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A RTYKU£Y

Karol Karski

SZEŒÆDZIESIÊCIOLECIE KONFERENCJI
KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH

Historia
D¹¿enia, które doprowadzi³y do utworzenia Konferencji Koœcio³ów Europejskich, siêgaj¹ okresu tzw. zimnej wojny. Rozbita i podzielona Europa lat czterdziestych i piêædziesi¹tych musia³a najpierw przezwyciê¿yæ polityczne podzia³y, gdy¿
tylko w ten sposób mog³a ponownie zbli¿yæ do siebie narody, które skonfliktowa³a ze sob¹ II wojna œwiatowa.
W owym czasie ma³a grupa przywódców koœcielnych z Europy Wschodniej i
Zachodniej zaczê³a zastanawiaæ siê nad mo¿liwoœci¹ podjêcia dialogu miêdzy Koœcio³ami z ró¿nych krajów Europy, ¿yj¹cymi w ró¿nych systemach politycznych,
ekonomicznych i spo³ecznych. Celem, do którego ta grupa d¹¿y³a, by³o przyjœcie z
pomoc¹ Koœcio³om Europy w przejêciu roli poœrednika w dzia³aniach na rzecz pokoju i porozumienia1 .
W latach 1953 i 1957 dosz³o do pierwszych sonda¿owych i przygotowawczych spotkañ. W styczniu 1959 przedstawiciele przesz³o 40 Koœcio³ów spotkali
siê na I Zgromadzeniu Ogólnym w Nyborgu (Dania). W tej miejscowoœci obradowa³o te¿ II (1960) i III (1962) Zgromadzenie Ogólne.
W pocz¹tkowym okresie KKE stanowi³a tylko luŸny zwi¹zek Koœcio³ów.
Jednak przez przyjêcie statutu na IV Zgromadzeniu Ogólnym (1964) poczyniono

1
H.-R. Weber, Aus allen Kontinenten und Völkern. Ein Ûberblick über die Regionalentwicklungen in
der ökumenischen Bewegung, w: H. E. Fey (red.), Geschichte der Ökumenischen Bewegung 1948-1968, Göttingen 1974, s.118nn.
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wa¿ny krok na drodze budowania regionalnej konferencji Koœcio³ów. To Zgromadzenie odby³o siê na pok³adzie statku „Bornholm”, dziêki czemu w ostatniej chwili
uda³o siê zapobiec trudnoœciom paszportowym, na jakie byli nara¿eni delegaci z
niektórych krajów komunistycznych.
Na V Zgromadzeniu Ogólnym (1967) uchwalono utworzenie Sekretariatu
Generalnego z etatowymi pracownikami2 . KKE posiada dziœ niewielki sztab
wspó³pracowników z³o¿ony z 14 osób. Oficjalnym organem kierowniczym jest
Zgromadzenie Ogólne. W okresie miêdzy zgromadzeniami ogólnymi odpowiedzialnoœæ za pracê organizacji w pierwszym okresie istnienia ponosi³ Komitet
Doradczy, który w latach 90. XX w. zast¹piono 40-osobowym Komitetem Naczelnym. XIV Zgromadzenie Ogólne (2013) przyjê³o nowy statut, który zreorganizowa³ KKE. W preambule dokumentu czytamy: „Konferencja Koœcio³ów Europejskich, w swoim zobowi¹zaniu wobec ca³ej Europy, stara siê pomagaæ Koœcio³om europejskim w dzieleniu siê ich ¿yciem duchowym, umacnianiu ich
wspólnego œwiadectwa i s³u¿by oraz w promowaniu jednoœci Koœcio³a i pokoju
na œwiecie”. Zgodnie z nowym statutem Komitet Naczelny, kieruj¹cy KKE miêdzy zgromadzeniami ogólnymi, zosta³ przekszta³cony w Zarz¹d i pomniejszony z
40 do 20 osób. Postanowiono te¿ przenieœæ biura KKE z Centrum Ekumenicznego w Genewie do Brukseli oraz zachowaæ biura w Strasburgu. Chodzi³o o to,
¿eby biura te znajdowa³y siê blisko najwa¿niejszych instytucji Unii Europejskiej3 .
Pracami bie¿¹cymi kieruje sekretarz generalny. W latach 1959-1986 funkcjê tê sprawowa³ brytyjski baptysta Glen Garfield Williams (1923-1994). Po nim
sekretarzem generalnym by³ ewangelik reformowany z Szwajcarii Jean Fischer
(ur. 1933), jego nastêpc¹ zosta³ z kolei w 1997 inny brytyjski baptysta – Keith
Winston Clements (ur. 1943). W dalszej kolejnoœci sekretarzami generalnymi
byli: w latach 2005-2010 anglikañski duchowny Colin Williams (ur. 1952), w
latach 2011-2012 pe³ni³ te obowi¹zki rumuñski teolog prawos³awny Viorel Ionita, w latach 2013-2015 duchowny metodystyczny z Belgii Guy Liagre (ur. 1957),
a od 2016 funkcjê tê sprawuje prawos³awny duchowny z Finlandii Heikki Huttunen.
Od pocz¹tku istnienia KKE widzia³a jedno ze swoich g³ównych zadañ w budowaniu mostów miêdzy Europ¹ Wschodni¹ a Zachodni¹. Stara³a siê tak¿e poœredniczyæ miêdzy Koœcio³ami mniejszoœciowymi i wiêkszoœciowymi oraz miêdzy
chrzeœcijanami nale¿¹cymi do ró¿nych tradycji wyznaniowych. Posiedzenia KKE
s¹ dla przedstawicieli Koœcio³ów ró¿nych szczebli wa¿n¹ sposobnoœci¹ do spotka2
K. Clements, T. Sabev, Europe, w: J. Briggs, M. Amba Oduyoye, G. Tsetsis (red.), A History of the
Ecumenical Movement 1968-2000, Geneva 2004, s. 557.
3
Por. “Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2014 nr 1-2 (74-75), s. 346.
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nia i wspólnej refleksji nad kwestiami teologicznymi i spo³ecznymi. Takie spotkania daj¹ te¿ niezbêdny impuls do konstruktywnego dzia³ania, zw³aszcza w dziedzinie pokoju, sprawiedliwoœci i pojednania.

Cz³onkostwo
Dzisiaj KKE zrzesza 126 Koœcio³ów cz³onkowskich4 . Mniej wiêcej po³owê z
nich stanowi¹ Koœcio³y z Europy Œrodkowej i Wschodniej. 30 Koœcio³ów cz³onkowskich KKE nie nale¿y do Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W KKE s¹ reprezentowane wszystkie wielkie rodziny koœcielne: prawos³awni, starokatolicy, anglikanie,
luteranie, reformowani, metodyœci, baptyœci i zielonoœwi¹tkowcy. Jej cz³onkami s¹
równie¿ Koœcio³y zrzeszaj¹ce mniejszoœci etniczne. Koœcio³y cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do zaakceptowania nastêpuj¹cej formu³y („bazy dogmatycznej”): Konferencja Koœcio³ów Europejskich jest ekumeniczn¹ wspólnot¹ Koœcio³ów Europy,
które – zgodnie z Pismem Œwiêtym – wyznaj¹, ¿e Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i
Zbawicielem, i dlatego wspólnie d¹¿¹ do wype³nienia tego, do czego s¹ powo³ane,
ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
Od 1992 grupy koœcielne maj¹ mo¿noœæ uzyskania statusu organizacji stowarzyszonych KKE. Do dnia chwili obecnej (2018) 41 takich organizacji skorzysta³o
z mo¿liwoœci bliskiego zwi¹zania siê z dzia³alnoœci¹ i programami KKE. Do organizacji tych nale¿¹ krajowe rady koœcielne i stowarzyszenia œwieckich, kobiet i
m³odzie¿y, których programy s¹ realizowane paralelnie i czêsto we wspó³pracy z
KKE.

Przegl¹d tematyki Zgromadzeñ Ogólnych
I
–
Nyborg (Dania), 6-9 stycznia 1959, „Chrzeœcijañstwo europejskie w dzisiejszym zsekularyzowanym œwiecie”;
II
–
Nyborg, 3-8 paŸdziernika 1960, „S³u¿ba Koœcio³a w zmieniaj¹cym siê œwiecie”;
III
–
Nyborg, 1-5 paŸdziernika 1962, „Koœció³ w Europie a kryzys
wspó³czesnego cz³owieka;
IV
–
Statek MS „Bornholm”, 3-9 paŸdziernika 1964, „¯yæ razem
jako kontynenty i pokolenia”;
V
–
Pörtschach (Austria), 29 wrzeœnia – 5 paŸdziernika 1967,
„S³u¿ba i pojednanie”;
4

Internet: www.cec-kek.org.
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VI
–
Nyborg, 26 kwietnia-3 maja 1971, „S³udzy Boga – s³ugami
ludzi”;
VII
–
Engelberg (Szwajcaria), 16-23 wrzeœnia 1974, „B¹dŸcie czynicielami S³owa – jednoœæ w Chrystusie i pokój dla œwiata”;
VIII –
Chania (Kreta), 18-25 paŸdziernika 1979, „W mocy Ducha
Œwiêtego – wyzwoleni dla œwiata”;
IX
–
Stirling (Szkocja), 4-11 wrzeœnia 1986, “Chwa³a niech bêdzie
Bogu, a na ziemi pokój”;
X
–
Praga, 1-11 wrzeœnia 1992, „Bóg jednoczy – w Chrystusie
nowe stworzenie”;
XI
–
Graz (Austria), 30 czerwca – 4 lipca 1997, „Pojednanie” – dar
Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia”;
XII
–
Trondheim (Norwegia), 25 czerwca -2 lipca 2003 , „Jezus
Chrystus jako uzdrowiciel i pojednawca – nasze œwiadectwo w Europie”;
XIII –
Lyon (Francja), 15 – 21 lipca 2009, „Wezwani do jednej nadziei”;
XIV –
Budapeszt (Wêgry), 3 – 8 lipca 2013, „’Dlaczego teraz zwlekasz’ (Dz 22, 14-16). Konferencja Koœcio³ów Europejskich i jej misja w zmieniaj¹cej siê Europie”;
XV –
Novi Sad (Serbia), 30 maja – 6 czerwca 2018, „Jaka przysz³oœæ
dla Europy”?

Dzia³alnoœæ
Na przestrzeni lat poszerzenie dzia³alnoœci i wzrost liczby cz³onków poci¹gnê³y za sob¹ zmiany strukturalne. W pierwszych latach Zgromadzenia Ogólne
nastêpowa³y za sob¹ w krótkich odstêpach czasu, poczynaj¹c od drugiej po³owy lat
szeœædziesi¹tych zaczêto je zwo³ywaæ rzadziej. W zamian za to podtrzymywano
kontakt przez organizowanie wiêkszej liczby konsultacji z udzia³em 40-50 osób,
poœwiêconych specyficznym tematom. Mniej wiêcej 10 lat póŸniej stworzono programy poœwiêcone specjalnym dziedzinom. Obok programu studiów teologicznych realizowano kolejno program s³u¿by miêdzykoœcielnej i program praw cz³owieka.
Problematyka pokojowa absorbuje KKE od pocz¹tków istnienia organizacji.
Warto wspomnieæ, i¿ ju¿ V Zgromadzenie Ogólne (1967) wysunê³o propozycjê
zwo³ania konferencji przedstawicieli pañstw europejskich, aby przedyskutowali
oni pal¹ce problemy pokoju i miêdzynarodowego porozumienia w Europie. KKE
by³a te¿ pierwsz¹ miêdzynarodow¹ organizacj¹ koœcieln¹, która przygotowa³a konsultacjê poœwiêcon¹ omówieniu wyników Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³-
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pracy w Europie. W koñcu paŸdziernika 1975 r. w Buckow (NRD) 70 przedstawicieli Koœcio³ów z 14 pañstw europejskich, z USA i Kanady z zadowoleniem przyjê³o rezultaty konferencji w Helsinkach, wyrazi³o solidarnoœæ ze wszystkimi, którzy pragn¹ pe³nej realizacji Aktu Koñcowego i postanowi³o popieraæ w ramach
w³asnych mo¿liwoœci realizacjê uchwa³ helsiñskich. Uczestnicy konsultacji zwrócili siê z proœb¹ do Koœcio³ów cz³onkowskich o propagowanie tekstu Aktu Koñcowego i wprowadzenie go w ¿ycie.
Powy¿szym sprawom poœwiêcono jeszcze trzy konsultacje (1977, 1978,
1980). Ostatnia z nich, odbywaj¹ca siê pod has³em: „Budowanie zaufania w krêgu
pañstw-sygnatariuszy uk³adu z Helsinek”, charakteryzowa³a siê tym, ¿e oprócz delegatów Koœcio³ów, uczestniczyli w niej tak¿e przedstawiciele ró¿nych organizacji,
instytutów pokojowych oraz ONZ.
KKE, wspólnie z Krajow¹ Rad¹ Koœcio³ów w USA i Kanadyjsk¹ Rad¹ Koœcio³ów, utworzy³a w 1980 r. Komitet Roboczy koœcielnego programu praw cz³owieka dla realizacji Aktu Koñcowego z Helsinek. Celem programu, przewidzianego na oko³o 5 lat, by³o popieranie praw cz³owieka przez wprowadzenie sprawiedliwoœci i pojednania w stosunkach miêdzy narodami. W jego ramach zajmowano siê
kolektywnymi i indywidualnymi przypadkami gwa³cenia praw cz³owieka oraz
opracowano dwa studia, z których jedno by³o poœwiêcone zagadnieniu pokoju i
praw cz³owieka, a drugie – wzajemnej relacji miêdzy uniwersalnymi prawami
cz³owieka a suwerennoœci¹ narodow¹5 .
KKE dostrzeg³a stosunkowo wczeœnie problemy zwi¹zane z gwa³townym
wzrostem liczba muzu³manów w Europie Zachodniej, którzy przybyli tam w poszukiwaniu pracy. Jednoczeœnie chrzeœcijanie w niektórych krajach Europy
Wschodniej dostrzegli, ¿e wcale niema³a liczba ich wspó³ziomków to wyznawcy
islamu. Powy¿sze przemiany stworzy³y grunt pod zwo³anie, w 1978 r., pierwszej
konsultacji Konferencji Koœcio³ów Europejskich na temat: „Koœció³ a obecnoœæ
muzu³manów w Europie”. Kolejna konsultacja poœwiêcona tej problematyce odby³a siê w 1984 r. W latach póŸniejszych podjêto wspó³pracê w tej dziedzinie z
Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).
KKE musi uwzglêdniaæ w swej pracy specyficzn¹ sytuacjê europejsk¹, w
tym d³ug¹ historiê roz³amów i wrogoœci miêdzy Koœcio³ami, relacjê miêdzy Koœcio³em, pañstwem i kultur¹, po³o¿enie Koœcio³ów mniejszoœciowych i wiêkszoœciowych, Koœcio³ów „starych” i „m³odych”, jak równie¿ podzia³y i napiêcia, jakie nast¹pi³y w ostatnich latach wskutek miêdzynarodowych prze³omów. Chc¹c
lepiej reagowaæ na problemy rodz¹ce siê na styku Koœcio³a i spo³eczeñstwa na
kontynencie europejskim, XI Zgromadzenie Ogólne w 1997 podjê³o uchwa³ê o

5

K. Clements, T. Sabev, dz. cyt., s. 557n.
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po³¹czeniu KKE z Europejsk¹ Komisj¹ Ekumeniczn¹ ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa, która utrzymuje biura w Brukseli i Strasburgu. Decyzja ta ma przede
wszystkim u³atwiæ kontakty Koœcio³ów z europejskimi instytucjami politycznymi6 .
Istnieje œcis³a wspó³praca z ŒRK zw³aszcza na obszarze wiary i ustroju Koœcio³a, misji œwiatowej i ewangelizacji, pomocy miêdzykoœcielnej i praw cz³owieka. W niektórych przypadkach dokonano podzia³u pracy. Istniej¹ te¿ œcis³e stosunki robocze z krajowymi radami Koœcio³ów w Europie. Bardzo po¿yteczne okaza³y
siê doroczne posiedzenia ich sekretarzy generalnych.

Zaanga¿owanie Koœcio³ów z Polski
Przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
byli wspó³za³o¿ycielami Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Na posiedzeniu w
Lieselund (Dania, 1957), ówczesny prezes PRE, ks. Zygmunt Michelis (18901977), wyg³osi³ jeden z g³ównych referatów na temat: „Nasza wspólna odpowiedzialnoœæ”7 . Wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie PRE s¹ cz³onkami KKE. Przedstawiciele polskich Koœcio³ów brali udzia³ we wszystkich dotychczasowych
zgromadzeniach ogólnych KKE, wysy³aj¹c czêsto liczne delegacje. Od pocz¹tku
mia³y te¿ swego przedstawiciela w Komitecie Doradczym KKE. Przez wiele lat
by³ nim zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, bp Andrzej Wantu³a
(1905-1976), od VII Zgromadzenia Ogólnego (1974) funkcje tê pe³ni³ metodysta
ks. Adam Kuczma (1924-2017); w 1986 r. zosta³ on cz³onkiem Prezydium KKE.
W latach dziewiêædziesi¹tych Komitet Doradczy zosta³ zast¹piony 40-osobowym Komitetem Naczelnym. W 2009 r. w sk³ad tego gremium wesz³o dwoje
Polaków: dr Joanna Mizga³a z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego i ks. dr
Andrzej KuŸma z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego8 . Prawos³awny arcybiskup Jeremiasz (1943-2017) wyg³osi³ g³ówny referat podczas X
Zgromadzenia Ogólnego w Pradze (1992)9 .

6
G.G. Williams, R. Gurney, Conference of European Churches, w: Dictionary of Ecumenical Movement, Geneva 2002, s. 238.
7
Z. Michelis, Unsere Verantwortung füreinander, w: Konferenz Europäischer Kirchen. Ein Bericht
über die Tagung in Lieselund (Dänemark) von 27.-31 Mai 1957, Den Haag 1957, s. 34nn.
8
Por. M. Karski, Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Konferencji Koœcio³ów Europejskich, Lyon, Francja,
15-21 lipca 2009, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2010 nr 1 (66), s. 39.
9
Arcybiskup Jeremiasz, Bóg jednoczy – w Chrystusie nowe stworzenie, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1993 nr 1, s. 9-16.
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Wspó³praca z Koœcio³em Rzymskokatolickim
Koœció³ Rzymskokatolicki nie jest cz³onkiem, lecz istnieje œcis³a wspó³praca
miêdzy KKE a Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum
Episcopalium Europae, CCEE)10 .
Pierwsze kontakty miêdzy KKE i Koœcio³em Rzymskokatolickim nawi¹zane
zosta³y w 1962 r.11 Ze strony katolickiej oparciem dla tych kontaktów by³ Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan w Rzymie. Dwaj jego przedstawiciele wziêli udzia³
jako obserwatorzy w IV Zgromadzeniu Ogólnym KKE (1964). Utworzenie w 1971
r. CCEE (zrzesza obecnie 34 krajowe konferencje episkopalne) przyda³o dotychczasowym kontaktom nowej dynamiki. Jeszcze w tym samym roku obaj partnerzy
podjêli decyzjê o utworzeniu Wspólnej Grupy Studyjnej. W 1975 przekszta³ci³a siê
ona we Wspólny Komitet KKE i CCEE, który istnieje nieprzerwanie do chwili
obecnej12 . Zbiera siê on raz w roku, ka¿da ze stron jest w nim reprezentowana
przez 5 osób. Wspólny Komitet zainicjowa³ zwo³ywanie Europejskich Spotkañ
Ekumenicznych z udzia³em 40 osób z ka¿dej strony. Dotychczas odby³o siê szeœæ
takich spotkañ:
I
–
Chantilly k. Pary¿a, 10-13 kwietnia 1978, g³ówny temat: „Stanowiæ jedno, aby œwiat uwierzy³ (J 17,21)”;
II
–
Logumkloster (Dania), 16-20 listopada 1981, „Powo³ani do
jednej nadziei – wspólnota ekumeniczna w modlitwie, œwiadectwie i s³u¿bie”;
III
–
Riva del Garda (W³ochy), 3-8 paŸdziernika 1984, “Wspólne
wyznawanie wiary – Ÿród³em nadziei”;
IV
–
Erfurt (NRD), 28 wrzeœnia – 2 paŸdziernika 1988, „PrzyjdŸ
Królestwo Twoje”;
V
–
Santiago de Compostella (Hiszpania), 12-18 listopada 1991,
“Na Twoje S³owo – misja i ewangelizacja w Europie dziœ”;
VI
–
Strasburg (Francja), 17-22 kwietnia 2001, „A oto Ja jestem z
wami po wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata”; uroczyste podpisanie Karty Ekumenicznej.
W drugiej po³owie lat 80. XX w. po obu stronach zaczê³o siê szerzyæ przekonanie o potrzebie zwo³ania liczniejszego spotkania przedstawicieli wszystkich Koœcio³ów europejskich. Orêdzie IX Zgromadzenia Ogólnego KKE (1986) stwierdza10
K. Karski, Trzydzieœci lat wspó³pracy miêdzy Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich a Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy, w: tego¿: Protestanci i ekumenizm. Wk³ad spadkobierców Reformacji w dzie³o jednoœci,
Warszawa 2001, s. 341nn.
11
B. Brenner (red.), Europa und der Protestantismus, Göttingen 1993, s. 341.
12
D.E. Lanne, Die Wiederentdeckung der Gemeinschaft der Kirchen. Eine europäische theologische
Diskussion über den Weg und das Endziel der ökumenischen Bewegung, Frankfurt M. 1978, s. 39n.
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³o: „Zachêcamy nasze Koœcio³y do poparcia idei zwo³ania ekumenicznego zgromadzenia pokojowego (...) Wierzymy bowiem, ¿e takie zgromadzenie przybli¿y dzieñ,
w którym chrzeœcijanie jednym g³osem przemówi¹ do œwiata têskni¹cego za pokojem (...) oraz przybli¿y chwilê, kiedy nasi synowie nie bêd¹ ju¿ musieli uczyæ siê
rzemios³a wojennego”13 . Z kolei wspólna deklaracja KKE i CCEE: „Czym jest,
czego chce i czym ma siê staæ Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne” z 1987
powiada³a, ¿e do jego zwo³ania zmusza sytuacja powszechnego kryzysu. Ten zaœ
wymaga od Koœcio³ów i chrzeœcijan, aby z punktu widzenia wiary chrzeœcijañskiej
zabrali g³os w sprawach zagro¿onego pokoju, sprawiedliwoœci i œrodowiska naturalnego14 .
I Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, które zebra³o siê w Bazylei
(Szwajcaria) w dniach 15-21 maja 1989 r. toczy³o siê pod has³em: Pokój przez
sprawiedliwoœæ”. Mottem biblijnym, towarzysz¹cym delegatom podczas codziennych obrad i studiów biblijnych, by³y s³owa Psalmu 85,11: „Sprawiedliwoœæ i pokój obejm¹ siê”. W I EZE wziê³o udzia³ 638 delegatów reprezentuj¹cych Koœcio³y
prawos³awne, starokatolickie, anglikañskie, protestanckie i rzymskokatolicki. Poza
tym do Bazylei przyby³o kilka tysiêcy doradców, goœci i dziennikarzy. Wœród referentów by³o wiele wybitnych osobistoœci ¿ycia koœcielnego, naukowego i politycznego15 .
Bazylea jest miastem po³o¿onym na styku trzech pañstw – Szwajcarii, Francji i RFN. Obrady toczy³y siê pó³ roku przed upadkiem muru berliñskiego, czego
nikt w owym momencie nie by³ w stanie przewidzieæ. Tote¿ na ówczesnym etapie
œwiadomoœci ogromnym prze¿yciem dla wszystkich uczestników by³ marsz pokoju, którego trasa wiod³a przez RFN i Francjê. Wziê³o w nim udzia³ ok. 6000 osób.
Ani na granicy RFN, ani na granicy Francji nikt nie musia³ okazaæ paszportu. Tote¿
jeden z biskupów katolickich, przemawiaj¹c podczas krótkiego wypoczynku we
Francji, nazwa³ to prze¿ycie „marzeniem sennym”, którego zrealizowanie przez 50
laty nikt nie uzna³by za mo¿liwe. „Dzieñ ten ukazuje fragment tego, co mo¿e nam
darowaæ pokój” – stwierdzi³ w konkluzji.
W orêdziu do chrzeœcijan Europy, odczytanym na zakoñczenie obrad, znalaz³y siê nastêpuj¹ce s³owa: „Zmiany polityczne i spo³eczne, jakie dokonuj¹ siê dzisiaj w Europie, napawaj¹ nadziej¹. Naszym pragnieniem jest uczyniæ wspólnie
wszystko, co tylko mo¿liwe, dla osi¹gniêcia wiêkszej sprawiedliwoœci, wiêkszej
gotowoœci do dialogu i wiêkszego poszanowania darów stworzenia. Poniewa¿ kryzysu nie powstrzymuj¹ granice pañstw, przeto i nasza wspólnota musi te granice

