeruda, Die evangelisch-kirchliche Literatur und Presse in Polen, [w:] F. Siegmund-Schultze (red.), Die
evangelischen Kirchen in Polen (Ekklesia V), Leipzig 1938, s. 252-270.
18
J. Szeruda, Dzia³alnoœæ ks. biskupa Juliusza Burschego w okresie miêdzywojennym, „Stra¿nica Ewangelicka”
1952 nr 6, s. 74.
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jego najbli¿szych wspó³pracowników. W prasie ró¿nych krajów ukazywa³y siê artyku³y przedstawiaj¹ce w fa³szywym œwietle sytuacjê protestantyzmu w naszym
kraju. Ks. prof. J. Szeruda zareagowa³ wówczas artyku³em, w którym – broni¹c
polskiej racji stanu – stara³ siê prostowaæ b³êdne informacje szerzone przez protestantów niemieckich19 .
W okresie miêdzywojennym Profesor propagowa³ szeroko ideê ekumeniczn¹
w polskiej prasie ewangelickiej. Korzystaj¹c z czasopism i materia³ów zagranicznych, informowa³ czytelników polskich o ró¿nych wydarzeniach i dzia³alnoœci Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów i ruchu Praktycznego Chrzeœcijañstwa20 . Gdy w 1929 przej¹³
odpowiedzialnoœæ za Polsko-Ewangelickie Biuro Prasowe (Ew.-Pol.), zadba³ o
to, by rozsy³ane komunikaty i informacje nie pomija³y problematyki ekumenicznej. Jako kierownik „Ew.-Polu” utrzymywa³ sta³y kontakt z „Biuletynem ekumenicznym” w Genewie, nadsy³aj¹c mu bie¿¹ce informacje o ¿yciu Koœcio³ów w
Polsce.
Podczas II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Oxfordzie (1937), z ramienia Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce status delegata mia³ jedynie bp Juliusz Bursche. Natomiast ks. prof.
J. Szeruda by³ delegatem-obserwatorem, tzn. móg³ uczestniczyæ we wszystkich
posiedzeniach plenarnych, lecz nie móg³ g³osowaæ21 . Zgodnie z przepisami by³
te¿ wy³¹czony z pracy w sekcjach. W Oxfordzie sta³ siê wielk¹ podpor¹ dla bpa
J. Burschego. Okaza³o siê bowiem, ¿e wœród delegatów rozpowszechniana jest
broszura pt. „Koœció³, naród i pañstwo. Raport o po³o¿eniu Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce”. Jako autor widnia³ na ok³adce A.G.H. Hoogenhuyze, przewodnicz¹cy Oddzia³u Holenderskiego Œwiatowego Zwi¹zku Protestanckiego22 . Przebywa³ on w Polsce dla zebrania materia³u o po³o¿eniu Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego, ale informacji zasiêga³ jedynie u przedstawicieli
grupy niemieckiej. Dane, zawarte w pracy, by³y nieœcis³e i tendencyjne23 . Dalszy
bieg wypadków ks. Szeruda opisa³ nastêpuj¹co: „Wyzwanie pod adresem Polski
wymaga³o natychmiastowej reakcji. Na obszerne wywody nie by³o czasu. Zebraliœmy siê póŸnym wieczorem we dwóch do przygotowania repliki i skoñczyliœmy
j¹ przed drug¹ godzin¹ w nocy. Mia³em i wtedy przyk³ad pracy ks. Burschego,
The Protestant Churches of Poland, „Slavonic Review”, London 1937-38, s. 616-628.
Teksty te zamieszcza³ przewa¿nie w “G³osie Ewangelickim”.
21
Por. Kirche und Welt in Ökumenischer Sicht. Bericht der Weltkonferenz von Oxford über Kirche, Volk und
Staat, Genf 1938, s. 287n (lista uczestników).
22
A.G.H. Hoogenhuyze, Kirche, Volk und Staat In Polen. Ein Bericht über die Lage der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, , Amsterdam 1937. Broszura ta ukaza³a siê równie¿ w jêzyku angielskim.
23
Ju¿ po wybuchu drugiej wojny œwiatowej ks. Richard Kammel z Koœcio³a Ewangelicko-Unijnego w Poznaniu
przyzna³, ¿e autorem broszury by³ on sam, a Hoogenhuyze jedynie j¹ podpisa³. Por. R. Kammel, Eine Geschichte der
letzten 20. Jahre in Polen, „Posener Evangelischer Kirchenblatt” 1940 nr 12, s. 354.
19

20
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który szybko potrafi³ uchwyciæ istotê zagadnienia i trafnie umia³ operowaæ argumentami. OdpowiedŸ by³a g³ównie jego dzie³em. Nastêpnego dnia zdo³a³em
przepisaæ elaborat i postaraæ siê o powielenie go. Oko³o po³udnia delegaci otrzymali nasz¹ ‘OdpowiedŸ’”24 .
Ca³a sprawa nie zakoñczy³a siê jednak na „Odpowiedzi”25 . 16 lipca 1937 poproszono ks. Jana Szerudê, by na posiedzeniu sekcji, która zajmowa³a siê stosunkami
wyznaniowymi w poszczególnych pañstwach, wyg³osi³ referat na temat protestantyzmu w Polsce. Zapozna³ on zebranych ze statystyk¹ wyznaniow¹, sprawami narodowoœciowymi i wyznaniowymi oraz z now¹ ustaw¹ Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Mówca musia³ odpieraæ argumenty zw³aszcza ks. Richarda Hildta z
Koœcio³a Ewangelicko-Unijnego w Poznaniu, który stara³ siê przekonaæ uczestników, ¿e nowa ustawa jest szkodliwa dla Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Ks.
prof. J. Szeruda odpowiada³ na stawiane zarzuty spokojnie i rzeczowo26 .
Kierownictwo Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, wzorem wielu
innych Koœcio³ów luterañskich w œwiecie, zapatrywa³o siê pozytywnie na praktyczn¹ wspó³pracê Koœcio³ów ró¿nych tradycji, natomiast wobec d¹¿eñ do zbli¿enia dogmatycznego zajmowa³o postawê pe³n¹ rezerwy. Jego przedstawiciele
nie wziêli udzia³u w I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Wiary i
Ustroju w Lozannie (1927), a zanosi³o siê na to, ¿e i na II Œwiatow¹ Konferencjê
do Edynburga nikt nie pojedzie. Jeszcze 17 kwietnia 1937, a wiêc cztery miesi¹ce przed rozpoczêciem obrad, bp Bursche informowa³ prof. Henri Claviera, sekretarza ruchu Wiara i Ustrój: „Koœció³ nasz nie uczestniczy w ruchu Wiara i
Ustrój i nie wyœle ¿adnego przedstawiciela do Edynburga”27 . Clavier nie da³ jednak za wygran¹ i w miesi¹c póŸniej przyby³ do Polski, gdzie przeprowadzi³ rozmowy z przywódcami Koœcio³ów ewangelickich i prawos³awnego. W swoim raporcie (zachowanym w archiwum Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie)
wspomina, ¿e do zmiany decyzji bp. Burschego przyczyni³ siê w du¿ej mierze ks.
prof. J. Szeruda. Ostatecznie stanê³o na tym, ¿e w³aœnie jego wyznaczy³ bp Bursche na delegata do Edynburga28 . Delegat KEA pracowa³ w sekcji II, która zajê³a
siê tematem: „Koœció³ Chrystusa a S³owo Boga”29 .
24
J. Szeruda, Dzia³alnoœæ ks. biskupa Juliusza Burschego w okresie miêdzywojennym, „Stra¿nica Ewangelicka”
1952 nr 6.
25
Archiwum Ekumeniczne w Berlinie, zespó³ kraje i mniejszoœci, sygn. L VIII 20: J. Bursche, Kurze Antwort
auf die Schrift „Kirche, Volk und Staat in Polen. Ein Bericht über die Lage der Evangelisch-Augsburgischen Kirche
in Polen”; por. tak¿e: Kirche, Volk und Staat in Polen, “Posener Evangelischer Kirchenblatt” 1937 nr 11, s. 482-484.
26
GE nr 32 z 8 sierpnia 1937.
27
Archiwum ŒRK, Faith & Order 1927-1946, Box 21.
28
Tam¿e, list bpa J. Burschego z 30 maja 1937.
29
Das Glaubensgespräch der Kirchen. Die zweite Weltkonferenz über Glauben und Kirchenverfassung abgehalten in Edinburgh vom 3.-18. August 1937, Zollikon-Zürich 1940, L. Hodgson (red.), s. 388nn (lista uczestników); por.
K. Karski, Rocznice ekumeniczne”, Jednota” 1977 nr 6, s. 5-8.
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Druga wojna œwiatowa nie stanê³a na przeszkodzie zaanga¿owaniu ekumenicznemu ks. Jana Szerudy. Przeciwnie, nale¿a³ on do grona ok. 20 osób – ewangelików
augsburskich, reformowanych, metodystów, ewangelicznych chrzeœcijan, mariawitów i cz³onków Koœcio³a narodowego – którzy od 1940 odbywali w Warszawie
konspiracyjne zebrania ekumeniczne. Wszed³ w sk³ad Tymczasowej Rady Ekumenicznej, która ukonstytuowa³a siê pod koniec 1942. Wraz z 10 przedstawicielami
piêciu Koœcio³ów podpisa³ (na zebraniu odbywaj¹cym siê w marcu 1944 w kaplicy
metodystycznej w Warszawie) ekumeniczne „Wyznanie Wiary Polskich Chrzeœcijan” (Konfesja Polska) – formu³uj¹ce zasady dogmatyczne, uznane za wspólne
dobro30 .
Gdy 15 listopada 1946 ukonstytuowa³a siê Polska Rada Ekumeniczna, zrzeszaj¹ca 12 Koœcio³ów, ks. prof. J. Szeruda, pe³ni¹cy wówczas funkcjê zastêpcy biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, zosta³ jednym z jej piêciu wiceprezesów; by³ nim do 195131 . Ponadto by³ wiceprzewodnicz¹cym (1946-48) i przewodnicz¹cym (1949) Komitetu Odbudowy Koœcielnej32 i prezesem Komisji
Pojednawczej33 . Mimo obci¹¿enia rozlicznymi obowi¹zkami (w dalszym ci¹gu by³
profesorem Wydzia³u Teologii Ewangelickiej UW) znajdowa³ czas na to, by swoj¹
rozleg³¹ wiedzê przekazywaæ ekumenicznej wspólnocie. Bywa³, na przyk³ad, referentem na organizowanych przez PRE tygodniach biblijnych w Warszawie i £odzi.
Podczas Tygodnia Biblijnego w Warszawie (16-22 czerwca 1947) wyg³osi³ dwa
referaty: „Jezus Chrystus a Pismo Œwiête Starego Testamentu” oraz „Biblia jako
Ÿród³o ¿ycia duchowego”, a podczas akademii w Sali „Roma” (22 czerwca 1947),
koñcz¹cej tydzieñ, przedstawi³ wyk³ad „Biblia w ¿yciu narodu”34 . Podczas podobnej imprezy zorganizowanej w £odzi (4-9 listopada 1947) wyg³osi³ wyk³ad: „Biblia a nasze ¿ycie duchowe”35 .
Bp Jan Szeruda przedstawi³ na posiedzeniu Rady Ekumenicznej 19 paŸdziernika 1948 wniosek, aby IV niedzielê Adwentu przeznaczyæ na „Niedzielê Pokoju”
poœwiêcon¹ modlitwom o pokój dla œwiata36 . Propozycj¹ t¹ nawi¹zywa³ do idei,
realizowanej od pocz¹tku lat dwudziestych XX w. przez Œwiatowy Zwi¹zek Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów. Równie¿ Polski
„Koœció³ Powszechny” (organ Rady Ekumenicznej w Polsce), 1947 nr 1-2, s. 28-30.
Por. protoko³y posiedzeñ Rady Ekumenicznej z 28 stycznia 1948, 9 czerwca 1949 i 30 marca 1951, „Studia i
Dokumenty Ekumeniczne” 2007 nr 1-2, s. 241, 255, 274.
32
Protoko³y posiedzeñ Rady Ekumenicznej z 16 listopada 1946, 23 stycznia 1948, 9 czerwca 1949, tam¿e,
s. 216, 241, 255.
33
Protoko³y posiedzeñ Rady Ekumenicznej z 12 grudnia 1946, 23 stycznia 1948, 9 czerwca 1949, tam¿e, s. 218,
242, 255.
34
X.Z.M., Ekumeniczny Tydzieñ Biblijny, „Koœció³ Powszechny” 1947 nr 3-4, s. 18-20.
35
A.G., Ekumeniczny Tydzieñ Biblijny w £odzi, tam¿e, 1948 nr 1, s. 10-11.
36
Protokó³ Rady Ekumenicznej z 19 paŸdziernika 1948, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2007 nr 1-2,
s. 249.
30

31
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Oddzia³ tej organizacji obchodzi³ corocznie Niedzielê Pokoju37 . Prezydium Rady
przyjê³o jego propozycjê, ustalaj¹c, ¿e niedziela 19 grudnia 1948 „bêdzie obchodzona we wszystkich zjednoczonych Koœcio³ach jako niedziela pokoju i jednoœci”38 .
Udziela³ siê te¿ na miêdzynarodowej arenie ekumenicznej. Podczas pobytu w
Szwajcarii (1947) zabiega³ o pomoc materialn¹ i finansow¹ dla zniszczonych spo³ecznoœci chrzeœcijañskich w Polsce, a jednoczeœnie wyk³ada³ goœcinnie w Instytucie Ekumenicznym w Bossey k. Genewy. Wraz z ks. Zygmuntem Michelisem
(1890-1977), ówczesnym prezesem Rady Ekumenicznej, by³ delegatem Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego na I Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie (1948). Spotka³o go tam szczególne wyró¿nienie – wybrany zosta³ w sk³ad 90-osobowego Komitetu Naczelnego, najwy¿szego (w okresie
miêdzy zgromadzeniami ogólnymi) gremium Rady39 . Jednak¿e nasilaj¹ca siê
„zimna wojna” uniemo¿liwi³a mu w latach nastêpnych uczestniczenie w pracach
Rady. O przebiegu i wynikach Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie informowa³ rzeczowo uczestników plenarnego zebrania Rady Ekumenicznej oraz czytelników „Stra¿nicy Ewangelicznej”, dwutygodnika wydawanego przez Koœció³ Ewangelicko-Augsburski.
Podczas posiedzenia plenarnego Rady Ekumenicznej 19 paŸdziernika 1948 r.40
obaj delegaci Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego podzielili siê swoimi wra¿eniami z tego wa¿nego wydarzenia ekumenicznego. W spotkaniu, poza reprezentantami Koœcio³ów cz³onkowskich, wziêli te¿ udzia³ przedstawiciele Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
Ks. bp J. Szeruda omówi³ na wstêpie fazy organizowania siê Œwiatowej Rady
Koœcio³ów. Wspomnia³, ¿e Rosyjski Koœció³ Prawos³awny mimo zaproszenia nie
uczestniczy³ w Zgromadzeniu w Amsterdamie. Rosjanie swoj¹ nieobecnoœæ „wyt³umaczyli tym, ¿e ruch ekumeniczny reprezentowany w Amsterdamie odszed³ od
pierwotnych zasad przyjêtych w swych za³o¿eniach oraz w duchu pierwotnego
chrystianizmu i sta³ siê bardziej politycznym”. Nastêpnie sprawozdawca okreœli³
stosunek Koœcio³a Rzymskokatolickiego do ŒRK jako „ca³kiem separatystyczny”.
Stwierdzi³ równie¿, ¿e „zainteresowanie siê Kongresem ze strony czynników pañstwowych by³o wiêksze ni¿ kiedykolwiek – czego dowodem by³a obecnoœæ ponad
240 przedstawicieli prasy ca³ego œwiata”.