Cyt. za: Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1987 nr 1, s. 39.
K. Karski, „Pokój przez sprawiedliwoœæ”. Przed Europejskim Zgromadzeniem Ekumenicznym, „Jednota” 1989 nr 1-2, s. 19n.
15
Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1992 nr 1, s. 39nn.
13
14
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przekraczaæ, musi szukaæ przyjaŸni i wspó³pracy z wszystkimi, którzy bez wzglêdu
na sw¹ religiê lub przekonania d¹¿¹ do pokoju poœród sprawiedliwoœci. Tylko w
ten sposób nasza wspólnota mo¿e staæ siê znakiem nadziei w tym zagro¿onym i
podzielonym œwiecie”16 .
Skomplikowana sytuacja, jaka wytworzy³a siê na naszym kontynencie wskutek upadku systemu komunistycznego (rozpad ZSRR i Jugos³awii oraz zwi¹zane z
tym faktem krwawe konflikty narodowoœciowe), sprawi³a, ¿e spraw¹ najbardziej
po¿¹dan¹ sta³o siê pojednanie miêdzy narodami, grupami etnicznymi i pojedynczymi ludŸmi. Nic wiêc dziwnego, ¿e II EZE, które zebra³o siê w Grazu (Austria) w
dniach 23-29 czerwca 1997 r., za temat g³ówny obra³o: „Pojednanie – dar Boga i
Ÿród³o nowego ¿ycia”. Oficjalnych delegatów przyby³o 700, poza tym innych
uczestników by³o ogó³em ok. 10000, z czego po³owa pochodzi³a z krajów Europy
Œrodkowo-Wschodniej17 .
Jeden z mówców zwróci³ uwagê, ¿e w ci¹gu ostatnich 9 lat œwiat w istotny
sposób siê zmieni³. Rozpad³y siê mury i bloki, ale pojawi³y siê nowe przyczyny
podzia³u, którymi s¹ niestabilnoœæ ekonomiczna, s³aboœæ si³ demokracji, uk³ady rokuj¹ce zagro¿enie militarne, nostalgia za now¹ form¹ rz¹dów autorytarnych. I na te
wszystkie si³y i zjawiska mo¿e przyjœæ pojednanie jako dar Boga, dar przygotowany ofiar¹ Syna, ale przekraczaj¹cy wszystkie podzia³y18 .
W orêdziu mowa jest m. in. o zobowi¹zaniu Koœcio³ów do wspó³pracy w staraniach na rzecz usuniêcia wszelkich form przemocy, szczególnie wobec kobiet i
dzieci; zwalczania wszelkich form dyskryminacji w Koœcio³ach; popierania równoœci kobiet we wszystkich dziedzinach; wzmocnienia zaanga¿owania na rzecz
sprawiedliwoœci spo³ecznej i solidarnoœci z ofiarami spo³ecznej niesprawiedliwoœci; wspierania polityki na rzecz ochrony œrodowiska; zwalczania systemów gospodarczych, które w procesach globalizacji wywieraj¹ negatywne skutki. Orêdzie
koñczy siê s³owami: „Jako Koœcio³y i chrzeœcijanie Europy jesteœmy zdecydowani
wyznaæ dobitnie nasz¹ solidarnoœæ z potrzebuj¹cymi, zepchniêtymi na margines i
odrzuconymi przez œwiat, w którym ¿yjemy. Ka¿dy cz³owiek jest nam bratem lub
siostr¹, za którego czy za któr¹ Chrystus umar³ i zmartwychwsta³. Ka¿dy cz³owiek
zosta³ stworzony na obraz Trójjedynego Boga”19 .
Drugie EZE sformu³owa³o miêdzy innymi nastêpuj¹ce zalecenie: „Polecamy
Koœcio³om opracowanie wspólnego dokumentu, zawieraj¹cego podstawowe prawa
Tam¿e, s. 70n.
I. Czaczkowska, K. Leœniewski, Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, Graz, Austria, 2329 czerwca 1997, Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1997 nr 2 s. 103n.
18
Tam¿e, s. 129.
19
Cyt. za: Z. Glaeser, P. Jaskó³a (red.), Pojednanie – ekumeniczne wyzwania Grazu ’97. Materia³y
sympozjum poœwiêcone problematyce II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego – Graz ’97, Opole 08.09.10. 1998, Opole 1998, s. 153.
16
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i obowi¹zki ekumeniczne oraz przygotowanie ca³ego szeregu wytycznych, regu³ i
kryteriów dla ekumenicznych dzia³añ, które mog¹ byæ pomocne Koœcio³om, tym,
którzy im przewodz¹ oraz wszystkim ich cz³onkom w odró¿nieniu prozelityzmu od
chrzeœcijañskiego œwiadectwa, fundamentalizmu od autentycznej wiernoœci wobec
wyznawanych zasad i przyczyni¹ siê ostatecznie do ukszta³towania w³aœciwych
relacji miêdzy Koœcio³ami wiêkszoœciowymi a mniejszoœciowymi w duchu ekumenicznym”20 .
Zalecenie to uzasadniano w sposób nastêpuj¹cy: „Trudna sytuacja, w której,
na skutek ró¿nych okolicznoœci, znalaz³a siê ekumeniczna wspólnota, wymaga
œwiadomych przeciwdzia³añ. Wydaje siê konieczne rozwijanie ekumenicznego
wspó³istnienia i wspó³pracy oraz wypracowanie w tym zakresie wi¹¿¹cych podstaw”21 .
W nastêpstwie Zgromadzenia w Grazu, zgodnie z jego wytycznymi, dyskutowano w krêgach KKE i CCEE nad ide¹ Karty Ekumenicznej, chc¹c w ten sposób
przyczyniæ siê do postêpu w dziedzinie pojednania miêdzy Koœcio³ami w Europie,
a tym samym wnieœæ wk³ad do pojednania w Europie. Podczas posiedzenia w lutym 1998 r. w Rzymie Wspólny Komitet KKE i CCEE ustali³ procedurê wdra¿ania
tego projektu22 .
Zgodnie z ni¹ w paŸdzierniku 1998 r. w Cartigny k. Genewy spotka³a siê
ma³a grupa robocza wyznaczona przez KKE i CCEE, która po intensywnych dyskusjach opracowa³a projekt planu. Nastêpnie KKE i CCEE powo³a³y wiêksz¹
grupê, z³o¿on¹ z oko³o 40 reprezentantów ró¿nych Koœcio³ów europejskich (dobranych wed³ug klucza konfesyjnego i geograficznego), która spotka³a siê pod
koniec kwietnia 1999 r. w Grazu. Grupa ta zbada³a i przedyskutowa³a szczegó³owo projekt planu. W wyniku dyskusji grupa robocza przeredagowa³a pierwszy
projekt i opracowa³a ostateczny projekt dokumentu, który w lipcu 1999 r. zosta³
przes³any Koœcio³om cz³onkowskim KKE i krajowym konferencjom episkopatów Europy23 .
Przesy³aj¹c ten projekt24 , przewodnicz¹cy KKE i CCEE wyrazili nadziejê,
¿e Koœcio³y cz³onkowskie i krajowe konferencje biskupów wci¹gn¹ do dyskusji
na temat Karty mo¿liwie du¿¹ liczbê parafii, diecezji i grup koœcielnych. Szczególnie zale¿a³o im na uzyskaniu odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:

Tam¿e, s. 169.
Tam¿e.
22
Por. list przewodnicz¹cych KKE i CCEE z lipca 1999 r., Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2000 nr
1 (45), s. 74.
23
Z Polski w pracach przygotowuj¹cych Kartê Ekumeniczn¹ uczestniczy³ o. prof. Wac³aw Hryniewicz,
dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL.
24
Polski przek³ad: Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2000 nr 1 (45), s. 76-81.
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1.
W jakiej mierze ca³y ten dokument móg³by byæ przyjêty przez wasz
Koœció³? Czy móg³by s³u¿yæ jako zachêta i apel do pog³êbienia ¿ycia ekumenicznego oraz do zwiêkszenia wspó³odpowiedzialnoœci Koœcio³ów za Europê?
2.
Jakie punkty tego dokumentu nale¿y zmieniæ i jak nale¿y to uczyniæ?
3.
Jakie wa¿ne sprawy, w które s¹ zaanga¿owane Koœcio³y, a które nie
zosta³y tutaj wymienione, nale¿a³oby dodaæ jako uzupe³nienie?
4.
Jak¹ praktyczn¹ wartoœæ mo¿e mieæ taki dokument oraz jak móg³by
stymulowaæ ¿ycie ekumeniczne w waszym œrodowisku i na p³aszczyŸnie ogólnoeuropejskiej?25 .
Ostateczny termin nadsy³ania odpowiedzi ustalono na 1 wrzeœnia 2000 r.
Okaza³o siê, ¿e w przeci¹gu 14 miesiêcy projekt Karty Ekumenicznej, zawieraj¹cy
wytyczne dla wzrastaj¹cej wspó³pracy pomiêdzy Koœcio³ami w Europie, zosta³
prze³o¿ony na 20 jêzyków europejskich. Dokumentowi temu poœwiêcono wiele
debat, narad i spotkañ na p³aszczyŸnie lokalnej, krajowej i miêdzynarodowej. W³adze KKE i CCEE otrzyma³y 150 odpowiedzi, zawieraj¹cych komentarze, uwagi i
propozycje zmian. Niektóre z nich powiada³y, ¿e tekst ten ju¿ w obecnej wersji
móg³by zostaæ przyjêty jako ostateczny26 . Istnia³y te¿ jednak krytyczne wypowiedzi domagaj¹ce siê bli¿szego skonkretyzowania niektórych punktów.
Komitet redakcyjny Karty, który obradowa³ w Genewie w dniach 30 wrzeœnia – 3 paŸdziernika 2000, zaj¹³ siê opracowaniem nowej wersji tekstu na podstawie odpowiedzi nades³anych z wszystkich czêœci Europy. Nowy tekst zosta³ przed³o¿ony pod koniec stycznia 2000 Wspólnemu Komitetowi KKE i CCEE. Gremium
to stwierdzi³o, ¿e przygotowany tekst mo¿e liczyæ na pe³n¹ akceptacjê wszystkich
Koœcio³ów Europy, tote¿ zaleci³o jego podpisanie przez przewodnicz¹cych KKE i
CCEE. Okazj¹ po temu by³o wspomniane wy¿ej VI Europejskie Spotkanie Ekumeniczne w Strasburgu. Godne uwagi by³o to, ¿e w spotkaniu wziêli udzia³ nie
tylko cz³onkowie Komitetu Naczelnego KKE i Zgromadzenia Ogólnego CCEE
oraz europejscy przywódcy koœcielni, lecz równie¿ 100 m³odych ludzi poni¿ej 30
roku ¿ycia (po 50 z Koœcio³ów cz³onkowskich KKE i z krajowych Konferencji
Episkopatów).
Tekst dokumentu27 zawiera miêdzy innymi zobowi¹zania do poœwiadczania
i zwiastowania czynów zbawczych Chrystusa, usuwania uprzedzeñ, poznawania
duchowego bogactwa ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich, otwierania siê wzajemnie

Tam¿e, s. 74n.
Informacje zaczerpniête z Internetu: cec-kek.org./News-d/cq 0004 g.htm (6 paŸdziernika 2000).
27
By³o kilka prób przek³adu Karty Ekumenicznej na jêzyk polski. W 2003 r. ukaza³ siê w osobnej broszurze przek³ad przygotowany wspólnie przez Radê Episkopatu ds. Ekumenizmu Koœcio³a Rzymskokatolickiego oraz Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹.
25
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na siebie, wspierania ekumenicznej edukacji, modlenia siê wspólnie i jedni za drugich, organizowania regularnie nabo¿eñstw ekumenicznych, nie sk³aniania ludzi
do zmiany przynale¿noœci wyznaniowej, pielêgnowania i pog³êbiania kultury dialogu w obrêbie Koœcio³ów i w stosunkach miêdzy nimi, upowszechnienia wyników
rozmów teologicznych i wyci¹gania z nich praktycznych wniosków, nie przerywania dialogu w przypadku kontrowersji, umacniania wspó³pracy miêdzy KKE i
CCEE, organizowania Europejskich Zgromadzeñ Ekumenicznych, pomagania w
rozwi¹zywaniu konfliktów miêdzy Koœcio³ami, obrony praw mniejszoœci, udzielania poparcia dla jednoczenia siê Europy z ca³¹ jej ró¿norodnoœci¹ kulturow¹, etniczn¹ i religijn¹, odrzucania wszelkiego rodzaju wybuja³ego nacjonalizmu i ekskluzywizmu, popierania otwartoœci wobec rosn¹cej w Europie liczby cudzoziemców, zachowywania naturalnego œrodowiska dla wszystkich stworzeñ i dla
przysz³ych pokoleñ ludzi, podejmowania dialogu i wymiany doœwiadczeñ z przedstawicielami innych religii i œwiatopogl¹dów.
Trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne odby³o siê w dniach 4-9
wrzeœnia 2007 r. w Sibiu (Rumunia) i obradowa³o pod has³em: „Œwiat³o Chrystusa œwieci nad wszystkimi. Nadzieja na odnowê i jednoœæ w Europie”. By³o ono
pomyœlane jako pielgrzymka. Zaczê³a siê ona w styczniu 2006 r. w Rzymie, dalszym jej przystankiem by³o ogólnoeuropejskie spotkanie w lutym 2007 r. w Wittenberdze. Odby³o siê te¿ wiele spotkañ regionalnych, krajowych i lokalnych, w
tym tak¿e spotkanie Koœcio³ów prawos³awnych na Rodos oraz spotkanie m³odych
w St. Maurice w Szwajcarii. Dla delegatów polskich takie spotkanie odby³o siê 26
marca 2007 r. w Warszawie.
Do Sibiu przyby³o ok. 2100 delegatów ze 145 Koœcio³ów i grup koœcielnych,
w tym kilkudziesiêcioosobowa grupa z Polski. Oprócz wspólnych modlitw i sesji
plenarnych na temat œwiat³a, jakie mo¿e wnieœæ Chrystus w ¿ycie Koœcio³a, Europy
i œwiata, odby³o siê 9 forów dyskusyjnych na temat jednoœci, duchowoœci, œwiadectwa, Europy, religii, migracji, stworzenia, sprawiedliwoœci i pokoju. Ponadto przedstawiciele Koœcio³ów i organizacji chrzeœcijañskich zapraszali na prezentacjê swojej duchowoœci i dzia³alnoœci.
Na zakoñczenie uczestnicy III EZE og³osili przes³anie, w którym zawarli 10
zaleceñ dla swoich Koœcio³ów. Wzywaj¹ w nim do wzajemnego uznawania chrztu
udzielonego w ró¿nych tradycjach chrzeœcijañskich, a tak¿e do przepracowania
Karty Ekumenicznej, z której treœci – jak ujawni³ prawos³awny metropolita Genadiusz z Sassimy – s¹ niezadowolone niektóre Koœcio³y. Prosz¹ te¿ o modlitwê
chrzeœcijan za siebie nawzajem, ekumeniczne pielgrzymki, wspólne studia teologiczne, inicjatywy spo³eczne i kulturalne. Apeluj¹ o udzielenie silnego wsparcia
Milenijnym Celom Rozwoju, widz¹c w nich „konkretny krok w likwidacji biedy”
na œwiecie. Dostrzegaj¹c dramatyczn¹ sytuacjê wielu pañstw afrykañskich, postuluj¹ wspieranie propozycji anulowania ich d³ugów i promocji sprawiedliwego han-
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dlu. Ostatnie zalecenie dotyczy obchodzenia od 1 wrzeœnia do 4 paŸdziernika okresu modlitw w intencji ochrony stworzenia i promocji takiego stylu ¿ycia, który
przyczyni siê do odwrócenia zmian klimatycznych.
Podsumowuj¹c III EZE, wiceprzewodnicz¹cy CCEE kard. Jean-Pierre Ricard wskaza³, ¿e wprawdzie by³o to „zgromadzenie przekonanych”, ale s¹ oni potrzebni, by mobilizowaæ chrzeœcijan dla sprawy ekumenizmu. Tym bardziej, ¿e
jeszcze raz uzmys³owi³o ono, ¿e Cia³o Chrystusa jest podzielone. Chrzeœcijanie nie
mogli wspólnie sprawowaæ Eucharystii i ka¿dy poszed³ na ni¹ – wed³ug okreœlenia
metropolity Genadiusza – „do swojego k¹ta”. Mo¿e w³aœnie dlatego sekretarz generalny KKE, ks. Colin Williams wyrazi³ nadziejê, ¿e spotkanie w Sibiu pomo¿e
ponownie zaufaæ „drodze ekumenicznej”, gdy¿ chrzeœcijanie s¹ zniecierpliwieni, i¿
jeszcze nie zaszli na niej tak daleko, jakby chcieli. Natomiast dla kard. Tettamanziego III EZE by³o „przedsmakiem jednoœci w Duchu Œwiêtym” , gdy¿ „Koœció³ na
naszych oczach na chwilê siê przemieni³, œwiec¹c œwiat³em Chrystusa”28 .
W lutym 2013 r. Wspólny Komitet KKE i CCEE obradowa³ po raz pierwszy
w Warszawie. Za g³ówny temat debaty obrano: „Wiara i religijnoœæ w zmieniaj¹cej
siê Europie. Szanse czy wyzwania”. Temat ten da³ uczestnikom okazjê do refleksji
nad wyzwaniami dla Koœcio³ów chrzeœcijañskich przez ugrupowania i grupy religijne, które osiedlaj¹ siê poza tradycyjnymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. Uczestnicy wymienili pogl¹dy w sprawie mo¿liwoœci dania odpowiedzi na te z³o¿one
wyzwania; s¹ to: ewangelizacja i odnowa ¿ycia koœcielnego. Szczególnie dok³adnie dyskutowano nad sytuacj¹ tych migrantów, którzy przybywaj¹ do Europy, jednak nie odnajduj¹ siê w tradycyjnych Koœcio³ach europejskich i zamiast tego znajduj¹ schronienie w nowych wspólnotach religijnych. Dokonano równie¿ naœwietlenia globalnego kontekstu tego zjawiska jak i eklektyzmu, wzrastaj¹cego zjawiska
niesta³oœci w przynale¿noœci religijnej, jak równie¿ faktu, ¿e spo³eczne sieci zale¿noœci zmieniaj¹ poczucie przynale¿noœci i relacji personalnych. W konkluzji obrad
stwierdzono, ¿e KKE i CCEE chc¹ w dalszym ci¹gu szukaæ koœcielnej wspólnoty,
tak aby œwiadectwo i zwiastowanie Jezusa Chrystusa mog³y staæ siê jeszcze skuteczniejsze w kontakcie z narodami Europy29 .
W dniach 9-10 marca 2018 r. obradowa³ w Brukseli Wspólny Komitet CCEE
i KKE. G³ówny temat debaty sformu³owano nastêpuj¹co: „Dawanie œwiadectwa
naszej wierze w zeœwiecczonym œwiecie”. Nawi¹zywa³ on do g³ównego has³a najbli¿szego XV Zgromadzenia Ogólnego KKE: „B¹dŸ moim œwiadkiem”. W s³owie
powitalnym kard. Angelo Bagnasco, przewodnicz¹cy CCEE, mówi³ o tym, ¿e Ko28
Trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, Sibiu, Rumunia, 4-9 wrzeœnia 2007, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2008 nr 1 (62), s. 121-133.
29
Spotkanie Wspólnego Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy,
Warszawa, 4-6 lutego 2013: Komunikat, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2013 nr 1-2 (72-73), s. 176-178.
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œció³ musi spogl¹daæ na zewn¹trz i przyjmowaæ impulsy ze œwiata, lecz z drugiej
strony ma sam inspirowaæ do nadziei. Biskup anglikañski Christopher Hill, prezydent KKE zwróci³ uwagê, ¿e wobec skutków kryzysu finansowego, braku stabilizacji na Bliskim Wschodzie i zwi¹zanym z tym kryzysem migracyjnym zachodzi
potrzeba dawania przekonuj¹cego œwiadectwa wiary chrzeœcijañskiej. Cz³onkowie
Wspólnego Komitetu dyskutowali na temat recepcji Karty Ekumenicznej, któr¹
obie organizacje podpisa³y w 2001 r. Postanowiono zastanowiæ siê nad mo¿liwoœci¹ dalszej aktualizacji tego dokumentu i podniesienia jego znaczenia w ca³ej Europie. Z Polski w obradach uczestniczy³ abp Stanis³aw G¹decki, który jest wiceprzewodnicz¹cym CCEE30 .
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Biskup Christopher Hill

RAPORT PREZYDENTA KONFERENCJI
KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH

Moje wprowadzenie do tego raportu dzieli siê na dwie czêœci. Pierwsza informuje o dzia³alnoœci w ramach KKE po statutowym Zgromadzeniu w Budapeszcie. Czêœæ druga zawiera refleksjê na temat zmian, jakie dokona³y siê w Europie w
ostatnim czasie, jak te¿ kulisów naszej pracy jako Konferencji Koœcio³ów Europejskich.
Zmiana w KKE zosta³a zapocz¹tkowana na Zgromadzeniu Ogólnym w
Lyonie w lipcu 2009. Aby zrozumieæ, w jakim miejscu znajduje siê dzisiaj KKE,
delegaci powinni przypomnieæ sobie skuteczne i niekiedy gor¹ce dyskusje podczas
Zgromadzenia Ogólnego w Lyonie. Tam powo³ano Rewizyjn¹ Grupê Robocz¹,
której przekazano zlecenie obejmuj¹ce szeœæ punktów:
l
Potrzeba krótkiego i ³atwo daj¹cego siê zastosowaæ sposobu postêpowania.
l Rewizyjna Grupa Robocza nie powinna siê zbieraæ jako zwyk³a komisja,
lecz jako gremium eksperckie, które reprezentowa³oby regiony, rodziny wyznaniowe, Koœcio³y wiêkszoœciowe i mniejszoœciowe. Prezydium powinno pe³niæ funkcjê
doradcz¹.
l Grupa Robocza powinna siê zebraæ mo¿liwie jak najszybciej.
l Prace nale¿y sfinalizowaæ szeœæ miesiêcy przed statutowym Zgromadzeniem w Budapeszcie.
l Raport nale¿y przed³o¿yæ Komitetowi Naczelnemu, wraz z zaleceniami
dotycz¹cymi zaproponowanych zmian statutowych.
l Datê statutowego Zgromadzenia trzeba rozwa¿yæ w powi¹zaniu ze Zgromadzeniem Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK).
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Rewizyjna Grupa Robocza zaprezentowa³a swój raport – zatytu³owany
jako „Raport z Uppsali”, nawi¹zuj¹cy do miejsca ostatniego spotkania – planowo
w 2012 r. dla Zgromadzenia Ogólnego w Budapeszcie, które zbiera³o siê rok póŸniej.
Ca³e Zgromadzenie Ogólne w Budapeszcie poœwiêcone by³o reformie KKE,
i po niezwykle szerokiej dyskusji przyjê³o ono zaproponowany nowy statut 7 lipca
2013 r. Ze szczegó³ami mo¿na siê zapoznaæ w Raporcie „Od Lyonu do Budapesztu”. Nowy statut obejmuje uproszczon¹ strukturê kierownicz¹ KKE, w tym zast¹pienie niezwykle licznego i sprawiaj¹cego trudnoœci Komitetu Naczelnego i Komitetu Prezydialnego przez mniejszy Zarz¹d i Prezydium, wraz z oddzielnym kierownictwem komisji. Poza tym zawiera on artyku³ dotycz¹cy postanowieñ
przejœciowych. Do tych ostatnich zalicza³a siê sprawa przeniesienia g³ównej siedziby z Genewy do Brukseli i zwi¹zane z tym faktem zmiany prawne zgodne z prawem belgijskim. (Do tego aspektu technicznego powrócê jeszcze w dalszym toku
wywodów.)
Po zakoñczeniu Zgromadzenia Ogólnego w Budapeszcie, po moim wyborze
na prezydenta, ktoœ mi powiedzia³: „Bardzo dobrze! KKE zosta³a zreformowana i
dostosowana odpowiednio do jej celów zwi¹zanych z przysz³oœci¹ Europy i jej
Koœcio³ów”. Przypominam sobie, ¿e odpowiedzia³em na to: „Niezupe³nie: wprawdzie zmieniliœmy statut, teraz jednak jest czas na zmianê organizacji!” Pierwsza
czêœæ ostatnich piêciu lat by³a zatem poœwiêcona faktycznemu wprowadzaniu w
¿ycie nowego statutu i pójœciu w kierunku wyznaczonemu przez Zgromadzenie
Ogólne w Budapeszcie.
Przeprowadzka do Brukseli stwarza³a komplikacje, lecz przebiega³a dosyæ
sprawnie. Za to nale¿¹ siê z naszej strony wielkie podziêkowania wspó³pracownikom w Genewie, i cieszymy siê, ¿e wszyscy oni znaleŸli nowe zatrudnienie. W tym
czasie osobistej zmiany w ich ¿yciu mog³em ich odwiedziæ dwa razy w Genewie.
Przy okazji trzeba wspomnieæ, ¿e koordynatorka Zgromadzenia Ogólnego w Budapeszcie, Clarissa Balan, nie mog³a przenieœæ siê do Brukseli, tote¿ koordynator
Zgromadzenie Ogólnego w Novim Sadzie i jego zespó³ musieli realizowaæ swoj¹
pracê wraz z sekretarzem generalnym bez tego bezpoœredniego doœwiadczenia z
Genewy. Dziêkujemy te¿ by³emu sekretarzowi generalnemu, dr. Guy Liagre, za
jego pracê w ramach przeprowadzki z Genewy do Brukseli. Genewa jest wprawdzie „miêdzynarodowym” miastem, jednak Bruksela, wspólnie ze Strasburgiem,
jest „europejskim” miastem. Jest nim dzisiaj i takim pozostanie te¿ w przysz³oœci,
niezale¿nie od tego, kto jest faktycznie cz³onkiem Unii Europejskiej a kto nie.
Przeprowadzkê do Brukseli zarz¹dzi³o Zgromadzenie Ogólne w Budapeszcie i jej
realizacja nie by³o bynajmniej ³atwym przedsiêwziêciem. Nasze archiwum znajduje siê nadal w Centrum Ekumenicznym w Genewie, gdzie jest obs³ugiwane w sposób fachowy.
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Jednak Zgromadzenie Ogólne w Budapeszcie postanowi³o tak¿e zlikwidowaæ niezale¿ne komisje, tak aby nowy Zarz¹d móg³ rzeczywiœcie pe³niæ swoj¹ odpowiedzialnoœæ w imieniu Koœcio³ów cz³onkowskich. Wprowadzenie tej zmiany w
¿ycie okaza³o siê skomplikowanym przedsiêwziêciem. Komisja „Koœcio³y w dialogu” by³a ju¿ bezpoœredni¹ czêœci¹ sk³adow¹ Sekretariatu w Genewie. Poniewa¿
nominacja nowej osoby odpowiedzialnej za jej dzia³alnoœæ spoœród sztabu wspó³pracowników trwa³a przez d³u¿szy czas, praca w zakresie dialogu w pe³nym wymiarze mog³a byæ dopiero niedawno podjêta na nowo – delegaci dowiedz¹ siê o
tym w odpowiednim raporcie. Komisja „Koœció³ i Spo³eczeñstwo”, która ma swoj¹
siedzibê w Brukseli, wspólnie z Komisj¹ ds. Migrantów w Europie, przyczyni³a siê
w sposób znacz¹cy do realizacji „procesu fuzji”.
W tym miejscu chcia³bym wyraziæ wdziêcznoœæ ówczesnemu przewodnicz¹cemu pastorowi Serge Fornerod. Przewodzi³ on „fuzji” z du¿¹ kompetencj¹ i dyplomatyczn¹ zrêcznoœci¹. Obejmowa³o to tak¿e stan przejœciowy obejmuj¹cy œrodki techniczne prowadz¹ce do zachowania to¿samoœci prawnej Komisji „Koœció³ i
Spo³eczeñstwo” w nowej KKE, tak aby KKE w Belgii nie musia³aby byæ rejestrowana jako zupe³nie nowe gremium pod wzglêdem prawnym, z czym wi¹za³yby siê
kwestie w³asnoœci itd. Dalszym skutkiem tej fuzji by³a tymczasowa zgodna z przepisami kontynuacja programu pracy Komisji „Koœció³ i Spo³eczeñstwo”, tak aby
dzia³alnoœæ w Brukseli mog³aby byæ bez przeszkód kontynuowana do czasu, a¿
Zarz¹d bêdzie móg³ ustaliæ odpowiedni kierunek pracy. Podgrupy bêd¹ teraz dzia³aæ pod nazw¹ „tematyczne grupy referencyjne” (TRG). W obecnym momencie
grupy i sztab wspó³pracowników KKE maj¹ zamiar oceniæ, jaki jest sens owych
TRG. Niektóre pracuj¹ w nader skuteczny sposób, eksperci z wielu Koœcio³ów
cz³onkowskich uczestnicz¹ intensywnie w tej pracy. Inne zdaj¹ siê funkcjonowaæ
gorzej, tote¿ wy³ania siê pytanie, czy dla pewnych zakresów pracy KKE nie istniej¹ skuteczniejsze instrumenty.
Stosunek do Komisji Koœcio³ów ds. Migrantów w Europie (CCME) kszta³towa³ siê w sposób bardzo skomplikowany. W kontekœcie tym nale¿y wspomnieæ, ¿e
przed Zgromadzeniem Ogólnym w Lyonie opracowane by³y plany po³¹czenia KKE i
CCME. Z technicznego punktu widzenia CCME jest jednak odrêbn¹ struktur¹, z w³asnym Zgromadzeniem Ogólnym i delegatami, mianowanymi przez dzie³a pomocy i
Koœcio³y, z w³asnym Ÿród³em dochodów przeznaczonymi do prowadzenia fundamentalnej i coraz bardziej znacz¹cej pracy z migrantami i uchodŸcami w dzisiejszej
europejskiej i globalnej sytuacji kryzysu. Proces na linii Lyon – Uppsala -Budapeszt
po³o¿y³ dzia³aniom integracyjnym nieco jednostronny tymczasowy kres. CCME
mia³a przeto pewne zastrze¿enia, które opiera³y siê na uzasadnionej trosce opartej na
niepokojach zwi¹zanych z powiêkszon¹ baz¹ cz³onkowsk¹ i przychodami. Pytanie,
postawione z pewn¹ oczywistoœci¹, brzmia³o: czy praca Koœcio³ów na rzecz migrantów i uchodŸców ulegnie ograniczeniu i straci na transparentnoœci?
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Sytuacja zosta³a dodatkowo utrudniona przez problemy z pewnymi osobami;
jednak na szczêœcie uda³o siê je rozwi¹zaæ dziêki znakomitym kontaktom roboczym miêdzy oboma sekretarzami generalnymi KKE i CCME. Poza tym KKE jest
dobrze reprezentowana w Komitecie Wykonawczym i Zgromadzeniu Ogólnym
CCME. W 2014 r. podpisano nowe porozumienie o wspó³pracy – w jego opracowaniu uczestniczy³em osobiœcie wraz z przewodnicz¹cym CCME. W 2017 r. oba
zarz¹dy przyjê³y na szczêœcie poszerzone porozumienie kooperacyjne. Wszystkie
szczegó³y na ten temat znajduj¹ siê w odnoœnych raportach CCME. KKE cieszy siê
z jeszcze œciœlejszej wspó³pracy i przejawów partnerstwa, zw³aszcza ¿e CCME
równie¿ wchodzi w now¹ fazê swojej dzia³alnoœci. W Novim Sadzie delegaci Koœcio³ów bêd¹ chcieli z pewnoœci¹ podkreœliæ, jakie decyduj¹ce znaczenie ma „dusza” Europy w naszej reakcji na kryzys zwi¹zany z uchodŸcami, z którym jesteœmy
konfrontowani. Chcia³bym te¿ skonstatowaæ, ¿e jestem bardzo skonsternowany
faktem, i¿ Zjednoczonemu Królestwu nie uda³o siê okazaæ w swoim dzia³aniu
wielkodusznoœci i wspó³czucia. Ale niestety nie jest to jedyny kraj, który zareagowa³ w ten sposób.
Ale wracaj¹c do pracy w ramach KKE muszê poinformowaæ tak¿e o trudnoœciach, jakie prze¿ywa³o Prezydium, Zarz¹d i sztab wspó³pracowników w Brukseli
w koñcowej fazie dzia³alnoœci dawnego sekretarza generalnego. Nie by³y to szczêœliwe czasy w Centrum Ekumenicznym. Mimo to ¿yczymy by³emu sekretarzowi
generalnemu wszystkiego najlepszego na przysz³oœæ i serdecznie witamy aktualnego sekretarza generalnego w jego trzecim roku urzêdowania. Ten okres przejœciowy, mówiê to z w³asnego doœwiadczenia, absorbowa³ bardzo du¿o czasu prezydenta i tak¿e wielu wspó³pracowników Brukseli, i by³ dla wszystkich zwi¹zany z
wieloma emocjami.
W owym czasie statut z Budapesztu zosta³ dostosowany do uchwalonych
przepisów przejœciowych (artyku³ 17), tak aby by³ zgodny z prawem belgijskim (a
ju¿ nie ze szwajcarskim). Zarz¹d dostosowa³ siê do ówczesnych zaleceñ. Na zapytanie doradcy prawnego i Komitetu Planowania Zgromadzenia Ogólnego znana
kancelaria adwokacka w Brukseli zwróci³a nam uwagê, ¿e ta pierwsza próba nie
by³a perfekcyjna. To oznacza, ¿e Zgromadzenie Ogólne w Novim Sadzie musi
podj¹æ dalsze niezbêdne zmiany w statucie. Wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie zosta³y ju¿ o tym fakcie poinformowane i nie ma jakiegokolwiek zamiaru przeforsowania w jakikolwiek sposób kontrowersyjnych zmian. Chodzi g³ównie o uzupe³nienia, gdy¿ prawodawstwo belgijskie domaga siê wiêcej szczegó³ów w statucie
ni¿ czyni¹ to inne kraje. Wszystkie zmiany s¹ zgodne z zamiarami zawartymi w
procesie Uppsala – Budapeszt. Zgromadzenie Ogólne w Novim Sadzie nie ma siê
staæ zgromadzeniem statutowym. Ufamy, ¿e uda nam siê uchwaliæ zmiany bez
zw³oki, poniewa¿ krótko przed obecnym spotkaniem mia³a miejsce konsultacja z
Koœcio³ami.
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Na zakoñczenie mojego raportu w sprawie „¿ycia wewnêtrznego” KKE
chcia³bym jeszcze z³o¿yæ podziêkowanie ró¿nym kole¿ankom i kolegom. „Raport
Uppsalski” wyrazi³ niepokój w sprawie finansowej transparencji i bezpieczeñstwa
KKE. „Nowy” Komitet ds. Bud¿etu, z³o¿ony z ma³ej grupy ekspertów pod kierownictwem pastora Michaela Bubika, jednoznacznie zmieni³ transparencjê finansów
KKE. Przez wprowadzenie ksiêgowoœci zak³adowej Zarz¹d mo¿e teraz zorientowaæ siê we faktycznym stanie finansów. ¯ycie u³atwi³o nam równie¿ to, ¿e ksiêgowoœæ jest prowadzona tylko w euro a ju¿ nie we frankach szwajcarskich i euro!
Jednak nadal aktualne jest d³ugotrwa³e wyzwanie zwi¹zane z opracowaniem bardziej optymalnego systemu sk³adek rocznych. Michael Bubik opracowa³ w tym
celu ró¿ne modele. Przed tym samym problemem stoi nasza organizacja siostrzana,
Œwiatowa Rada Koœcio³ów. Ró¿ne Koœcio³y maj¹ ró¿ne kultury ekonomiczne i pogl¹dy w sprawie cz³onkostwa. Poza tym aktualny jest problem niedostatecznego
wp³acania lub nie-wp³acania sk³adek cz³onkowskich. Cz³onkowie prezydium, sekretarz generalny i skarbnik sk³adaj¹ w tej sprawie wizyty odpowiednim cz³onkom. Zarz¹d i Komitet Bud¿etowy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e tym problemem trzeba
siê zaj¹æ. Niektórzy cz³onkowie s¹ jednak tak¿e wspania³ymi gospodarzami wa¿nych spotkañ i posiedzeñ KKE. Tego rodzaju wk³ad jest przez KKE bardzo ceniony, nawet gdy niekiedy nie jest ³atwo nale¿ycie go oceniæ. Komitet Bud¿etowy zaproponowa³ przepracowany system dorocznych sk³adek cz³onkowskich, spotka³o
siê to z szerokim poparciem Zarz¹du.
Osobiœcie jestem te¿ wdziêczny sekretarzowi generalnemu, z którym jestem
w cotygodniowym, a nawet codziennym kontakcie, i innym cz³onkom „kolegium”
brukselskiego, a wiêc sztabowi kierowniczemu. Poczuwamy siê tak¿e do g³êbokiej
wdziêcznoœci wobec naszego ma³ego zespo³u administracyjnego w Brukseli. Mogê
zaœwiadczyæ, ¿e pracuje skutecznie i jest niezbêdny!
Ponadto nale¿y siê ogromne podziêkowanie moim wiceprezydentom. Cech¹
charakterystyczn¹ ostatnich dziesiêciu lat, jakie up³ynê³y od posiedzenia w Lyonie,
jest fakt, ¿e Prezydium pracuje kolegialnie. Prezydent i wiceprezydenci s¹ regularnie ze sob¹ w kontakcie, pracujemy wspólnie i reprezentujemy trzy kierunki konfesyjne Koœcio³ów europejskich: anglikanów i starokatolików, prawos³awnych i
ewangelików (oczywiœcie bez Koœcio³a Rzymskokatolickiego, z którym jednak
KKE równie¿ podtrzymuje regularne kontakty i wspiera wspó³pracê za poœrednictwem COMECE i CCEE (w tej sprawie wypowiada siê Raport Sekretarza Generalnego).
To „kolegialne” Prezydium nie jest bezpoœrednio ujête w statucie. Precyzuje
on tylko, ¿e wiceprezydenci powinni wspieraæ lub zastêpowaæ prezydenta. Lecz
jest to pozytywny rozwój i mam wielk¹ nadziejê, ¿e ta tendencja bêdzie kontynuowana tak¿e w przysz³oœci. Zosta³a ona zapocz¹tkowana podczas prezydentury
metropolity Emanuela, po Zgromadzeniu Ogólnym w Lyonie, i odt¹d siê zakorzeARTYKU£Y
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ni³a w g³êbokiej przyjaŸni, lecz tak¿e w kolegialnym partnerstwie. Dziêkujê dziekance Karin, metropolicie Emanuelowi i tak¿e ojcu Heikki.
Prezydenci, podobnie jak sekretarz generalny, podlegaj¹ jednak stale Zarz¹dowi. W porównaniu z niektórymi posiedzeniami dawnego Komitetu Naczelnego,
obecny Zarz¹d jawi siê jako czynnik krzepi¹cy. To jednak nie oznacza, ¿e zawsze
panuje pe³na jednoœæ lub zgoda. Bywa³y ca³kiem gor¹ce dyskusje, lecz stale respektowano wynik przeprowadzonych g³osowañ. Posiedzenia Zarz¹du by³y ogólnie rzecz bior¹c pozytywnymi wydarzeniami. Jakiœ czas temu obchodzi³em swoje
urodziny wraz z Zarz¹dem w Armenii, chocia¿ z regu³y spotykamy siê w Brukseli.
Powsta³y znacz¹ce przyjaŸnie i wzros³o wzajemne porozumienie koœcielne. Na naszym ostatnim posiedzeniu Zarz¹d przeprowadzi³ badanie w³asnej pracy przy
wsparciu profesjonalnej firmy doradczej. Przy tej okazji wskazano jej mocne i s³abe punkty. Obszerne wyniki zostan¹ przekazane nowemu prezydentowi i wiceprezydentom, jak równie¿ Zarz¹dowi. Chodzi tu nie tylko o zapewnienie bezkolizyjnej kontynuacji, lecz tak¿e o poprawê naszych aktualnych metod pracy i naszej
skutecznoœci. Ponadto podda³em ocenie pracê sekretarza generalnego (zgodnie z
zapisami statutu). Wspiera³ mnie przy tym Zarz¹d. Tak¿e ten raport kontrolny zostanie przekazany nowemu prezydentowi a odpowiednie wnioski s¹ ju¿ realizowane przez sekretarza generalnego.
Podziêkowanie nale¿y siê tak¿e Komitetowi Planowania Zgromadzenia
Ogólnego i kanonikowi Leslie Nathanielowi (jest ju¿ po raz drugi przewodnicz¹cym Komitetu Planowania), koordynatorowi Zgromadzenia Ogólnego, Szabolcs
Lörinczowi i asystentce Charlie Belot, jak równie¿ lokalnemu komitetowi serbskiemu. Ten ostatni by³ konkretnym wyrazicielem zaproszenia i goœcinnoœci Serbskiego Koœcio³a Prawos³awnego wobec naszego Zgromadzenia Ogólnego. Osobist¹ deklaracjê z³o¿yli tak¿e Patriarcha Serbii Irinej i Œwiêty Synod, a tak¿e metropolita Baèki Irinej, któremu podlega diecezja Novi Sad.
Na wstêpie tego raportu zwróci³em uwagê na szerszy europejski kontekst
naszego Zgromadzenia Ogólnego w Novim Sadzie. Nasze wewnêtrzne reformy nie
mog¹ prowadziæ do tego, ¿e zbyt mocno skoncentrujemy siê na nas samych i naszych koœcielnych instytucjach. Czcigodny arcybiskup Canterbury w okresie drugiej wojny œwiatowej, w miêdzyczasie zmar³y William Temple, bêd¹cy jednym z
wizjonerów niegdysiejszego, dziœ znajduj¹cego siê w stanie ¿a³osnego upadku brytyjskiego pañstwa dobrobytu, powiedzia³ kiedyœ: „Koœció³ jest jedyn¹ spo³ecznoœci¹, istniej¹c¹ dla po¿ytku tych, którzy nie s¹ jego cz³onkami”. Stosownie do tego
Konferencja Koœcio³ów Europejskich istnieje nie tylko dla jej cz³onków, nawet gdy
s¹ oni wa¿ni. Istniejemy, ¿eby przekazaæ, jaki wk³ad Koœcio³y Europy mog¹
wnieœæ do ¿ycia narodów i kultur Europy: dan¹ przez Boga mieszankê ludzi, jêzyków, wierzeñ, systemów politycznych i gospodarczych. Jednak nasz kontynent jest
ogarniêty g³êbok¹ niepewnoœci¹ odnoœnie jego w³asnej to¿samoœci. Co mog¹ po-
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wiedzieæ w tej sprawie Koœcio³y? Zadanie KKE „skierowane na zewn¹trz” mo¿na
uj¹æ w nastêpuj¹cy sposób: ma byæ ona si³¹ napêdow¹ Koœcio³ów w procesie poszukiwania „duszy” Europy – przed wielu laty domaga³ siê tego Jacques Delors.
Nasze obecne wspó³dzia³anie, w pewnych miejscach tak¿e raczej nasze rozczarowanie ide¹ Europy, w pierwszych latach obecnego stulecia rozwija³o siê nadal powoli lecz konsekwentnie, tak¿e przez akty poszerzania samej Unii Europejskiej w 2004 i 2007 r. Zanim Koœcio³y bêd¹ w stanie wnieœæ wk³ad do szerzej ujêtej
wizji, umo¿liwiaj¹cej sprzeciwianie siê nowemu nacjonalizmowi i populizmowi,
analizie trzeba poddaæ szerz¹cy siê sceptycyzm.
W 2008 r. dosz³o do œwiatowego kryzysu finansowego. Stanowi³ on mocny
cios we wzajemne zaufanie. Ró¿ne etapy polityki oszczêdnoœciowej przyczyni³y
siê do pomniejszenia pañstwowych œrodków na opiekê spo³eczn¹. Zw³aszcza Grecja musia³a wówczas obni¿yæ renty i pieni¹dze na s³u¿bê publiczn¹, a wiêc tam,
gdzie by³y one najbardziej potrzebne. Przyk³ad Grecji dobrze unaocznia tê sytuacjê. Europa pó³nocna by³a postrzegana jako surowy egzekutor, natomiast Grecja z
perspektywy Unii Europejskiej musia³a zap³aciæ za wieloletnie ¿ycie ponad stan.
W 2011 r. rozpoczê³a siê tzw. „arabska wiosna”, lecz w rezultacie rozwój ten
doprowadzi³ jedynie do przeœladowañ ze strony pañstwa i ogromnych protestów.
Interwencja Zachodu na Bliskim Wschodzie wzmog³a wyraŸnie wewnêtrzne niepokoje, ich tragicznym rezultatem sta³ siê kryzys humanitarny, o którym mówimy
jako o problemie migrantów i uchodŸców. Europa po³udniowa, Hiszpania, W³ochy,
a zw³aszcza Grecja, Rumunia i Serbia konfrontuj¹ siê bezpoœrednio z tym problemem, nie otrzymuj¹c odpowiedniego wsparcia ze strony reszty Europy, poniewa¿
tam rz¹dy narodowe – z pewnymi wartymi uwagi wyj¹tkami – wykazuj¹ znacz¹co
mniejsz¹ wspania³omyœlnoœæ ni¿ instytucje europejskie.
Do tego dochodzi rosn¹cy sceptycyzm wobec Europy, który jest podsycany
„strasznymi historiami” o migracji i uchodŸcach. Najbardziej dramatycznie jest
przedstawiania ta sytuacja w Zjednoczonym Królestwie (zw³aszcza w Anglii), lecz
tak¿e gdzie indziej. W Zjednoczonym Królestwie ludnoœæ, lecz tak¿e dwie najwiêksze partie polityczne s¹ g³êboko podzielone po plebiscycie w sprawie Brexitu.
Ta analiza jest wprawdzie z koniecznoœci sumaryczna i niew¹tpliwie niepe³na, s¹dzê jednak, ¿e jest mo¿liwe dostrzec w niej spl¹tane ze sob¹ przyczyny g³êboko siêgaj¹cego europejskiego lêku.
W³aœnie z tym kryzysem to¿samoœci chce siê zaj¹æ Zgromadzenie Ogólne w
Novim Sadzie. Jak mo¿emy dawaæ œwiadectwo w dzisiejszej Europie, jak œwiadczymy o sprawiedliwoœci gospodarczej i goœcinnoœci Boga? Koœcio³y cz³onkowskie KKE zajmowa³y siê ju¿ tymi tematami. Szczególne znaczenie dla KKE mia³y
cztery konsultacje regionalne o przysz³oœci Europy: w Islandii dla krajów pó³nocnych i pañstw nadba³tyckich, w Edynburgu dla Zjednoczonego Królestwa i Irlandii
(po plebiscycie), na Volos w Grecji (poœwiêcona reakcjom Koœcio³ów na kryzys
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uchodŸczy) i w Pradze (poœwiêcona problemom w Europie œrodkowej, tak¿e w
odniesieniu do „granicy wytyczonej uchodŸcom”).
Wyniki tych czterech konsultacji tworz¹ podstawy informacyjne dla naszego
Zgromadzenia Ogólnego. Ale dla KKE by³y one tak¿e now¹ i pasjonuj¹c¹ metod¹,
która doprowadzi³a do wspó³dzia³ania nie mniej ni¿ 60 do 70 naszych Koœcio³ów
cz³onkowskich. Jest to o wiele wy¿sze uczestnictwo ni¿ w innych przypadkach.
Tak¿e mniejsze „Koœcio³y mniejszoœciowe” uczestniczy³y aktywnie w tych konsultacjach. W d¹¿eniu do wizji przysz³oœci Europy takie regionalne konsultacje
mówi¹ nie tylko coœ o tym, jak KKE mo¿e wydajniej pracowaæ w przysz³oœci, lecz
tak¿e o tym, jak sama Europa mo¿e znaleŸæ drogê przemawiania do samej siebie i
swoich wspólnot – drogê, która przezwyciê¿a strach przed monumentaln¹ biurokracj¹ oraz wspiera rozwój lokalnych i regionalnych to¿samoœci.
Tote¿ zalecam dla naszych dyskusji, byœmy przynajmniej czêœciowo analizowali obecny kryzys europejskiej to¿samoœci i ludów Europy, jak równie¿ ekumeniczny wk³ad Koœcio³ów na naszym kontynencie. Jesteœmy przyzwyczajeni do bycia rad¹ Koœcio³ów w wieloœci. Ruch ekumeniczny cieszy siê z powodu ró¿norodnoœci form i wieloœci, podobnie jak wizja niebiañskiego Jeruzalem w Objawieniu
œw. Jana wita zbawionych wszystkich narodów, gdy wstêpuj¹ do miasta, którego
bramy nigdy nie s¹ zamykane.
Novi Sad oznacza „nowe” miasto. Niech nasze Zgromadzenie Ogólne w Novim Sadzie, mieœcie, które jeszcze nie tak dawno by³o ofiar¹ bombardowania,
umo¿liwi nam z³o¿enie œwiadectwa wizji dla Europy, zbli¿onego do wizji Nowego
Jeruzalem, w którym z jednej strony otwarte s¹ bramy, lecz z drugiej akceptuje siê
to¿samoœæ ka¿dego narodu i przydziela mu miejsce, w którym panuje sprawiedliwoœæ i pokój oraz nieobecna jest wojna.
T³umaczenie: Karol Karski
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Heikki Huttunen

RAPORT SEKRETARZA GENERALNEGO
KONFERENCJI
KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH

Unikalnoœæ Konferencji Koœcio³ów Europejskich
KKE jest czêsto opisywana jako unikalne, rozleg³e forum Koœcio³ów ró¿nych tradycji z ca³ej Europy. ¯adna inna organizacja nie oferuje tak szerokiego
spektrum i takiej przynale¿noœci. KKE jest w sposób nader rozleg³y zwi¹zana z
œwiatowym ruchem ekumenicznym. Oferuje przestrzeñ umo¿liwiaj¹c¹ spotkanie
Koœcio³ów dla dzia³añ na rzecz widzialnej jednoœci Koœcio³a Jezusa Chrystusa i
„pod¹¿ania wspólnie obran¹ drog¹ wzrastaj¹cego koncyliarnego porozumienia”,
jak potwierdza to statut KKE przyjêty w 2013 r. To duchowe i teologiczne wspó³dzia³anie jest inspiracj¹ dla wspólnego zaanga¿owania w Europie.
Statut powiada: „Konferencja kieruje siê wizj¹ wspierania wspólnoty Koœcio³ów, które podzielaj¹ swoje ¿ycie duchowe, szukaj¹ pojednania, wzmacniaj¹
swoje wspólne œwiadectwo i swoj¹ wspóln¹ s³u¿bê jak równie¿ posuwaj¹ naprzód
jednoœæ Koœcio³a. Daj¹c autentyczne, wiarygodne i spo³ecznie odpowiedzialne
œwiadectwo chrzeœcijañskie, wnosi ona swój wk³ad do budowy humanitarnej, socjalnej i stabilnej Europy, która ¿yje w pokoju sama z sob¹ i swoimi s¹siadami i w
której panuj¹ prawa ludzkie i solidarnoœæ”.
Unikaln¹ ekumeniczn¹ istot¹ KKE jest to, ¿e jest jedn¹ spoœród regionalnych
organizacji ekumenicznych dzia³aj¹cych w oœmiu regionach œwiata, które wspó³pracuj¹ ze sob¹ i ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów. Ta ekumeniczna w³aœciwoœæ jest w
porównaniu do innych miêdzykoœcielnych organizacji, konfesyjnych lub miêdzykonfesyjnych, krajowych lub miêdzynarodowych gremiów koœcielnych, czymœ
szczególnym.
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Zorientowanie siê, co w dzisiejszej Europie oznacza „bycie Koœcio³em”, nie
jest proste. Przy rozpoznawaniu tej to¿samoœci nasze Koœcio³y europejskie s¹ zdane na siebie. Fakt, ¿e maj¹ one ró¿ne za³o¿enia doktrynalne i specyfikê duchow¹,
¿e ró¿ni¹ siê w swoim dziedzictwie kulturowym i ze wzglêdu na warunki polityczne, w których ¿yj¹, jest korzystne, lecz jednoczeœnie tak¿e wyzwaniem.
Aby pod¹¿aæ za powo³aniem wynikaj¹cym z Ewangelii, Koœcio³y nasze potrzebuj¹ „bezpiecznej przestrzeni ekumenicznej”, w której bêd¹ mog³y wzajemnie
siebie wys³uchiwaæ i dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami, w której wyartyku³uj¹
zobowi¹zanie i solidarnoœæ, i w której ich ostateczna jednoœæ w naœladowaniu
Chrystusa umo¿liwi przezwyciê¿enie naros³ych ró¿nic. KKE ma unikaln¹ okazjê
s³u¿enia im, w ten sposób mog¹ one odkryæ nas nowo autentyczne znaczenie
chrzeœcijañskiego pos³annictwa i chrzeœcijañskiej s³u¿by, ¿yæ wspó³czeœnie zgodnie z biblijnymi konceptami œwiadectwa, sprawiedliwoœci i goœcinnoœci.