Por. „G³os Ewangelicki” nr 51 z 21 grudnia 1924.
„Koœció³ Powszechny” 1948 nr 11, s. 3.
39
Por. Die erste Vollversammlung des Oekumenischen Rates der Kirchen, in Amsterdam, vom 22. August bis 4.
September 1948, Zürich 1948, s. 294.
40
Protokó³ Rady Ekumenicznej z 19 paŸdziernika 1948, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2007 nr 1-2, s.
246-250.
37
38
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Naczelnym zadaniem Zgromadzenia by³o – w opinii bp. J. Szerudy – „wy³onienie wspólnego przedstawicielstwa do reprezentacji wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Nastêpnie wy³oni³y siê inne zagadnienia, traktuj¹ce o wp³ywie religii i
Ewangelii na sprawy pokoju i kszta³towanie siê ¿ycia narodowego”. Obrady by³y
urozmaicone nabo¿eñstwami i Komuni¹ Œw. „w ró¿nych obrz¹dkach – co by³o
wyrazem pewnej jednoœci chrzeœcijañskiej”.
Dzieñ 23 sierpnia 1948 roku, w którym utworzono Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów,
to – zdaniem bp. Szerudy – moment, który nale¿y traktowaæ jako historyczny, w
¿yciu chrzeœcijañstwa jest wyrazem wspólnych d¹¿eñ do jednoœci. „W programowych referatach uwydatnia³a siê myœl, ¿e Koœció³ ma zadanie realizowaæ Królestwo Bo¿e na ziemi – Królestwo sprawiedliwoœci i pokoju – poza systemami stworzonymi przez ludzi. Dominowa³a tu myœl teologiczna z Bazylei, która sta³a siê
oœrodkiem w ostatnich czasach, najpowa¿niejszym Ÿród³em myœli chrzeœcijañskiej”.
Referent zwróci³ szczególn¹ uwagê na wyst¹pienia dwóch prelegentów: Johna
Fostera Dullesa (1888-1959) z USA i ks. prof. Josefa L. Hromadki (1889-1969) z
Czechos³owacji. „Teza prof. Hromadki brzmia³a – ¿e cywilizacja zachodnia bur¿uazyjna ju¿ siê skoñczy³a. Jest pewna pró¿nia. Narody szukaj¹ rozwi¹zania i nowej treœci – tym siê t³umaczy chaos i niepokój. Zachód jest obarczony chorobami:
sceptycyzmem, rozk³adem moralnym itd.
Wyk³ad Hromadki by³ atakiem na system i cywilizacje Zachodu. Mówca
twierdzi³, ¿e przedstawiciele Zachodu s¹ ogarniêci trwog¹ z powodu nowych idei
g³oszonych przez Zwi¹zek Radziecki. Wskaza³ równie¿ na s³abe strony systemu
bur¿uazyjnego, które s¹ sprzeczne z elementami chrystianizmu. Brak mu kultury
serca i dynamizmu spo³ecznego, który cechowa³ pierwotny chrystianizm. Koœció³
musi byæ w³asnoœci¹ ca³ej ludzkoœci i dzia³aæ wszêdzie bez jakichkolwiek ram.
Referat Hromadki – mówi³ bp Szeruda – „by³ dobrze przyjêty i wynagrodzony
¿ywymi oklaskami”.
W podsumowaniu referent stwierdzi³, ¿e mimo ujemnych stron, Zgromadzenie w Amsterdamie by³o „wyrazem jednoœci wko³o osoby Jezusa Chrystusa.
Konferencja ta mia³a cele organizacyjne i wytyczenie pewnych zadañ i prac na
przysz³oœæ i mimo wielu elementów ludzkich, najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest to, ¿e
Koœcio³y (…) wst¹pi³y na jedn¹ wspóln¹ drogê, gdzie pasterzem jest Jezus
Chrystus”.
Obszerna relacja bpa J. Szerudy z obrad amsterdamskich ukaza³a siê tak¿e na
³amach prasy ewangelickiej41 .
41
J. Szeruda, Konferencja ekumeniczna Koœcio³ów chrzeœcijañskich w Amsterdamie, „Stra¿nica Ewangeliczna”
1948 nr 18, s. 2-4; nr 21, s. 3-5. Prawdopodobnie tekst Orêdzia Konferencji w Amsterdamie zamieszczony w nr. 21,
s. 6-7 zosta³ przez niego przet³umaczony.
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Odnotowaæ tak¿e nale¿y, ¿e bp Jan Szeruda reprezentowa³ Koœció³ Ewangelicko-Augsburski podczas I Zgromadzenia Ogólnego w Lund (Szwecja) w dniach 30
czerwca – 6 lipca 1947, podczas którego decyzj¹ 39 Koœcio³ów zosta³a powo³ana
do ¿ycia Œwiatowa Federacja Luterañska jako kontynuatorka Œwiatowego Konwentu Luterañskiego42 . Zwierzchnik polskiego Koœcio³a mia³ te¿ okazjê do wyg³oszenia w dniu 2 lipca kazania43 .
W trudnej sytuacji powojennej ogólnopolska konferencja ksiê¿y powo³a³a ks.
prof. Jana Szerudê w czerwcu 1945 tymczasowo na stanowisko biskupa Koœcio³a
do czasu zwo³ania zwyczajnego synodu. Gdy w 1951 pojawi³a siê mo¿liwoœæ jego
zwo³ania okaza³o siê, ¿e w³adza komunistyczna nie darzy zaufaniem Ksiêdza Profesora i nie ¿yczy sobie, by kandydowa³ na zwierzchnika Koœcio³a44 . Odt¹d oddawa³ siê ca³kowicie pracy naukowo-dydaktycznej. Szczególn¹ uwagê poœwiêci³
przek³adowi Biblii na wspó³czesny jêzyk polski. Gdy po kilkuletniej przerwie Polska Rada Ekumeniczna wznowi³a sw¹ dzia³alnoœæ, nie anga¿owa³ siê ju¿ bezpoœrednio w jej prace. Uczestniczy³ w pierwszym po trzy i pó³ letniej przerwie posiedzeniu Rady Ekumenicznej (7 grudnia 1955), a tak¿e w trzech posiedzeniach zwo³anych w 1956 i 1957, lecz nie zabiera³ na nich g³osu i nie pe³ni³ ju¿ ¿adnej
funkcji45 . Nie by³ ju¿ te¿ zaanga¿owany w powstawanie na prze³omie lat 50. i 60.
XX w. dwóch nowych struktur ekumenicznych: Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej.
By³ natomiast jedynym cz³owiekiem w Polsce, który w okresie miêdzywojennym uczestniczy³ w posiedzeniach trzech nurtów ruchu ekumenicznego i bezpoœrednim œwiadkiem, gdy po drugiej wojnie œwiatowej z nurtów tych rodzi³a siê
Œwiatowa Rada Koœcio³ów (1948). Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ by³ œwiadkiem
powo³ania do ¿ycia Œwiatowego Konwentu Luterañskiego (1923), krótko po wojnie reprezentowa³ Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w akcie utworzenia Œwiatowej Federacji Luterañskiej (1947). Natomiast w kraju asystowa³ narodzinom oddzia³u krajowego Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za
poœrednictwem Koœcio³ów (1923), Rady Koœcio³ów Ewangelickich (1926) i Polskiej Rady Ekumenicznej (1946).
42
Zgodnie z uchwa³¹ Konsystorza z 6 lutego i 24 kwietnia 1947 r. delegacja Koœcio³a mia³a siê sk³adaæ z nastêpuj¹cych osób: bp Jan Szeruda (z ¿on¹ Ann¹), ks. Zygmunt Michelis (z ¿on¹ Adel¹), ks. Feliks Gloeh, ks. Karol
Kotula i Karol Ma³³ek. Poza tym zamierza³o wyjechaæ do Lund 15 dalszych ksiê¿y, niektórzy z ¿onami lub córkami,
oraz trzy osoby œwieckie. Por. J. K³aczkow, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945-1975, Toruñ
2010, s. 240. Nie uda³o siê ustaliæ, czy wszystkie te osoby ostatecznie wyjecha³y do Szwecji.
43
Relacja z obrad w: SE 1947 nr 15-16, s. 16.
44
Por. H. Czembor, Ukszta³towanie siê naczelnych w³adz Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce po II
wojnie œwiatowej, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1995 z. 2, s. 149n.
45
Por. protoko³y z zebrania Rady Ekumenicznej w dniu 7 XII 1955, 18 IV 1956, 12 III i 29 X 1957, „Studia i
Dokumenty Ekumeniczne” 2007 nr 1-2, s. 278, 282, 285, 313.
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Niedawno natkn¹³em siê na tekst ks. prof. Jana Szerudy poœwiêcony jednoœci
chrzeœcijan, który ukaza³ siê kilka miesiêcy przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej na ³amach biuletynu Ewangelickiego Polskiego Biura Prasowego46 . Chcia³bym na zakoñczenie przytoczyæ z tego tekstu kilka fragmentów:
„Trudno walczyæ z uprzedzeniami innowierców, lecz odrêbnoœæ i swoistoœæ
trzeba zrozumieæ i znaæ, a to, co wartoœciowego, uszanowaæ. W polemice wyznaniowej nale¿a³oby skoñczyæ z ró¿nymi czczymi zarzutami, k³amstwami i obelgami, a rozpocz¹æ raczej rzetelne badanie i poznawanie wewnêtrznego ¿ycia i w³aœciwoœci innego Koœcio³a i wyznania. Koœció³ to swego rodzaju dom rodzinny, w którym cz³owiek zazwyczaj czuje siê dobrze.
To zbli¿enie siê i poznawanie drugich jest nieodzownym warunkiem wzajemnego oddzia³ywania. Ruch ekumeniczny przyczyni³ siê miêdzy innymi do poznania
piêkna i wartoœci nie tylko innych Koœcio³ów, lecz tak¿e i w³asnego. Ewangelicy
mogli ws³uchiwaæ siê w starodawn¹ liturgiê prawos³awia, chrzeœcijanie prawos³awni znowu uczyli siê u ewangelików programu spo³ecznego i poczêli zastanawiaæ siê nad systematycznym ujêciem swej nauki koœcielnej…
Chrystus w centrum myœlenia, wiary i dzia³ania Koœcio³ów w ka¿dej sytuacji!
Oto moim zdaniem istota zagadnienia jednoœci i zarazem program pracy. Im wiêcej
chrzeœcijanie w ³onie w³asnego Koœcio³a powodowaæ siê bêd¹ duchem Chrystusowym, duchem mi³oœci i ofiary, im wiêcej w nich bêdzie mocy nowego ¿ycia, tym
³atwiej dojdzie do zrozumienia, zbli¿enia i jednoœci. W dziele jednoczenia chrzeœcijan wiêksz¹ wartoœæ ma ¿ycie w duchu Ewangelii ni¿ wszelkie wyrozumowane
metody i spekulacje nowoczesnych organizatorów federacji Koœcio³ów. Trzeba
nam nowego tchnienia religijnego, pog³êbienia naszego ¿ycia, odwrotu od sporów
o rzeczy drugo- i trzeciorzêdne a skupienia siê ko³o najwa¿niejszego dobra, tj.
Ewangelii Chrystusowej. Na inne sprawy przyjdzie czas i nie bêdzie za póŸno.
G³ówna rzecz, abyœmy w trosce o te sprawy, wiêcej lub mniej wa¿ne, nie zatracili
w³aœciwej orientacji wed³ug Krzy¿a. Mniej hase³, frazesów, programów, organizacji, a wiêcej pielêgnowania ¿ycia religijnego w domu, stowarzyszeniu i Koœciele!
Droga do jednoœci wskazana jest w s³owach apostolskich: ¿ebyœmy szczerymi
bêd¹c w mi³oœci i we wszystkim, wzrastali w Niego, który jest G³ow¹, w Chrystusa
(Efez. 4, 15)”.
Karol Karski

46

Ks. dr Jan Szeruda, O jednoœæ chrzeœcijan, „Komunikat prasowy Ew.-Pol.” nr 1 z 21 kwietnia 1939.
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PRZEMYS£AW KASPRZYK
(1974 – 2015)

Co najmniej po³owê swego krótkiego, 41- letniego ¿ycia Przemek Kasprzyk
poœwiêci³ dla Koœcio³a, diecezji i zaszczepiania ducha ekumenizmu. W d¹¿eniu do bratania i wzajemnego zrozumienia chrzeœcijan, ale i w dialogu z muzu³manami czy ¯ydami, by³ niestrudzony. – Mia³ wielkie katolickie serce –
mówi¹ o nim przyjaciele. Przegra³ walkê z rakiem trzustki. Zmar³ 21 lipca 2015
roku.

Ekumeniczne telefony
Ekumenizm i dialog to by³a jego s³u¿ba i sposób na ¿ycie, to by³ œwiadomy wybór, dla którego bodaj poœwiêci³ ewentualne ¿ycie rodzinne – Przemek nigdy nie
za³o¿y³ rodziny, mieszka³ z rodzicami, a po œmierci taty, z mam¹ Krystyn¹. Ka¿dy,
kto pozna³ Przemka, stawa³ mu siê jakoœ bliski i ka¿dego traktowa³, jako potencjalnego przekaŸnika swojej misji. Zwo³ywanie na modlitwy, anga¿owanie w pielgrzymki, w wyjazdy do Kodnia czy Taize, to by³ jego ¿ywio³. Nie by³o dla niego
doœæ póŸniej pory, aby nie poinformowaæ (a listy kontaktów mia³ gigantyczne) o
jakimœ niekoniecznie najwa¿niejszym wydarzeniu ekumenicznym. Sms o pierwszej w nocy z informacj¹ o mianowaniu np. biskupa anglikañskiego – to by³a norma… Do telefonów, adresów, imion mia³ niespotykan¹ pamiêæ, a setki wiêzi podtrzymywa³ poprzez niepopularne dzisiaj (niestety) wysy³anie kartek do znajomych,
z miejsc, gdzie bywa³.
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- Nie pozna³em nigdy kogoœ takiego jak on. By³ jedyny i niepowtarzalny w tym
co robi³, co mówi³, jaki by³ – wspomina Grzegorz Wdowiak.- Potrafi³ o drugiej w
nocy wys³aæ smsa z dowcipem i choæ wówczas naturalnie niekoniecznie mnie to
œmieszy³o, dzisiaj brakuje tego ogromnie.

Ktoœ, kto jest
- Jak zapamiêtam Przemka, mojego brata, przyjaciela? Jako kogoœ, kto jest, a
nie by³, jako kogoœ, kto bez reszty poœwiêci³ siê ekumenizmowi – mówi ( z
ogromnym wzruszeniem i ³zami, których siê nie wstydzi) Jacek Dziubel, wspó³organizator wyjazdów do Taize i miast europejskich, do Kodnia n. Bugiem, chórzysta – tak jak Przemek, zespo³u œpiewaczego Oikumene i Chóru Parafii Prawos³awnej w Kielcach, œwiecki konsultor Diecezjalnej Rady Ekumenicznej. Poznali siê, gdy Przemek jako 16latek w dawnym drewnianym koœció³ku œw.
Jadwigi. – Prowadz¹c punkt kontaktowy na Europejskie Spotkania M³odych, w
sumie robi³ to przez 12 lat, wykonywa³ ogromn¹ robotê – mówi Jacek. Przemek z
ka¿dym rozmawia³ osobiœcie, jeŸdzi³ po ca³ej diecezji, organizowa³ grupy, prowadzi³ modlitwy, czytania, œpiewa³ partie solowe, wysy³a³ listy, potem maile. I
umia³ s³uchaæ. – Du¿o siê uczy³ i modli³, staj¹c siê bardzo dojrza³ym katolikiem,
¿yj¹cym wg nauki Koœcio³a, najmocniej prze¿ywaj¹cym zaanga¿owanie w dialog ekumeniczny i miêdzyreligijny. Brat Roger o kimœ takim mawia³, ¿e „ma katolickie serce” – uwa¿a Jacek. Ze wspólnych wyjazdów do Kodnia zapamiêta³
pomys³owoœæ Przemka, który po drodze odkrywa³ ciekawe wspólnoty naznaczone ekumenizmem i zawsze tam grupy prowadzi³. Takich wyjazdów odbyli wspólnie co najmniej 25. Przemek mia³ mocny i czysty, choæ nieszkolony g³os. We
czterech kilkanaœcie lat temu za³o¿yli chór Oikumene, aby „duch Prawos³awia i
ekumenizmu nieœæ do katolików”. Œpiewali w koœcio³ach diecezji, w Kieleckim
Centrum Kultury, podczas targów SacroExpo, wydali nawet p³ytê. Inny muzyczny akcent to udzia³ Przemka w Chórze Parafii Prawos³awnej w cerkwi œw. Miko³aja Cudotwórcy – niestrudzony na próbach, weso³y, aktywny, zawsze obecny na
d³ugiej liturgii. Do tego trzeba by³o pasji, si³y, wiary w sens, bo kogo tak naprawdê obchodzi mikroskopijna wspólnota braci prawos³awnych? Jego obchodzi³a. –
Jego otwartoœæ i wiedza o innych Koœcio³ach chrzeœcijañskich by³a osobiœcie dla
mnie du¿ym zaskoczeniem – mówi Andrzej Jeziernicki, Naczelny Prezbiter Koœcio³a Chrzeœcijan Wiary Ewangelicznej. Wiara w sens tego, co robi³, wynika³a z
przemodlenia i przemyœleñ – uwa¿a, szczerze ¿a³uj¹c, i¿ uby³ jeden z „garstki
Bo¿ych zapaleñców”.
Bardzo wszyscy siê za niego modlili, by³ po transfuzji, iskierka nadziei. – Informacja o jego œmierci to by³ szok. Zachowa³em smsa, którego rozsy³a³em znajo-
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mym: „Przemek Pusia Kasprzyk zamieszka³ w Królestwie Niebieskim” – opowiada Jacek. – Pusia? – Uwielbia³ koty, zawsze u niego by³y jakieœ koty, st¹d tak „po
kociemu”, Pusia – wyjaœnia.

Mój syn, Przemek
Co mo¿e powiedzieæ matka po œmierci jedynego dziecka? Jak mo¿na w ogóle o
coœ j¹ pytaæ? Jednak Krystyna Kasprzyk chce o Przemku rozmawiaæ i pomaga mi
uporz¹dkowaæ jego krótk¹ biografiê.
Urodzi³ siê 3 kwietnia 1974 r. w Kielcach w rodzinie inteligenckiej. Po 8klasowej
podstawówce (SP Nr 1) wybra³ doœæ nietypowo: technikum gastronomiczne potocznie nazywane w Kielcach „Gary”, gdzie po 4 latach zda³ maturê i otrzyma³
tytu³ technik ¿ywienia (kucharzy³ zreszt¹ œwietnie, czarowa³ genialnie coœ z niczego, a jego faworytem by³ bigos. Zawsze na inauguracjê styczniowego Tygodnia
Ekumenicznego w seminarium czêstowano bigosem i koledzy zak³adali siê, ile te¿
talerzy Przemek poch³onie). Tytu³ magistra uzyska³ na Wydziale dziennikarstwa i
bibliotekoznawstwa ówczesnej WSP w Kielcach. Próbowa³ si³ i jako dziennikarz, i
bibliotekarz. Ostatnia jego praca to Zespó³ Placówek Szkolno – Wychowawczych
w Kielcach, gdzie pracowa³ i w bibliotece, i w dziale komputerowym, i w bursie
szkolnej (wci¹¿ jest tam na liœcie kadr). Lubiany przez uczniów, wzruszaj¹co
¿egnany w koœciele… – Jak mog³o byæ inaczej, skoro od lat przygotowywa³ m³odzie¿ do bierzmowania u kapucynów? Rodzice i dzieci bardzo sobie te jego grupy
chwalili – wspomina mama. – Gdy mówi³am, ¿e za du¿o tej pracy, bo jeszcze przecie¿ i wtorkowe czuwania u kapucynów, odpowiada³: Mamo, to jest moje ¿ycie.
Pracowa³ dok¹d siê da³o, bra³ leki przeciwbólowe i robi³ to, co musia³o byæ rzetelnie zrobione – mówi. Jako dziecko nigdy nie sprawi³ problemów, o kimœ takim
mówi siê: grzeczny, u³o¿ony. Przez lata opiekowa³ siê babci¹ i to on wozi³ j¹ do
koœcio³a. – Taki by³, mój syn, Przemek…