Przysz³oœæ Europy z perspektywy ekumenicznej
KKE jest w korzystnej pozycji, gdy¿ jej Koœcio³y cz³onkowskie pochodz¹ z
40 krajów europejskich, z których nie wszystkie s¹ cz³onkami Unii Europejskiej
(UE). KKE ponosi odpowiedzialnoœæ za wzmacnianie wiêzów miêdzy Koœcio³ami
z czterech krajów Zjednoczonego Królestwa, gdy to przygotowuje wyjœcie z UE.
W podobnym sensie KKE traktuje Rosjê i jej Koœcio³y jako integraln¹ czêœæ
wspólnej europejskiej rzeczywistoœci, i jest gotowa powitaæ znowu Rosyjski Koœció³ Prawos³awny w pe³nym wspó³dzia³aniu z jej wspólnot¹.
Miejsce Zgromadzenia Ogólnego, Novi Sad, jest œwiadectwem przekonania,
¿e miasto to nad Dunajem znajduje siê faktycznie w sercu Europy i przynale¿y w
pe³ni do europejskiej wspólnoty. W sytuacji politycznej, w której wa¿ny kraj
opuszcza UE, lecz jednoczeœnie wiele innych chcia³oby byæ cz³onkami, KKE ma
szansê i odpowiedzialnoœæ zastanowienia siê nad sprawami ca³ej Europy i dyskusji nad jej przysz³oœci¹.
Nasze oczy s¹ skierowane na Europê, lecz powo³anie ekumeniczne zmusza
nas tak¿e do pamiêtania, ¿e wszystko jest zwi¹zane z globalnymi, politycznymi i
ekologicznymi realiami, i ¿e nasza solidarnoœæ jest nastawiona na ca³¹ rodzinê
ludzk¹. Dlatego proces konsultacyjny KKE w sprawie przysz³oœci Europy oferuje
wa¿ne podstawy dla dyskusji na Zgromadzeniu Ogólnym w Novim Sadzie. Miêdzy innymi konsultacje wskaza³y na koniecznoœæ wziêcia pod uwagê nie tylko jednej wizji Europy. Proces ten podkreœla, ¿e dla wspólnej wizji przysz³oœci Europy w
globalnym kontekœcie poza rutynowym opisem udanego pojednania w Europie
Zachodniej po drugiej wojnie œwiatowej trzeba dodatkowo integralnego rozumienia Europy.
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Wizja Europy Œrodkowej i Wschodniej pomaga zrozumieæ czasy komunistyczne oraz nadziejê i rozczarowanie, jakie z tego wyniknê³y odnoœnie do europejskiej integracji, europejskich wartoœci i spo³eczno-ekonomicznych realiów. Wizja Europy Po³udniowej obejmuje odciêcie siê od przesz³oœci osmañskiej oraz dzisiejsze powi¹zania z Afryk¹ i Bliskim Wschodem, w po³¹czeniu z wrogoœci¹
wobec Pó³nocy, która powsta³a w wyniku jego podejœcia do jeszcze trwaj¹cego
kryzysu ekonomicznego, który wœród mieszkañców Europy Po³udniowej zostawi³
g³êbokie œlady.
Obywatelki i obywatele dawnych komunistycznych krajów cz³onkowskich
UE w swoich oczekiwaniach odnoœnie rozwoju spo³ecznego i gospodarczego byli
rozczarowani. Europejki i Europejczycy z Po³udnia mieli poczucie zdrady z powodu kryzysu ekonomicznego. Ani jedni, ani drudzy nie przybli¿yli siê ani o krok w
zakresie równoœci do ¿yj¹cych w dobrobycie Europejek i Europejczyków na Pó³nocy i na Zachodzie.
W sprawie postêpowania z migracj¹ istnieje w Europie Zachodniej tendencja
skupiania siê tylko na w³asnej sytuacji, przy czym wielkim problemem w krajach
wschodnich UE jest emigracja m³odych i dobrze wykszta³conych ludzi, którzy pozostawiaj¹ swoich starych rodziców i swoje dzieci jako „euro-sieroty”. G³ównym
celem migrantów i migrantek s¹ wprawdzie zamo¿ne kraje Europy Pó³nocnej, lecz
s¹ zatrzymywani w krajach po³udniowych, gdzie musz¹ mierzyæ siê ze skutkami
kryzysu gospodarczego. Niektóre kraje Europy Œrodkowej i Wschodniej w ogóle
ich nie przyjmuj¹.
Idea³ spo³ecznej równoœci wszystkich obywatelek i obywateli UE oraz
wszystkich mieszkanek i mieszkañców naszych krajów stanowi g³ówny punkt d¹¿eñ KKE. Dziêki europejskiemu filarowi praw socjalnych d¹¿enia te stanowi¹
obecnie polityczny porz¹dek dzienny.
Przeprowadzaliœmy reformy w ramach KKE kieruj¹c siê przekonaniem, ¿e
UE jest œwiat³em nawigacyjnym Europy, a o brexicie wówczas siê nie mówi³o.
Zmiana kontekstu politycznego, debaty wokó³ nowej definicji wartoœci i skupienie
uwagi na projekcie europejskim domagaj¹ siê od KKE, aby ustali³a na nowo priorytety.

Koncyliarnoœæ, koinonia i inicjatywy ekumeniczne
Koœcio³y wielu krajów europejskich obchodzi³y wspólnie jubileusz 500-lecia
Reformacji. Sposobnoœæ ta zosta³a wykorzystana dla zamanifestowania ekumenicznego pojednania, zw³aszcza miêdzy katolickimi, luterañskimi i reformowanymi kierownictwami koœcielnymi, lecz tak¿e miêdzy reprezentantami wielkich tradycji ewangelickich a duchowymi spadkobiercami anabaptystów. Wspominanie
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wydarzeñ, które kiedyœ przyczyni³y siê do podzia³u Koœcio³ów, sta³o siê teraz
„œwiêtem Chrystusa” – aktualnym ekumenicznym œwiadectwem w zeœwiecczonym
spo³eczeñstwie. Jubileusz Reformacji stworzy³ te¿ sposobnoœæ do nowego odkrywania i nowego definiowania jednoœci chrzeœcijan, i to na tle zmieniaj¹cych siê
spo³ecznych, religijnych i koœcielnych kontekstów w Europie.
W 2016 r. mia³y miejsce dwa znacz¹ce wydarzenia w historii Koœcio³a. Z
jednej strony by³ to Wielki i Œwiêty Sobór Koœcio³a Prawos³awnego na Krecie od
19 do 26 czerwca, z drugiej zaœ wspólne ekumeniczne upamiêtnienie Reformacji
przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ i Koœció³ Rzymskokatolicki 31 paŸdziernika w Lund, którego gospodarzem by³ Koœció³ Szwecji. Spotkania te ugruntowa³y
osi¹gniêcia ekumenicznego dialogu i zbli¿enia. Nie zawiera³y w sobie nowych dogmatycznych lub koœcielnych inicjatyw, lecz bazuj¹c na istniej¹cych zbli¿eniach w
samozrozumieniu i wzajemnym uznaniu wyznaniowych rodzin koœcielnych inspirowa³y do nowych ekumenicznych inicjatyw.
Proces posoborowy w dalszym ci¹gu wci¹ga do wspó³pracy wszystkie lokalne Koœcio³y prawos³awne, niezale¿nie od tego, czy uczestniczy³y w soborze czy
nie. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e oficjalne dokumenty soborowe, które zosta³y sporz¹dzone przez Koœcio³y lokalne we wspó³pracy i w d³ugim procesie przygotowañ, jeszcze zyskaj¹ na znaczeniu ekumenicznym.
KKE jest jedn¹ z czterech organizacji ekumenicznych, które s¹ wymienione
w dokumencie zatytu³owanym „Stosunki Koœcio³a Prawos³awnego z pozosta³ym
œwiatem chrzeœcijañskim”.
Koncyliarnoœæ sta³a siê znowu tematem w wielu ekumenicznych kontekstach. Mówi siê o niej w licznych bilateralnych dialogach teologicznych. Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE) prowadzi aktualnie swoj¹
w³asn¹ refleksjê w sprawie konfesyjnej to¿samoœci i sfinalizuje j¹ na swoim najbli¿szym Zgromadzeniu Ogólnym. Wspólnota z Porvoo to tak¿e koncyliarna rzeczywistoœæ w Europie, które stale siê rozrasta. Podobny rozwój mo¿na dostrzec
w Koœciele Rzymskokatolickim; zarówno papie¿ Benedykt XVI jak papie¿ Franciszek nawi¹zali znowu w swych wypowiedziach, choæ w ró¿ny sposób, do soborowej pleroma Koœcio³a powszechnego. Jubileusz Soboru Krajowego Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego 1917-1918 jest w sposób podobny œwiêtowaniem soborowej odnowy, przy okazji wspomina siê okropne przeœladowanie
zainicjowane przez re¿im bolszewicki, które st³umi³o w zarodku zamierzon¹ odnowê.
Europejski Kongres Koœcielny (Kirchentag) jest wa¿n¹ inicjatyw¹ dla odnowy doœwiadczenia soborowego, zrodzon¹ w Niemczech w ruchu kongresowym
kierowanym przez ludzi œwieckich, który obecnie ma siê poszerzyæ na p³aszczyznê
europejsk¹. Pilne pytanie, na które musimy znaleŸæ odpowiedŸ, brzmi: w jakiej relacji znajduje siê to zjawisko do ewentualnej kontynuacji Europejskich Zgroma-
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dzeñ Ekumenicznych, organizowanych przez KKE wspólnie z Rad¹ Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE)?
KKE przez swoje programy w ostatnich piêciu latach pracowa³a nad umocnieniem wiêzi wspólnoty chrzeœcijañskiej (koinonia) miêdzy Koœcio³ami poœród
skomplikowanych politycznych i koœcielnych kontekstów. Jej wysi³ki zmierza³y do
tego, ¿eby Koœcio³y by³y lepiej wyposa¿one i zdolne do wspó³pracy. Zasadnicza
kwestia brzmia³a: jak mog¹ one z³o¿yæ autentyczne i wiarygodne œwiadectwo
chrzeœcijañskie wobec spo³eczeñstwa europejskiego oraz europejskich i miêdzynarodowych instytucji.
Podró¿e pielgrzymkowe w zwi¹zku z konferencj¹ na temat klimatu œwiatowego ONZ (COP21) w 2015 r. by³y manifestacj¹ œwiadomej odpowiedzialnoœci za
sprawy œrodowiska naturalnego przez chrzeœcijan wywodz¹cych siê z ca³ej Europy.
Praca KKE w zakresie praw cz³owieka wysunê³a siê na pierwszy plan podczas debaty dotycz¹cej dra¿liwych kwestii, jak religijne mniejszoœci i dostêp do
miejsc œwiêtych.
Przybycie ponad miliona uchodŸców, migrantek i migrantów do Europy w
2015 r. wywo³a³o godne uwagi reakcje ze strony chrzeœcijañskich wspólnot, zborów i klasztorów. Wspólnie z Komisj¹ Koœcio³ów ds. Migrantów w Europie
(CCME) KKE mog³a pomóc Koœcio³om w komunikowaniu i kooperowaniu ze
sob¹ oraz w podejmowaniu rozmów z osobami ponosz¹cymi polityczn¹ odpowiedzialnoœæ na p³aszczyŸnie europejskiej i krajowej. KKE bra³a aktywny udzia³ w
europejskich dyskusjach poœwiêconych sprawom pracy, edukacji i bioetyki.
Jednoczeœnie jednak nie by³o mo¿liwoœci zajêcia siê wszystkimi ekumenicznymi wyzwaniami, jakie zrodzi³y siê po Zgromadzeniu Ogólnym w Budapeszcie w
2013 r. By³o to g³ównie spowodowane absorbuj¹c¹ reform¹ administracyjn¹ i ograniczonymi œrodkami. Jedn¹ z kwestii, któr¹ nale¿a³oby siê zaj¹æ, jest ocena recepcji
Karty ekumenicznej, deklaracji opublikowanej w 2001 r. wspólnie przez KKE i
CCEE, jak te¿ opracowanie nastêpnych kroków w tym procesie. Dalszym aktualnym wyzwaniem jest w³aœciwe wykorzystanie potencja³u w dziedzinie misji i
ewangelizacji. Analiza relacji miêdzy pokojem a militaryzacj¹ w politycznym myœleniu, retoryce i w zakresie rozstrzygniêæ w Europie zas³uguj¹ tak¿e na uwagê Koœcio³ów. I wreszcie, nasuwa siê pilna potrzeba silniejszego usieciowienia i postêpów w dialogu miêdzyreligijnym.

Ekumeniczna wspólnota i partnerstwa
W preambule swojego statutu KKE definiuje siê sama jako ekumeniczna
wspólnota Koœcio³ów. Jej Koœcio³y cz³onkowskie s¹ opisywane jako Koœcio³y, które pod¹¿aj¹ drog¹ wzrastaj¹cego porozumienia koncyliarnego i nadal pragn¹ wzraARTYKU£Y
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staæ jako wspólnota wiary, nadziei i mi³oœci. Ich deklaracja do okazywania wzajemnego respektu pomaga KKE do wzrastania jako integruj¹ca i otwarta wspólnota Koœcio³ów, która jest w stanie i pragnie zarówno dawaæ jak i otrzymywaæ oraz
gwarantowaæ w³aœciwe i wywa¿one reprezentowanie w ca³ej swojej pracy i we
wszystkich gremiach.
Zgodnie z Charta Oecumenica Koœcio³y europejskie s¹ odpowiedzialne, by
wzywaæ wzajemnie do ¿ycia w pojednaniu jako wyrazu chrzeœcijañskiej jednoœci i
na rzecz pomyœlnoœci europejskiego kontynentu i œwiata. Zarówno dla ekumenicznego charakteru KKE jak i pomyœlnej realizacji jej misji decyduj¹ce znaczenie
maj¹ partnerstwa i sieci powi¹zañ.
KKE stanowi wspóln¹ platformê, za której poœrednictwem s³yszane s¹ g³osy
Koœcio³ów europejskich, daje ona im mo¿liwoœæ wprowadzania swoich opinii do
dyskusji europejskich.
Artyku³ 2 (3) statutu powiada: „Konferencja w oparciu o za³o¿enia programowe i prowadzone badania pracuje nad wzmacnianiem wiêzi wspólnoty chrzeœcijañskiej. Jest ona instrumentem Koœcio³ów w ich wspólnej misji w zmieniaj¹cej siê
Europie. Konferencja zobowi¹zuje siê do prowadzenia nieustannego dialogu miêdzy swoimi cz³onkami, oferuj¹c im przestrzenie umo¿liwiaj¹ce przekazywanie
dalej i przyjmowanie duchowego bogactwa ich ró¿nych tradycji […]”.
Artyku³ 12 (2) jako jedno z zadañ Sekretariatu definiuje wspieranie wymiany
miêdzy cz³onkami Konferencji, organizacjami partnerskimi i krajowymi radami
Koœcio³ów.
Przestrzenie dla teologicznego i duchowego bogactwa, jakich domaga siê
statut, zmuszaj¹ KKE do w³¹czenia do swojej pracy idea³ów koncyliarnoœci i solidarnoœci. Te idea³y wystêpuj¹ w statucie w formie wyró¿nionej równie¿ dlatego,
poniewa¿ byæ mo¿e daj¹ siê w sposób oczywisty lub po prostu spe³niæ. Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e jakieœ miêdzynarodowe gremium mo¿e nie dostrzec codziennej
rzeczywistoœci i zadañ Koœcio³a lokalnego. Jedna z przyczyn takiego odczuwania
polega na tym, ¿e wiele Koœcio³ów utraci³o bezpoœredni¹ osobist¹ ³¹cznoœæ z kierownictwem KKE. Komunikacja Biura i cz³onków Zarz¹du z niektórymi regionami nie zawsze by³a zadowalaj¹ca.
Mówi¹c s³owami naszego statutu, dla gremiów kierowniczych KKE trzeba
zapewniæ „sprawiedliwy i wywa¿ony sk³ad”. Co siê tyczy konfesji i regionów zasada ta osi¹gnê³a poziom mo¿liwy do zaakceptowania. Jednak w odniesieniu do
p³ci i wieku potrzebne s¹ korekty. Trzeba przy tym podkreœliæ, ¿e harmonia powinna byæ widziana nie tylko jako cecha zaanga¿owania, lecz jako szansa dla KKE w
zakresie wykorzystania ró¿nych doœwiadczeñ i znajomoœci wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego, z formami œwiadectwa, sprawiedliwoœci i goœcinnoœci w³¹cznie.

38

ARTYKU£Y

RAPORT SEKRETARZA GENERALNEGO KONFERENCJI KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH

Sta³o siê jasne, ¿e Tematyczne Grupy Referencyjne (TRG) nie mog¹ s³u¿yæ
jako element zastêpuj¹cy brakuj¹c¹ ³¹cznoœæ, gdy¿ ich g³ównym celem jest s³u¿enie wiedz¹ fachow¹ w zakresie wywa¿onego sk³adu pod wzglêdem konfesyjnym,
regionalnym, p³ciowym i wiekowym, co jest rzecz¹ niezbêdn¹ dla treœci
ich pracy…
Proces konsultacyjny na temat przysz³oœci Europy i niedawne seminaria
poœwiêcone programowi praw cz³owieka KKE pokaza³y, jak cenne s¹ spotkania
regionalne. W latach 2016 i 2017 wiêkszoœæ Koœcio³ów cz³onkowskich KKE
uczestniczy³a w konsultacjach regionalnych. Krajowe rady Koœcio³ów odgrywa³y znacz¹c¹ rolê jako partnerzy KKE; pomog³y nam w dotarciu do szerszej
wspólnoty ni¿ tylko Koœcio³y cz³onkowskie. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e zaanga¿owanie Koœcio³ów cz³onkowskich i krajowych rad Koœcio³ow w pracê KKE jest
wiêksze, ni¿by to wynika³o z informacji nap³ywaj¹cych do Biura KKE. W Brukseli nie zawsze jesteœmy szczegó³owo informowani o zainspirowanych przez
KKE dyskusjach lub wykorzystywaniu dorobku KKE na p³aszczyŸnie lokalnej i
regionalnej.
Pozostaje wyzwanie przekonania wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich o
ich przywileju zapewnienia dalszego istnienia KKE przez regularne finansowe
wk³ady, odpowiednio do mo¿liwoœci poszczególnych Koœcio³ów. Musz¹ byæ
kontynuowane dyskusje o tym, jak odpowiednie zaanga¿owanie Koœcio³ów
cz³onkowskich mo¿e zagwarantowaæ finansowanie. Oprócz tego musimy opracowaæ odpowiednie zasady uwzglêdniaj¹ce ró¿ne wk³ady rzeczowe Koœcio³ów
(podró¿e, ugoszczenie i organizacja posiedzeñ i programów). Oddelegowanie
w³asnego personelu do pracy w KKE mo¿e byæ równie¿ traktowane jako forma
wk³adu i konkretny wyraz zobowi¹zania Koœcio³a cz³onkowskiego.
Kompetentni wspó³pracownicy, zaanga¿owane sieci, zarz¹d, cz³onkowie
TRG i wolontariusze w œrodowisku ekumenicznym stanowi¹ najbardziej wartoœciowe zasoby KKE. Dziêki staraniom sztabu wspó³pracowników KKE i wsparciu innych uda³o siê ograniczonymi œrodkami osi¹gn¹æ dobre rezultaty. Nie obsadzone stanowiska w Biurze w Strasburgu i sekretarza ds. dialogu ograniczy³y
mo¿liwoœci zaanga¿owania KKE w niektórych dziedzinach. Wraz z Koœcio³ami
cz³onkowskimi naszymi najwa¿niejszymi partnerami w poszczególnych
krajach s¹ krajowe rady Koœcio³ów. Przez nie KKE dociera do szerszej wspólnoty ni¿ tylko jej cz³onkowie. Organizacje partnerskie s¹ w posiadaniu istotnego
know-how i mog¹ w sposób istotny przyczyniæ siê do codziennej pracy Biura
KKE.
Niektóre sieci Koœcio³ów cz³onkowskich s¹ równie¿ wa¿nymi partnerami
Biura KKE w realizacji jej zadañ. WKEE wydelegowa³a cz³onka sztabu do naszego Biura w Brukseli, a jej regionalne zrzeszenie, Konferencja Koœcio³ów na
Renem (KKR), wspiera nasze Biuro w Strasburgu. Komitet Przedstawicieli KoARTYKU£Y
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œcio³ów Prawos³awnych przy Unii Europejskiej (Committee of Representations
of Orthodox Churches to the European Union, CROCEU) jest organem doradczym wszystkich przedstawicieli przy UE, Koœcio³ów cz³onkowskich KKE i in.
Wspó³pracownicy KKE utrzymuj¹ regularne kontakty z CROCEU i reprezentantami Koœcio³ów prawos³awnych w Brukseli. Koœció³ Ewangelicki w Niemczech
(EKD) i jego cz³onkowie, Koœcio³y krajowe, s¹ aktywnymi partnerami i uczestnikami w wielu obszarach pracy KKE. Rzecznicy wszystkich programów s¹ niemal
w codziennym kontakcie z siedziba EKD w Brukseli oraz z kole¿ankami i kolegami w Niemczech. Anglikañskie biuro ³¹cznoœci jest równie¿ naturalnym partnerem
KKE, zarówno w Brukseli jak w Strasburgu. Umowa formalizuje tê wspó³pracê.
Zarz¹d KKE zatwierdzi³ j¹ na swoim posiedzeniu w listopadzie 2017 r.
Ponadto KKE kontynuuje swoj¹ owocn¹ wspó³pracê z dalszymi ekumenicznymi i koœcielnymi gremiami, zrzeszeniami i urzêdami, aby umo¿liwiæ dawanie
wierniejszego œwiadectwa w Europie. Do tych gremiów nale¿¹ te¿ konfesyjne sieci, te ju¿ wymienione (WKEE, Wspólnota Porvoo), Europejska Federacja Baptystyczna, struktury metodystyczne i anglikañskie na p³aszczyŸnie europejskiej,
Œwiatowa Federacja Luterañska i in.
KKE oferuje mo¿liwoœci wspó³pracy jej Koœcio³ów cz³onkowskich na p³aszczyŸnie europejskiej z odpowiednimi organizacjami rzymskokatolickimi. Poza
tym utrzymuje dobre stosunki robocze z Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy
(Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, CCEE) w wielu obszarach programowych. Opublikowano wspólne deklaracje z okazji Powszechnego Tygodnia
Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan, Dnia Stworzenia, Miêdzynarodowego Dnia Romów i kilku innych specyficznych tematów. Wspólny Komitet KKE i CCEE spotyka siê regularnie. Wspó³praca z Komisj¹ Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) realizuje siê w codziennej dzia³alnoœci KKE. Aktywnoœci oparte
na artykule 17 Uk³adu Lizboñskiego (Uk³ad dotycz¹cy sposobu pracy UE) s¹ organizowane w œcis³ej wspó³pracy miêdzy KKE a COMECE oraz z innymi relewantnymi partnerami w instytucjach UE.

M³odzie¿ europejska w ruchu ekumenicznym
Ekumeniczne organizacje m³odzie¿owe odgrywa³y w licznych fazach ekumenicznego rozwoju decyduj¹c¹ rolê. Fakt, ¿e w chwili obecnej prze¿ywaj¹ regres
aktywnoœci i niedostatek œrodków, stanowi dla KKE i jej Koœcio³ów cz³onkowskich powód do powa¿nego zatroskania. Ekumeniczna Rada M³odzie¿y w Europie
i Œwiatowy Zwi¹zek Studentów Chrzeœcijañskich (region Europy) oferuj¹ nadal
niepowtarzaln¹ szansê m³odym doros³ym w zakresie mo¿liwoœci kszta³cenia i aktywnego wspó³dzia³ania w œwiatowym ruchu ekumenicznym.
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Te organizacje m³odzie¿owe pozostaj¹ g³ównym partnerem KKE, gdy chodzi o zaoferowanie nowych szans m³odym chrzeœcijankom i chrzeœcijanom. KKE
odegra³a kluczow¹ rolê w planowaniu, organizacji i nowym opracowaniu Global
Ecumenical Theological Institute (GETI) w maju 2017 r. w Berlinie. GETI oferuje
¿ywotn¹ szansê w zakresie ekumenicznej edukacji i usieciowienia dla studiuj¹cych
teologiê z ró¿nych koœcielnych kontekstów i czêœci œwiata. My tak¿e zainwestowaliœmy zasoby, czas naszych wspó³pracowników i pracê przygotowawcz¹. Mia³o to
umo¿liwiæ m³odym ludziom uczestnictwo w Zgromadzeniu Ogólnym w 2018 r. w
Novim Sadzie.

KKE a œwiatowy ruch ekumeniczny
Ruch ekumeniczny jest zawsze ruchem globalnym. Daje on poczucie przynale¿noœci do œwiatowej wspólnoty chrzeœcijan, lecz tak¿e do rodziny ludzkiej i
stworzenia Bo¿ego. Ten podstawowy wymiar ekumenicznego wezwania ulega
³atwemu zapomnieniu w europejskim kontekœcie. Jednym z istotnych zadañ KKE
jest przywrócenie tej wizji w œwiadomoœci europejskiej i zaoferowanie konkretnych mo¿liwoœci dla globalnego usieciowienia.
Pielgrzymka sprawiedliwoœci i pokoju ŒRK jest pobudzaj¹cym symbolem
ruchu ekumenicznego. W ramach swoich programów KKE stanowi najbardziej
rozleg³y europejski wyraz tej wizji i tego ekumenicznego dzia³ania. Poniewa¿
Biuro KKE nie znajduje siê ju¿ w Centrum Ekumenicznym w Genewie, utracony
zosta³ codzienny kontakt ze wspó³pracownikami i odwiedzaj¹cymi ŒRK oraz innymi organizacjami znajduj¹cymi siê w tym samym budynku. Jednak kontakty i
wspó³praca z ŒRK jest kontynuowana w wielu dziedzinach, na przyk³ad takich
jak œrodowisko naturalne, migracja, prawa cz³owieka i dialog teologiczny. Jeœli
XI Zgromadzenie Ogólne ŒRK odbêdzie siê w Europie, to dla KKE bêdzie to
szansa w³¹czenia siê do dyskusji prowadzonej w ramach tego globalnego zgromadzenia.
KKE nale¿y do regionalnych organizacji ekumenicznych, sieci, któr¹ koordynuje ŒRK. Wœród tych organizacji znajduj¹ siê tak¿e: Ogólnoafrykañska Konferencja Koœcio³ów (AACC), Konferencja Koœcio³ów Pacyfiku, Karaibska Konferencja Koœcio³ów, Chrzeœcijañska Konferencja Azji, Rada Koœcio³ów Bliskiego Wschodu (MECC) i Rada Koœcio³ów Ameryki £aciñskiej. Wobec
œwiatowych wyzwañ w odniesieniu do polityki i œrodowiska naturalnego jest
rzecz¹ nieodzown¹, ¿eby KKE rozwija³a mo¿liwie najintensywniej swoje kooperatywne relacje z tymi ekumenicznymi gremiami. Mamy kontakty z MECC w
ramach programów, jednak kontakty te trzeba wzmocniæ, podobnie jak relacje z
AACC.
ARTYKU£Y
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G³os Koœcio³ów w instytucjach UE
Istotnym zadaniem KKE jest spowodowanie, by Koœcio³y przemawia³y jednym g³osem w instytucjach UE. Dialog z instytucjami UE odbywa siê w oparciu o
artyku³ 17 Uk³adu Lizboñskiego dotycz¹cy sposobu pracy Unii Europejskiej. Zobowi¹zuje on UE do otwartego, transparentnego i regularnego dialogu z Koœcio³ami oraz religijnymi, lecz te¿ œwiatopogl¹dowymi wspólnotami.
W ramach tego dialogu KKE jest zapisana w UE jako instytucja religijna,
utrzymuje tak¿e kontakty robocze z Rad¹ Europy i innymi instytucjami. Ten dialog
ze strukturami politycznymi jest integraln¹ czêœci¹ pracy KKE w wielu dziedzinach. Realizuje on siê w formie dorocznych wysokiej rangi posiedzeñ miêdzy religijnymi przywódcami koœcielnymi a kierownictwem UE, seminariów poœwiêconych dialogowi wokó³ specyficznych tematów, spotkañ z ka¿dorazowymi gremiami kierowniczymi UE jak te¿ przez liczne kontakty i aktywnoœci wykraczaj¹ce
poza zapis w artykule 17.
Kontakty z europejskimi instytucjami w Brukseli i Strasburgu trzymaj¹ siê
rytmu politycznych wydarzeñ. Ich koœcielni uczestnicy opracowuj¹ wspólnie swoje reakcje i inicjatywy.
KKE jest jedn¹ z niewielu organizacji o zasiêgu europejskim zaliczan¹ do
tzw. stowarzyszeñ cywilnych. Dziêki swojej koœcielnej bazie cz³onkowskiej jej
obecnoœæ jest widoczna na wszystkich p³aszczyznach europejskiego spo³eczeñstwa. KKE przemawia w imieniu Koœcio³ów. Przez to nie uchodzi za organizacjê
pozarz¹dow¹ (NGO), która wykonuje pracê lobbystyczn¹ na rzecz mocno skonkretyzowanego programu, lecz g³osem, który porusza szerokie spektrum tematów w
imieniu tych, którzy nie zawsze s¹ wys³uchiwani. Skupia te¿ uwagê na sprawach
dotycz¹cych dobra wspólnego.
Zw³aszcza dla Koœcio³ów mniejszoœciowych KKE jest czêsto jedynym forum, które umo¿liwia im dostêp do ekumenii i instytucji europejskich. Jednoczeœnie polityczne gremia i europejskie instytucje domagaj¹ siê od Koœcio³ów, ¿eby
dzia³a³y i przemawia³y nie tylko w ramach w³asnego œrodowiska, lecz przedk³ada³y
wspólne deklaracje i wnioski. KKE odgrywa we wspieraniu tych wspólnych wysi³ków istotn¹ rolê.
Dialog zdefiniowany we wspomnianym artykule 17 pokazuje, jakie znaczenie mo¿e mieæ g³os Koœcio³ów lub jego brak w polityce UE. Dla Koœcio³ów jest
rzecz¹ nieodzown¹, aby by³y pod tym wzglêdem aktywne i utrzymywa³y relewantny dialog z politycznymi przywódcami.
W wiêkszoœci przypadków dialog ten jest prowadzony przez KKE wspólnie
z CCME i w œcis³ej wspó³pracy z COMECE.
Podczas kadencji aktualnej Komisji UE KKE po stronie instytucji przedstawi³a ró¿ne zmiany dotycz¹ce stosowania dialogu na podstawie artyku³u 17.
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Seminaria na temat dialogu zredukowano z dwóch do jednego w ci¹gu roku.
Odpowiedzialnoœæ za dialog zosta³a przeniesiona, dawniej ponosili j¹ wspó³pracownicy przewodnicz¹cego Komisji, obecnie znajduje siê ona w dyrekcji generalnej ds. prawa. Odpowiedzialnoœæ za dialog przej¹³ pierwszy wiceprzewodnicz¹cy.
Zauwa¿yliœmy, ¿e religia w polityce europejskiej zajmuje dzisiaj bardziej
znacz¹ce miejsce, dzieje siê to wskutek wyzwania ze strony zabarwionego religijnie terroryzmu i koniecznoœci znalezienia rozwi¹zañ przyczyn i nastêpstw tego stanu rzeczy. Prócz tego nowi migranci i uchodŸcy z Azji i Afryki zmienili religijny
krajobraz Europy, przez co dla europejskich to¿samoœci powsta³o autentyczne lub
tylko pozorowane wyzwanie. Te przemiany wywar³y tak¿e wp³yw na stosunek polityki europejskiej do religii i jej roli w przestrzeni publicznej.
UE stworzy³a w 2016 r. nowe stanowisko pe³nomocnika specjalnego dla
wspierania wolnoœci religijnej i œwiatopogl¹dowej poza UE. Tym konkretnym krokiem pokaza³a ona swoj¹ polityczn¹ wolê zajmowania siê naruszeniami wolnoœci
religijnej i œwiatopogl¹dowej, jak przymusowa konwersja, prawodawstwo dotycz¹ce bluŸnierstwa i in.
Poza tym KKE anga¿owa³a siê aktywnie w pracê Rady Europy, zw³aszcza w
dziedzinie bioetyki, edukacji i praw cz³owieka. To zadanie jest obecnie realizowane g³ównie przez nasze Biuro w Strasburgu. Wa¿nym obszarem dzia³alnoœci Rady
Europy jest tak¿e dialog miêdzyreligijny i miêdzykulturowy.

Spotkania na wysokim szczeblu
religijnych przywódców i kierownictwa UE
Znacz¹c¹ i widzialn¹ form¹ kontaktu z UE s¹ odbywaj¹ce siê doroczne na
wysokim szczeblu spotkania miêdzy kierownictwem UE a przywódcami religijnymi. Uczestnicz¹ w nich osoby pe³ni¹ce kierownicze stanowiska w bardzo ró¿nych tradycjach religijnych. Osob¹ zapraszaj¹c¹ jest pierwszy wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej, któremu zadanie to powierzy³ przewodnicz¹cy Komisji.
10 czerwca 2014 r. odby³o siê dziesi¹te posiedzenie na wysokim szczeblu
przywódców religijnych. Nosi³o ono tytu³: „Przysz³oœæ Unii Europejskiej”. Gospodarzem posiedzenia by³ José Manuel Barroso, ówczesny przewodnicz¹cy Komisji
Europejskiej. KKE by³a reprezentowana przez swojego prezydenta biskupa Christophera Hilla. Wezwa³ on do intensywniejszego wykorzystywania dialogu lizboñskiego jako œrodka do rozmów na wysokim szczeblu.
ARTYKU£Y
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16 czerwca 2015 r. KKE wziê³a udzia³ w jedenastym dorocznym spotkaniu
na wysokim szczeblu Komisji Europejskiej. Obok doœwiadczonych przywódców
chrzeœcijañskich, muzu³mañskich, ¿ydowskich, buddystycznych, hinduistycznych i
przedstawicieli mormonizmu KKE by³a reprezentowana przez prezydenta Christophera Hilla i pastora Francis Clavoiroly, przewodnicz¹cego Zwi¹zku Protestanckiego Francji. Na posiedzeniu tym mia³ miejsce intensywny dialog na temat migrantów, kryzysu uchodŸczego i roli mediów jako medium wnosz¹cego pozytywny
wk³ad religii w wymienionych sprawach.
Doroczne spotkanie na wysokim szczeblu przywódców religijnych odby³o
siê 29 listopada 2016 r. Spoœród przywódców religijnych zaproszonych przez
KKE obecni byli: metropolita Atenagoras z Belgii, reprezentuj¹cy Patriarchat
ekumeniczny Konstantynopola, przewodnicz¹cy Rady EKD biskup Heinrich
Bedford-Strohm, pastorka Christiane Enema, wiceprezydentka Zwi¹zku Protestanckiego Francji, biskup Robert Innes z diecezji ds. Europy Koœcio³a Anglii,
arcybiskupka Antje Jackelén z Koœcio³a Szwecji, metropolita Polycarpus z Syryjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w Holandii i metropolita Rastislav, prymas
Koœcio³a Prawos³awnego Czech i S³owacji. G³ównym tematem dyskusji by³a
migracja i podejœcie Koœcio³ów do europejskiej reakcji na sytuacjê zwi¹zan¹ z
uchodŸcami.
Kolejne doroczne spotkanie na wysokim szczeblu z udzia³em religijnych
przywódców i Komisji Europejskiej mia³o miejsce 7 listopada 2017 r. Komisja zaprosi³a nastêpuj¹ce osoby zwi¹zane z sieci¹ KKE: Urmasa Wilma, arcybiskupa estoñskiego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego, dr Irmgard Schaetzer, prezesa Synodu Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech i metropolitê Cleopasa z Szwecji.
Metropolita Emanuel z Francji reprezentowa³ KKE. Temat brzmia³: „Przysz³oœæ
Europy: oparta na wartoœciach i skuteczna Unia”.

Seminaria poœwiêcone dialogowi
KKE i COMECE organizuj¹ regularnie wspólnie z Komisj¹ Europejsk¹ i
Parlamentem Europejskim seminaria dialogowe dotycz¹ce konkretnych aktualnych tematów, które s¹ przedmiotem zainteresowania.
27 listopada 2014 r. KKE wspólnie z COMECE przygotowa³o seminarium
dialogowe w sprawie migracji.
2 grudnia 2015 r. Komisja Europejska zaprosi³a na seminarium dialogowe,
na którym miano siê zaj¹æ bezpoœrednim kryzysem humanitarnym, wywo³anym
przez najnowsz¹ falê migrantów i uchodŸców przyby³ych do Europy. COMECE,
KKE i CCME zgromadzili ekspertów z ca³ej Europy, aby dyskutowaæ nad modela-
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mi integracji, najlepsz¹ praktyk¹ i podstawowymi wartoœciami, na których opiera
siê integracja wewn¹trz UE.
Seminarium dialogowe w 2016 r. na temat: „Migracja: ustalenie i postêpowanie z rodz¹cym siê strachem” odby³o siê 25 paŸdziernika w Brukseli. Mówczynie
i mówcy CCME i COMECE oraz Komisji UE mówili o fenomenie strachu w doœwiadczeniach uchodŸców, migrantów i migrantek oraz ludnoœci europejskiej, a
tak¿e o jego politycznym wykorzystywaniu. Stawiali sobie pytanie, jak podejœæ
skutecznie do tych problemów. Szczególny nacisk po³o¿ono na prze¿yciach dzieci
i m³odych ludzi.
Po wyborze na stanowisko wiceprzewodnicz¹cej Parlamentu Europejskiego Mairead McGuiness zorganizowa³a w 2017 r. dwa seminaria dialogowe w
imieniu Parlamentu i jego przewodnicz¹cego Antonio Tajani. Pierwsze odby³o
siê 27 czerwca i skupi³o siê nad tematem: „Przysz³oœæ Europy: Jak UE mog³aby
siê rozwijaæ do roku 2025”. Jako referentów zaproszono cztery osoby: prezydenta KKE biskupa Christophera Hilla, biskupkê Irjê Askola z Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Finlandii, biskupa Tamasa Fabiny z Koœcio³a EwangelickoLuterañskiego Wêgier oraz profesora Pantelisa Kalaitzidisa z Koœcio³a Grecji. 6
grudnia 2017 r. odby³o siê drugie seminarium. Zajê³o siê ono pogl¹dami Koœcio³ów i wspólnot religijnych na politykê zagraniczn¹ UE. Z Koœcio³ów cz³onkowskich KKE zaproszono jako referenta metropolitê Józefa z Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego.

KKE i CMEE: wspólne zaanga¿owanie
w zakresie migracji
Jako chrzeœcijanki i chrzeœcijanie jesteœmy wezwani do identyfikowania siê z
migrantkami, migrantami i uchodŸcami, osobami nale¿¹cymi do mniejszoœci etnicznych i ca³kiem szczególnie ludŸmi ¿yj¹cymi na obrze¿ach spo³eczeñstwa. Dar
ró¿norodnoœci jest wyzwaniem, gdy¿ czêsto jest ona b³êdnie rozumiana, odczuwana jako czynnik podzia³u i jako kara. W oparciu o to t³o musimy rozwijaæ nasz¹
refleksjê i anga¿owaæ siê, gdy¿ tylko w ten sposób odkryjemy, ¿e ró¿norodnoœæ jest
faktycznie b³ogos³awieñstwem.
KKE i CMEE uznaj¹, ¿e migracja i integracja, uchodŸcy i azylanci oraz walka z rasizmem i dyskryminacj¹ w Europie to wspólne zadania.
Dyskurs na tematy zwi¹zane z migracj¹ i uchodŸcami, akceptacja cz³onków
mniejszoœci etnicznych i ró¿norodnoœci obecnej w spo³eczeñstwach europejskich
pozostaj¹ jednak tematami spornymi. Dla chrzeœcijanek i chrzeœcijan przykazanie
„Mi³uj bliŸniego jak siebie samego” pozostaje zasad¹ wiod¹c¹. Tradycja chrzeœciARTYKU£Y
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jañska przypomina sobie, ¿e ludzie przynale¿¹cy do ludu Bo¿ego przybyli jako
obcy do Egiptu, gdzie znaleŸli schronienie przed œmierci¹ g³odow¹, i ¿e zostali
uwolnieni z wiêzów niewoli. Biblijne tradycje wyjœcia, doœwiadczenia wygnania i
bycia ludem w drodze maj¹ decyduj¹ce znaczenie dla dzisiejszego rozumienia migracji przez Koœcio³y. Ewangelia mówi nam, ¿e Jezus Chrystus ze swoj¹ rodzin¹
po raz pierwszy w swoim krótkim ¿yciu sta³ siê uchodŸc¹. Niektóre tradycje duchowe uznaj¹ Zbawiciela za obcego i mo¿emy siê spotkaæ z Nim przez ludzi, którzy przybywaj¹ do nas jako uchodŸcy i nowi przybysze. W ten sposób mo¿emy Go
przyj¹æ.
Rok 2016 by³ dla wielu rokiem, w którym w Europie przestano siê interesowaæ œmierci¹ migrantek i migrantów u jej granic. By³ to dotychczas rok najwiêkszej œmiertelnoœci, wed³ug raportów ONZ utopi³o siê w tym czasie w Morzu Œródziemnym ponad 5000 ludzi, mimo ¿e ogólna liczba migrantek i migrantów znacz¹co spad³a po roku 2015.
Pañstwa cz³onkowskie UE kontynuuj¹ militaryzacjê granic Europy. Wydaje
siê, ¿e dryfuj¹ one ku polityce, która dopuszcza umieranie migrantek i migrantów
po to, by powstrzymaæ innych przed przybywaniem. Jednoczeœnie nasza nieodpowiednia reakcja na sytuacjê uchodŸców stwarza now¹ klasê ludzi, którzy ¿yj¹ w
cieniu pó³nocnoeuropejskich spo³eczeñstw dobrobytu. Rok 2017 pokaza³ straszliwe skutki prób zatrzymania nap³ywu migrantów przez Morze Œródziemne przez
umowy z w³adzami libijskimi i uzbrojonymi bandami. Mamy tu do czynienia z nieludzkim traktowaniem samowolnie uwiêzionych migrantek i migrantów, nawet z
poszerzonym handlem niewolnikami.

Podjêcie wyzwañ zwi¹zanych z migracj¹
Wspó³praca KKE, CMEE i ŒRK opiera siê na uchwalonym w 1999 i podpisanym w 2000 r. porozumieniu kooperacyjnym. W 2013 r. wspó³praca ta uleg³a
dalszemu rozszerzeniu na podstawie uzgodnieñ ustalonych przez poszczególne
organizacje.
„W swoim przywi¹zaniu do Europy jako ca³oœci Konferencja opiera siê na
wizji wspierania wspólnoty Koœcio³ów, które dziel¹ ze sob¹ ¿ycie duchowe, szukaj¹ pojednania, umacniaj¹ swoje wspólne œwiadectwo i wspóln¹ s³u¿bê oraz czyni¹ postêpy na drodze ku jednoœci Koœcio³a. Sk³adaj¹c autentyczne, wiarygodne i
spo³ecznie odpowiedzialne œwiadectwo, bêdzie ona wnosiæ swój wk³ad do budowy
humanitarnej, socjalnej i trwa³ej Europy, ¿yj¹cej w pokoju z sam¹ sob¹ i swoimi
s¹siadami oraz w której g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ prawa cz³owieka i solidarnoœæ.
Konferencja zobowi¹zuje siê (…) pracowaæ nadal, zw³aszcza w nastêpuj¹cych ob-
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szarach tematycznych: (…) Koœcio³y diaspory i migrantów, (…) azylu i migracji”
– stwierdza statut KKE z 2013 roku.
„Komisja Koœcio³ów ds. Migrantów w Europie (CCME) jest organizacj¹
ekumeniczn¹, która wspiera Koœcio³y w spe³nianiu ich obowi¹zku szerzenia wizji
inkluzyjnej wspólnoty przez wypowiadanie siê na rzecz odpowiedniej polityki wobec migrantek i migrantów, uchodŸców i mniejszoœci na europejskiej i krajowej
p³aszczyŸnie. W wype³nianiu tego mandatu opiera siê ona na przes³aniu Biblii, które obstaje przy godnoœci ka¿dego cz³owieka, jak te¿ na swoim rozumieniu jednoœci
jako równoœci cudzoziemców i krajowców” – stwierdza Zgromadzenie Ogólne
CCME w uchwale przyjêtej w czerwcu 2014 roku.
W oparciu o uchwa³y Zgromadzenia Ogólnego KKE w Budapeszcie z 2013
r. i Zgromadzenia Ogólnego CCME w Sigtuna z 2014 r. , KKE i CCME postanowi³y w grudniu 2014 r.
l zobowi¹zaæ siê na nowo w okresie od 2015 do 2017 do œciœlejszej wspó³pracy roboczej, by nastêpnie zadecydowaæ, do jakiej formy integracji i wspó³pracy
nale¿y d¹¿yæ;
l wzmocniæ wspólne œwiadectwo i wspóln¹ s³u¿bê Koœcio³ów i organizacji
koœcielnych w Europie na rzecz migrantek i migrantów, uchodŸców i cz³onków
mniejszoœci etnicznych.
Codzienna wspó³praca z CCME zosta³a wprowadzona œwiadomie. Jednak
to¿samoœæ wspólnoty miêdzy gremiami kierowniczymi a wspó³pracownikami obu
organizacji wymaga jeszcze pog³êbienia.
KKE i CCME potrafi³y byæ solidarne w sytuacjach wymagaj¹cych wzajemnego wsparcia i wymiany w zakresie know-how. Opublikowa³y te¿ wspólnie wiele
deklaracji dotycz¹cych nagl¹cych sytuacji.
W 2016 roku zorganizowa³y nastêpuj¹ce wa¿ne posiedzenia:
l „Nie obawiaj siê: osoby odpowiedzialne w Koœciele w sprawie migracji”,
14-17 czerwca 2017 r. w Lunteren;
l „Migracja i eklezjologia: byæ Koœcio³em dzisiaj”, 8-10 grudnia 2017 r. w
Kopenhadze.
Referat ds. Praw Cz³owieka KKE zajmowa³ siê w ró¿ny sposób tematami
zwi¹zanymi z migracj¹. W pracy programowej i w kontakcie z cz³onkami sta³o siê
jasne, ¿e istniej¹ jeszcze dalsze przyk³ady rodzajów wyzwañ, które sk³aniaj¹ Koœcio³y do refleksji nad tematem migracji w kontekœcie ich misji, s³u¿by i teologicznego samozrozumienia.
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Zintensyfikowana wspó³praca
na rzecz wspierania migrantek i migrantów
W okresie miêdzy Budapesztem a Novim Sadem w pertraktacjach miêdzy
KKE i CCME rozwa¿ano wiele scenariuszy, które przed³o¿ono Zarz¹dowi KKE i
Zgromadzeniu Ogólnemu CCME…
Dotychczas nie zdo³ano poczyniæ ¿adnych konkretnych propozycji w kwestii
wspólnego cz³onkostwa. Dlatego obie strony dosz³y do wniosku, ¿e tymczasem
nale¿y zaleciæ zintensyfikowan¹ wspó³pracê.
Zgromadzenie Ogólne CCME obraduj¹ce w czerwcu 2017 r. w Pradze wyrazi³o nadziejê na pog³êbion¹ wspó³pracê. Zaprezentowa³o pogl¹d, ¿e czasokres do
2025 r. umo¿liwi obu organizacjom skuteczniejsze zainwestowanie swojej energii
we wspóln¹ pracê.
***

Nowa KKE: wspólnota solidarnoœci
i odpowiedzialnoœci
Dziêki Bo¿ej opiece KKE od Zgromadzenia Ogólnego w 2013 r. w Budapeszcie przesz³a g³êboki proces reform. Uchwa³y statutowego Zgromadzenia Ogólnego dotycz¹ce przeorganizowania KKE zosta³y wprowadzone w ¿ycie i dzisiaj
ca³a organizacja pracuje jako jedno gremium. Ostatnie formalne szczegó³y tego
procesu zosta³y zrealizowane dopiero z koñcem 2016 r. Wysi³ki sztabu wspó³pracowników i Zarz¹du zas³uguj¹ na wysok¹ ocenê. Zarówno prezydent biskup Christopher Hill, jak równie¿ by³y sekretarz generalny pastor dr Guy Liagre wnieœli tutaj swój ogromny wk³ad.
W wyniku reformy powsta³a smuk³a i zogniskowana struktura, administracja
i dzia³alnoœæ KKE s¹ odpowiednio dostosowane do jej wielkoœci i posiadanych zasobów. Pierwsze skutki reformy w³aœnie zaczynaj¹ siê objawiaæ w pracy KKE.
Dalsze uwidoczni¹ siê w okresie po Zgromadzeniu Ogólnym w Novim Sadzie.
Okresy triumfalizmu, przejawiaj¹cego siê w organizacjach ekumenicznych,
nale¿¹ do przesz³oœci. Ruch ekumeniczny stworzy³ du¿¹ liczbê rad, stowarzyszeñ i
sieci, które w zakresie swojego dzia³ania mia³y wiele osi¹gniêæ. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e ekumenia nale¿y do wielkich tendencji XX, ale nie XXI stulecia. Obserwuj¹c dzisiaj organizacje ekumeniczne mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e jest to w³aœciwa
diagnoza.
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Rady Koœcio³ów nie zawsze zajmuj¹ naczeln¹ pozycjê na liœcie priorytetowej przywódców koœcielnych, pod wzglêdem zaanga¿owania i posiadanych œrodków ich rola w ostatnim trzydziestoleciu uleg³a zmniejszeniu. Jednak w wielu dziedzinach, od pomocy humanitarnej, poprzez duszpasterstwo wiêzienne a¿ po akademickie sieci, zbudowano wyspecjalizowane ekumeniczne sieci, którym udaje siê
czêsto zareagowaæ na potrzeby swoich cz³onków. Wa¿ne pytanie brzmi: czy ten
rozwój rozdrabnia szeroko rozumian¹ wizjê ekumeniczn¹ i ruguje rolê Koœcio³ów
jako g³ównych reprezentantów i uczestników ruchu ekumenicznego?
Przed KKE wy³ania siê pytanie, jak nasz¹ pracê mo¿emy jeszcze bardziej
skupiæ na tych dziedzinach, w których Koœcio³y potrzebuj¹ specyficznego europejskiego ekumenicznego know-how, a jednoczeœnie mo¿emy siê wywi¹zaæ z podstawowego zobowi¹zania wobec Koœcio³ów cz³onkowskich, które w sposób szczególny jest podkreœlane w naszym statucie uchwalonym w Budapeszcie. Minê³y
czasy, w których stawiano sobie ambitny cel bycia naczeln¹ organizacj¹, chc¹c¹
obj¹æ swoimi wp³ywami wszystkie nurty ekumeniczne. Dzisiejsze wyzwanie
brzmi: jak mo¿emy staæ siê u¿yteczn¹ organizacj¹ s³u¿ebn¹, która Koœcio³om
cz³onkowskim, organizacjom partnerskim i krajowym radom koœcielnym przynosi
„wartoœæ dodan¹”?
Opracowuj¹c program pracy KKE na lata 2019 – 2023 musimy wzi¹æ pod
uwagê doœwiadczenia z Tematycznych Grup Referencyjnych, Europejskiej Chrzeœcijañskiej Sieci ds. Œrodowiska (ECEN) i Sieci CALL (Church Action on Labour
and Life), komunikacji z Koœcio³ami cz³onkowskimi oraz wspó³pracy z organizacjami partnerskimi i krajowymi radami Koœcio³ów.
Uczestnictwo m³odych doros³ych w pracy KKE jest obszarem, który wymaga szczególnej uwagi i winien byæ rozpatrywany w œcis³ej wspó³pracy z europejskimi ekumenicznymi sieciami m³odzie¿owymi. Celem jest stworzenie
organizacji, która bêdzie mia³a sta³e pe³nomocnictwo do kierowania i administrowania. Mamy nadziejê, ¿e KKE stanie siê ruchliwym organem zogniskowanego know-how i dzia³ania w obszarach uznanych za priorytetowe przez Zgromadzenie Ogólne, organem, który bêdzie w stanie zaj¹æ siê specyficznymi sytuacjami i przemianami, które Koœcio³y musz¹ zbadaæ lub na nie zareagowaæ.
To oznacza, ¿e KKE musi staæ siê kompetentnym miêdzynarodowym pracodawc¹, który pozostaje atrakcyjny dla wykwalifikowanych i kreatywnych
wspó³pracowników.
Zgromadzenie Ogólne w Novim Sadzie opiera siê na podstawowych zaleceniach zgromadzenia poœwiêconego sprawie dochodzenia do podejmowania decyzji, o czym mówi Raport z Uppsali przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu w
Budapeszcie. Naszkicowany tam proces przygotowawczy uœwiadomi³ nam jednak,
¿e istnieje pilna potrzeba powo³ania forum, które obejmie szersze grono ni¿ tylko
osoby odpowiedzialne za sprawy koœcielne oraz referentów ds. ekumenizmu.
ARTYKU£Y
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Chc¹c zrozumieæ kontekst europejski i ekumeniczny oraz oceniæ pracê KKE, potrzebny jest udzia³ ludzi z ró¿nym doœwiadczeniem z ¿ycia naszych Koœcio³ów,
uzupe³niony wizj¹ organizacji partnerskich, które s¹ czynne w specyficznych dziedzinach zawodowych. Zakorzenienie w lokalnych Koœcio³ach mog³oby siê ujawniæ
w tym, ¿e lokalni cz³onkowie zborów oraz goœcie z innych Koœcio³ów uczestnicz¹
w otwartych programach Zgromadzenia Ogólnego.
Zrobiliœmy postêp na naszej drodze ku uczynieniu z KKE organizacji, która
zajmuje siê Koœcio³ami, która potrafi pracowaæ elastycznie, która umie byæ si³¹
napêdow¹ dla nowych sposobów myœlenia i dzia³ania w kontakcie z jej cz³onkami
i partnerami.
Osoby przemawiaj¹ce na spotkaniu w Brukseli w grudniu 2014 r. na uroczystoœci powitania nowej KKE, wœród nich tak¿e przedstawicielki i przedstawiciele
Koœcio³ów cz³onkowskich KKE i instytucji UE, mówi³y wszystkie o to¿samoœci i
zadaniu KKE. Na tym posiedzeniu spotka³y siê gremia kierownicze Komisji ds.
Koœcio³a i Spo³eczeñstwa, aby sfinalizowaæ swoje zjednoczenie z KKE zgodnie z
belgijskim prawem.
Przy tej okazji podkreœlono, ¿e to¿samoœæ KKE musi ulec wzmocnieniu
przez teologiczne i mistyczne zogniskowanie na Jezusie Chrystusie. Koœcio³y, które swoj¹ wiarê umieszczaj¹ w centrum, w tym znajduj¹ jednoœæ i swoj¹ wiarygodnoœæ. Zgodnie z t¹ zasad¹, zadanie polega na gromadzeniu Koœcio³ów wokó³ ich
to¿samoœci w Chrystusie, a w dalszej konsekwencji na przemawianiu wspólnym
g³osem w odniesieniu do spraw dotycz¹cych rzeczywistoœci europejskiej, w której
sk³adaj¹ œwiadectwo i pe³ni¹ s³u¿bê.
T³umaczenie: Karol Karski
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PIÊTNASTE ZGROMADZENIE OGÓLNE
KONFERENCJI
KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH
Nowy Sad, Serbia, 31 maja – 5 czerwca 2018