Bracia Wdowiak – opowieœæ
Wojciech Wdowiak: – Zna³em go ponad 20 lat, prowadziliœmy punkt kontaktowy przy katedrze, przy Józefie i przy kapucynach. By³ dla mnie jak brat, a¿ dziwne,
¿e nie mia³ do nas klucza. By³ – jest dla mnie synonimem tolerancji i badaczem,
lubi¹cym dr¹¿yæ trudne sprawy, st¹d mo¿e to zami³owanie do ekumenizmu. Przygotowania i wyjazdy dawa³y nam te¿ du¿o radoœci, np. jak wtedy w Pary¿u, gdy we
trzech, z koleg¹ metodyst¹, po przywitaniu z pastorem anglikañskim, oszo³omieni i
bardzo szczêœliwi, ¿e jesteœmy w Pary¿u, sterczymy pod map¹ szukaj¹c wie¿y EifSYLWETKI
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fla, i nagle Przemek odwraca siê, a wie¿a jest za plecami. W ostatnich latach, gdy
przeprowadzi³em siê do Warszawy nasz kontakt os³ab³, ale Przemek zawsze bêdzie
kimœ wa¿nym i wyj¹tkowym w moim ¿yciu.
Grzegorz Wdowiak: – Pozna³em go po Europejskich Spotkaniach M³odych w
Wiedniu, po powrocie stamt¹d mojego starszego brata Wojtka. Obaj byli wtedy jeszcze nastolatkami, by³ to pocz¹tek lat 90. Przez kolejne lata organizowali grupy wyje¿d¿aj¹ce na spotkania ekumeniczne m.in. do Taize, jako „osoby kontaktowe”. JeŸdzili na w³asny koszt samochodem naszego ojca po ca³ym województwie, by z ka¿dym chêtnym chwilê porozmawiaæ i poznaæ, kto to jest, co sob¹ reprezentuje.
Przemek czêsto bywa³ u nas w domu. Zawsze jego wejœciu towarzyszy³ uœmiech i –
obowi¹zkowo – najnowszy kawa³, którym raczy³ wszystkich domowników oraz czekolada gorzka tudzie¿ mleczna z orzechami „do herbatki”. Nie zmieni³o siê to przez
niemal 20 lat. Po wyprowadzce Wojtka do stolicy, Przemek przychodzi³ do mnie „na
internet”, którego jeszcze nie mia³, by za poœrednictwem poczty elektronicznej dzia³aæ zdalnie. Jego profil „kingsajz” sam mu zak³ada³em. By³o przy tym mnóstwo
œmiechu, bo podobnie jak ja, Przemek uwielbia³ cytaty z komedii Barei i bywa³o tak,
¿e nasz dialog by³ zbiorem tekstów filmowych. By³em bieglejszy w obs³udze komputera, st¹d bardzo czêsto pe³ni³em nieoficjaln¹ rolê jego „sekretarza”.
¯y³ ruchem ekumenicznym. Doskonale pamiêtam, jaki by³ szczêœliwy, gdy powsta³a Rada Ekumeniczna w Kielcach. Wtedy, choæ ¿yczenia œwi¹teczne do
wszystkich za³atwiliœmy wczeœniej, to trzeba by³o jeszcze „porozsy³aæ co nieco”.
Standardowo wyci¹gn¹³ czekoladê mówi¹c w ¿o³nierskim, szybkim stylu „proszê bardzo, do herbatki”. Przy mocnej gorzkiej herbacie, tak wtedy 21 grudnia
2005 roku, pisa³ do wszystkich:
Witajcie Drodzy Przyjaciele, Dobra nowina ekumeniczna w Kielcach.
Biskup Ordynariusz Kielecki Kazimierz Ryczan powo³a³ do istnienia specjalnym dekretem Diecezjaln¹ Radê Ekumeniczn¹ Diecezji Kieleckiej.
W sk³ad rady prócz duchownych katolickich diecezjalnych i zakonnych (
m. in. ks. dr W. Sowa, ks. dr P. Kantyka, ks. dr P. Borto, o. G. Marsza³kowski
OFM Cap., O. K. Lipiñski OMI, ks. M. Ledwo¿yw SDB, ks. A. Orzech
SAC) wesz³y trzy siostry zakonne (nazaretanka, urszulanka szara i siostra z
Kolegium œw. Rodziny), a tak¿e 9 osób œwieckich zaanga¿owanych w ekumenizm praktyczny na terenie diecezji i miasta Kielce. Rad¹ kieruje ks. bp Kazimierz Gurda, sufragan pomocniczy diecezji kieleckiej, jednoczeœnie przewodnicz¹cy Wydzia³u Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Kieleckiej.
Pozdrawiam, Przemek Kasprzyk
œwiecki konsultor tej Rady.
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O ka¿dej porze dnia i nocy mo¿na by³o do niego zwróciæ siê z proœb¹ o modlitwê w danej intencji. Nigdy nie odmawia³; mówi³ „jasne Grzesiu, bêdziemy pchaæ
sprawê do Góry”.

Historyczna pasja
Interesowa³ siê histori¹ Kielc i dziejami rodziny. W mailu z 4 listopada 2012 r.
pisa³: „Mój dziadek: porucznik pilot Franciszek Kasprzyk, oficer WP (ur. w 1910
roku w Skar¿ysku Kamiennej, zamordowany przez Gestapo 10 lub 11 lutego 1940 w
Skar¿ysku), ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê Lotnicz¹ w Dêblinie (uczy³ lotników) i
podchor¹¿ówkê w Warszawie, jeŸdzi³ konno, nale¿a³ do organizacji konspiracyjnej
„Orze³ Bia³y”. Mój pradziadek : W³adys³aw Durlej syn Józefa Durleja , s³u¿y³ u
Pi³sudskiego”.
– Pamiêtam jak bardzo by³ wzruszony, gdy wys³a³em mu zdjêcia oficerów 4
pu³ku lotniczego. Pisa³ wtedy: „Hej, na tym zdjêciu mój dziadek to drugi z prawej,
ale czad...” – wspomina Grzegorz Wdowiak.
Dobrze pisa³. Przyjaciele zawsze podziwiali jego sposób wypowiedzi, wiedzê,
dowcip. – Chyba jako pierwszy robi³ cykl o wspólnotach chrzeœcijañskich do „Gazety Wyborczej” w Kielcach i skatalogowa³ cmentarze kieleckie – mówi Jacek
Dziubel.

Rozstania
Przemek zawsze pamiêta³ o urodzinach i imieninach wszystkich swoich znajomych. By³ w tym niezwykle skrupulatny. – Nasza ostatnia rozmowa mia³a
miejsce 22 kwietnia, w dniu moich urodzin – opowiada Grzegorz Wdowiak. Zadzwoni³ do mnie z ¿yczeniami i (…) zwierzy³ mi siê, ¿e obecnie siê leczy, nie
powiedzia³ jednak na co. Planowa³ wzi¹æ siê za siebie po zakoñczeniu roku
szkolnego. Chcia³em siê z nim spotkaæ, ale by³ mocno zaabsorbowany i nie mogliœmy siê zobaczyæ. Potem problem z kontaktem i okropna wiadomoœæ o jego
stanie zdrowia, któr¹ mocno prze¿yli wszyscy jego przyjaciele. Byliœmy kompletnie zaskoczeni. Nikomu nic nie powiedzia³...
Ostatni raz mojego Przyjaciela widzia³em w szpitalu. Dzieñ wczeœniej jeszcze
podobno ca³kiem dobrze siê czu³, wiêc liczy³em na to, ¿e wyjdzie z tego. Pogadamy i mimo choroby, jak kiedyœ zwyczajnie bêdzie trochê œmiechu, bo Przemek
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uwielbia³ siê œmiaæ i ¿artowaæ. Nigdy nie zapomnê, w tym ca³ym cierpieniu, jego
weso³ego spojrzenia (bo nie mia³ si³y ju¿ mówiæ) gdy mu oznajmiliœmy z koleg¹,
¿e musi siê zebraæ i dojœæ do siebie – we wrzeœniu jest mój œlub i obowi¹zkowo
musi na nim byæ. By³ to jedyny jego gest, reakcja. Zamkn¹³ potem oczy. Zmar³ tydzieñ póŸniej.
Agnieszka Dziarmaga

(Przedruk z tygodnika „Niedziela”)
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Czerwiec – grudzieñ 2015

Ze œwiata
13 czerwca odby³o siê w Genewie ekumeniczne sympozjum z okazji 50.
rocznicy ustanowienia pe³nej komunii miêdzy Koœcio³ami Unii Utrechckiej a Niezale¿nym Koœcio³em Filipiñskim. Oprócz starokatolików i reprezentantów filipiñskiego Koœcio³a w spotkaniu uczestniczyli równie¿ episkopalianie, bêd¹cy w pe³nej jednoœci z obydwoma œwiêtuj¹cymi wspólnotami, a tak¿e Koœció³ Mar Thoma
z Indii. Do Unii Utrechckiej Koœcio³ów Starokatolickich nale¿¹ biskupi reprezentuj¹cy szeœæ Koœcio³ów tradycji starokatolickiej z ³¹czn¹ liczb¹ wiernych szacowan¹ na niespe³na 70 tys. Jednym z nich jest Koœció³ Polskokatolicki. Powsta³y na
pocz¹tku XX wieku Niezale¿ny Koœció³ Filipiñski jest najwiêkszym Koœcio³em
tradycji starokatolickiej na œwiecie. Posiada prawie 2,5 miliona wiernych. Umowê
o pe³nej komunii z Uni¹ Utrechck¹ podpisa³ w 1965 roku.


 Komisja Wiara i Ustrój zebra³a siê po raz pierwszy w nowym 49-osobowym
sk³adzie po X Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w dniach od 17
do 24 czerwca w klasztorze Caraiman w Rumunii. Podczas obrad ustalono priorytety w dzia³alnoœci Komisji do roku 2020, tj. do nastêpnego XI Zgromadzenia
Ogólnego ŒRK. Priorytety te obejmuj¹: teologiczne ugruntowanie programu zwanego „Pielgrzymk¹ sprawiedliwoœci i pokoju” oraz poszukiwanie wspólnej podstawy nauki o Koœciele w ró¿nych wyznaniach chrzeœcijañskich. Kontynuowana ma
byæ tak¿e praca nad projektem badawczym dotycz¹cym moralnej oceny dzia³añ
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podejmowanych przez Koœcio³y w zakresie takich aktualnych kwestii jak zmiana
klimatu, niewolnictwo, seksualnoœæ i ochrona ¿ycia. Zintensyfikowana ma byæ
wspó³praca z Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan i innymi partnerami, wsparciu powinny ulec tak¿e wspólne inicjatywy z innymi programami ŒRK i organizacjami partnerskimi w kontekœcie dialogu i wspó³pracy miêdzyreligijnej. Komisj¹
Wiara i Ustrój kieruje Susan Durber ze Zjednoczonego Koœcio³a Reformowanego
Zjednoczonego Królestwa. Jej zastêpcami s¹ teolodzy: prawos³awny, rzymskokatolicki, anglikañski i metodystyczny.
Papie¿ Franciszek og³osi³ 18 czerwca swoj¹ drug¹ encyklikê Laudato si (Pochwalony b¹dŸ), która jest pierwsz¹ encyklik¹ poœwiêcon¹ w ca³oœci ekologii. Dokument spotka³ siê z niezwykle pozytywnym przyjêciem œwiata ekumenicznego, a
g³os na temat tekstu zabrali m.in. przedstawiciele prawos³awnych, luteranów i anglikanów. Ekoencyklika – jak nazywany jest nowy dokument papie¿a Franciszka –
zawiera odniesienia do wspólnych wysi³ków chrzeœcijan ró¿nych wyznañ, ale tak¿e ludzi wyznaj¹cych inne religie na rzecz ratowania œrodowiska naturalnego przed
postêpuj¹c¹ degradacj¹ i konsumpcj¹ krajów wysoko uprzemys³owionych. Ju¿ na
samym pocz¹tku 200-stronicowego tekstu papie¿ przypomina: “Nie mo¿emy ignorowaæ faktu, ¿e obok Koœcio³a katolickiego tak¿e inne Koœcio³y i Wspólnoty
chrzeœcijañskie – podobnie jak i inne religie – rozwinê³y g³êbok¹ troskê i cenn¹ refleksjê na temat tych zagadnieñ, le¿¹cych nam wszystkim na sercu. Aby zacytowaæ
tylko jeden szczególnie znacz¹cy przyk³ad, chcê pokrótce przypomnieæ nauczanie
patriarchy ekumenicznego Bart³omieja, z którym dzielimy nadziejê na pe³n¹ komuniê koœcieln¹”. Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej, honorowy
zwierzchnik rodziny Koœcio³ów prawos³awnych, imiennie przywo³any w encyklice, komentuj¹c dokument Biskupa Rzymu na ³amach presti¿owego magazynu
TIME powiedzia³, ¿e nie jest zaskoczeniem fakt, ¿e papie¿ przywo³uje ekumeniczny wymiar troski o stworzenie. – „Pojêcie ekumenizmu ma tê sam¹ etymologiê, co
s³owa: ‚ekologia’ i ‚ekonomia’. Ziemia jednoczy nas w unikalny i nadzwyczajny
sposób” – napisa³ Bart³omiej nazywany równie¿ Zielonym Patriarch¹.


„Ze strony Koœcio³a katolickiego proszê was o przebaczenie postaw i zachowañ niechrzeœcijañskich, a nawet nieludzkich, jakie w dziejach zajmowaliœmy wobec was. W imiê Pana Jezusa Chrystusa, przebaczcie nam!” – powiedzia³ papie¿
Franciszek w Turynie 22 czerwca podczas spotkania z przedstawicielami Koœcio³a
Waldensów, najstarszej wspólnoty ewangelicko-reformowanej na œwiecie. Podkreœla siê te¿, ¿e po raz pierwszy w historii papie¿ przekroczy³ próg œwi¹tyni waldensów. Witaj¹c papie¿a, moderator Komitetu Tavola Valdese, pastor Eugenio Bernardini postawi³ kilka pytañ i wysun¹³ pewne postulaty. Nawi¹zuj¹c do Dekretu o
Ekumenizmie II Soboru Watykañskiego zapyta³, dlaczego waldensi s¹ tam okreœla
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ni jako wspólnota koœcielna a nie Koœció³? Postulowa³ tak¿e tzw. goœcinnoœæ eucharystyczn¹ czyli interkomuniê, poruszy³ kwestiê wolnoœci religijnej oraz mo¿liwoœæ wspó³pracy w kwestiach dotycz¹cych sprawiedliwoœci i pokoju. Franciszek
podziêkowa³ zwierzchnikom Ewangelickiego Koœcio³a Waldensów za zaproszenie
i wspomnia³ swoje spotkania z jego przedstawicielami w Argentynie, których, jak
siê wyrazi³, „duchowoœæ i wiarê” móg³ „doceniæ oraz nauczyæ siê wielu dobrych
rzeczy”.
 Koœció³ Episkopalny w USA, licz¹cy 2 miliony wiernych, bêd¹cy Koœcio³em wielu prezydentów, dawniej te¿ Koœcio³em bia³ej klasy œredniej i bogaczy,
pierwszy Koœció³ anglikañski, który wybra³ kobietê na prymasa i Koœció³, do którego nale¿a³o wielu w³aœcicieli niewolników, ma nowego zwierzchnika – bpa Michaela B. Curry’ego, pierwszego Afroamerykanina, który obejmie urz¹d prymasa.
Wyboru dokona³a Izba Biskupów oraz Izba Delegatów, w sk³ad której wchodz¹
œwieccy i duchowni. Bp Curry otrzyma³ w Izbie Biskupów 121 spoœród 174 g³osów (potrzebnych by³o 89 g³osów). W Izbie Delegatów bp Curry uzyska³ 800 g³osów za i 12 przeciw. W obydwu izbach do wyboru wystarczy³a jedna tura, co
œwiadczy o ogromnym zaufaniu i poparciu cz³onków Konwentu Generalnego do
biskupa-elekta. 62-letni bp Michael Curry obj¹³ swój urz¹d 1 listopada w Katedrze
Narodowej w Waszyngtonie. Koœció³ Episkopalny w USA jest czêœci¹ œwiatowej
Wspólnoty Anglikañskiej, a zatem uznaje duchowe zwierzchnictwo Arcybiskupa
Canterbury.
 Miêdzynarodowa Rada Chrzeœcijan i ¯ydów zorganizowa³a w dniach 28
czerwca – 1 lipca konferencjê poœwiêcon¹ 50. rocznicy og³oszenia przez Sobór
Watykañski II Deklaracji o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich Nostra aetate. Papie¿ Franciszek przyjmuj¹c na audiencji uczestników konferencji
stwierdzi³, ¿e deklaracja ta stanowi definitywne potwierdzenie judaistycznych korzeni chrzeœcijañstwa oraz stanowcze odrzucenie antysemityzmu. „Dokument ten
stanowi ostateczne «tak» dla ¿ydowskich korzeni chrzeœcijañstwa i nieodwo³alne
«nie» dla antysemityzmu” – stwierdzi³ papie¿. „Nie jesteœmy ju¿ obcymi, ale przyjació³mi, braæmi i siostrami. Pomimo naszych ró¿nych perspektyw, wyznajemy
jednego Boga, Stwórcê wszechœwiata i Pana historii. A On, w swej nieskoñczonej
dobroci i m¹droœci, zawsze b³ogos³awi nasze zaanga¿owanie w dialog” – powiedzia³ Franciszek.
 Koœció³ Ewangelicki w Niemczech (EKD) oraz rzymskokatolicka Konferencja Biskupów Niemieckich (DBK) porozumia³y siê w sprawie ekumenicznego
upamiêtnienia 500-lecia Reformacji. 29 czerwca EKD i DBK upubliczni³y korespondencjê miêdzy bp. Heinrichem Bedford-Strohmem, prezesem Rady EKD, oraz
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kard. Reinhardem Marxem, przewodnicz¹cym DBK. Uzgodniono, ¿e 11 marca
2017 r. odbêdzie siê ekumeniczne nabo¿eñstwo pojednania, podczas którego
przedstawiciele tradycji rzymskokatolickiej i ewangelickiej bêd¹ prosiæ Boga i siebie nawzajem o przebaczenie, a tak¿e wyznaj¹ winê za podzia³ Koœcio³a. Wczeœniej, bo w dniach od 16 do 22 paŸdziernika 2016 roku, przedstawiciele EKD i
DBK odbêd¹ wspóln¹ pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej. Jeszcze nie do koñca sprecyzowanym pomys³em EKD s¹ ekumeniczne obchody Œwiêta Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego (14 wrzeœnia 2016 r.) – do udzia³u w ekumenicznej liturgii EKD chce
zaprosiæ nie tylko katolików, ale i anglikanów, prawos³awnych oraz innych chrzeœcijan, aby podkreœliæ ³¹cz¹c¹ moc krzy¿a Jezusa Chrystusa. List prezesa Rady
EKD koñczy siê wyraŸnym zaproszeniem skierowanym do niemieckiego episkopatu rzymskokatolickiego, aby wspólnie obchodziæ 500-lecie Reformacji jako
Œwiêto Chrystusowe (Christusfest).
 5 lipca rozpoczê³y siê w Pradze uroczystoœci upamiêtniaj¹ce spalenie na stosie przed 600 laty prekursora Reformacji Jana Husa. W koœciele ewangelickim pw.
Zbawiciela otwarto wystawê obrazuj¹c¹ rozwój Reformacji w ró¿nych krajach. 6
lipca, w rocznicê œmierci Husa, który to dzieñ w Czechach jest œwiêtem, odby³ siê
m.in. uroczysty pochód. PóŸnym popo³udniem odprawiono ekumeniczne nabo¿eñstwo.
 Do kontynuowania badañ naukowych nad osob¹ Jana Husa zachêci³ papie¿
Franciszek przedstawicieli Czechos³owackiego Koœcio³a Husyckiego oraz Czeskobraterskiego Koœcio³a Ewangelickiego. Przybyli oni do Rzymu z okazji 600.
rocznicy spalenia w Konstancji (6 lipca 1415) tego reformatora Koœcio³a. Towarzyszyli im emerytowany metropolita praski, kard. Miloslav Vlk oraz emerytowany przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter Kasper.
Papie¿ przypomnia³ s³owa Jana Paw³a II, który w 1999 roku wyrazi³ „g³êbokie
ubolewanie z powodu okrutnej œmierci zadanej Janowi Husowi” i zaliczy³ go do
reformatorów Koœcio³a. Wskaza³, ¿e w œwietle tego podejœcia nale¿y kontynuowaæ
badania na temat osoby i dzie³a Jana Husa, który przez d³ugi czas by³ przedmiotem
sporu miêdzy chrzeœcijanami, natomiast dziœ sta³ siê motywem dialogu. „Takie badania prowadzone bez uwarunkowañ natury ideologicznej bêd¹ wa¿n¹ pos³ug¹ dla
prawdy historycznej, dla wszystkich chrzeœcijan i dla ca³ego spo³eczeñstwa, tak¿e
poza granicami waszego kraju” – powiedzia³ papie¿.
 Pod has³em „Charyzmaty w Koœciele: znaczenie duchowe, rozeznanie i
skutki duszpasterskie” od 2011 roku przebiega szósta faza dialogu zielonoœwi¹tkowo-rzymskokatolickiego. W dniach 10-17 lipca odby³a siê w Rzymie V sesja w
ramach obecnego etapu, zajmuj¹c siê redakcj¹ relacji koñcowej wspólnego doku-
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mentu, który winien siê ukazaæ na pocz¹tku przysz³ego roku. Na poprzednich posiedzeniach omawiano nastêpuj¹ce zagadnienia: „Charyzmaty – nasz wspólny obszar” (2011), „Rozeznanie” (2012), „Uzdrowienie” (2013) i „Proroctwo” (2014).
Komunikat og³oszony po obradach przez Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan
przypomnia³, ¿e celem dialogu, rozpoczêtego w 1972, jest wspieranie wzajemnego
szacunku i zrozumienia w sprawach wiary i praktyki miêdzy obu wyznaniami.
Szczera wymiana pogl¹dów i swobodna debata na ten temat leg³y u podstaw rozmów, które obejmowa³y równie¿ codzienne nabo¿eñstwa modlitewne, prowadzone
na zmianê przez katolików i zielonoœwi¹tkowców – g³osi komunikat. Wspó³przewodnicz¹cymi Dialogu s¹ obecnie biskup amerykañskiej diecezji Raleigh – Michael F. Burbridge ze strony katolickiej i pastor Cecil M. Robeck ze Zgromadzeñ
Boga, wyk³adowca seminarium teologicznego Fullera w Pasadenie – z ramienia
zielonoœwi¹tkowców.
 W ramach zainicjowanej przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów „Pielgrzymki
Sprawiedliwoœci i Pokoju” delegacja przywódców koœcielnych zwi¹zanych z ŒRK
odby³a pielgrzymkê do Japonii, by w dniach 6-9 sierpnia upamiêtniæ zrzuty bomb
atomowych na Hiroszimê i Nagasaki. Z okazji 70. rocznicy nuklearnej katastrofy
zorganizowano „Nuklearne sympozjum rozbrojeniowe” z inicjatywy Wspólnoty
Sant’Egidio, Religions for Peace Japan i Japan Religious Committee for World
Federation. Dr Sang Chang z Koœcio³a Prezbiteriañskiego Republiki Korei i prezydent ŒRK wyg³osi³a pod jednej z sesji referat pt. „Akcje na rzecz rozbrojenia nuklearnego. Nigdy wiêcej wojny”.

W zwi¹zku z potrójn¹ rocznic¹: setnych urodzin Brata Rogera (1915), 10 lat
od jego œmierci (16 sierpnia 2005) i 75 lat od za³o¿enia Wspólnoty (1940), w Taizé
od 9 do 16 sierpnia odby³o siê wielkie spotkanie m³odych ludzi (30 tys. osób ze
105 krajów i wszystkich kontynentów) pod has³em: „Aby odnowiæ wiêzi solidarnoœci”. Przygotowano wyj¹tkowy program: ka¿dego dnia podczas warsztatów tematycznych oko³o dwudziestu zaproszonych goœci przedstawia³o uczestnikom
swoj¹ wizjê solidarnoœci. Z tej okazji brat Alois, przeor Taizé, skierowa³ do m³odych ludzi przes³anie, w którym pisze miêdzy innymi, ¿e „ludzkoœæ prze¿ywa czas
trudnych przemian, które nie wiadomo, do czego doprowadz¹. S¹ tacy, którzy tak
koncentruj¹ siê na tym, co siê nie udaje, ¿e trac¹ nadziejê. Inni umiej¹ dostrzec zal¹¿ki nowego ¿ycia... Pozdrawiamy z Taizé wszystkich, którzy na ca³ym œwiecie
opowiadaj¹ siê po stronie nadziei. Oni siê spodziewaj¹ globalizacji solidarnoœci i
ju¿ ni¹ ¿yj¹. Razem z nimi chcielibyœmy postawiæ kolejny krok na tej wspólnej
drodze”. Po raz pierwszy wszyscy bracia Wspólnoty ¿yj¹cy we fraterniach na ró¿nych kontynentach powrócili w tym samym czasie do Taizé i przez kilka dni ca³a
wspólnota by³a razem. Bracia opowiadali o swoim ¿yciu w tych wspólnotach na
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warsztatach proponowanych ka¿dego popo³udnia. Obecnie do wspólnoty nale¿y
ponad stu braci – protestantów i katolików – z ok. 30 krajów.
 Synod Ewangelickiego Koœcio³a Waldensów oœwiadczy³, ¿e nie mo¿e „zast¹piæ tych swoich wiernych, którzy zap³acili krwi¹ b¹dŸ innymi cierpieniami za
œwiadectwo wiary ewangelicznej i nie mamy mocy przebaczenia w ich imieniu”.
„W waszej proœbie o przebaczenie – zwraca siê synod Koœcio³a waldensów w liœcie wystosowanym 25 sierpnia do papie¿a – odczytujemy jasno wyra¿on¹ wolê
otworzenia nowego rozdzia³u w historii relacji z naszym Koœcio³em. Nasze Koœcio³y s¹ gotowe, aby rozpocz¹æ pisanie na nowo tej historii, ale jednak ta nowa
sytuacja nie pozwala nam na zast¹pienie tych, którzy zap³acili sw¹ krwi¹ b¹dŸ innymi cierpieniami za œwiadectwo swej ewangelicznej wiary i nie mamy mocy
przebaczenia w ich imieniu”. Papie¿ Franciszek odwiedzi³ niewielk¹ œwi¹tyniê
waldensów podczas swej wizyty w Turynie 22 czerwca i tam poprosi³ ich o przebaczenie krzywd, jakich doznali ze strony Koœcio³a rzymskiego.

W dniach 25-27 sierpnia odby³a siê w Iwanofrankowsku (Stanis³awowie) VI
sesja Soboru Patriarszego Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego (UKGK)
pod przewodnictwem abp. Œwiatos³awa Szewczuka. W obradach, które przebiega³y pod has³em „¯ywa parafia – miejsce spotkania z ¿ywym Chrystusem”, wziê³o
udzia³ 212 delegatów z Ukrainy i 56 krajów, w których ¿yj¹ wierni i istniej¹ struktury tego Koœcio³a. Sobór rozpocz¹³ siê uroczyst¹ liturgi¹ w miejscowej archikatedrze pw. Wniebowst¹pienia Chrystusa pod przewodnictwem abp. Szewczuka.
Zwierzchnik UKGK otworzy³ pierwsze posiedzenie plenarne, podkreœlaj¹c, ¿e
„jest to niezwykle wa¿na chwila, gdy¿ [Sobór] umo¿liwia ujrzenie jednoœci naszego Koœcio³a w pe³ni jego ró¿norodnoœci, bo przecie¿ jest tu reprezentowane ca³e
cia³o koœcielne”. Mówca podkreœli³, ¿e wa¿nymi uczestnikami Soboru s¹ œwieccy,
„którzy wnosz¹ tu g³os ludu Bo¿ego ze wszystkich kontynentów”. Przypomnia³
nastêpnie, ¿e idea zwo³ania obecnej sesji narodzi³a siê w 2011 „dziêki m¹droœci
mojego poprzednika Lubomyra Huzara”, który zapyta³: „Jaki Koœció³ greckokatolicki chcemy widzieæ za 10 lat – w 2020 roku?”. Zaznaczy³ równie¿, ¿e trwaj¹ca
obecnie wojna na Ukrainie wnios³a pewne poprawki do tych za³o¿eñ, ale nie zmieni³a g³ównego tematu Soboru. W obradach soboru greckokatolickiego po raz
pierwszy w dziejach tego Koœcio³a uczestniczy³a delegacja prawos³awna w osobach biskupa charkowsko-po³tawskiego Ukraiñskiego Autokefalicznego Koœcio³a
Prawos³awnego (tzw. Odnowionego) abp. Igora (Isiczenki) i towarzysz¹cych mu
ksiê¿y z jego eparchii (diecezji). Sobór Patriarszy (te¿ arcybiskupi b¹dŸ biskupi,
zale¿nie od rangi danego Koœcio³a) jest najwy¿szym forum UKGK, jak zreszt¹ innych Koœcio³ów wschodnich, tak¿e katolickich. W przypadku UKGK pierwszych
7 takich zgromadzeñ odby³o siê w latach osiemdziesi¹tych XX wieku w Rzymie,
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gdy¿ na Ukrainie sowieckiej Koœció³ ten by³ zdelegalizowany. Po odzyskaniu wolnoœci i powstaniu niepodleg³ej Ukrainy sobory zaczêto organizowaæ ju¿ tam, g³ównie we Lwowie. Pierwszy odby³ siê w dniach 4-10 paŸdziernika 1996 jako czêœæ
obchodów 400-lecia Unii Brzeskiej i dok³adnie w rocznicê jej podpisania. Drugi
sobór obradowa³ w 1998, trzeci w dniach 30 czerwca-6 lipca 2001 pod has³em
„Chrystus Ÿród³em odrodzenia narodu ukraiñskiego”, czwarty – w dniach 13-17
sierpnia 2007, tym razem w Puszczy-Wodyci ko³o Kijowa nt. „M³odzie¿ w Koœciele trzeciego tysi¹clecia” i pi¹ty – w dniach 31 sierpnia-4 wrzeœnia 2011 – po raz
pierwszy poza Ukrain¹: w Prudentópolis w Brazylii nt. „Powo³anie do ¿ycia zakonnego”.
 Od 29 sierpnia do 2 wrzeœnia odby³o siê w Stambule kolejne spotkanie ponad 140 biskupów prawos³awnych z ca³ego œwiata. Przybyli oni na zaproszenie
patriarchy Konstantynopola Bart³omieja w celu omówienia wyzwañ stoj¹cych
przed prawos³awiem w ostatnich latach, w tym tak¿e w kontekœcie przysz³orocznego Soboru Ogólnoprawos³awnego. Z komunikatu og³oszonego przez s³u¿bê prasow¹ Patriarchatu wynika, ¿e we wprowadzeniach do poszczególnych tematów
metropolici przedstawili inicjatywy koœcielne, duszpasterskie i teologiczne. Dotyczy³o to takich zagadnieñ, jak zapowiedziany na wiosnê 2016 roku Sobór Ogólnoprawos³awny oraz dialogi teologiczne – z Koœcio³em rzymskokatolickim, Koœcio³ami przedchalcedoñskimi, ze Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹, Wspólnot¹ Koœcio³ów Anglikañskich, Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych i z Uni¹
Utrechck¹ Koœcio³ów Starokatolickich. Wiele uwagi poœwiêcono te¿ prawos³awnej
odpowiedzi na zagadnienia bioetyczne, korzenie i skutki zmian klimatycznych,
zjawisko migracji, jak równie¿ duszpasterskiej pos³udze Koœcio³a w obliczu humanitarnego kryzysu uchodŸców.

Po raz pierwszy 1 wrzeœnia w Rzymie i Stambule g³owa Koœcio³a katolickiego, papie¿ Franciszek i honorowy zwierzchnik prawos³awia, patriarcha Bart³omiej obchodzili jednoczeœnie Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Ochronê Stworzenia. Z
tej okazji papie¿ przewodniczy³ w bazylice Œwiêtego Piotra Liturgii S³owa, a patriarcha ekumeniczny Konstantynopola wraz ze 140 prawos³awnymi biskupami
przygotowuj¹cymi pierwszy sobór ogólnoprawos³awny modli³ siê w katedrze œw.
Jerzego w stambulskiej dzielnicy Fanar. W obchody Dnia w³¹czy³y siê te¿ inne
Koœcio³y chrzeœcijañskie, m.in. anglikanie. „Cz³owiek, jako wspó³twórca i obdarzona woln¹ wol¹ istota ma wielk¹ odpowiedzialnoœæ w zwi¹zku z obecnym kryzysem ekologicznym” – czytamy w opublikowanym przez Radio Watykañskie orêdziu patriarchy z okazji obchodów. „To jest ludzka chciwoœæ i dlatego konsumpcjonizm, kultura odrzucenia, masowa eksploatacja zasobów naturalnych zmieni³y
Ziemiê w gigantyczne wysypisko” – cytuje prawos³awny patriarcha s³owa opubli
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kowanej dwa miesi¹ce temu papieskiej encykliki „Laudato si`” – „Pochwalony
b¹dŸ”. Równie¿ Konferencja Koœcio³ów Europejskich zachêca wszystkich do
wziêcia udzia³u w dniu modlitwy o stworzenie i jego uzdrowienie.
 Koœcio³y i organizacje ekumeniczne wzywaj¹ do podjêcia dzia³añ pomocowych na rzecz uchodŸców przybywaj¹cych do Europy. Wspólny list do Koœcio³ów
cz³onkowskich w tej sprawie skierowa³y Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Konferencja
Koœcio³ów Europejskich oraz Komisja Koœcio³ów ds. Migrantów w Europie. Sekretarze generalni ŒRK, KKE i KKME zwracaj¹ w swym liœcie uwagê, ¿e obecny
kryzys uchodŸczy jest najwiêkszym od czasów drugiej wojny œwiatowej. Podkreœlaj¹, ¿e uchodŸcy uciekaj¹ przed cierpieniem i niebezpieczeñstwem. Apeluj¹ o
wspóln¹ politykê europejsk¹ w sprawie systemu azylowego i planu przesiedleñczego, w której centrum znajdowaæ siê bêd¹ ludzie i ich godnoœæ. „Apelujemy do europejskich rz¹dów, by wziê³y odpowiedzialnoœæ szczególnie za sytuacjê mniejszoœci, najbardziej nara¿onych grup, które czêsto s¹ pozbawione elementarnej stabilnoœci, ¿ycia rodzinnego i edukacji” – czytamy w liœcie.
 W Berlinie odby³a uroczystoœæ z okazji 50. rocznicy og³oszenia Memorandum Wschodniego przez Koœció³ Ewangelicki w Niemczech. Memorandum
Wschodnie zosta³o og³oszone przez Koœció³ Ewangelicki w Niemczech (EKD) 1
paŸdziernika 1965 r. pt. „Po³o¿enie wypêdzonych i stosunek narodu niemieckiego do wschodnich s¹siadów. Ewangelickie memorandum”. Wywo³a³o w RFN
¿yw¹ dyskusjê i przyczyni³o siê do stopniowej zmiany relacji polsko-niemieckich i pojednania. Poprzedzi³o orêdzie polskich biskupów rzymskokatolickich do
biskupów niemieckich podpisane 18 listopada 1965 r. w koñcowej fazie obrad II
Soboru Watykañskiego. Uroczystoœæ rocznicowa mia³a miejsce 17 wrzeœnia we
Französische Friedrichstadtkirche w Berlinie. Ze strony polskiej wziêli w niej
udzia³ prezes PRE abp Jeremiasz (Koœció³ Prawos³awny), cz³onkowie zarz¹du:
bp Jerzy Samiec (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany) i bp Edward Puœlecki (Koœció³ EwangelickoMetodystyczny), a tak¿e dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas, bp Marcin Hintz (obaj
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), ks. Jerzy Bajorek (Koœció³ Polskokatolicki),
ks. Micha³ Dmitruk (Koœció³ Prawos³awny) oraz przedstawiciele mediów. Obecny by³ równie¿ Mikalaj Matrunczyk z Koœcio³a Prawos³awnego na Bia³orusi, zaanga¿owany w projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na Ukrainie,
Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”. Minister spraw zagranicznych Niemiec
Frank-Walter Steinmeier wyg³osi³ referat na temat „Pojednanie i porozumienie
jako zasada dzia³ania politycznego”. Nawi¹za³ te¿ do obecnego kryzysu uchodŸczego i zachêca³ do wspólnych, europejskich rozwi¹zañ w duchu humanitaryzmu i
solidarnoœci. W tym kontekœcie chwali³ postawê Koœcio³ów i obywateli. Prezes
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PRE abp Jeremiasz mówi³ o pojednaniu w doœwiadczeniu Koœcio³ów. Przypomnia³, ¿e doœwiadczenia obu wojen œwiatowych by³y straszn¹ lekcj¹ dla Koœcio³ów, które czêsto zbyt daleko posz³y we wspó³pracy z rz¹dz¹cymi. Te doœwiadczenia sta³y siê jednak podstaw¹ do samokrytyki, odrodzenia i rozwiniêcia ruchu ekumenicznego.
O wziêcie wiêkszej odpowiedzialnoœci za uchodŸców, u³atwienie procedur
azylowych i wiêksz¹ solidarnoœæ w przyjmowaniu ludzi uciekaj¹cych przed
wojn¹ apeluj¹ liderzy europejskich organizacji ekumenicznych i charytatywnych
w swym liœcie skierowanym do uczestników nieformalnego szczytu Rady Europejskiej. „Wiêkszoœæ przybyszów ucieka przed wojn¹, konfliktem lub przeœladowaniem w domu, jak równie¿ od coraz gorszych warunków w wielu krajach
goszcz¹cych uchodŸców oraz krajach tranzytowych, które nie oferuj¹ lub nie s¹
ju¿ w stanie zaoferowaæ bezpieczeñstwa lub mo¿liwoœci rozpoczêcia ¿ycia na
nowo” – zauwa¿aj¹ sygnatariusze listu. Zwracaj¹ te¿ uwagê, ¿e brak bezpiecznych i legalnych dróg do Europy zmusza uchodŸców do podejmowania ryzyka
oraz nara¿a ich na niebezpieczeñstwo handlu ludŸmi lub innych przestêpstw, a
tak¿e œmierci. „Jako Koœcio³y chrzeœcijañskie i organizacje zwi¹zane z Koœcio³ami oczekujemy bardziej ludzkiej i skutecznej odpowiedzi Unii Europejskiej i jej
krajów cz³onkowskich w kwestii ochrony ¿ycia przybywaj¹cych do Europy oraz
zapewnienia, ¿e ich bezcenna godnoœæ, wartoœæ i potencja³ bêd¹ bronione, gdy
znajd¹ siê oni w Europie” – podkreœlaj¹ przedstawiciele europejskich organizacji
ekumenicznych. W liœcie zwrócono uwagê na niebezpieczny wzrost nastrojów
niechêtnych imigrantom, równie¿ wœród polityków. „Wzywamy osoby ze sfery
publicznej do porzucenia coraz bardziej ksenofobicznego i pod¿egaj¹cego dyskursu stosowanego na okreœlenie migrantów, uchodŸców i poszukuj¹cych azylu”
– czytamy w apelu.