Przebieg obrad
Obrady odbywa³y siê pod has³em: „Bêdziecie moimi œwiadkami. Œwiadectwo, sprawiedliwoœæ i goœcinnoœæ”.
G³ówne obrady poprzedzi³o spotkanie m³odzie¿y. Delegaci reprezentowali
116 Koœcio³ów cz³onkowskich tradycji prawos³awnej, starokatolickiej, anglikañskiej i protestanckiej. Obrady toczy³y siê w specyficznej dla naszego kontynentu
sytuacji. Jej wyznacznikami s¹: pytania o to¿samoœæ Europy, przysz³oœæ Unii Europejskiej po brexicie, kryzys uchodŸczy, przyczyny zmniejszonego wp³ywu Koœcio³ów na ¿ycie spo³eczeñstwa i trudnoœci ruchu ekumenicznego.
Do przysz³oœci Europy i kryzysu wywo³anego przez brexit odniós³ siê honorowy zwierzchnik Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich, abp Canterbury Justin
Welby. „Nie ma powodów – stwierdzi³ – które sugerowa³yby, ¿e brexit lub jakikolwiek inny kryzys mia³by wykoleiæ Uniê Europejsk¹ lub doprowadziæ do upadku
Europy (…) Koœció³ przekracza podzia³y i granice tak jak gdyby nie istnia³y. Trwanie w Chrystusie oznacza, ¿e jesteœmy zjednoczeni przez Boga, jesteœmy czêœci¹
rodziny, która ogarnia ca³y œwiat, przekracza kulturowe, jêzykowe i ekumeniczne
granice i jest prowadzona przez Ducha burz¹cego mury, które chcemy wznosiæ”.
Zwróci³ uwagê, ¿e lêk jest najwiêksz¹ przeszkod¹ dla chrzeœcijañskiego œwiadectwa, jak¹ nale¿y przezwyciê¿yæ w Europie. Przypomnia³, ¿e „nasz kontynent jest
os³abiony, zmuszony stawiaæ czo³o licznym wyzwaniom, wœród których – jego
zdaniem – „brexit nie jest najgroŸniejszy”. Odwo³uj¹c siê do modelu ¿ycia chrzeSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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œcijañskiego, jakim jest benedyktyñski monastycyzm, abp Welby zaproponowa³
ideê Koœcio³a jako „œwiêtej wspólnoty, opartej na wzajemnej mi³oœci, s³u¿bie i goœcinnoœci”. Obecnoœæ i œwiadectwo chrzeœcijan powinny byæ „g³osem jednoœci i
pojednania silniejszym od dziel¹cej mocy” odœrodkowych si³ nowych nacjonalizmów.
Archimandryta Alexi Chehadeh, dyrektor Wydzia³u Relacji Ekumenicznych
i Rozwoju greckoprawos³awnego Patriarchatu Antiochii z siedzib¹ w Damaszku
podkreœli³, ¿e pokój w Europie zaczyna siê na Bliskim Wschodzie. Zaapelowa³ te¿
do instytucji europejskich o wsparcie dla pozostania chrzeœcijan w miejscach,
gdzie narodzi³a siê nasza wiara.
Luterañska biskupka Petra Bosse-Huber z Niemiec podkreœli³a, ¿e projekt
europejski jest projektem pokojowym, zrodzonym z pragnienia przezwyciê¿enia
wrogoœci, jaka historycznie przeciwstawia³a sobie narody kontynentu. – Z tego
punktu widzenia Europa osi¹gnê³a sukces. A jednak dzisiaj niezwykle trudno jest
przekazywaæ ten wymiar projektu europejskiego spo³eczeñstwu, które uwa¿a pokój za warunek oczywisty i automatycznie zapewniony, nie maj¹c œwiadomoœci, ¿e
trzeba siê staraæ o jego zachowanie – stwierdzi³a bp Bosse-Huber.
Wœród mówców znaleŸli siê równie¿ syryjsko-prawos³awny patriarcha Antiochii Ignacy Efrem II oraz arcybiskupka luterañska Uppsali Antjé Jackelen. Ponadto delegatów odwiedzi³ patriarcha Ireneusz, zwierzchnik Serbskiego Koœcio³a
Prawos³awnego.
Zgromadzenie zajmowa³o siê szeregiem spraw zwi¹zanych z finansami i
polityk¹ KKE, w tym wyborem nowych w³adz. Podjêto te¿ dzia³ania dostosowuj¹ce niektóre regulacje do belgijskiego prawa (biuro KKE znajduje siê w Belgii).
Zdecydowano, ¿e w kolejnych latach (2018-2023) KKE skoncentruje siê na rozwijaniu pracy regionalnej, rozbudowie partnerstwa i kontaktów miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi i popularyzowaniu dzia³añ KKE wœród nich. Organizacja
planuje intensyfikacjê dzia³añ na rzecz promowania sprawiedliwoœci spo³ecznej,
zaanga¿owania m³odzie¿y, praw cz³owieka, w tym szczególnie uchodŸców i migrantów, wolnoœci religijnej, oraz chce mocniej zaanga¿owaæ siê w walkê z populizmem.
Zgromadzenie wybra³o nowe w³adze oraz okreœli³o priorytety dzia³ania na
lata 2018-2023.
Nowym prezydentem KKE zosta³ ks. Christian Krieger, duchowny Koœcio³a
Reformowanego Alzacji i Lotaryngii. Wiceprezydentami zostali: bp Gulnar Francis-Dehqani (Koœció³ Anglii) oraz metropolita Cleopas Strongylis (Patriarchat
Ekumeniczny Konstantynopola).
Wybrano równie¿ 17 cz³onków Zarz¹du oraz 14 zastêpców, wœród których
znalaz³a siê reprezentantka naszego kraju Katarzyna Charkiewicz (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny).
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Z Polski w obradach wziêli udzia³ delegaci z piêciu Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Byli to: ks. Andrzej KuŸma i Jaros³aw Charkiewicz z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, ks. Jerzy Bajorek z
Koœcio³a Polskokatolickiego, ks. Grzegorz Giemza z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Semko Koroza z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego i pastor
Wojciech Ostrowski z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego. Natomiast nieobecni byli delegaci z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów i Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów.
Jeden z delegatów, ks. dr Grzegorz Giemza, w nastêpuj¹cy sposób scharakteryzowa³ obrady: Spotkanie w Nowym Sadzie pokaza³o ogromne zró¿nicowanie
problemów, z jakimi borykaj¹ siê Koœcio³y w Europie, ale tak¿e, jak widz¹ siebie w
Europie i sam¹ Europê: „Na Zgromadzeniu Ogólnym du¿o miejsca poœwiêcono
przysz³oœci Europy i mówiono o wartoœciach europejskich, które maj¹ korzenie w
chrzeœcijañstwie. Jednak, gdyby zg³êbiæ co kryje siê pod tymi wartoœciami, choæ
wydaje siê byæ to jasne, okazuje siê, ¿e myœli siê o czymœ innym. Podobnie jest w
relacjach miêdzy Koœcio³ami. Dlatego uwa¿am, ¿e Konferencja Koœcio³ów Europejskich jest swoistym ‘laboratorium’, w którym jest prowadzony dyskurs miêdzy
ró¿nymi wartoœciami europejskimi”1 .

Pos³anie
Do Koœcio³ów i ludzi w Europie
„Bêdziecie moimi œwiadkami” (Dz 1,8)
Ze Wschodu, Zachodu, Pó³nocy i Po³udnia przyby³y Koœcio³y cz³onkowskie
Konferencji Koœcio³ów Europejskich do rozstajnych dróg i punktu wêz³owego Europy. Przybyliœmy z wizj¹ i nadziej¹ na przysz³oœæ Europy.
Zgromadziliœmy siê tutaj w Serbii wdziêczni za goœcinê przyjmuj¹cych nas
Koœcio³ów i obdarzeni ich b³ogos³awieñstwem, lecz jednoczeœnie jesteœmy œwiadomi wyzwañ, przed jakimi stoimy. Zgromadziliœmy siê w czasie niepewnoœci i
zaniepokojenia w Europie, e czasie, w którym wielu prze¿ywa utratê swojej godnoœci oraz doœwiadcza wyzysku, ubóstwa i nêdzy, a tak¿e cierpi z powodu nadu¿ycia w³adzy.

1
W dziale „Artyku³y” zamieszczamy raporty prezydenta KKE biskupa Christophera Hilla i sekretarza
generalnego ks. Heikki Huttunena.
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Na brzegu Dunaju w Nowym Sadzie, gdzie mosty zniszczone w czasach
konfliktu zosta³y odbudowane po nastaniu pokoju, zebraliœmy siê w modlitwie.
Przynieœliœmy ze sob¹ pragnienie sprawiedliwoœci i nasz¹ powa¿n¹ troskê o ludzi,
nasz kontynent i nasz œwiat. Przybyliœmy, by daæ œwiadectwo Ewangelii naszego
Pana Jezusa Chrystusa, który przyniós³ uzdrowienie i pokój.
Potwierdzamy, ¿e s³yszeliœmy nakaz Chrystusa bycia Jego œwiadkami i pragniemy ¿yæ z nadziej¹. Naœladuj¹c Chrystusa przyrzekamy byæ budowniczymi
mostów przez przekszta³caj¹c¹ si³ê naszej wiary. Jako ¿ywe œwiadectwo naszej
wiary odpowiadamy na wezwanie Chrystusa i deklarujemy:
Bêdziemy œwiadkami Chrystusa
proklamuj¹c ofertê zbawczej mi³oœci i ³aski Chrystusa dla œwiata,
gromadz¹c siê w celu radowania siê z naszej ekumenicznej wspólnoty oraz
przyswajania sobie jej ró¿norodnoœci i pe³ni jako daru Bo¿ego,
l potwierdzaj¹c, ¿e ka¿dy i ka¿da jest stworzony na obraz i podobieñstwo
Boga i w rezultacie posiada wrodzon¹ godnoœæ,
l tworz¹c inkluzywn¹ wspólnotê, która anga¿uje siê na rzecz pomyœlnoœci
kobiet i mê¿czyzn, jest przyjazna ludziom i strze¿e godnoœci ka¿dego cz³owieka,
l bêd¹c wspólnot¹ miêdzypokoleniow¹, która docenia g³osy m³odych ludzi,
którzy s¹ nie tylko nasz¹ przysz³oœci¹, ale te¿ nasz¹ teraŸniejszoœci¹,
l okazuj¹c solidarnoœæ z naszymi siostrami i braæmi w Chrystusie w Europie
i poza ni¹.
l
l

Bêdziemy s³u¿yæ Chrystusowi
i stosowaæ sprawiedliwoœæ
l nalegaj¹c na pojedyncze osoby, instytucje i Koœcio³y, by zaanga¿owa³y siê
na rzecz po³o¿enia kresu przemocy, przeœladowaniu i dyskryminacji oraz zaanga¿owa³y siê w obronê wolnoœci religii i wiary,
l d¹¿¹c do pojednania i pokojowego za³agodzenia konfliktu,
l staj¹c po stronie, wzmacniaj¹c i wys³uchuj¹c tych, których nie dopuszcza
siê do g³osu lub spycha na peryferie naszych Koœcio³ów, spo³eczeñstwa i œwiata,
l obchodz¹c siê troskliwie z Bo¿ym stworzeniem oraz anga¿uj¹c siê na
rzecz ochrony œrodowiska i klimatu, a tak¿e trwa³ej przysz³oœci naszej planety.

Bêdziemy s³u¿yæ Chrystusowi,
oferuj¹c i gwarantuj¹c goœcinnoœæ
witaj¹c wielkodusznie i serdecznie uchodŸców i obcych wywodz¹cych siê
z wszystkich religii i œwiatopogl¹dów,
l
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l anga¿uj¹c siê w dialogi, opowiadaj¹c o naszej wierze chrzeœcijañskiej i
ucz¹c siê jedni od drugich;
l podnosz¹c nasz g³os dla przezwyciê¿enia podzia³u, wykluczenia i marginalizacji oraz anga¿uj¹c siê na rzecz praw cz³owieka i sprawiedliwoœci spo³ecznoekonomicznej dla wszystkich,
l doceniaj¹c goœcinnoœæ, któr¹ obdarzy³ nas Bóg wraz ze stworzeniem œwiata i anga¿uj¹c siê na rzecz zachowania stworzenia.

Wzywamy Koœcio³y cz³onkowskie i wszystkich ludzi, aby wspólnie z nami
kszta³towali Europê, w której zbudujemy mosty dla dobra wszystkich na naszym
kontynencie i w naszym œwiecie.
Zwiastujmy wspólnie: „Bêdziemy Twoimi œwiadkami”.
T³umaczenie: Karol Karski
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KONFERENCJA
DO SPRAW MISJI ŒWIATOWEJ
I EWANGELIZACJI ŒRK
Arusha, Tanzania, 8 – 13 marca 2018

Konferencja zgromadzi³a blisko tysi¹c uczestników reprezentuj¹cych Koœcio³y ewangelickie, ewangelikalne, zielonoœwi¹tkowe, prawos³awne i rzymskokatolicki, Koœcio³y wywodz¹ce siê z wszystkich kontynentów. Obrady toczy³y
siê pod has³em: „Poruszeni przez Ducha – powo³ani do przeobra¿aj¹cego naœladowania”.
Dr Agnes Abuom z Koœcio³a Anglikañskiego Kenii, pierwsza kobieta i
pierwsza Afrykanka sprawuj¹ca urz¹d przewodnicz¹cej Komitetu Naczelnego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK), powita³a uczestników podczas nabo¿eñstwa
inauguruj¹cego obrady. Podkreœli³a, ¿e Konferencja jest „czêœci¹ szerokich i ogólnoœwiatowych uroczystoœci z okazji 70-lecia Œwiatowej Rady Koœcio³ów”, dodaj¹c: „Z wdziêcznoœci¹ wobec Wszechmocnego Boga spogl¹damy wstecz na wizjê
naszych ekumenicznych ojców i matek – za³o¿ycieli, na ich oddanie, odwagê i zdecydowanie w czasach, gdy œwiat by³ podzielony i spustoszony wojn¹, a wspólnota
i wiêzi ludzkie zosta³y zerwane, dziêkuj¹c im za zaanga¿owanie na rzecz jednoœci
Koœcio³a i jednoœci rodzaju ludzkiego”.
Sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Olav Fykse Tveit stwierdzi³, ¿e Konferencja
jest kamieniem milowym we wspó³czesnych dziejach Koœcio³ów. „Wierzê, ¿e
Bóg w³aœnie w tych czasach przypomina nam, co napêdza misjê Koœcio³a”. I dalej: „Jest to mi³oœæ Boga, która dochodzi do g³osu w mi³oœci Jezusa Chrystusa
przez Jego ¿ycie, œmieræ i zmartwychwstanie, przynosz¹c œwiatu zbawienie i pojednanie”.
Pastorka dr Mutale Mulenia-Kaunda, pracownik naukowy Uniwersytetu
KwaZulu-Natal powiedzia³a w swoim wyk³adzie, ¿e czuje siê zaszczycona uczest-
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nictwem w zgromadzeniu ekumenicznym. Podzieli³a siê z uczestnikami swoimi
doœwiadczeniami nabytymi na gruncie afrykañskim. Stwierdzi³a: „Koœció³ musi
s³u¿yæ w sposób ca³kiem szczególny w afrykañskim kontekœcie jako misyjne narzêdzie wszystkim ludziom, którzy zostali zepchniêci na peryferia swojego spo³eczeñstwa i s¹ zagro¿eni ze strony œmiercionoœnych mocy”.
Patriarcha ekumeniczny Bart³omiej I w przekazanym przez wideo orêdziu
stwierdzi³: „Mimo wszelkich historycznych trudnoœci i potrzeb, które prze¿y³ kontynent afrykañski, jesteœmy dzisiaj otoczeni ¿yw¹ wspólnot¹ afrykañsk¹, która
œpiewa i tañczy z radoœci zmartwychwstania oraz zmierza do œwiêtowania emancypacji ludzkoœci w rytmie Ducha Œwiêtego”.
Brian Farrell, sekretarz Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, przekaza³
s³owa pozdrowienia papie¿a Franciszka dla uczestników Konferencji: „Wasza
Konferencja odbywa siê w Tanzanii, na kontynencie afrykañskim. Odk¹d Afryka
przyjê³a Dobr¹ Nowinê zwiastuje teraz S³owo we w³asnym stylu: w radosnej solidarnoœci z wszystkimi ludŸmi, przede wszystkim z ¿yj¹cymi na marginesie; w bogactwie swoich wartoœci rodzinnych i oddaniu sprawie zachowania stworzenia.
Zw³aszcza m³odzi ludzie w Afryce, o ile ulegli wp³ywowi Ducha, mog¹ staæ siê
‘przeobra¿onymi m³odzieñcami’ i ze swej strony przyczyniæ siê do przemiany
œwiata w prawdzie, sprawiedliwoœci i mi³oœci”.
Podczas obrad uczestnicy wziêli udzia³ w licznych nabo¿eñstwach ró¿nych
tradycji chrzeœcijañskich, uczestniczyli w studiach biblijnych, wys³uchali wiele interesuj¹cych wyk³adów zwi¹zanych z g³ówn¹ tematyk¹ Konferencji, prowadzili
debaty w grupach roboczych, w których poruszali ró¿ne aspekty wspó³czesnej
misji i ewangelizacji. Zakres dyskutowanych tematów by³ bardzo szeroki, obejmuj¹c takie sprawy jak: niesprawiedliwoœæ w traktowaniu kobiet, wykluczanie z powodu niepe³nosprawnoœci, problemy zwi¹zane z ochron¹ naturalnego œrodowiska i
zmian¹ klimatu, bezrobocie wielu m³odych ludzi, g³ód i ubóstwo, korupcja, struktury patriarchalne, niedostatki w kszta³ceniu duszpasterzy.
Ostatniego dnia obrad przyjêli deklaracjê zatytu³owan¹: „Wezwanie do naœladowania”. Stwierdzili w niej:
„Mimo pewnych promyków nadziei byliœmy skonfrontowani z œmiercionoœnymi si³ami, które wstrz¹saj¹ porz¹dkiem œwiata i wielu ludziom przynosz¹ cierpienie (…) Musieliœmy jednoznacznie uznaæ, ¿e szokuj¹ce nagromadzenie bogactwa przez jeden jedyny globalny system finansowy niewielu ludzi czyni bardzo
bogatymi i bardzo wielu bardzo biednymi”.
Dalej w deklaracji czytamy, ¿e œwiatowy system imperialny uczyni³ rynek
finansowy bo¿kiem naszych czasów oraz wzmocni³ systemy dominacji i dyskryminacji, które w dalszym ci¹gu marginalizuj¹ i wykluczaj¹ pod wzglêdem spo³ecznym miliony ludzi.
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„Chrzeœcijañskie naœladowanie jest zarówno darem jak te¿ wezwaniem do
stania siê proaktywnymi pomocnikami Boga w procesie przemiany œwiata”. W tym
kontekœcie deklaracja wylicza wiele sposobów, które umo¿liwi¹ ludziom realizacjê rozlegaj¹cego siê wezwania do przeobra¿aj¹cego naœladowania.
„Wszyscy jesteœmy wezwani do zwiastowania s³owem i czynem Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa w œwiecie pe³nym przemocy, w którym wielu ulega bo¿kom
œmierci i wielu jeszcze nie przyswoi³o Ewangelii”. Dalej czytamy: „Jesteœmy wezwani do ws³uchiwania siê i zrozumienia S³owa Bo¿ego w œwiecie, w którym rozpowszechnia siê wiele sprzecznych, fa³szywych i wprowadzaj¹cych w b³¹d wiadomoœci”.
Uczestnicy Konferencji widz¹ swoje powo³anie tak¿e w tym, by dbaæ o zachowanie stworzenia Bo¿ego oraz solidaryzowaæ siê z ludami i narodami, które w
szczególny sposób s¹ dotkniête zmianami klimatycznymi.
„Jako uczennice i uczniowie jesteœmy wezwani do trzymania siê razem w
naszej sprawiedliwej i integratywnej wspólnocie w d¹¿eniu do jednoœci i w naszej
ekumenicznej podró¿y, jak równie¿ w œwiecie, który opiera siê na marginalizowaniu i wykluczaniu”.
Deklaracja z Arusha podkreœla, jak wa¿n¹ spraw¹ jest zrywanie murów i
d¹¿enie do sprawiedliwoœci dla tych ludzi, którzy s¹ wyw³aszczeni i pozbawieni
praw oraz zostali wypêdzeni ze swojego kraju, jak na przyk³ad migranci, uchodŸcy i poszukuj¹cy azylu, a tak¿e, jak wa¿n¹ spraw¹ jest sprzeciwianie siê tworzeniu nowych granic, które oddzielaj¹ od siebie ludzi i czêsto przyczyniaj¹ siê do
ich œmierci.
Dokument stwierdza w konkluzji: „Jesteœmy wezwani do kroczenia drog¹
krzy¿a, która nie pochwala i kwestionuje myœlenie elitarne, przywileje dla jednostek oraz indywidualne i strukturalne formy w³adzy (…) Jesteœmy wezwani do
kszta³towania naszego ¿ycia w œwietle zmartwychwstania, które oferuje obiecuj¹ce
mo¿liwoœci przemiany”.
Kar
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OBRADY KOMITETU NACZELNEGO
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
Genewa, 15 – 21 czerwca 2018