 Rodzina jest jednym z najwa¿niejszych elementów dialogu ekumenicznego
– zaznaczy³ kard. Kurt Koch, jeden z ojców odbywaj¹cego siê w Watykanie Synodu Biskupów pod has³em „Powo³anie i misja rodziny w Koœciele i œwiecie wspó³czesnym”. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan wskaza³, ¿e
w oparciu o ma³¿eñstwa i rodziny mieszane mo¿emy w ¿yciu codziennym realizowaæ praktyczny, ¿ywy i dynamiczny ekumenizm. Wskaza³ na liczne ma³¿eñstwa
mieszane, które ³¹czy Chrystusowa wiêŸ i w ten sposób tworz¹ one „jeden Koœció³
domowy”. „Dlatego nie mówmy tylko o problemach miêdzywyznaniowych, ale
wskazujmy na mo¿liwoœci, jakie stoj¹ przed nami. W³aœnie w oparciu o rodziny
mieszane mo¿emy w ¿yciu codziennym realizowaæ praktyczny, ¿ywy i dynamiczny ekumenizm. Jest to najlepszy wzór dla dialogu ekumenicznego” – powiedzia³
hierarcha.
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 Ks. Heikki Huttunen z Koœcio³a Prawos³awnego Finlandii zosta³ wybrany
na nowego sekretarza generalnego Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Swój
urz¹d obejmie 11 stycznia 2016. 55-letni ks. Heikki Huttunen ukoñczy³ teologiê na
Uniwersytecie Helsiñskim. Studiowa³ tak¿e prawos³awne prawo kanoniczne, fiñskie prawo wyznaniowe i teologiê systematyczn¹. Ma bogate doœwiadczenie w
pracy ekumenicznej. W latach 2006–2015 by³ sekretarzem generalnym Fiñskiej
Rady Ekumenicznej. Dzia³a³ równie¿ na polu miêdzynarodowym. W latach 80. zajmowa³ siê prac¹ m³odzie¿ow¹ w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów. By³ te¿ cz³onkiem
Komitetu Naczelnego tej organizacji (2006–2013). Reprezentowa³ swój Koœció³ na
ostatnich czterech Zgromadzeniach Ogólnych ŒRK. W Koœciele Prawos³awnym
Finlandii pracowa³ z multikulturow¹ spo³ecznoœci¹ w parafii w Espoo. Zast¹pi ks.
Guy’a Liagre’a, który pe³ni³ tê funkcjê tymczasowo. Fiñski duchowny jest ¿onaty i
ma dwoje dzieci. Mówi po fiñsku, angielsku, szwedzku, francusku i rosyjsku.
 Szwajcarski pastor reformowany Gottfried Locher zosta³ nowym przewodnicz¹cym Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich Europy (WKEE). Zast¹pi on na
tym stanowisku niemieckiego biskupa luterañskiego Friedricha Webera, który
zmar³ w styczniu 2015. Wyboru dokonano na V spotkaniu Rady tej organizacji,
która w dniach 10-12 paŸdziernika obradowa³a w Brukseli. G. Locher urodzi³ siê
30 paŸdziernika 1966 w Bernie. Jest proboszczem parafii reformowanej w swym
mieœcie rodzinnym i teologiem. W latach 2001-05 sta³ na czele wydzia³u stosunków zagranicznych Szwajcarskiego Zwi¹zku Koœcio³ów Ewangelickich (SEK), a
w latach 2006-10 kierowa³ Instytutem Studiów Ekumenicznych Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. 1 stycznia 2011 zosta³ przewodnicz¹cym SEK. Od wrzeœnia 2012 by³ jednym z trzech przewodnicz¹cych WKKE, obecnie zaœ obj¹³ tam
funkcjê pierwszego przewodnicz¹cego. Dwoje pozosta³ych prezydentów to wêgierska pastorka Klára Tarr Cselovszky i niemiecki pastor z Bochum Michael Weinrich.
 Przez tydzieñ obradowa³a w Szwajcarii V Ogólnoprawos³awna Komisja
Przedsoborowa, która ma przygotowaæ Wielki Ogólnoprawos³awny Sobór, który
ma siê odbyæ w czerwcu 2016 roku. Obrady Komisji rozpoczê³y siê 11 paŸdziernika w Chambesy ko³o Genewy. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich lokalnych Koœcio³ów prawos³awnych. Polski Autokefaliczny Koœció³
Prawos³awny reprezentowa³ biskup siemiatycki Jerzy (Pañkowski) oraz ks. Andrzej KuŸma. Prawos³awni ró¿nych jursydykcji kanonicznych zdo³ali siê porozumieæ w wiêkszoœci spraw, jednak nie osi¹gnêli konsensu w sprawie kszta³tu dokumentu poœwiêconego misji Koœcio³a prawos³awnego we wspó³czesnym œwiecie.
Jego podpisania odmówili przedstawiciele Rosyjskiego i Gruziñskiego Koœcio³a
Prawos³awnego. Dyskutowano równie¿ o stosunku prawos³awia do innych Koœcio-

204 KRONIKA

ZE ŒWIATA

³ów chrzeœcijañskich oraz zajmowano siê praktyk¹ postn¹. Podczas obrad Komisji
nie zabrak³o równie¿ kontrowersji dotycz¹cych wewn¹trzprawos³awnych sporów,
w tym szczególnie w kontekœcie Ukrainy i Kataru. W pierwszym przypadku Koœció³ rosyjski wyrazi³ niezadowolenie z faktu, ¿e niekanoniczni biskupi ukraiñscy,
znajduj¹cy siê pod jurysdykcj¹ Konstantynopola, przybywaj¹ na Ukrainê bez powiadomienia patriarchy Koœcio³a Prawos³awnego Moskiewskiego Patriarchatu. Z
kolei Patriarchaty Jerozolimy i Antiochii tocz¹ spór w zwi¹zku z intronizacj¹ w
Katarze metropolity z Patriarchatu Jerozolimskiego, podczas gdy Patriarchat Antiochii podkreœla, ¿e Katar jest jego terenem kanonicznym.
 W dniach od 20 do 22 paŸdziernika odby³o siê w Edynburgu spotkanie
prymasów Koœcio³ów luterañskich i anglikañskich, nale¿¹cych do Wspólnoty
Porvoo. Wspólnota z Porvoo jednoczy niezale¿ne Koœcio³y tradycji anglikañskiej i luterañskiej w jedn¹ rodzinê eklezjaln¹, w której praktykowana jest pe³na
wspólnota sakramentów i urzêdów koœcielnych. Do Wspólnoty Porvoo nale¿¹
Koœcio³y anglikañskie z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii oraz Koœcio³y
luterañskie ze Skandynawii, trzech krajów nadba³tyckich oraz Wielkiej Brytanii.
Prymasi i zwierzchnicy Koœcio³ów rozmawiali nad dalszym wzmacnianiem wzajemnych relacji, ale przede wszystkim o wspólnych wyzwaniach, w tym o kryzysie zwi¹zanym z fal¹ uchodŸców oraz wspóln¹ odpowiedzi¹ siostrzanych Koœcio³ów luterañskich i anglikañskich zarówno na p³aszczyŸnie regionalnej, jak i
ogólnoeuropejskiej. Podkreœlono, ¿e troska o uchodŸców nie mo¿e zwolniæ Koœcio³y z troski o zanikaj¹ce chrzeœcijañstwo na Bliskim Wschodzie. Anglikañscy
i luterañscy biskupi podkreœlili koniecznoœæ niesienia pomocy uchodŸcom zarówno poprzez opiekê duszpastersk¹, jak i diakoniê oraz konkretne wsparcie
przy integrowaniu uchodŸców ze spo³eczeñstwami, do których przybywaj¹. Dyskutowano równie¿ o sekularyzacji i zwiastowaniu Ewangelii w spo³eczeñstwach,
w których spada nie tylko wiedza religijna, ale i zwi¹zki spo³eczeñstw z instytucjonalnym chrzeœcijañstwem. Podjêto równie¿ zagadnienie sprawiedliwoœci spo³ecznej w zderzeniu ekonomii z etyk¹. W 2016 roku mija 20. rocznica podpisania
Ugody z Porvoo. Kolejne spotkanie biskupów zwierzchników odbêdzie siê w
paŸdzierniku 2017 roku na Litwie.
 Specjaln¹ konferencj¹ miêdzynarodow¹ z udzia³em ok. 400 delegatów z ca³ego œwiata Watykan upamiêtni³ 50. rocznicê og³oszenia przez II Sobór Watykañski deklaracji „Nostra aetate”. Ten soborowy dokument o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich – najkrótszy, a zarazem jeden z najwa¿niejszych – og³oszono 28 paŸdziernika 1965 roku. Wyznaczy³ on nowe kierunki w stosunkach
Koœcio³a katolickiego z innymi religiami. W trzydniowym spotkaniu w dniach 2628 paŸdziernika, zorganizowanym wspólnie przez Papiesk¹ Radê ds. Dialogu Miê-
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dzyreligijnego i dzia³aj¹c¹ w ³onie Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan Komisjê ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, uczestniczy³o 400 przedstawicieli
ró¿nych religii.
 Uznanie dla wysi³ków prawos³awnego patriarchy Konstantynopola na rzecz
jednoœci wyrazi³ papie¿ Franciszek z okazji nadania mu doktoratu honoris causa
przez Instytut Uniwersytecki Sophia w Loppiano ko³o Florencji. W³oska uczelnia
zwi¹zana z Ruchem Focolari przyzna³a mu ten tytu³ w zakresie „kultury jednoœci”.
W jego motywacji czytamy, ¿e przyznano go Bart³omiejowi za „jego nadzwyczajne zaanga¿owanie na rzecz pe³nej, widzialnej jednoœci wszystkich chrzeœcijan w
s³u¿bie zbawieniu rodziny ludzkiej i ochronie ca³ego stworzenia w œwietle modlitwy Chrystusa «aby wszyscy byli jedno»”. Ceremonia nadania doktoratu Patriarsze
Ekumenicznemu odby³a siê z udzia³em licznych osobistoœci z Europy i Bliskiego
Wschodu, nale¿¹cych do ró¿nych Koœcio³ów. Przyjmuj¹c wyró¿nienie w³oskiej
uczelni, patriarcha Konstantynopola podkreœli³, ¿e aby œwiat uwierzy³ i zbawi³ siê,
trzeba „formowaæ kulturê jednoœci w wieloœci”. Zwróci³ uwagê, ¿e jednoœæ jest
obecnie zagro¿ona przez „z³o¿one sytuacje konfliktowe, degradacjê osoby ludzkiej, masowe biblijne exodusy, które ka¿dego dnia pukaj¹ do naszych drzwi i naszych chrzeœcijañskich sumieñ, jak te¿ przez niszczenie stworzenia z powodu bezgranicznego nadu¿ywania zasobów”. Tym niemniej – zdaniem Bart³omieja – jako
chrzeœcijanie nie popadamy w rozpacz.
 Œwiatowa Rada Koœcio³ów i Ewangelicko-Luterañski Koœció³ Bawarii
zorganizowa³y 29 paŸdziernika w Monachium ekumeniczne konsultacje poœwiêcone sytuacji uchodŸców. W spotkaniu wziê³o 35 biskupów oraz przedstawiciele
organizacji ekumenicznych. Obrady otworzy³ ks. dr Olav Fykse Tveit, sekretarz
generalny ŒRK, oraz ks. bp Heinrich Bedford-Strohm, zwierzchnik bawarskiego
Koœcio³a luterañskiego oraz przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego w
Niemczech. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Koœcio³ów prawos³awnych,
ewangelickich, anglikañskich oraz Koœcio³a rzymskokatolickiego. G³ównym tematem by³a dramatyczna sytuacja uchodŸców na Bliskim Wschodzie oraz w
Afryce. W wydanym oœwiadczeniu duchowni przypomnieli podstawowe treœci
wiary chrzeœcijañskiej w kontekœcie uchodŸców, które odnosz¹ siê nie tylko do
nakazów ze Starego Testamentu, ale wpisane s¹ równie¿ w pocz¹tki historii zbawienia na kartach Ewangelii. Duchowni przypomnieli, ¿e uchodŸcy s¹ równie¿
dzieæmi Bo¿ymi, stworzonymi na obraz i podobieñstwo Stwórcy. Potêpili wszelkie przejawy wrogoœci, wzniecanie lêków i obojêtnoœæ wobec osób potrzebuj¹cych pomocy. Duchowni przyznali, ¿e nie ma szybkich i ³atwych rozwi¹zañ
obecnego kryzysu. Zaapelowali do rz¹dów o konstruktywn¹ politykê zamierzaj¹c¹ do przywrócenia stabilnoœci, pokoju z poszanowaniem ludzkiej godnoœci.
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Mocny apel pop³yn¹³ równie¿ do chrzeœcijan, Koœcio³ów i organizacji ekumenicznych, aby wspólnie nios³y pomoc potrzebuj¹cym.
 31 paŸdziernika br. zakoñczy³o siê w Kochi (Indie) posiedzenie komisji
Miêdzynarodowego Dialogu Reformowano-Anglikañskiego (IRAD). By³o to
pierwsze spotkanie od 1984 roku na p³aszczyŸnie globalnej. W 1984 roku Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych oraz Wspólnota Koœcio³ów Anglikañska
przyjê³y wspólny dokument Bo¿e panowanie i nasza Jednoœæ. Rozmowy dotycz¹ce
rozpoczêcia nowej rundy dialogu nawi¹zano w 2011 roku. Ustalono, ¿e dotyczyæ
bêd¹ kwestii eklezjologicznych i misyjnych. Podczas obrad poruszono zagadnienia
zwi¹zane z natur¹ wspólnoty (koinonia), a tak¿e problematykê episkopatu zarówno
w odniesieniu do urzêdu biskupa, jak i autorytetu kolegium biskupiego. Podczas
szeœciu dni obrad anglikanie i reformowani uczestniczyli w nabo¿eñstwach z Sakramentem Wieczerzy Pañskiej w obydwu obrz¹dkach. Podczas nabo¿eñstwa anglikañskiego kazanie wyg³asza³ reformowany, a podczas nabo¿eñstwa reformowanego anglikanin. Gospodarzem spotkania by³ Koœció³ Po³udniowych Indii, w sk³ad
którego wchodz¹ zarówno parafie o tradycji reformowanej, jak i anglikañskiej, a
tak¿e metodystycznej. Koœció³ Indii Po³udniowych jest drugim co do wielkoœci
Koœcio³em w Indiach i posiada ponad 4 miliony wiernych. Kolejne spotkanie
IRAD odbêdzie siê we wrzeœniu 2016 roku. Obecnymi wspó³przewodnicz¹cymi
IRAD s¹ prymas Szkockiego Koœcio³a Episkopalnego David Chillingworth oraz
ks. Elizabeth Welch ze Zjednoczonego Koœcio³a Reformowanego w Wielkiej Brytanii.

Przebywaj¹cy z wizyt¹ w Londynie ekumeniczny patriarcha Bart³omiej I
zaapelowa³ do chrzeœcijan Europy, aby nie pozostawali obojêtni na dwa wielkie
kryzysy: zmiany klimatyczne oraz uchodŸców i podjêli dzia³ania. Podstawowym
problemem obu kryzysów o zasiêgu globalnym jest „kryzys solidarnoœci”, stwierdzi³ patriarcha w wyk³adzie wyg³oszonym w londyñskiej siedzibie anglikañskiego
arcybiskupa Canterbury, Justina Welby. Wieczorem 2 listopada abp Welby uczestniczy³ w liturgii sprawowanej przez patriarchê Bart³omieja w grecko-prawos³awnej katedrze M¹droœci Bo¿ej w Londynie. Nastêpnego dnia, 3 listopada, w opactwie Westminsterskim, w obecnoœci obu zwierzchników Koœcio³ów zaprezentowany zosta³ nowy „dokument zgodnoœci” anglikañsko-prawos³awnej komisji dialogu.
Dokument nosi tytu³: „Na obraz Boga – antropologia pe³na nadziei”.


 145 chrzeœcijan ró¿nych tradycji i z wielu stron œwiata spotka³o siê na Globalnym Forum Chrzeœcijan, które odbywa³o siê w dniach od 1 do 5 listopada w
Tiranie. GFC jest platform¹ spotkania chrzeœcijan reprezentuj¹cych organizacje
ekumeniczne i tradycje wyznaniowe – zarówno weteranów globalnego dialogu
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ekumenicznego, jak i wspólnoty, które od niedawna otworzy³y siê na ekumeniê.
GFC powo³a³a Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan, Œwiatowy Alians Ewangeliczny oraz Œwiatowa Wspólnota Zielonoœwi¹tkowa.
W tym roku bezpoœrednimi organizatorami GFC by³y Koœcio³y albañskie. W GFC
uczestniczy³ tylko jeden delegat z Polski, rzymskokatolicki duchowny ks. prof.
Andrzej Perzyñski z UKSW. G³ównymi tematami GCF by³y aktualne wyzwania,
stoj¹ce przed chrzeœcijanami w krajach, gdzie wyznawanie Chrystusa wci¹¿ wi¹¿e
siê z dyskryminacj¹, przeœladowaniem i mêczeñstwem. Zebrani wys³uchali relacji
chrzeœcijan z regionów, którzy na co dzieñ zmagaj¹ siê z rzeczywistoœci¹ znan¹ zachodniemu œwiatu jedynie z przekazów medialnych lub kart Nowego Testamentu.
W przes³aniu koñcowym uczestniczy przypomnieli, ¿e ¿ycie chrzeœcijan od zawsze
naznaczone jest drog¹ krzy¿a, która prowadzi ku zmartwychwstaniu. Poprzednie
GFC odby³o siê w 2012 roku w Manado (Indonezja).
 12 listopada w dwóch zamachach bombowych zginê³o w Bejrucie 41 osób.
Dzieñ póŸniej w kilku miejscach Pary¿a mia³y miejsce akty terroru, w wyniku których ¿ycie straci³o co najmniej 127 osób. Do zamachów w obu miastach przyzna³o
siê tzw. Pañstwo Islamskie. W zwi¹zku z tymi wydarzeniami oœwiadczenie wyda³
Komitet Wykonawczy Œwiatowej Rady Koœcio³ów, obraduj¹cy w³aœnie w szwajcarskim Bossey. „Razem, jako jedna rodzina ludzka, jako ludzie ró¿nych wyznañ, a
tak¿e bezwyznaniowi, powinniœmy pokazaæ, ¿e nasz szacunek do ludzkiego ¿ycia i
godnoœci jest silniejszy ni¿ te pe³ne z³a akty terroru, to wypaczenie religii” – podkreœlono w oœwiadczeniu. Jego autorzy apeluj¹ o wzajemny szacunek i troskê oraz
podkreœlaj¹, ¿e tego rodzaju akty terroru nigdy nie mog¹ byæ usprawiedliwione w
imiê Boga b¹dŸ religii. Wyrazy solidarnoœci przekaza³ Radzie Koœcio³ów Chrzeœcijañskich we Francji ks. Guy Liagre, sekretarz generalny Konferencji Koœcio³ów
Europejskich. Potêpiaj¹c zamach, podkreœli³, ¿e ta tragedia powinna sk³oniæ KKE
do jeszcze wiêkszych dzia³añ na rzecz pokoju i pojednania.
 Œladem swoich poprzedników – Jana Paw³a II i Benedykta XVI – papie¿
Franciszek odwiedzi³ 15 listopada parafiê ewangelicko-luterañsk¹ w Rzymie. Papieska wizyta odby³a siê na zaproszenie proboszcza Parafii ks. Jens-Martin Kruse,
który powita³ Franciszka przed drzwiami koœcio³a Zbawiciela w Rzymie, jedynego
koœcio³a luterañskiego w Wiecznym Mieœcie. W wyg³oszonym przemówieniu papie¿ podkreœli³ potrzebê wzajemnego przeproszenia za skandal podzia³u. Wybór,
przed jakim stoj¹ chrzeœcijanie wszystkich wyznañ, jest ten sam: przed S¹dem
Ostatecznym nasz Pan nie bêdzie pyta³, czy ktoœ chodzi³ na mszê lub czy mia³
dobr¹ katechezê, ale czy s³u¿y³. Wprawdzie niektórzy podkreœlaj¹ dogmatyczne
ró¿nice, to jednak nadesz³a godzina ‚pojednanej ró¿norodnoœci’, pojednania w
Panu, który przyszed³, nie po to, aby Mu s³u¿ono, ale by s³u¿yæ – zakoñczy³ papie¿
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Franciszek. Papie¿ Franciszek podkreœli³, ¿e wspólny dokument Od konfliktu do
komunii napisany z okazji zbli¿aj¹cego siê jubileuszu 500-lecia Reformacji jest
niezwykle obiecuj¹cym elementem na wspólnej drodze. Jednoczeœnie zaprosi³ luteranów do w³¹czenia siê w og³oszony w Koœciele rzymskokatolickim Rok Mi³osierdzia. W prezencie od luteranów papie¿ Franciszek otrzyma³ wieniec adwentowy. Biskup Rzymu podarowa³ parafii luterañskiej symboliczny prezent, nawi¹zuj¹cy do wczeœniejszych s³ów o wspólnej Eucharystii – kielich komunijny. Podczas
nabo¿eñstwa kilkakrotnie modlono siê w intencji pokoju i ofiar zamachów terrorystycznych w Bejrucie i Pary¿u.
 Watykan opublikowa³ 10 grudnia nowy dokument dotycz¹cy stosunków z
judaizmem. Refleksje dotycz¹ce kwestii teologicznych i stosunków katolicko¿ydowskich z okazji 50. rocznicy og³oszenia deklaracji soborowej ”Nostra aetate”
nosz¹ tytu³: „Bo dary ³aski i wezwanie Bo¿e s¹ nieodwo³alne” (Rz 11,29). Dokument zosta³ przygotowany przez Komisjê ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem,
dzia³aj¹c¹ w ramach Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.

Z kraju
 Na dorocznym posiedzeniu Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech rozmawiano m.in. o sytuacji Koœcio³ów w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, migracjach, upamiêtnieniu Memorandum
Wschodniego czy mo¿liwoœci miêdzynarodowego dialogu na temat roli i odpowiedzialnoœci Koœcio³ów we wspó³czesnej Europie. Posiedzenie mia³o miejsce 11
czerwca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli: bp Hans-Jürgen Abromeit, pe³nomocnik Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) ds. kontaktów z Polsk¹, ks. nadradca Michael
Hübner, koordynator kontaktów EKD z Europ¹ Œrodkow¹, Wschodni¹ i Po³udniow¹, abp Jeremiasz, prezes PRE, ks. Ireneusz Lukas, dyrektor PRE, oraz ks.
prof. Bogus³aw Milerski, rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Podczas obrad rozmawiano o sytuacji Koœcio³ów w Niemczech i Polsce w
kontekœcie sytuacji spo³eczno-politycznej. Wœród omawianych zagadnieñ wiele
uwagi poœwiêcono sytuacji uchodŸców w Europie. Poruszono temat inicjatyw podejmowanych przez Koœcio³y i mo¿liwoœci intensywniejszego zaanga¿owania na
rzecz migrantów. Cz³onkowie Komisji rozmawiali tak¿e na temat wydarzeñ zwi¹zanych z 50-leciem wydania Memorandum Wschodniego. Ks. prof. Bogus³aw Milerski omówi³ wspó³pracê ChAT z uczelniami za granic¹, w szczególnoœci w Niem-
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czech. Rektor ChAT przedstawi³ tak¿e propozycjê wspólnej inicjatywy ChAT i
PRE we wspó³pracy z Koœcio³ami w Niemczech oraz innych krajach. Jej celem jest
dialog dotycz¹cy roli i odpowiedzialnoœci Koœcio³ów w przemianach spo³ecznych i
procesach politycznych w Europie. Podczas posiedzenia dokonano tak¿e ewaluacji
projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w
Polsce i Niemczech”. Wskazano na wyzwania zwi¹zane z realizacj¹ projektu, wynikaj¹ce z sytuacji spo³eczno-politycznej i ekumenicznej na Ukrainie. Rozmawiano tak¿e o potrzebie nowych inicjatyw maj¹cych na celu rozwój wspó³pracy pomiêdzy Koœcio³ami ponad granicami Unii Europejskiej. Zarówno strona niemiecka, jak i polska podkreœli³y potrzebê kontynuacji bliskiej wspó³pracy Koœcio³ów w
obu krajach. Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano na czerwiec 2016 r.
 Modlitwy ¯ydów i chrzeœcijan na cmentarzu ¿ydowskim, przypomnienie
przebiegu wydarzeñ z 4 lipca 1946 r. i nazwisk ofiar, a tak¿e wrêczenie wyró¿nieñ Femina Bona i Vir Bonus zas³u¿onym osobom w tworzeniu dobrych relacji
polsko–¿ydowskich – z³o¿y³y siê na g³ówne obchody 69. rocznicy pogromu kieleckiego, które odby³y siê 5 lipca w Kielcach. Zorganizowany by³ tak¿e marsz
przez przedstawicieli kieleckich tzw. „œrodowisk patriotyczno–narodowych” pod
has³em „Pogrom ubecki, nie kielecki”. W po³udnie na cmentarzu ¿ydowskim
modlili siê w intencji ofiar pogromu kieleckiego m.in. rabini, duchowni katoliccy
i ewangeliccy. Prezydent Kielc Wojciech Lubawski w liœcie do uczestników obchodów podkreœli³, ¿e „spotkanie tego dnia od wielu lat jest po to, by zamanifestowaæ swój stosunek do drugiego cz³owieka i do prawdy”. Podczas uroczystoœci
przy kamienicy organizator uroczystoœci Bogdan Bia³ek zwróci³ uwagê, ¿e
„prawdy o pogromie nie mo¿na zakrzyczeæ”. – Mo¿na j¹ tylko wyp³akaæ, bo
grzêŸnie w gardle – podkreœli³. Uroczystoœci zakoñczy³ muzyczny koncert kameralny w wykonaniu zespo³u uczniów i pedagogów Zespo³u Pañstwowych Szkó³
Muzycznych im. Ludomira Ró¿yckiego w Kielcach. 4 lipca 1946 r. w Kielcach
mia³y miejsce wydarzenia, w czasie których zamordowano 36 osób narodowoœci
¿ydowskiej. Ofiarami pogromu by³o w sumie ponad 40 ¯ydów, poniewa¿ czêœæ
rannych zmar³a w szpitalu.
 Z coraz wiêkszym niepokojem i smutkiem obserwujemy dzia³ania maj¹ce
charakter ataków na miejsca modlitwy muzu³manów – napisa³a Rada Wspólna
Katolików i Muzu³manów w oœwiadczeniu. Autorzy stwierdzaj¹, ¿e takie akty naruszaj¹ prawo do wolnoœci religijnej w Polsce. Chocia¿ wed³ug najnowszych doniesieñ medialnych wygl¹da na to, ¿e ostatni incydent w warszawskim Centrum
Kultury Muzu³mañskiej mia³ specyficzny charakter, to w przeci¹gu ostatnich kilku
lat Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów z coraz wiêkszym niepokojem i smutkiem obserwuje dzia³ania maj¹ce charakter ataków na miejsca modlitwy muzu³ma-
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nów. Jest to tym bardziej przykre i bulwersuj¹ce, ¿e dzia³ania te w polskim kontekœcie nosz¹ znamiona prowokacji i mia³y miejsce w okresach religijnych œwi¹t, które dla wierz¹cych s¹ czasem szczególnym.
 Od 22 lipca do 31 sierpnia na ogrodzeniu wokó³ koœcio³a ewangelicko-augsburskiego Œwiêtej Trójcy w Warszawie mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê „Jan Hus
w roku 1415 i 600 lat póŸniej”. Wystawa obejmuj¹ca 17 tablic informowa³a o
¿yciu, teologii oraz reformacyjnym i ekumenicznym oddzia³ywaniu ks. Jana Husa.
Ponadto ekspozycja zawiera³a szereg wiadomoœci, dotycz¹cych spo³eczno-religijnego i politycznego t³a epoki – omówione zosta³y reformatorskie ruchy (katarzy,
John Wyclife) wczesnego i póŸnego œredniowiecza, a tak¿e rosn¹ce znaczenie papiestwa w ¿yciu Koœcio³a Zachodniego. Nie brakowa³o równie¿ w¹tków polskich,
w tym stanowiska polskiej delegacji na Sobór w Konstancji w sprawie Husa. Od
wrzeœnia wystawê przygotowan¹ przez Czeskie Centrum w Warszawie mo¿na by³o
ogl¹daæ w koœciele ewangelicko-augsburskim œw. Mateusza w £odzi.

Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek przewodniczy³ modlitwie
w intencji ofiar Powstania Warszawskiego na Cmentarzu Powstañców Warszawskich na Woli. Wraz z duchownymi Koœcio³ów chrzeœcijañskich ks. p³k. Eugeniuszem Bójko, kapelanem prawos³awnego ordynariatu wojskowego i ks. mjr Tomaszem Wig³aszem, kapelanem ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego w modlitwach wzi¹³ tak¿e udzia³ Nezar Shariff, imam wyznaniowej gminy warszawskiej
muzu³mañskiego zwi¹zku religijnego. W modlitwie uczestniczy³ tak¿e Prezydent
RP Bronis³aw Komorowski. Na proœbê rabina Schudricha odczytano s³owa Psalmu
23. Modlitwa pod pomnikiem jest sta³ym punktem obchodów rocznicowych w stolicy. Na cmentarzu Powstañców Warszawy znajduje siê niewiele pojedynczych
grobów. Ludzkie szcz¹tki pogrzebano w 177 zbiorowych mogi³ach oraz w kurhanie, nad którym wzniesiony zosta³ pomnik „Polegli Niepokonani” autorstwa Gustawa Zem³y. Oblicza siê, ¿e na cmentarzu zgromadzonych jest ok. 12 ton prochów
i na tej podstawie szacuje siê, ¿e spoczywa tu nawet 100 tys. osób.


11 sierpnia w synagodze Kupa odby³a siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca ofiary
pogromu, czyli aktów przemocy wymierzonych przeciwko ludnoœci ¿ydowskiej w
Krakowie przed siedemdziesiêciu laty. Po raz pierwszy wydarzeniom upamiêtniaj¹cym rocznicê towarzyszy³a wspólna modlitwa chrzeœcijan i ¯ydów w synagodze
krakowskiej. W modlitwie wziêli udzia³ m.in.: naczelny rabin Krakowa, proboszcz
rzymskokatolickiej parafii pw. œw. Katarzyny Aleksandryjskiej i proboszcz parafii
ewangelicko-augsburskiej. Modlitwê za ofiary pogromu i o pojednanie poprzedzi³
wyk³ad dr Edyty Gawron – „Pogrom w Krakowie, czyli co wydarzy³o siê 11 sierpnia 1945 r. w synagodze Kupa, na ulicach Kazimierza i poza nim”.
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 Na Œwiêtej Górze Grabarce odby³y siê centralne uroczystoœci prawos³awnych chrzeœcijan z okazji Œwiêta Przemienienia Pañskiego. W liturgii uczestniczy³
Prezydent RP Andrzej Duda. Liturgii przewodniczy³ metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego (PAKP), wraz z metropolit¹ Korfu Nektariuszem, który przyby³ do Polski z relikwiami œw. Spirydona.
Do najwa¿niejszego sanktuarium polskich prawos³awnych zjecha³o siê ponad trzy
tysi¹ce wiernych z kraju i zagranicy.
 Decyzj¹ Kapitu³y Generalnej Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, która obradowa³a 31 sierpnia, nowym Biskupem Naczelnym tego Koœcio³a zosta³ ks.
Marek M. Karol Babi, dotychczasowy proboszcz parafii warszawskiej. Wybór nowego Biskupa Naczelnego by³ konieczny ze wzglêdu na koniec i tak przed³u¿onej
o rok kadencji bp. M. Ludwika Jab³oñskiego. Zastêpc¹ Biskupa Naczelnego zosta³
bp Piotr M. Bernard Kubicki, proboszcz Parafii w Lipce k/£odzi. Wa¿n¹ decyzj¹
by³ te¿ wybór nowej Rady Koœcio³a, gremium, które zarz¹dza sprawami Koœcio³a
miêdzy posiedzeniami Kapitu³y Generalnej. Z urzêdu do Rady Koœcio³a wchodz¹
biskupi, natomiast kapitu³a wybiera reprezentacjê kap³anów – do nowej rady Koœcio³a weszli: kap³. M. £adys³aw Ratajczyk (¯arnówka), kap³. M. Daniel Mames
(Gniazdów) i kap³. Zbigniew Nawara (przysz³y proboszcz parafii warszawskiej).
Bp Marek M. Babi urodzi³ siê 10 maja 1975 roku w Warszawie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1998 roku. By³ proboszczem w Sobótce i w Lesznie. Od 2008 roku
pe³ni³ funkcje proboszcza w parafii Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Warszawie. W latach 2007-2015 by³ sekretarzem Rady Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Œwiêcenia biskupie przyj¹³ dwa dni przed wyborem na najwy¿szy urz¹d w
Koœciele. Nowy zwierzchnik mariawitów p³ockich jest ordynariuszem diecezji
warszawsko-p³ockiej. Koœció³ Starokatolicki Mariawitów posiada ok. 30 tys. wyznawców i ponad 30 duchownych. Podzielony jest na 3 diecezje: lubelsko-podlask¹, œl¹sko-³ódzk¹ i warszawsko-p³ock¹ oraz prowincjê francusk¹. Koœció³ Starokatolicki Mariawitów jest cz³onkiem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Œwiatowej Rady Koœcio³ów.