Komitet Naczelny, najwy¿sze gremium Œwiatowej Rady Koœcio³ów w okresie miêdzy Zgromadzeniami Ogólnymi zbiera siê – zgodnie aktualnym statutem –
co dwa lata. Tegoroczne obchody mia³y charakter szczególny, gdy¿ zbiega³y siê z
jubileuszem 70. rocznicy powo³ania do ¿ycia ŒRK – tego najdoskonalszego narzêdzia w s³u¿bie ruchu ekumenicznego. Z tej okazji w ostatnim dniu obrad goœciem
w Centrum Ekumenicznym w Genewie by³ papie¿ Franciszek (o tym piszemy w
osobnym tekœcie).
W ramach obchodów 70. rocznicy powstania ŒRK odby³o siê dziêkczynne
nabo¿eñstwo ekumeniczne w reformowanej katedrze œw. Piotra w Genewie, podczas którego kazanie wyg³osi³ patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I, który specjalnie z tego powodu goœci³ w siedzibie Rady. Wezwa³ on do kontynuowania wysi³ków na rzecz jednoœci, sprawiedliwoœci i pokoju. „Œwiêtujemy
d³ug¹ i wspóln¹ pielgrzymkê w drodze do jednoœci i chrzeœcijañskiego œwiadectwa,
zaanga¿owania na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia. Jesteœmy œwiadkami, ¿e ruch, który chce przywrócenia jednoœci chrzeœcijan, przybiera
nowe kszta³ty, aby reagowaæ na nowe sytuacje i mierzyæ siê z nowymi wyzwaniami œwiata. Nie ³udŸmy siê! Koœcio³y nie by³y do tej pory w stanie prze³amaæ podzia³ów, aby osi¹gn¹æ jednoœæ, do której d¹¿¹. Koœcio³y reprezentowane w ŒRK –
a wiêc tradycje chrzeœcijañskiego Orientu, jak i Koœcio³y wyros³e z Reformacji,
musz¹ na nowo zdefiniowaæ charakter tej instytucji i na nowo zdefiniowaæ granice,
w których ŒRK jest powo³ana do sk³adania œwiadectwa”.
Patriarcha chwali³ te¿ wspólne wysi³ki zmierzaj¹ce do uporania siê z wielkimi wyzwaniami naszych czasów jak te¿ „konstruktywn¹ wspó³pracê miêdzy ŒRK
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a Koœcio³em Rzymskokatolickim, który wprawdzie nie jest cz³onkiem Rady, ale
wspó³pracuje z ni¹ w wielu dziedzinach.
Patriarcha Bart³omiej przypomnia³ równie¿, ¿e Patriarchat ekumeniczny
Konstantynopola ju¿ w 1920 r. upomnia³ siê w encyklice o powo³anie zwi¹zku
Koœcio³ów na wzór Ligi Narodów, któr¹ w tym czasie powo³ano do ¿ycia w Genewie. Sam patriarcha by³ mocno zaanga¿owany w pracach ŒRK do czasu objêcia
tronu patriarszego w 1991 r. Pracowa³ m.in. w Komisji Wiara i Ustrój oraz by³
cz³onkiem Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK. Ponadto jest absolwentem Instytutu Ekumenicznego ŒRK w Bossey k. Genewy.
Prezydent Koœcio³a Protestanckiego Genewy, pastor Emanuel Fuchs w s³owie powitalnym jako gospodarz miejsca wyrazi³ siê z uznaniem o zwi¹zkach swojego Koœcio³a „z uniwersaln¹ wspólnot¹ ŒRK”.
Wiceprzewodnicz¹ca Komitetu Naczelnego biskup dr Mary Ann Swenson
podziêkowa³a Koœcio³owi genewskiemu w imieniu ŒRK i stwierdzi³a, ¿e katedra
jest symbolem dziedzictwa miasta jako obroñcy godnoœci ludzkiej, sprawiedliwoœci i pokoju. Zwróci³a uwagê, ¿e wœród uczestników nabo¿eñstwa jubileuszowego znajduj¹ siê tak¿e cz³onkowie Koœcio³ów Korei Pó³nocnej i Po³udniowej.
Otwarcia obrad, które toczy³y siê pod has³em: „Iœæ naprzód. W s³u¿bie sprawiedliwoœci i pokoju”, dokona³a anglikanka pochodz¹ca z Kenii dr Agnes Abuom,
przewodnicz¹ca Komitetu Naczelnego. Jej przemówienie skupia³o siê w pierwszym rzêdzie na szczególnych „pe³nych ³ask” drogach i sytuacjach, którymi przechodzi Pielgrzymka Sprawiedliwoœci i Pokoju – jeden z g³ównych programów
uchwalonych na X Zgromadzeniu Ogólnym w Pusan (Korea p³d) w 2013 r. Poza
tym zajê³a siê szczegó³owo miêdzynarodow¹ dzia³alnoœci¹ ŒRK, jej Koœcio³ów
cz³onkowskich oraz partnerami ekumenicznymi w Sudanie Po³udniowym, Syrii i
Korei. „Jednak¿e mimo naszego zaanga¿owania i intensywnych wysi³ków ekumenicznych na rzecz ludzi w Sudanie Po³udniowym, nie uda³o siê nam powstrzymaæ
rozwoju okropnych wydarzeñ. To wielkie nieszczêœcie, ¿e najm³odsze pañstwo
œwiata nie doznaje pokoju, za którym od dawna têskni³o”. Dr Abuom wyrazi³a ubolewanie, „¿e w ostatnich latach musieliœmy prze¿yæ sytuacjê, gdy wskutek powszechnego os³abienia struktur demokratycznych, które powsta³y po drugiej wojnie œwiatowej, znalaz³y siê w odwrocie wartoœci i etos demokratycznego sprawowania w³adzy. Pod wieloma wzglêdami prze¿ywamy dzisiaj powa¿ne zagro¿enie, a
mo¿e nawet obleganie naszych demokratycznych twierdz”. Mimo tego pesymistycznego obrazu przewodnicz¹ca Komitetu Naczelnego zaapelowa³a do Koœcio³ów cz³onkowskich o zintensyfikowanie wspó³pracy z innymi wspólnotami religijnymi na rzecz przywracania sprawiedliwoœci i pokoju.
Sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Olav Fykse Tveit w sprawozdaniu przed
Komitetem Naczelnym powiedzia³: „WyraŸniej widzimy, co nas jednoczy. Mamy
cenne doœwiadczenia procesów zg³êbiania prawdy i pojednania, którymi mo¿emy
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siê dzieliæ. Stopniowo uda³o siê nam lepiej zrozumieæ i w poczuciu szacunku zmagaæ siê z naszymi ró¿nicami”.
Ks. Tveit podkreœli³, ¿e nawet ponad g³êbokimi ró¿nicami opartymi na teologicznych przekonaniach i historycznych okolicznoœciach mo¿na przerzuciæ mosty
porozumienia. „Wiele nauczyliœmy siê w kwestii wspólnego ¿ycia przy uznaniu
naszej ró¿norodnoœci. Staliœmy siê odpowiedzialni wobec siebie i naszego wspólnego powo³ania oraz misji. Myœlê, ¿e odpowiednie jest œwiêtowanie 70. rocznicy
jako dziêkczynienia za Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów jako instrumentu ekumenicznego ruchu mi³oœci”.
Pielgrzymkê Sprawiedliwoœci i Pokoju Tveit w swoim przemówieniu umieœci³ w szerszym kontekœcie ruchu mi³oœci. „Koncept Pielgrzymki Sprawiedliwoœci
i Pokoju uczyniliœmy naczeln¹ perspektyw¹ naszej ca³ej pracy i obserwujemy, jaki
oddŸwiêk znajduje motyw pielgrzymki w opinii publicznej; w gotowoœci towarzyszenia innym w ich ¿yciu, wys³uchania ich i okazywania im solidarnoœci; w gotowoœci zmiany i przemiany naszego otoczenia i nas samych”. Koñcz¹c swój raport
sekretarz generalny stwierdzi³: „S¹dzê, ¿e jest rzecz¹ wskazan¹, aby jubileusz 70lecia obchodziæ w atmosferze podziêkowania dla Œwiatowej Rady Koœcio³ów jako
instrumentu ekumenicznego ruchu mi³oœci”.
W zwi¹zku z up³ywaj¹c¹ pod koniec 2019 r. kadencj¹ sekretarza generalnego, ks. Tveit poinformowa³, ¿e nie bêdzie ubiegaæ siê o reelekcjê. „Po modlitwach
i d³ugim czasie refleksji zdecydowa³em, ¿e nie jestem gotowy, aby ubiegaæ siê o
trzeci¹ kadencjê”. W zwi¹zku z t¹ deklaracj¹ Komitet Naczelny postanowi³ powo³aæ specjalny komitet dla wytypowania kandydatów na przysz³ego sekretarza generalnego ŒRK.
Pastor dr Kjell Nordstokke zwróci³ uwagê w swoim wyst¹pieniu, ¿e jeden z
g³ównych programów ŒRK, jakim jest „zaproszenie do Pielgrzymki Sprawiedliwoœci i Pokoju otworzy³ szansê nowemu spojrzenia na diakoniê i ekumeniczne
z³¹czenie w naszej pracy diakonijnej”. Wskaza³ na wspólnie opracowany dokument przez ŒRK i Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ zatytu³owany „Diakonia ekumeniczna – ku transformuj¹cemu dzia³aniu”. W dokumencie tym chodzi szczególnie o to, by jednoczeœnie uwzglêdniæ oba wymiary diakonii, która z jednej
strony opiera siê na biblijnych, teologicznych podstawach, a z drugiej jest praktycznym obszarem dzia³ania Koœcio³ów. Dokument podkreœla, jak ekumeniczna
diakonia mo¿e powi¹zaæ przekonania religijne i zaanga¿owanie na rzecz praw
cz³owieka, udowadnia, ¿e miêdzy jednym i drugim nie ma sprzecznoœci, przeciwnie, wzajemnie siê wzmacniaj¹.
Dyrektor Komisji Wiara i Ustrój ŒRK, pastor dr Odair Pedroso Mateus zwróci³ uwagê w swoim wyst¹pieniu, ¿e praca na rzecz jednoœci Koœcio³ów jest nieroz³¹cznie zwi¹zana z prac¹ na rzecz jednoœci wspólnoty ludzkiej i ca³ego
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stworzenia. „Jednoœæ Koœcio³a jest j¹drem tego, czym w³aœciwie jest ekumenia”. I
doda³: „Ale nasza troska o jednoœæ ludzkoœci i nasze starania o zburzenie i przezwyciê¿enie murów podzia³u wi¹¿¹ siê nieroz³¹cznie z tym rozumieniem”. W
swoim wyst¹pieniu zrekapitulowa³ on deklaracje z minionych siedemdziesiêciu lat,
w których chodzi³o o „widzialn¹ jednoœæ” Koœcio³a. Jedn¹ z najwa¿niejszych by³a
deklaracja przyjêta przez III Zgromadzenie Ogólne ŒRK w New Delhi w 1961 r.
„Tutaj jednoœæ zosta³a opisana jako dar Boga, który za poœrednictwem Boga staje
siê udzia³em cz³owieka”. Ruch ekumeniczny nie jest twórc¹ jednoœci, on „troszczy
siê tylko o to, by dar jednoœci doszed³ do g³osu”. Dalsza wa¿na deklaracja zosta³a
przyjêta w 1968 r. podczas IV Zgromadzenia Ogólnego w Uppsali, w której Koœció³ mówi o sobie jako znaku „przysz³ej jednoœci” rodzaju ludzkiego. Zgodnie z t¹
deklaracj¹ oznacza to odejœcie od podzia³u rasowego i klasowego, zamiast tego
mówi siê o walce z dyskryminacj¹ ludzi pod wzglêdem ekonomicznym, politycznym i spo³ecznym. Ostatnie, X Zgromadzenie Ogólne ŒRK w Pusan w 2013 r.
og³osi³o deklaracjê w tym samym duchu, ¿e „jednoœæ Koœcio³a, jednoœæ wspólnoty
ludzkiej i jednoœæ ca³ego stworzenia s¹ ze sob¹ powi¹zane”. Mateusz doda³, ¿e „w
naszej epoce jest wa¿ne, byœmy tê wizjê nie tylko w sobie zachowali, lecz ¿eby
tak¿e przejawia³a siê ona w naszej pracy programowej”.
Jedn¹ z najwa¿niejszych uchwa³ tegorocznego posiedzenia Komitetu Naczelnego by³o wyznaczenie miejsca obrad najbli¿szego XI Zgromadzenia Ogólnego ŒRK. Zadecydowano, ¿e odbêdzie siê ono w Karlsruhe, w Niemczech w
2021 r. Przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD), bp
Heinrich Bedford-Strohm powita³ z zadowoleniem tê decyzjê. Stwierdzi³: „Jestem bardzo szczêœliwy, ¿e jako Niemcy bêdziemy pe³niæ rolê gospodarzy. Dla
naszego Koœcio³a oczekujê wa¿nych impulsów dla ¿ywej, radosnej i otwartej na
œwiat wiary”. Jochen Cornelius-Bundschuh, biskup krajowy Badenii, landu, w
którym znajduje siê Karlsruhe, nazwa³ Zgromadzenie Ogólne „du¿¹ szans¹ zapoznania siê ze specyfik¹ ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich”. Doda³, ¿e tylko
wspólnie chrzeœcijanie mog¹ znaleŸæ odpowiedzi na globalne wyzwania. Nadburmistrz Karlsruhe Frank Mentrup wyrazi³ równie¿ du¿¹ radoœæ z mo¿liwoœci
powitania uczestników miêdzynarodowego spotkania w swoim mieœcie. Ustalono, ¿e ró¿ne spotkania i imprezy towarzysz¹ce odbywaæ siê bêd¹ w Karlsruhe i
Strassburgu, tak ¿e bêdziemy mieæ do czynienia ze Zgromadzeniem Ogólnym
ŒRK przekraczaj¹cym po raz pierwszy granice pañstwowe. Zaproszenie wystosowali wspólnie EKD, Wspólnota Robocza Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w
Niemczech i Ewangelicki Koœció³ Krajowy w Badenii. Dotychczas odby³y siê w
Europie dwa Zgromadzenia Ogólne: w Amsterdamie w 1948 r. i Uppsali w 1968
r. Zgromadzenia s¹ zwo³ywane co osiem lat i pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê w ¿yciu Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK i ca³ej ekumenii. S¹ one najwy¿szym prawodawczym organem ŒRK: ustalaj¹ ogólne wytyczne dla dalszej pracy, wybieraj¹ pre-
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zydentów i nominuj¹ Komitet Naczelny, który do najbli¿szego Zgromadzenia
Ogólnego stanowi najwa¿niejszy organ kierowniczy Rady.
Tradycyjnie Komitet Naczelny uchwali³ szereg rezolucji odnosz¹cych siê do
sytuacji spo³eczno-politycznych w ró¿nych krajach. W sprawie pogarszaj¹cej siê
sytuacji w zakresie praw cz³owieka i stosowania brutalnej przemocy na Filipinach,
wyra¿ono wielk¹ troskê i oburzenie wobec istniej¹cego stanu rzeczy, wskazuj¹c
przy tym na szczególn¹ rolê rz¹du w z³ym traktowaniu swoich przeciwników. Rezolucja zwraca uwagê, ¿e wskutek tzw. „wojny przeciw narkotykom” policja zamordowa³a blisko 23 tysi¹ce mê¿czyzn, kobiet i dzieci.
W rezolucji dotycz¹cej sytuacji w Kolumbii Komitet Naczelny zwraca uwagê, ¿e mimo podpisanego uk³adu pokojowego jego realizacja pozostawia jeszcze
wiele do ¿yczenia. Uk³ad zobowi¹zuje rz¹d, Koœcio³y i inne podmioty ¿ycia spo³ecznego do przestrzegania warunków porozumienia, tak aby nie dosz³o ponownie
do rozprzestrzeniania siê przemocy. Deklaracja wypowiada siê pozytywnie na temat inicjatyw ekumenicznych w Kolumbii, w tym o wizycie w ramach Pielgrzymki Sprawiedliwoœci i Pokoju, posiedzeniu Komisji ds. Miêdzynarodowych ŒRK i
zorganizowaniu publicznego forum poœwiêconego procesowi pokojowemu, w którym uczestniczy³ kolumbijski prezydent.
Komitet Naczelny zwróci³ uwagê na wzmagaj¹cy siê kryzys polityczny,
humanitarny i w zakresie praw cz³owieka w Demokratycznej Republice Konga.
Wyrazi³ obawê, ¿e mo¿e dojœæ do dalszych konfliktów, dalszego na masow¹ skalê naruszania praw cz³owieka i zbrodni. Wskutek aktualnej fali przemocy 4,5
miliona mieszkañców musia³o opuœciæ swoj¹ ojczyznê a ponad 13 milionów potrzebuje pilnej pomocy. Ocenia siê, ¿e ok. 2 miliony dzieci jest zagro¿onych g³odem. Za wszystkie te czyny rezolucja obarcza odpowiedzialnoœci¹ si³y bezpieczeñstwa rz¹du.
W innej deklaracji Komitet Naczelny po raz kolejny wyrazi³ swoj¹ wielk¹
troskê z powodu alarmistycznej i szybko pogarszaj¹cej siê sytuacji chrzeœcijan
na Bliskim Wschodzie. Domaga³ siê uwolnienia dwój arcybiskupów syryjskich,
syryjsko-prawos³awnego abpa Gregoriosa Johanna Ibrahima i gracko-prawos³awnego abpa Bulosa Jasidschi uprowadzonych w podró¿y do miasta rodzinnego Aleppo przez uzbrojone brygady. Mia³o to miejsce przed piêcioma laty. „Nadal modlimy siê o ich bezpieczny powrót do swoich Koœcio³ów, swoich wspólnot
i swoich rodzin jako znak nadziei dla wszystkich chrzeœcijanek i chrzeœcijan w
Syrii i w regionie”. Deklaracja podkreœla równie¿, ¿e w ca³ym regionie Bliskiego
Wschodu potrzebne jest nowe przymierze spo³eczne, bazuj¹ce na inkluzyjnym
rozumieniu obywatelstwa i praw cz³owieka, gwarantowane przez konstytucjê,
przymierze, które wszystkim Koœcio³om i wspólnotom religijnym wraz z ich
zró¿nicowan¹ to¿samoœci¹ etniczn¹, religijn¹ i kulturow¹ pozwoli ¿yæ i rozwijaæ
siê w mi³oœci i ³asce Bo¿ej.
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W roku bie¿¹cym jubileusz 70-lecia obchodzi nie tylko Œwiatowa Rada Koœcio³ów, lecz tak¿e uchwalona przez ONZ Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka. W przyjêtej rezolucji Komitet Naczelny wskazuje na jej historyczn¹
rolê „w sformu³owaniu tego fundamentalnego i miarodajnego instrumentu nowoczesnych miêdzynarodowych norm praw cz³owieka”. Deklaracja ukazuje na nowo
swój zdecydowany i niezbêdny charakter oraz swoje ogromne znaczenie zw³aszcza
w czasach, w których coraz bardziej zostaj¹ zagro¿one prawa
cz³owieka – nawet w krajach i regionach, w których dawniej by³y przestrzegane.
ŒRK potwierdza z ca³¹ moc¹, ¿e wspiera zasady sformu³owane w Deklaracji ONZ.
Podczas posiedzenia plenarnego zatytu³owanego „¯ywa wspólnota” Komitet
Naczelny dokona³ bilansu osi¹gniêæ w swojej pracy w minionych 70 latach w zakresie chrzeœcijañskiej jednoœci i ekumenicznych akcji, a tak¿e zaj¹³ siê przysz³ymi
wyzwaniami. G³ównymi tematami tego plenum by³a sytuacja na Pó³wyspie Koreañskim, Program Zwalczania Rasizmu (PCR), inicjatywy przeciw produkcji i rozprzestrzenianiu broni atomowej oraz kampania przeciw postawom sprzyjaj¹cym
stosowaniu przemocy.
Pastor Myong Chol Kang, przewodnicz¹cy Koreañskiego Zwi¹zku Chrzeœcijan (KCF) w Korei Pó³nocnej podziêkowa³ w swoim przemówieniu ŒRK i wyrazi³
wielkie uznanie dla jej pracy. Podkreœli³, ¿e od konsultacji w Tozanso w 1984 r.
ŒRK uczestniczy³a w inicjatywach na rzecz pokoju i ponownego zjednoczenia Pó³wyspu Koreañskiego i wykorzystuje w tym celu od przesz³o trzydziestu lat kontakty i wspó³pracê z Koreañskim Zwi¹zkiem Chrzeœcijan i globalnymi ekumenicznymi partnerami. „Bracia i siostry – powiedzia³ pastor Kang – pokój na Pó³wyspie
Koreañskim, który by³ zdominowany przez konfrontacjê nuklearn¹ i zagro¿enie
wojn¹, jest w zasiêgu rêki”. Zaapelowa³ do wszystkich ludzi, którym le¿y na sercu
sprawiedliwoœæ i pokój, by modlili siê o powodzenie deklaracji z Panjunjom i deklaracji koñcowej podpisanej przez USA i Koreê Pó³nocn¹.
Pastor Hong Jung Lee, sekretarz generalny Krajowej Rady Koœcio³ów w
Korei Po³udniowej wyrazi³ radoœæ z powodu nadziei na pokój na Pó³wyspie Koreañskim. „Przy tej okazji chcia³bym wszystkim obecnym tutaj pod dachem ŒRK
podziêkowaæ, a tak¿e tym wszystkim, którzy w minionych latach dawali œwiadectwo i nie szczêdzili ¿adnego trudu w ekumenicznej wspólnocie i w zaanga¿owaniu
na rzecz demokratyzacji i pokojowego zjednoczenia Pó³wyspu Koreañskiego, gdy¿
w koreañskim kontekœcie s¹ to dwie strony tego samego medalu”. W konkluzji
doda³: „70-letniej historii ŒRK nie da siê oddzieliæ od historycznego procesu
wspólnoty losu z dwoma podzielonymi pañstwami koreañskimi, które równie¿ powsta³y w 1948 r.”.
Komitet Naczelny nawi¹zuj¹c do niedawnego spotkania prezydenta USA
Donalda Trumpa z przewodnicz¹cym Korei Pó³nocnej Kim Jong Unem stwierdzi³
w specjalnej deklaracji, ¿e widzi w tym spotkaniu na szczycie „wa¿ny pierwszy
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krok odejœcia od atomowej konfrontacji oraz nadziejê na bardziej pokojow¹ i bezpieczn¹ przysz³oœæ tego regionu”. Wzywa strony zainteresowane do dalszych dzia³añ, które zapewni¹ sta³y pokój Pó³wyspowi Koreañskiemu. Zachêca te¿ do kontynuowania, czy wrêcz zintensyfikowania zainicjowanych przez ŒRK wizyt i kontaktów, a tak¿e do wzmo¿enia wysi³ków zmierzaj¹cych do zast¹pienia uk³adu o
zawieszeniu broni z 1953 r. faktycznym uk³adem pokojowym. Ostatecznym celem
dzia³añ powinno byæ ca³kowite nuklearne rozbrojenie i zjednoczenie obu czêœci
Korei.
Baldwin Sjollema, pierwszy dyrektor Programu Zwalczania Rasizmu mówi³
w swoim wyk³adzie o tym, jak program ten doprowadzi³ do wzmo¿onej refleksji i
podejmowania konkretnych kroków przez Koœcio³y w po³udniowej czêœci Afryki,
przyczyni³ siê te¿ do bezpoœredniego humanitarnego wsparcia ruchów wyzwoleñczych, ponadto odegra³ wa¿n¹ rolê w miêdzynarodowych kampaniach na rzecz na³o¿enia sankcji ekonomicznych na re¿im praktykuj¹cy apartheid. Sjollema podkreœli³, ¿e „najwa¿niejsza i najpilniejsza kwestia dla nas wszystkich dzisiaj brzmi, jak
ludzie ró¿nych kultur, ró¿nego pochodzenia etnicznego i ró¿nej historii mog¹ i powinni ze sob¹ wspó³¿yæ”.
Przewodnicz¹ca Komitetu Naczelnego, dr Agnes Abuom przypomnia³a, ¿e
ŒRK przed trzydziestu laty og³osi³a dekadê „Koœcio³y w solidarnoœci z kobietami”. W tym czasie „przys³uchiwaliœmy siê uwa¿nie historiom kobiet, które w
okresie wojny sta³y siê ofiarami gwa³tu i przemocy, nadu¿ycia w³adzy, historiom
pe³nym nadu¿ywania w³adzy, ubóstwa, zw¹tpienia i ucisku przez rodzinê, przyjació³, wspólnotê, przywódców religijnych, prze³o¿onych, kolegów i obcych. Czarny czwartek, czyli wk³adanie tego dnia czarnego stroju, „zrodzi³ siê z tych historii” – stwierdzi³a Abuom. „Ta kampania jest trybutem sk³adanym oporowi i sile
kobiet, które wzbrania³y siê przed zaakceptowaniem przemocy jako rzeczy nieuniknionej i rozgrzeszaniem sprawców. Kampania mia³a te¿ funkcjê wzorca dla
innych ofiar”.
Komitet Naczelny przyj¹³ dokument „Wezwanie do transformacyjnego dzia³ania w ekumenicznej diakonii”, który oferuje platformê dla wspólnych dzia³añ i
przemyœleñ w zakresie pomocy dla potrzebuj¹cych.
W innym dokumencie przedstawiono now¹ ekumeniczn¹ strategiê w zakresie ochrony zdrowia, zw³aszcza skutecznej walki z HIV i AIDS.
Powo³ana do ¿ycia w 1948 r. na I Zgromadzeniu Ogólnym w Amsterdamie
Œwiatowa Rada Koœcio³ów liczy aktualnie 348 Koœcio³ów cz³onkowskich reprezentuj¹cych tradycjê prawos³awn¹, starokatolick¹, anglikañsk¹ i protestanck¹. Koœció³ Rzymskokatolicki, który nie nale¿y do ŒRK, wspó³pracuje z ni¹ w ramach
Wspólnej Grupy Roboczej. W sk³ad Komitetu Naczelnego wchodzi 150 osób.
Opracowa³ Karol Karski
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PAPIE¯ FRANCISZEK
Z WIZYT¥ W CENTRUM EKUMENICZNYM
W GENEWIE
21 czerwca 2018

Papie¿ Franciszek, jako trzeci biskup Rzymu, po Pawle VI i Janie Pawle II,
odwiedzi³ siedzibê Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie. Okazj¹ wizyty, do
której dosz³o 21 czerwca, by³o 70-lecie ŒRK. Papie¿ odwiedzi³ te¿ Instytut Ekumeniczny w Bossey ko³o Genewy.
Watykañski organ „L`Osservatore Romano” nazwa³ ekumeniczn¹ pielgrzymkê Franciszka „doœwiadczeniem spotkania”, a media eksponowa³y zdjêcie
przedstawiaj¹ce modlitwê papie¿a z duchownymi ró¿nych wyznañ, wœród których
by³y dwie kobiety.
Wchodz¹cego do Centrum Ekumenicznego papie¿a powitali cz³onkowie
w³adz ŒRK i reprezentanci Koœcio³ów cz³onkowskich. Przy œpiewie pieœni i hymnów religijnych Franciszek zaj¹³ przygotowane dla niego miejsce i rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo.
Nabo¿eñstwo w kaplicy ŒRK rozpoczê³o siê od procesjonalnego wejœcia
m³odzie¿y, która wnios³a œwiece, ikonê Trójcy Œwiêtej oraz Pismo Œwiête.
W liturgiê zaanga¿owani byli chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ i narodowoœci,
co wyra¿a³o specyfikê Rady, najwiêkszej organizacji ekumenicznej na œwiecie.
Najpierw okolicznoœciow¹ modlitwê odczyta³ prawos³awny metropolita Sasimy
Genadiusz, przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego. Odmówiono wspólnie
Credo wed³ug porz¹dku nicejsko-konstantynopolitañskiego, a wiêc bez filioque,
które odrzucaj¹ Koœcio³y przedchalcedoñskie i prawos³awne. Modlitwê poprowadzi³ kard. Kurt Koch, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
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Towarzyszyli mu: pastor Olav Fykse Tveit, sekretarz generalny ŒRK, Agnes Abuom z Koœcio³a Anglikañskiego Kenii, przewodnicz¹ca Komitetu Naczelnego Rady
oraz wiceprzewodnicz¹cy: prawos³awny metropolita Genadiusz i biskupka Mary
Ann Swenson ze Zjednoczonego Koœcio³a Metodystycznego w USA.
Modlitwê Pañsk¹ ka¿dy z nich wypowiedzia³ we w³asnym jêzyku.