Ruszy³a strona internetowa dotycz¹ca ordynacji kobiet na ksiê¿y w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Zawiera ona materia³y teologiczne i artyku³y dotycz¹ce pos³ugi kobiet. Strona ma te¿ byæ miejscem dialogu zwolenników i
przeciwników dopuszczenia kobiet do urzêdu duchownego. Pomo¿e tak¿e przygotowaæ luteranów do wiosennej sesji Synodu w 2016 roku, na którym odbêdzie siê
g³osowanie nad ordynacj¹ kobiet na prezbiterów. Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce skupia oko³o 70 tys. wiernych. S³u¿y w nim 161 duchownych w 133
parafiach. Dzieli siê na 6 diecezji, z których najliczniejsz¹ jest Diecezja Cieszyñska – ok. 37 tys. wiernych.
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 Swój list pasterski w sprawie uchodŸców skierowa³ do wiernych równie¿
bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
Przywo³uj¹c swoj¹ niedawn¹ wizytê w diakonijnym oœrodku dla uchodŸców w
Berlinie, zwróci³ uwagê, ¿e kiedyœ z tego oœrodka korzystali Polacy. Teraz jest on
miejscem schronienia m.in. dla Syryjczyków. „Chcia³bym, abyœmy byli Koœcio³em
s³u¿¹cym Bogu poprzez mi³oœæ wyra¿an¹ pomaganiem biednym. Kochajmy
uchodŸców, bo w nich przychodzi do nas Chrystus” – napisa³ luterañski duchowny.
„(…) jest mi czasami wstyd, gdy szukamy wszelkich mo¿liwych wymówek, aby
unikn¹æ trudu pomocy bliŸnim w potrzebie” – podkreœli³.
 Delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej odby³a podró¿ studyjn¹ na Bia³oruœ. Celem wyjazdu by³o zapoznanie siê z sytuacj¹ tamtejszych Koœcio³ów oraz
rozmowy na temat ich mo¿liwej wspó³pracy z PRE. Podró¿ odby³a siê od 2 do 4
wrzeœnia. Uczestniczyli w niej abp Jeremiasz, bp Jerzy Samiec, bp Marek Izdebski,
bp Edward Puœlecki, ks. Andrzej Gontarek, ks. Ireneusz Lukas, ks. Micha³ Dmitruk
oraz Tomasz Perzyñski. Delegacja PRE odwiedzi³a parafie i zapozna³a siê z sytuacj¹ religijno-spo³eczn¹ oraz prac¹ Koœcio³ów w zachodniej Bia³orusi.
 „Umrzeæ z nadziei. Modlitwa za uchodŸców, którzy zginêli w drodze do
Europy” – pod takim has³em 23 wrzeœnia w Warszawie i w wielu miastach Polski
odby³a siê modlitwa ekumeniczna w intencji uchodŸców. Warszawsk¹ modlitwê
przygotowa³a Wspólnota œw. Idziego we wspó³pracy z innymi organizacjami koœcielnymi i œwieckimi. Liturgiê S³owa Bo¿ego w koœciele œw. Marcina poprowadzi³
bp Micha³ Janocha, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. Obecni byli
równie¿ przedstawiciele warszawskiego oddzia³u Polskiej Rady Ekumenicznej.
Podobne nabo¿eñstwa odby³y siê w wiêkszych miastach Polski: £odzi, Poznaniu,
Szczecinie, Gdañsku, Kielcach, Gliwicach. W Krakowie nabo¿eñstwo wraz z biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej Grzegorzem Rysiem poprowadzi³ ks. Jerzy Samiec, biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
 W 2015 roku przypada 50. rocznica og³oszenia Memorandum Wschodniego przez Koœció³ Ewangelicki w Niemczech. Z okazji jubileuszu ukaza³y siê dwie
polsko-niemieckie publikacje dotycz¹ce tego wa¿nego dokumentu pojednania.
Memorandum Wschodnie pt. „Po³o¿enie wypêdzonych i stosunek narodu niemieckiego do wschodnich s¹siadów” z 1 paŸdziernika 1965 r. wywo³a³o w RFN ¿yw¹
dyskusjê i przyczyni³o siê do stopniowej zmiany relacji polsko-niemieckich i pojednania. Poprzedzi³o orêdzie polskich biskupów rzymskokatolickich do biskupów
niemieckich podpisane 18 listopada 1965 r. w koñcowej fazie obrad II Soboru Watykañskiego. W zwi¹zku z 50. rocznic¹ og³oszenia Memorandum Wschodniego w
marcu w Warszawie odby³a siê polsko-niemiecka konferencja naukowa. Na tê oka-
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zjê wydano broszurê z tekstem Memorandum w jêzyku polskim i niemieckim. We
wrzeœniu zosta³a natomiast wydana ksi¹¿ka z materia³ami pokonferencyjnymi. Zawiera ona teksty referatów wyg³oszonych w marcu w Warszawie – równie¿ w jêzyku polskim i niemieckim. Wœród autorów znaleŸli siê: Claudia Lepp, Jerzy Buzek,
Jaros³aw K³aczkow, Markus Meckel, W³adys³aw Bartoszewski, Henryk Muszyñski, Heinrich Assel, Marcin Hintz, Ulrike Link-Wieczorek i Jan Szarek.
 5 paŸdziernika w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie przy
ul. Willowej 1 obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy PRE a Konferencj¹ Episkopatu Polski. W og³oszonym Komunikacie czytamy: „Ze strony PRE obradom
wspó³przewodniczy³ prezes PRE abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Koœció³
Prawos³awny), a ze strony KEP posiedzeniu wspó³przewodniczy³ bp Krzysztof
Nitkiewicz, przewodnicz¹cy Rady KEP ds. Ekumenizmu. W zebraniu wziêli tak¿e
udzia³: abp Abel (PAKP), bp Wiktor Wysoczañski (Koœció³ Polskokatolicki), bp
Jerzy Samiec (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puœlecki (Koœció³
Ewangelicko-Metodystyczny), bp Andrzej Czaja (Koœció³ Rzymskokatolicki), ks.
Ireneusz Lukas (KEA) i ks. S³awomir Paw³owski SAC (KRK). Komisja zatwierdzi³a temat przysz³orocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan (18-25
stycznia 2016 r.): ‘Wezwani, by og³aszaæ wielkie dzie³a Pana (por. 1 P 2,9)’. Nabo¿eñstwo centralne odbêdzie siê w niedzielê 24 stycznia o godz. 18.00 w koœciele
ewangelicko-reformowanym w Warszawie (al. Solidarnoœci 76a). Postanowiono
zaapelowaæ o przeznaczenie kolekty podczas tego Tygodnia na rzecz uchodŸców
na terenie Bliskiego Wschodu. Cz³onkowie Komisji wymienili tak¿e opinie na temat dramatycznej i z³o¿onej sytuacji tych¿e uchodŸców, planuj¹c wydanie w tej
sprawie wspólnego oœwiadczenia. Komisja omówi³a kwestiê ekumenicznych
aspektów X Zjazdu GnieŸnieñskiego (Gniezno, 11-13 marca 2016), Œwiatowych
Dni M³odzie¿y (Kraków, 25-31 lipca 2016) i Jubileuszu 200-lecia Towarzystwa
Biblijnego w Polsce (Warszawa, 3-5 czerwca i 28-30 paŸdziernika 2016). Nastêpne
spotkanie bêdzie mia³o miejsce w marcu 2016 r. w siedzibie Episkopatu Polski
przy Skwerze Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego”.

Konferencja Episkopatu Polski og³osi³a 6 paŸdziernika list pasterski z okazji 50. rocznicy Deklaracji Soboru Watykañskiego II o stosunku Koœcio³a do religii
niechrzeœcijañskich „Nostra aetate” (tekst zamieszczamy we dziale „Sprawozdania
i dokumenty”).


 W dniach od 16 do 18 paŸdziernika odbywa³a siê we wroc³awskim Centrum
Ewangelickim VIII Sesja Synodu Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, podczas
której Biskup Koœcio³a ks. Jerzy Samiec z³o¿y³ wniosek o zmianê przepisów prawnych, umo¿liwiaj¹cych ordynacjê kobiet do pos³ugi prezbitera. Jeszcze przed inau-
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guracj¹ Synodu ks. bp Jerzy Samiec i minister Stanis³aw Huskowski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji podpisali porozumienie w sprawie nowelizacji
ustawy reguluj¹cej stosunek Pañstwa do Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycyjnie sprawozdanie za minione pó³rocze z³o¿y³
ks. bp Jerzy Samiec, który przypominaj¹c biblijne has³o roku (Przyjmujcie jedni
drugich jak i Chrystus przyj¹³ nas ku chwale Boga) wskaza³ na chrzeœcijañsk¹ odpowiedzialnoœæ Koœcio³a wobec poszukuj¹cych pomocy. Bp Samiec zrelacjonowa³
stan przygotowañ do obchodów 500-lecia Reformacji, omówi³ relacje z innymi
Koœcio³ami oraz odniós³ siê do aktualnych spraw Koœcio³a. Synod przyj¹³ do dalszego procedowania wniosek biskupa o tak¹ zmianê przepisów prawa koœcielnego,
która umo¿liwi³aby ordynowanie kobiet do pos³ugi prezbitera (ksiêdza). Obecnie
kobiety z wykszta³ceniem teologicznym ordynowane s¹ do s³u¿by diakona. Biskup
otwarcie opowiedzia³ siê za ordynowaniem kobiet na ksiê¿y i wyjaœni³ zmianê stanowiska w tej sprawie. Jeœli podczas wiosennej sesji Synod zgodzi siê na ordynacjê
kobiet pierwsze ordynacje odby³yby siê w 2018 roku. Goœciem specjalnym Synodu
by³a ks. Margot Käßmann, od kwietnia 2012 r. ambasadorka ds. Jubileuszu 500-lecia Reformacji z ramienia Rady Ewangelickiego Koœcio³a w Niemczech (EKD),
zwierzchniczka Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Krajowego Hanoweru w latach 1999-2010 oraz przewodnicz¹ca Rady Ewangelickiego Koœcio³a w Niemczech w latach 2009-2010.
 O wspó³czesnych wyzwaniach ekologicznych z perspektywy teologicznej,
nauk przyrodniczych i praktyki dyskutowano podczas konferencji „Cz³owiek jako
zarz¹dca i opiekun ziemi. Ekologiczne wyzwania XXI w.”, zorganizowanej 29
paŸdziernika przez Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹. Konferencja zosta³a zorganizowana
w ramach projektu „Pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju”, zainicjowanego przez
Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów. Wœród prelegentów znaleŸli siê teologowie ró¿nych
wyznañ chrzeœcijañskich, naukowcy ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, a tak¿e przedstawiciele Ministerstwa Œrodowiska i organizacji ekologicznych.
 12 listopada w warszawskiej Parafii Polskokatolickiej Mi³osierdzia Bo¿ego
odby³o siê spotkanie dla Rady Synodalnej Koœcio³a Polskokatolickiego i duchownych poœwiêcone porozumieniom ekumenicznym prowadzonych przez Uniê
Utrechck¹ (UU) Koœcio³ów Starokatolickich, do której nale¿y Koœció³ Polskokatolicki. Honorowym goœciem by³ ks. prof. Urs von Arx ze Szwajcarii, jeden z czo³owych teologów Unii Utrechckiej, który przez wiele lat by³ wspó³odpowiedzialny
za bilateralne dialogi ekumeniczne Unii Utrechckiej z anglikanami i prawos³awnymi oraz Koœcio³em rzymskokatolickim. G³ównym tematem wyst¹pienia ks. prof.
von Arxa by³a podjêta przez biskupów Unii Utrechckiej decyzja o nawi¹zaniu pe³nej jednoœci z ewangelicko-luterañskim Koœcio³em Szwecji. Uchwa³ê biskupów
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przyjêt¹ w Pradze w czerwcu musz¹ zaakceptowaæ Synody poszczególnych Koœcio³ów. Na p³aszczyŸnie lokalnej dialog starokatolicko-luterañski trwa od wielu
lat – np. w Niemczech miêdzy Koœcio³em Starokatolickim a Zjednoczonym Koœcio³em Ewangelicko-Luterañskim (VELKD) istnieje od 1985 r. w ramach tzw.
Ugody z Bonn interkomunia. Podobnie jest w Austrii i w Czechach. Przyjête przez
UU porozumienie z Koœcio³em Szwecji wynika z teologicznych ustaleñ, ¿e obydwie wspólnoty podtrzymuj¹ katolickie dziedzictwo w wierze i liturgii (m.in. poprzez afirmacjê i praktykowanie historycznego episkopatu) oraz uznaj¹ zasady
eklezjologii communio, czyli teologii Koœcio³ów lokalnych mocno zwi¹zanej z historycznym episkopatem oraz zasad¹ synodalnoœci.
 Przedstawiciele Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej w
reakcji na zamachy terrorystyczne w Pary¿u zaapelowa³y o modlitwê o pokój i
solidarnoœæ z ofiarami aktów przemocy. Luterañski biskup i wiceprezes PRE Jerzy Samiec zwróci³ uwagê na skomplikowan¹ sytuacjê uchodŸców w tym kontekœcie i zaznaczy³, ¿e oni te¿ s¹ ofiarami terroru. W konkluzji stwierdzi³: „Módlmy siê o uchodŸców, których sytuacja tak bardzo trudna zosta³a jeszcze bardziej
skomplikowana zamachami. Niezale¿nie od wyznawanej religii, wiêkszoœæ z
nich ucieka³a przed terrorem, który zapanowa³ w ich ojczyznach, teraz bêd¹
przyjmowani ze strachem przez du¿¹ czêœæ spo³eczeñstw w krajach, w których
chcieli prowadziæ bezpieczne ¿ycie”. Swoje oœwiadczenie w zwi¹zku z zamachami w Pary¿u wyda³ tak¿e Konsystorz Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w
Polsce.

Pomnik Tolerancji we Wroc³awiu ods³onili bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce, bp Waldemar Pytel i bp
senior Ryszard Bogusz. Pomnik stan¹³ przy Ewangelickim Centrum Diakonii i
Edukacji. Wroc³aw jest pierwszym miastem w Polsce, wœród oœmiu na œwiecie, w
którym stan¹³ taki monument. W uroczystoœci ods³oniêcia obelisku, w dniu 17
listopada 2015 roku, uczestniczyli tak¿e Martin Hartmann, pomys³odawca instalacji i Bart³omiej Skrzyñski, rzecznik miasta Wroc³awia ds. Osób Niepe³nosprawnych. – Do³¹czamy do dzia³aj¹cej pod patronatem Parlamentu Europejskiego Ogólnoœwiatowej Sieci Tolerancji. Wroc³aw to wyj¹tkowe miasto i stan¹³ w
nim ósmy taki pomnik na œwiecie – mówi³ prowadz¹cy uroczystoœci dyrektor
Centrum ks. Robert Sitarek. Projekt „Sieæ Tolerancji” powsta³ w Wiesbaden, a
impulsem do jego stworzenia by³a Deklaracja Zasad Tolerancji og³oszona i podpisana przez pañstwa cz³onkowskie UNESCO w 1995 roku. W uroczystoœciach
wziêli tak¿e udzia³ reprezentanci burmistrza Wiesbaden, dyrektor Biura Wspó³pracy z zagranic¹ w Departamencie Prezydenta Wroc³awia i dyrektor Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
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 Bp Mieczys³aw Cis³o, przewodnicz¹cy Komitetu Episkopatu Polski ds.
Dialogu z Judaizmem w liœcie do Michela Schudricha – Naczelnego Rabina Polski i Symchy Kellera – przewodnicz¹cy Rady Religijnej Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w RP wyrazi³ ubolewanie z powodu zachowañ antysemickich tak jak to mia³o miejsce we Wroc³awiu w œwiêto Niepodleg³oœci, ”kiedy
podczas manifestacji zosta³a spalona kuk³a ¯yda”. Dalej bp M. Cis³o stwierdza:
„Zdecydowanie potêpiamy rani¹ce uczucia Braci ¯ydów i nasze uczucia, niegodne zachowania osób zaœlepionych ideologi¹ szowinizmu i rasizmu. W sercu nosimy wielki ból i mamy nadziejê na opamiêtanie tych, którzy zion¹ nienawiœci¹
wobec innego. Wroc³awskie wydarzenia pokazuj¹, jak wielka pozostaje przed
nami praca nad kszta³towaniem postaw tolerancji wœród m³odego pokolenia, aby
nie ulega³o indoktrynacji ze strony nacjonalistycznych ideologów, wykorzystuj¹cych frustracje spo³eczne. Istnieje wiêc potrzeba pracy organicznej w Koœciele,
przy wspó³pracy ze œwiat³ymi umys³ami ró¿nych œrodowisk, ¿eby nie niszczyæ
tego, co zosta³o wypracowane przez szerokie krêgi polskich katolików zaanga¿owanych w budowanie klimatu braterstwa katolicko-¿ydowskiego, szacunku dla
¯ydów i spo³ecznej akceptacji odradzaj¹cego siê ¿ycia wspólnot ¿ydowskich, istniej¹cych na polskiej ziemi od tysi¹ca lat, tak okrutnie zniszczonych przez totalitaryzm nazistowski”.

Kryzys humanitarny zwi¹zany z fal¹ uchodŸców sk³oni³ wielu chrzeœcijan
do konkretnych dzia³añ na rzecz potrzebuj¹cych. W warszawskim œrodowisku ekumenicznym pierwsz¹ inicjatywê podjê³a Parafia Ewangelicko-Augsburska Œwiêtej
Trójcy w Warszawie. Do inicjatywy do³¹czyli mariawici ze sto³ecznej Parafii
MB Nieustaj¹cej Pomocy Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. W porozumieniu z Chorwackim Czerwonym Krzy¿em oraz Fundacj¹ Adra zorganizowano
zbiórkê odzie¿y i ¿ywnoœci dla uchodŸców przebywaj¹cych w obozie przejœciowym w Slavonskim Brodzie. Pierwszy transport dotar³ do Chorwacji na pocz¹tku
grudnia.


 Obrady tegorocznej Ogólnopolskiej Ekumenicznej Konferencji Kobiet
(OEKK) toczy³y siê wokó³ przygotowañ do Œwiatowego Dnia Modlitwy 2016, którego liturgiê przygotowa³y chrzeœcijanki z Kuby. Konferencja odby³a siê 21 listopada w Warszawie i zosta³a zorganizowana przez Komitet Krajowy Œwiatowego
Dnia Modlitwy (ŒDM). Wziê³o w niej udzia³ 30 kobiet z oœmiu Koœcio³ów. Has³o
przysz³orocznego Œwiatowego Dnia Modlitwy brzmi: „Przyjmuj¹c dzieci, mnie
przyjmujecie”. Nowoœci¹ tegorocznej konferencji by³y warsztaty. By³y one poœwiêcone Biblii, muzyce, sprawom kulinarnym i plastycznym. Przysz³oroczny
ŒDM odbêdzie siê 6 marca. Nastêpna OEKK bêdzie mia³a miejsce we Wroc³awiu
od 18 do 20 listopada 2016 roku.
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 22 listopada w luterañskim koœciele Œwiêtej Trójcy w Warszawie odby³o
siê wrêczenie medali „Zas³u¿ony dla Tolerancji” przyznawanych przez Fundacjê
Ekumeniczn¹ Tolerancja. Tegorocznymi laureatami zostali: ojciec Ludwik Wiœniewski, dominikanin, „za odwa¿ne wprowadzanie w przestrzeñ funkcjonowania
Koœcio³a katolickiego elementów daj¹cych cz³owiekowi prawo wyboru i wolnoœci”; Roman Michalak „za za³o¿enie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, daj¹cego cz³owiekowi mo¿liwoœæ budowania szerokiej p³aszczyzny dialogu i
niwelowania barier”; Dariusz Cupia³ z Fundacji œw.œw. Cyryla i Metodego „za budowanie mostów jednoœci miêdzy narodami, a zw³aszcza za dzia³ania na rzecz
wzmocnienia rodzin przez wspieranie ojców w programie Tato.Net”.
 Wspólne uroczystoœci z okazji 50. rocznicy deklaracji soborowej „Nostra
aetate” z udzia³em ambasador Izraela w RP Anny Azari i przedstawicieli Episkopatu Polski odby³y siê 26 listopada na Skwerze Kard. Wyszyñskiego i w synagodze
No¿yków w Warszawie. W siedzibie Episkopatu goœci powita³ sekretarz generalny
KEP bp Artur Miziñski, a w s³owie wstêpnym ambasador Izraela w Polsce Anna
Azari podziêkowa³a Konferencji Episkopatu Polski za ich list pasterski, opublikowany z okazji „Nostra Aetate”. Wyrazi³a nadziejê, ¿e w czasach, w których ¿ycie
nie jest ³atwe, a napiêcia miêdzy narodami i religiami wzmagaj¹ siê, takie spotkanie jak dzisiejsze daje pocz¹tek nowej tradycji. Psalm 15 („Kto bêdzie przebywa³
w Twym przybytku, Panie...”) odczytali – po polsku – przewodnicz¹cy Konferencji
Episkopatu Polski abp Stanis³aw G¹decki i po hebrajsku – naczelny rabin Polski
Michael Schudrich. Rabin Naftali Ruthenberg z Jerozolimy wyg³osi³ wyk³ad o percepcji deklaracji o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich „Nostra aetate”. II Watykañski Sobór zapocz¹tkowa³ przemianê w historii Koœcio³a katolickiego, wyznaczaj¹c zupe³nie nowy kurs w relacjach miêdzy Koœcio³em a judaizmem –
mówi³ w wyk³adzie goœæ z Jerozolimy. W spotkaniu wziêli udzia³ bp Mieczys³aw
Cis³o, przewodnicz¹cy Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, cz³onkowie Polskiej
Rady Chrzeœcijan i ¯ydów i in.
 Symbolicznym zapaleniem œwiec zainaugurowano w pierwsz¹ niedzielê
adwentu (29 listopada) 22. edycjê Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom. Uroczystoœæ przebiega³a pod has³em „G³odni Mi³osierdzia”. Ekumeniczna uroczystoœæ z udzia³em przedstawicieli Koœcio³a Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
i Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego odby³a siê w prawos³awnej katedrze
pw. œw. Równej Aposto³om Marii Magdaleny w Warszawie. „Przyjœcie z pomoc¹
potrzebuj¹cym jest naszym, nie tyle chrzeœcijañskim, co przede wszystkim ludzkim, obowi¹zkiem” – podkreœli³ z kolei abp Sawa, zwierzchnik PAKP. „Tym,
który jest Mi³osierny, jest przede wszystkim Bóg. On stworzy³ cz³owieka do mi-
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³oœci, dlatego naszym powo³aniem jest s³u¿ba drugiemu, zw³aszcza temu najs³abszemu i najbardziej potrzebuj¹cemu, o czym w³aœnie przypomina nam Œwieca
Wigilijnego Pomocy Dzieciom” – powiedzia³ natomiast ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. Wanda Falk z Diakonii Koœcio³a Ewangelicko Augsburskiego w RP przypomnia³a, ¿e wspólne zaanga¿owanie na p³aszczyŸnie pomocy
najubo¿szym stanowi jedn¹ z wa¿nych p³aszczyzn wspó³pracy ekumenicznej,
poprzez któr¹ Koœcio³y daj¹ œwiadectwo Chrystusowemu przes³aniu o zbawieniu. W ramach Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom rozprowadzonych zostanie
ponad 3 mln œwiec, które znajd¹ siê na wigilijnych sto³ach w ca³ej Polsce. Dochód z ich sprzeda¿y przekazany zostanie na pomoc najbardziej potrzebuj¹cym
dzieciom.
 Honorowy zwierzchnik œwiatowego prawos³awia, arcybiskup Konstantynopola i patriarcha ekumeniczny Bart³omiej I, przewodniczy³ w Warszawie uroczystoœci poœwiêcenia i po³o¿enia kamienia wêgielnego pod budowê cerkwi pw.
œw. Sofii – M¹droœci Bo¿ej w Warszawie. W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ abp Sawa,
prawos³awny metropolita Warszawy i ca³ej Polski wraz z innymi biskupami Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego (PAKP), który podkreœli³, ¿e
ta œwi¹tynia budowana jest „na znak wdziêcznoœci naszym Przodkom, Matkom,
Ojcom i Braciom, którzy poprzez ca³¹ historiê Polski, w ró¿nych jej okresach,
wiernie s³u¿yli swojej OjczyŸnie i Koœcio³owi”. Obecni byli tak¿e przedstawiciele prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawiciele Koœcio³a katolickiego, m.in. metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz, Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej, a tak¿e w³adze lokalne. – Ta œwi¹tynia stanowiæ bêdzie
trwa³y symbol Chrystusa, to jest Bo¿ej si³y i m¹droœci – podkreœli³ w krótkim
przemówieniu do zebranych na placu budowy nowej cerkwi patriarcha Bart³omiej I. Jak doda³, „ponadto bêdzie ona symbolem œcis³ych i nierozerwalnych duchowych wiêzi miêdzy Matk¹ Œwiêt¹ Chrystusow¹ Wielk¹ Cerkwi¹ Konstantynopola a Œwiêt¹ Autokefaliczn¹ Cerkwi¹ w Polsce, która wy³oni³a siê z jej ³ona i
która zawdziêcza jej zarówno swoje duchowe narodziny jak i odrodzenie, jak
równie¿ nadanie autokefalii w 1924 roku”. – Wielowiekowe relacje jednoœci,
przyjaŸni, zaufania i wspó³pracy pomiêdzy naszymi cerkwiami – matk¹, córk¹
oraz siostr¹, stanowi¹ przyk³ad do naœladowania i znane s¹ umi³owanemu narodowi polskiemu, ale i wszystkim cerkwiom prawos³awnym na œwiecie – podkreœli³ honorowy zwierzchnik œwiatowego prawos³awia. Œwi¹tynia zaprojektowana
przez warszawskiego architekta Andrzeja Markowskiego ma przypominaæ
s³ynn¹ Hagia Sophia w Stambule, tylko w mniejszej skali. Przestrzeñ cerkwi bêdzie obejmowa³a powierzchniê 1100 m kw, jej wymiary to: 36,9 x 30 m, a kopu³a
osi¹gnie wysokoœæ 26 m. Œciany zostan¹ ozdobione mozaikami i freskami. Cerkiew zostanie wzniesiona na granicy Warszawy z gmin¹ Lesznowola, po prawej
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stronie ul. Pu³awskiej jad¹c w kierunku Piaseczna. Dzia³kê na ten cel Koœció³ prawos³awny zakupi³ za pieni¹dze uzyskane z odszkodowania za grunt utracony po
wojnie na mocy dekretu Bieruta.
 W Centrum Kultury Prawos³awnej w Warszawie odby³a siê 7 grudnia doroczna konferencja komisji i oddzia³ów regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej. Podczas spotkania omawiano kryzys uchodŸczy w Europie, a tak¿e dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ w Polsce. W pierwszej czêœci spotkania jego uczestnicy mieli
okazjê wys³uchaæ wyk³adu ks. prof. Waldemara Cis³o z Uniwersytetu Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego na temat kryzysu uchodŸczego i sytuacji chrzeœcijan na
Bliskim Wschodzie. Teolog krytykowa³ upolitycznienie kryzysu uchodŸczego w
kampaniach wyborczych w Polsce. Po wyk³adzie uczestnicy spotkania dyskutowali na temat omawianej problematyki. – „W wielu krajach europejskich przyjmuje siê uchodŸców i pomaga ludziom w potrzebie. Jest mi wstyd, ¿e w Polsce
jest z tym problem” – stwierdzi³ bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, wiceprezes PRE. Natomiast bp Marek Izdebski z Koœcio³a
Ewangelicko-Reformowanego podkreœli³, ¿e przygotowywany przez PRE i Koœció³ Rzymskokatolicki wspólny dokument na ten temat powinien zostaæ wydany
jak najszybciej. W dyskusji pojawia³y siê równie¿ pytania o relokacjê uchodŸców, a tak¿e problem chrystianofobii i islamofobii. W drugiej czêœci konferencji
rozmawiano o ¿yciu ekumenicznym w Polsce – zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. O dzia³alnoœci biura PRE mówi³ jego dyrektor ks. Ireneusz
Lukas. Relacjonuj¹c wydarzenia minionego roku opowiada³ m.in. o podpisaniu
„Apelu Koœcio³ów w Polsce o poszanowanie i œwiêtowanie niedzieli”, obchodach 50. rocznicy wydania Memorandum Wschodniego, Pielgrzymce Sprawiedliwoœci i Pokoju. Odniós³ siê do sprawy wyst¹pienia warszawskiego zboru baptystycznego z udzia³u w Warszawskim Oddziale PRE. – „Z³o¿ono równie¿ wniosek o wyst¹pienie ca³ego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów z PRE. Krajowa
Konferencja Koœcio³a g³osowa³a w tej sprawie – 80 proc. g³osów by³o przeciw” –
powiedzia³ dyrektor PRE. Ks. Lukas poinformowa³ równie¿, ¿e zgodnie z dyrektyw¹ Watykanu w koœcio³ach rzymskokatolickich nie bêdzie mo¿liwoœci g³oszenia kazañ przez duchownych innych wyznañ. Ten temat sta³ siê przedmiotem
dyskusji uczestników spotkania. Przewodnicz¹cy Warszawskiego Oddzia³u PRE
ks. Henryk D¹browski z Koœcio³a Polskokatolickiego t³umaczy³, ¿e jest to
wprawdzie zgodne w rzymskokatolickim prawem kanonicznym, ale dotychczas
w praktyce wielokrotnie dopuszczano duchownych innych wyznañ do g³oszenia
kazañ podczas rzymskokatolickich mszy. – „Dyrektywa z Watykanu wynika ze
sprzeciwu ortodoksyjnych katolików œwieckich wobec kazañ duchownych innych wyznañ w koœcio³ach rzymskokatolickich” – powiedzia³. Bp Jerzy Samiec
zasugerowa³, ¿e w tej sytuacji powinno siê zrezygnowaæ z uczestnictwa w
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mszach i organizowaæ nabo¿eñstwa ekumeniczne. – „Wtedy nie powinno byæ
problemu” – przekonywa³. O wydarzeniach na gruncie lokalnym opowiadali
przedstawiciele oddzia³ów regionalnych PRE. Mówiono o wspó³pracy miêdzy
Koœcio³ami cz³onkowskimi PRE, relacjach z Koœcio³em Rzymskokatolickim i
samorz¹dami. Wymieniano ró¿norodne inicjatywy, m.in. Akademiê Ekumeniczn¹ w Bibliotece Œl¹skiej, Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Warszawie, drogê krzy¿ow¹ w Lublinie, uczestnictwo w Tygodniu Kultury
Chrzeœcijañskiej w Bydgoszczy czy Gorzowskim Dniu Pamiêci i Pojednania. Bp
Anweiler wspomnia³ o udziale w Dniu Judaizmu, obchodzonym w Koœciele
Rzymskokatolickim tu¿ przed rozpoczêciem Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan. – „Jako Polska Rada Ekumeniczna powinniœmy rozwa¿yæ uczestnictwo w Dniu Judaizmu i Dniu Islamu” – powiedzia³ ks. Ireneusz Lukas. Podczas konferencji zaprezentowano równie¿ dzia³alnoœæ komisji PRE. El¿bieta
Byrtek z komisji wychowania chrzeœcijañskiego mówi³a m.in. o dyskusji na temat miejsca nauczania religii w szkole zwi¹zanej z inicjatyw¹ „Œwiecka szko³a”.
O komisji m³odzie¿owej mówi³ Jakub Niewiadomski. – „Komisja jest martwa.
Od 2013 r. nie uda³o siê zorganizowaæ ¿adnego spotkania” – ubolewa³ i sugerowa³, by w kolejnej kadencji delegowaæ do niej ludzi m³odszych i zaanga¿owanych w pracê m³odzie¿ow¹. Ks. Adam Malina z komisji mediów mówi³ m.in. o
nowym programie w Polskim Radiu – „Kurierze ekumenicznym”. Biruta Przew³ocka-Pachnik z komisji diakonijnej opowiada³a o konsultacjach ekumenicznych na temat uchodŸców. Jako propozycje tematów do podjêcia w przysz³oœci
wymieni³a migracje i bezrobocie. Na koniec konferencji g³os zabra³a dyrektor
generalna Towarzystwa Biblijnego w Polsce Ma³gorzata Platajs. Przypomnia³a,
¿e w 2016 roku Towarzystwo bêdzie obchodziæ 200-lecie swojej dzia³alnoœci w
Polsce. – „Proszê o modlitwê i w³¹czenie tego jubileuszu w inicjatywy oddzia³ów regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej” – powiedzia³a.
 Ks. dr Ireneusz Lukas zosta³ wybrany na stanowisko sekretarza Œwiatowej
Federacji Luterañskiej ds. Europy. Pracê w Genewie rozpocznie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Do tego czasu bêdzie nadal pe³ni³ obowi¹zki dyrektora Polskiej
Rady Ekumenicznej w Warszawie. Polski duchowny zosta³ wybrany na to stanowisko w ogólnoeuropejskim konkursie. Po raz pierwszy w historii, sekretarzem ŒFL
ds. Europy bêdzie osoba z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ks. dr
Lukas bêdzie odpowiedzialny m.in. za koordynacjê wspólnych dzia³añ Koœcio³ów
cz³onkowskich w kluczowych kwestiach misji i budowania wspólnoty w Koœciele i
spo³eczeñstwie. Do zadañ sekretarza ds. Europy nale¿y równie¿ intensyfikacja relacji pomiêdzy Koœcio³ami i wspieranie dzia³añ s³u¿¹cych wzmacnianiu to¿samoœci luterañskiej. Ks. dr Ireneusz Lukas ma 44 lata. Ukoñczy³ studia teologiczne w
Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studiowa³ tak¿e teologiê
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ewangelick¹ na Uniwersytetach w Bernie w Szwajcarii, w Berlinie i Lipsku w
Niemczech. Po ordynacji na duchownego Koœcio³a ewangelickiego w 1998 roku,
s³u¿y³ jako wikariusz Parafii œw. Trójcy w Warszawie. W latach 2007- 2008 roku
by³ asystentem Biskupa Koœcio³a. W latach 2003 – 2006 pe³ni³ obowi¹zki sekretarza regionalnego ŒFL w regionie Europie Œrodkowej i Wschodniej z siedzib¹ w
Bratys³awie na S³owacji. W styczniu 2008 roku obj¹³ stanowisko dyrektora PRE.
Jest doradc¹ Rady ŒFL i cz³onkiem Komisji ds. Teologii i Ekumenizmu ŒFL. W
latach 2008-2009 reprezentowa³ stronê pozarz¹dow¹ w Radzie Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego. Od 2015 r. cz³onek zespo³u roboczego w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych ds. przeciwdzia³ania przestêpstwom z nienawiœci. Ks. dr Lukas jest
nauczycielem akademickim w ChAT, w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury
(wydzia³ pedagogiczny) oraz Katedrze Teologii Praktycznej (wydzia³ teologiczny).
W 2014 uzyska³ stopieñ naukowy doktora teologii.

W greckokatolickim soborze archikatedralnym w Przemyœlu odby³ siê ingres nowego metropolity archidiecezji przemysko-warszawskiej abp. Eugeniusza
Popowicza. Mszy œw. przewodniczy³ arcybiskup wiêkszy kijowsko-halicki Œwiatos³aw Szewczuk – zwierzchnik Koœcio³a greckokatolickiego na œwiecie. W uroczystoœci wziê³o udzia³ oko³o 100 ksiê¿y i kilkudziesiêciu biskupów greko- i rzymskokatolickich. Wœród nich byli m.in.: nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore i
abp Józef Michalik. W liturgii wziêli udzia³ tak¿e przedstawiciele w³adz samorz¹dowych szczebla miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego. Przed Ewangeli¹ zosta³a odczytana bulla papieska oraz dekret nominacyjny abp. Œwiatos³awa Szewczuka. W homilii patriarcha zwróci³ siê najpierw do przechodz¹cego na emeryturê
abp. Jana Martyniaka. – Arcybiskupie Janie, jestem przekonany, ¿e Przemyœl i wasi
wierni bêd¹ pamiêtaæ ciê za to, ¿e by³eœ dobrym ojcem i kocha³eœ tych, do których
by³eœ pos³any – mówi³. Zwracaj¹c siê do abp. Popowicza, stwierdzi³, ¿e metropolia
przemysko-warszawska powinna byæ oœrodkiem spotkania biskupów i ksiê¿y z ca³ej Polski. Po Mszy œw. podpisano protokó³ kanonicznego przejêcie diecezji. Przechodz¹cy na emeryturê abp Jan Martyniak stwierdzi³, ¿e oddaje diecezjê w dobre
rêce. – Biskup Eugeniusz bardzo d³ugo wspó³pracowa³ ze mn¹, dobrze zna warunki, w jakich funkcjonujemy. Na pewno podo³a pracy i zrobi to z pe³nym zapa³em.
Abp Popowicz urodzi³ siê w 1961 r. w Cz³uchowie na Pomorzu. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1986 r. Od 1996 r. by³ proboszczem w Przemyœlu i wikariuszem generalnym diecezji. W listopadzie 2013 r. otrzyma³ nominacjê na biskupa pomocniczego archidiecezji przemysko-warszawskiej.
 Kilkaset osób zebra³o siê na Rynku Koœciuszki w Bia³ymstoku, by wzi¹æ
udzia³ w Ekumenicznej Wigilii Miejskiej. ¯yczenia uczestnikom spotkania w imieniu abp. Edwarda Ozorowskiego z³o¿y³ ks. pra³. Jaros³aw Grzegorczyk, dyrektor
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Wydzia³u Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Bia³ostockiej, prawos³awny abp
Jakub oraz zastêpca prezydenta miasta Rafa³ Rudnicki. Spotkaniu towarzyszy³o
dzielenie siê op³atkiem, œpiew kolêd oraz wigilijny posi³ek. Wigiliê zorganizowa³o
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” przy wsparciu Urzêdu Miejskiego. Wigilia miejska jest organizowana g³ównie z myœl¹ o osobach samotnych, ubogich i
bezdomnych, ale przychodz¹ na ni¹ wszyscy chêtni. Miejskiej wieczerzy wigilijnej
i dzieleniu siê op³atkiem, jak co roku, towarzyszy³ œpiew kolêd w wykonaniu dzieci
i bia³ostockich chórów, katolickich i prawos³awnych. Wigiliê zakoñczy³ wspólny
posi³ek. Zabrani czêstowali siê tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, które mogli
tak¿e zabraæ do domów.
Opracowa³: Karol Karski
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