Daleko trzeba iœæ razem
Papie¿a powita³ sekretarz generalny ŒRK pastor O. F. Tveit. Stwierdzi³, ¿e
obchodz¹c 70-lecie Œwiatowej Rady Koœcio³ów, œwiêtujemy „jeden ruch ekumeniczny”, w którym „idziemy, modlimy siê i pracujemy razem”. Gromadzimy siê we
„wspólnocie jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa” za spraw¹ chrztu. Papieska wizyta pokazuje, ¿e „mo¿liwe jest przezwyciê¿enie podzia³ów i dystansu, ale tak¿e powa¿nych konfliktów wywo³anych przez odmienne tradycje i przekonania wiary”.
A poniewa¿ nie przezwyciê¿yliœmy jeszcze wszystkich ró¿nic i podzia³ów, wspólnie modlimy siê wiêc, by Duch Œwiêty nami kierowa³ i nas jednoczy³ w miarê, jak
pod¹¿amy t¹ drog¹ – zaznaczy³ pastor Tveit.
Zauwa¿y³, ¿e œwiat, w którym ¿yjemy „rozpaczliwie potrzebuje znaków pokazuj¹cych, ¿e mo¿emy pojednaæ siê ze sob¹ i ¿yæ razem jako jedna ludzkoœæ,
chroni¹c ¿ycie naszej jedynej Ziemi, naszego wspólnego domu”. Tymczasem widzimy wiele spraw, które mog¹ nas dzieliæ, wywo³uj¹cych konflikty, przemoc i
wojny. Nawet religia jest wykorzystywana w tym celu. Dlatego musimy byæ zjednoczeni w nadziei na wspóln¹ przysz³oœæ. Znakiem tej nadziei jest wizyta papie¿a,
która – zdaniem sekretarza generalnego ŒRK – stanowi „kamieñ milowy w relacjach miêdzy Koœcio³ami”.
Ks. Tveit zauwa¿y³, ¿e w ci¹gu minionego pó³wiecza bardzo rozwinê³y siê
relacje miêdzy ŒRK i Koœcio³em katolickim. Doda³, ¿e „Realpolitik Koœcio³a Jezusa Chrystusa zawsze by³a spraw¹ mi³oœci”. To ona jest „dan¹ przez Boga motywacj¹ dla missio Dei realizowanej w jednym ruchu ekumenicznym”. Nikt i nic, a
zw³aszcza ró¿nice miêdzy Koœcio³ami, nie mo¿e nam przeszkodziæ w d¹¿eniu do
spe³nienia tego, co wynika z owego „imperatywu misyjnego”.
Podkreœli³, ¿e to, czego siê nauczyliœmy w dialogu ekumenicznym, prowadzonym w prawdzie i mi³oœci, powinno byæ wykorzystane w walce, jak¹ prowadz¹
nie tylko Koœcio³y, ale ca³a ludzkoœæ, o pojednanie, sprawiedliwoœæ i pokój.
„Wasza Œwi¹tobliwoœæ, wielokrotnie swoim dzia³aniem pokaza³eœ swe przywi¹zanie do pos³ugi jednoœci w s³u¿bie sprawiedliwoœci i pokoju, opuszczaj¹c strefy komfortu Koœcio³a. Sposób, w jaki pe³nisz swe obowi¹zki jest mocnym znakiem, w którym mo¿emy znaleŸæ wyraz tej jednoœci w diakonii i misji, aby iœæ, modliæ siê i dzia³aæ razem” – mówi³ pastor Tveit.
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Przewodnicz¹ca Komitetu Naczelnego ŒRK Agnes Aboum stwierdzi³a, ¿e
obecnoœæ papie¿a w siedzibie tej organizacji jest znakiem nadziei i zachêty dla jej
Koœcio³ów cz³onkowskich i wielu ludzi dobrej woli na œwiecie. Przywo³a³a afrykañskie przys³owie: „Jeœli chcecie iœæ szybko, idŸcie sami, ale jeœli chcecie iœæ daleko, idŸcie razem”. Wskaza³a, ¿e œwiat oczekuje od chrzeœcijan, ¿e bêd¹ razem
dzia³aæ, ³agodz¹c rany cierpi¹cych, œwiêtuj¹c Bo¿y dar ¿ycia i anga¿uj¹c siê w
przemieniaj¹ce dzia³ania tam, gdzie istnieje potrzeba sprawiedliwoœci i pokoju.
Przyzna³a, ¿e dziêki Franciszkowi ju¿ widaæ now¹ jakoœæ wspó³pracy Koœcio³a katolickiego z ŒRK. Dostrzegamy te¿ jej owoce w konkretnych sytuacjach. Zapewni³a na koniec papie¿a o modlitwie za niego i jego pos³ugê.
Pani Aboum zaznaczy³a te¿, ¿e kobiety obecne na sali s¹ ubrane na czarno w
proteœcie przeciwko przemocy wobec kobiet na œwiecie. S³owa te zosta³y nagrodzone brawami.

Strata w sensie ewangelicznym
Pan domaga siê od nas jednoœci; œwiat, rozdarty przez zbyt liczne podzia³y,
które godz¹ przede wszystkim w najs³abszych, nawo³uje do jednoœci – tak mo¿na
by najkrócej streœciæ przemówienie Papie¿a wyg³oszone w obecnoœci ponad dwustu przedstawicieli Koœcio³ów chrzeœcijañskich, zebranych w kaplicy w Centrum
Ekumenicznego ŒRK w Genewie. Papie¿ podkreœli³, ¿e „nasz¹ g³ówn¹ drog¹” nie
jest droga podzia³u, która „prowadzi do wojen i zniszczeñ”, lecz droga „wspólnoty,
prowadz¹ca do pokoju”.
Inspiracj¹ do rozwa¿ania Franciszka by³a zachêta œw. Paw³a, aby „postêpowaæ wed³ug Ducha”. Przypomnia³ on, ¿e podzia³y wœród chrzeœcijan dziœ w dalszym ci¹gu s¹ „zgorszeniem” dla œwiata. „Tylko razem wêdruje siê dobrze” – zapewni³ papie¿. A „wêdrowanie – doda³ – wymaga nieustannego nawracania siê”,
gdy¿ oznacza odrzucenie œwiatowoœci i wybranie logiki s³u¿by i przebaczenia.
Chodzi, krótko mówi¹c, o to, by „wejœæ w historiê krokiem Boga – nie g³oœnym
przemocy, ale krokiem odmierzanym jednym tylko przykazaniem: bêdziesz mi³owa³ bliŸniego swego jak siebie samego”.
Papie¿ zauwa¿y³, ¿e na przestrzeni historii do podzia³ów wœród chrzeœcijan
dochodzi³o czêsto w³aœnie dlatego, ¿e „u Ÿród³a w ¿ycie wspólnot wkrada³a siê
mentalnoœæ œwiatowa: najpierw zaspokaja³o siê w³asne interesy, a potem interesy
Jezusa Chrystusa”. Prawdziwy ekumenizm natomiast bêdzie postêpowa³ tylko wtedy, je¿eli „odrzuci wszelkie skupianie siê na samym sobie”, rezygnuj¹c tak¿e z
chronienia „interesów w³asnych wspólnot, czêsto mocno zwi¹zanych z przynale¿noœci¹ etniczn¹ lub z utrwalonymi kierunkami, czy s¹ one w g³ównej mierze «konserwatorskie» czy «postêpowe»”. To sposób pracowania „ze strat¹” – t³umaczy³
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Papie¿. Ale „chodzi o stratê w sensie ewangelicznym”, bowiem „ocalanie tego, co
w³asne, jest postêpowaniem wed³ug cia³a”, natomiast zatracanie siê w pod¹¿aniu
za Jezusem jest postêpowaniem wed³ug Ducha”.
Koñcz¹c papie¿ Franciszek powiedzia³, ¿e po tylu latach ekumenicznego zaanga¿owania, po 70 latach istnienia ŒRK, konieczna jest proœba do Ducha Œwiêtego, aby wzmocni³ nasze kroki. „Zbyt ³atwo zatrzymujemy siê przed wci¹¿ istniej¹cymi ró¿nicami. Zbyt czêsto jesteœmy blokowani przez mentalnoœæ zmêczenia i
braku entuzjazmu. Nasze ró¿nice nie mog¹ byæ wymówk¹. Nawet teraz mo¿emy
iœæ w Duchu Œwiêtym: mo¿emy siê modliæ, ewangelizowaæ i wspólnie s³u¿yæ. To
jest mo¿liwe i podoba siê Bogu (…) Ta œcie¿ka ma jasny cel jednoœci. Inn¹ jest
œcie¿ka podzia³u, która prowadzi do konfliktu i roz³amów. Musimy otworzyæ nasze
podrêczniki do historii. Pan wi¹¿ê nas ze sob¹ na nowo na drodze wspólnoty, która
prowadzi do pokoju. Drodzy bracia i siostry, pragn¹³em do was przybyæ jako pielgrzym w poszukiwaniu jednoœci i pokoju. Dziêkujê Bogu, poniewa¿ was znalaz³em, braci i siostry, którzy odbywaj¹ tê sam¹ podró¿. Dla nas chrzeœcijan pójœcie
razem nie jest sztuczk¹, aby wzmocniæ nasze w³asne pozycje, ale aktem pos³uszeñstwa wobec Pana i mi³oœci wobec œwiata”– zakoñczy³ papie¿, który na koniec
udzieli³ wszystkim b³ogos³awieñstwa.

Prawo do nadziei
pierwszym prawem cz³owieka
W Instytucie Ekumenicznym w Bossey papie¿ w towarzystwie kard. Kocha
zjad³ obiad z w³adzami Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W czasie obiadu rozmawiano
z papie¿em m.in. o tym, jak rozwijaæ wspólne zaanga¿owanie ekumeniczne i na
rzecz pokoju. W tym kontekœcie sekretarz generalny Rady wspomnia³, ¿e w ramach obchodów jej 70-lecia 18 czerwca w jej siedzibie wspólny taniec przedstawili Koreañczycy z Po³udnia i Pó³nocy. Nie tylko razem zatañczyli, ale te¿ odœpiewali pieœñ „Airgang”, powsta³¹ w czasie, gdy Korea by³a jednym pañstwem. Z
Koreañczykami papie¿ spotka³ siê na chwilê, gdy opuszcza³ Radê.
Z kolei pochodz¹cy ze Szwajcarii kard. Koch mówi³ o koniecznoœci „znajdowania jednoœci w œwiecie przez nasze œwiadectwo w ró¿nych dziedzinach, np.
sprawiedliwoœci i pokoju, trosce o ubogich i o œrodowisko naturalne”. „Jest to dobra sposobnoœæ do utrzymywania stosunków wzajemnych oraz rozwijania naszej
wspó³pracy i wspólnego œwiadectwa” – podkreœli³ „watykañski minister ds. ekumenizmu”.
Wspomnia³ równie¿ o dalszych kontaktach Koœcio³a katolickiego z ŒRK,
wyra¿aj¹c wdziêcznoœæ „za to, co ju¿ zrobiliœmy i za nasz¹ wspó³pracê” oraz nadziejê, ¿e bêdzie ona nadal siê rozwijaæ na ró¿nych szczeblach. „Jest to wielka
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wspó³praca, ale nie powinniœmy zapominaæ o podzia³ach o pod³o¿u teologicznym i
o nich musimy dyskutowaæ” – doda³ kardyna³.
Pastor Tveit wskaza³ przyk³ady konkretnego wspó³dzia³ania Koœcio³ów na
rzecz pokoju, np. w Kongu (Kinszasa), na Bliskim Wschodzie czy w Po³udniowym
Sudanie. „Wierzymy, ¿e ta wizyta papieska jest sposobem potwierdzenia tego, ¿e
dzia³amy razem” – podkreœli³ sekretarz generalny ŒRK.
Po posi³ku, w ogrodzie Instytutu, wymieniono prezenty: papie¿ ofiarowa³
gospodarzom kafel z medalem podró¿y apostolskiej, na którego jednej stronie
przedstawiono jego herb, a na drugiej siedzibê instytutu – XVIII-wieczny pa³acyk
w Bossey. Pastor Tveit odwzajemni³ siê goœciowi dwoma symbolicznymi darami:
drewnianym krzy¿em, wykonanym przez 33-letniego g³uchoniemego Kenijczyka
Karima Okikiego i butelk¹ z wod¹. Pierwszy dar symbolizowa³ niepe³nosprawnoœæ, drugi – wspólne, ekumeniczne zaanga¿owanie ekologiczne. Nastêpnie Franciszek pomodli³ siê w kaplicy ekumenicznej Instytutu.
W drodze powrotnej do Rzymu papie¿ na konferencji prasowej na pok³adzie samolotu ujawni³ dziennikarzom, ¿e najwiêcej czasu w rozmowie podczas
obiadu poœwiêcono m³odzie¿y, która znajduje siê w centrum troski wszystkich Koœcio³ów.
„Podczas obiadu pastor powiedzia³, ¿e byæ mo¿e pierwszym prawem cz³owieka jest prawo do nadziei i to mi siê podoba³o” – stwierdzi³ Franciszek.
„Chcia³bym powiedzieæ jasno: dziœ mieliœmy ekumeniczny dzieñ, dzieñ rzeczywistego ekumenizmu” – doda³ papie¿.
Grzegorz Polak
Na podstawie internetowego wydania polskiego „L` Osservatore Romano”
i serwisu Katolickiej Agencji Informacyjnej.
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SPOTKANIE EKUMENICZNE W BARI
7 LIPCA 2018

Papie¿ Franciszek nie zwalnia tempa na drodze do jednoœci. Dwa tygodnie
po odwiedzinach Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie uda³ siê 7 lipca 2018 r.
do Bari nad Adriatykiem we W³oszech, aby wraz z prawos³awnymi i katolickimi
patriarchami Koœcio³ów wschodnich modliæ siê o pokój na Bliskim Wschodzie. To
by³ piêkny akt solidarnoœci chrzeœcijan Wschodu i Zachodu, zespolonych w modlitwie o zaprzestanie konfliktów zbrojnych w jednym z najbardziej niespokojnych
regionów œwiata.
O wyborze miejsca modlitwy zadecydowa³y dwa czynniki, które ³¹cz¹ katolików i prawos³awnych. Pierwszy to obraz Madonny z miejscowej bazyliki œw. Sabina. Jest to ikona typu hodegetria, czyli „wskazuj¹cej drogê” (do Chrystusa),
przywieziona w VIII w. z Konstantynopola. W Bari znajduje siê te¿ s³ynna bazylika czczonego przez katolików i prawos³awnych œw. Miko³aja z jego relikwiami.
Miasto zwane jest „oknem na Wschód”, a jego patron okreœlany jest niekiedy
„œwiêtym jednoœci”.
„Chyba nigdy z tak wielk¹ moc¹ nie podniós³ siê g³os Papie¿a, aby b³agaæ o
pokój na Bliskim i Œrodkowym Wschodzie i piêtnowaæ dramatyczn¹ sytuacjê
chrzeœcijañskich mniejszoœci, którym grozi, ¿e zostan¹ stamt¹d wyeliminowane. I
chyba nigdy tak liczni i ciesz¹cy siê autorytetem przedstawiciele innych Koœcio³ów nie przy³¹czyli siê do Papie¿a rzymskiego, jak podczas spotkania ekumenicznego o charakterze niemal synodalnym, które odby³o siê w mieœcie, bêd¹cym
bram¹ na Wschód – w Bari, gdzie przechowywane s¹ relikwie œwiêtego biskupa
Miko³aja, od wielu wieków darzonego czci¹ przez ró¿ne wyznania chrzeœcijañskie” – relacjonowa³o z entuzjazmem „L`Osservatore Romano” .
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Wœród przedstawicieli Koœcio³ów prawos³awnych byli patriarchowie: Konstantynopola Bart³omiej I oraz Aleksandrii i ca³ej Afryki Teodor II, a tak¿e osoba numer dwa w Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej metropolita wo³oko³amski Hilarion, przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego, syryjski patriarcha Antiochii Ignacy Efrem II i
patriarcha-katolikos Asyryjskiego Koœcio³a Wschodu Mar Gewargis II. Przyby³o te¿ piêciu patriarchów katolickich Koœcio³ów wschodnich oraz administrator
apostolski £aciñskiego Patriarchatu Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa, a
tak¿e biskup Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Jordanii i Ziemi Œwiêtej –
Sani Ibrahim Azar i sekretarz generalny Bliskowschodniej Rady Koœcio³ów – dr
Souraya Bechealany.
Papie¿owi towarzyszyli kardyna³owie: Pietro Parolin – sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, Angelo Becciu – substytut ds. ogólnych, Leonardo Sandri – prefekt Kongregacji dla Koœcio³ów Wschodnich oraz Kurt Koch – przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
We wprowadzeniu do modlitwy papie¿ podkreœli³, ¿e spotkanie w Bari ma
charakter pielgrzymki i jest wyrazem solidarnoœci z chrzeœcijanami cierpi¹cymi na
Bliskim Wschodzie. Franciszek przypomnia³ znaczenie tego regionu dla cywilizacji, ca³ego chrzeœcijañstwa i religii monoteistycznych. Jednoczeœnie podkreœli³, ¿e
region ten jest dziœ teatrem wojen, przemocy, zniszczenia, okupacji i form fundamentalizmu, przymusowych migracji, ziemi¹ ludzi opuszczaj¹cych sw¹ ojczyznê.
„Istnieje zagro¿enie, ¿e obecnoœæ naszych braci i sióstr w wierze zostanie przekreœlona, oszpecaj¹c samo oblicze regionu, poniewa¿ bez chrzeœcijan Bliski Wschód
nie by³by Bliskim Wschodem” – powiedzia³ Franciszek.
Papie¿ nawi¹za³ do dokonanego wczeœniej przed relikwiami œw. Miko³aja
zapalenia lampy oliwnej, w której dwa p³omienie ³¹cz¹ siê w jeden – tzw. lampada uniflamma, bêd¹cej symbolem jednego Koœcio³a. „Wspólnie chcemy dziœ
rozpaliæ p³omieñ nadziei. Lampy, które z³o¿ymy bêd¹ znakiem œwiat³a, które
wci¹¿ œwieci w nocy. Chrzeœcijanie s¹ bowiem œwiat³em œwiata (por. Mt 5,14),
nie tylko wtedy, gdy wszystko wokó³ jest jasne, lecz równie¿ kiedy w mrocznych
momentach historii nie ulegaj¹ ciemnoœciom, które ogarniaj¹ wszystko, i posilaj¹
knotek nadziei oliw¹ modlitwy i mi³oœci. Gdy bowiem wyci¹gamy rêce ku niebu
w modlitwie i kiedy wyci¹gamy rêkê do brata, nie szukaj¹c w³asnej korzyœci,
wówczas p³onie i œwieci ogieñ Ducha, Ducha jednoœci, Ducha pokoju” – stwierdzi³ Franciszek.
Od pierwszych wieków region ten, „bêd¹cy skrzy¿owaniem dróg cywilizacji
i kolebk¹ wielkich religii monoteistycznych”, ma fundamentalne znaczenie dla tradycji chrzeœcijañskiej, a Franciszek powiedzia³ to raz jeszcze, rozpoczynaj¹c modlitwê ekumeniczn¹. „Tam przyby³ nawiedziæ nas Pan, «S³oñce wschodz¹ce z wysoka». Stamt¹d rozesz³o siê na ca³y œwiat œwiat³o wiary. Tam wytrysnê³y œwie¿e
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Ÿród³a duchowoœci i monastycyzmu. Tam s¹ zachowywane wyj¹tkowe staro¿ytne
rytua³y i bezcenne bogactwa sztuki sakralnej i teologii, tam znajduje siê dziedzictwo wielkich Ojców w wierze’” – powiedzia³ papie¿. Podkreœli³, ¿e ten skarb musimy strzec „ze wszystkich naszych si³, bowiem na Bliskim Wschodzie s¹ korzenie
naszych dusz”.
Jednak, jak stwierdzi³ papie¿, na te udrêczone ziemie opad³a „gêsta zas³ona
mroków: wojna, przemoc i zniszczenia, okupacje i fundamentalizmy ró¿nego rodzaju, przymusowe migracje i opuszczenia, wszystko to przy milczeniu wielu i
przy wspó³udziale licznych”. Bliski Wschód tym samym „sta³ siê ziemi¹ ludzi, którzy opuszczaj¹ w³asn¹ ojczyznê. I istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e obecnoœæ naszych
braci i sióstr w wierze zostanie wymazana, co oszpeci oblicze tego regionu, bowiem Bliski Wschód bez chrzeœcijan nie by³by Bliskim Wschodem” – powiedzia³
Papie¿.
Papie¿ usilnie prosi³ o pokój, powtarzaj¹c, ¿e „obojêtnoœæ zabija, a my chcemy byæ g³osem, który sprzeciwia siê zbrodni obojêtnoœci”, tak¿e g³osem tych, którzy mog¹ tylko „po³ykaæ ³zy”, podczas gdy inni depcz¹ ten region, „¿¹dni w³adzy i
bogactw”.
Podczas Liturgii S³owa odprawionej m.in. w jêzykach: angielskim, francuskim, greckim, arabskim, asyryjskim, ormiañskim i koptyjskim odczytano m.in.
fragment 12 rozdzia³u Listu do Rzymian dotycz¹cy mi³oœci nieprzyjació³ oraz odœpiewano fragment Ewangelii œw. Marka, w którym Jezus wypowiada osiem b³ogos³awieñstw.
W modlitwie wiernych proszono Boga za wszystkie kraje i wspólnoty Bliskiego Wschodu cierpi¹ce z powodu konfliktów i przemocy, aby zapanowa³ w nich
duch jednoœci i pojednania, za chrzeœcijan Bliskiego Wschodu, by budowali ¿ywe i
mocne wspólnoty, za ca³¹ rodzinê ludzk¹, chorych, ubogich, m³odzie¿, uchodŸców,
przeœladowanych i rz¹dz¹cych, by Bóg natchn¹³ ich duchem pokoju i sprawiedliwoœci.
Zgromadzeni, ka¿dy w swoim jêzyku, odmówili modlitwê „Ojcze nasz” i w
milczeniu wypowiadali osobiste intencje. Nastêpnie grupa m³odych wrêczy³a patriarchom zapalone lampy pokoju umieszczone na podstawach, na których znajdowa³ siê rysunek ga³¹zki oliwnej i s³owo „pokój”.
Po modlitwie papie¿ i patriarchowie pojechali ponownie do bazyliki, gdzie
odby³o siê ponad dwugodzinne spotkanie przy drzwiach zamkniêtych. Do dyskusji
wprowadzi³ abp Pierbattista Pizzaballa, administrator apostolski Patriarchatu
£aciñskiego Jerozolimy.
Po zakoñczeniu braterskich rozmów Franciszek jeszcze raz przemówi³, tym
razem na dziedziñcu bazyliki œw. Miko³aja: „Koniec z korzyœciami nielicznych
kosztem wielu! Koniec z okupacj¹ ziem, która rozdziera ludy! Koniec z dominacj¹
prawd cz¹stkowych nad nadziejami ludzi! Koniec z wykorzystywaniem Bliskiego
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Wschodu dla zysków obcych Bliskiemu Wschodowi!”, wo³a³, po raz kolejny potêpiaj¹c fundamentalizm i fanatyzm, które pos³uguj¹c siê „pretekstami religijnymi, w
rzeczywistoœci zniewa¿y³y imiê Boga”, a tak¿e wyœcig zbrojeñ, ¿¹dzê zysku i
wszechw³adzê rynku energii.
Papie¿ domaga³ siê ochrony mniejszoœci i zachowania od sporów i napiêæ
œwiêtego miasta, Jerozolimy, „której status quo wymaga uszanowania”, zgodnie z
postanowieniami miêdzynarodowymi i proœbami wspólnot chrzeœcijañskich.
Wszystko po to, a¿eby, tak jak po potopie, mog³a znów zapanowaæ nadzieja, a Bliski Wschód zamieni³ siê w „arkê pokoju”.
Grzegorz Polak
(Na podstawie serwisu KAI i elektronicznej wersji „L`Osservatore Romano”)
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RAPORT Z CZWARTEJ FAZY
MIÊDZYNARODOWEGO DIALOGU
KATOLICKO-REFORMOWANEGO
(2011 – 2015)1
USPRAWIEDLIWIENIE I SAKRAMENTALNOŒÆ
CHRZEŒCIJAÑSKA WSPÓLNOTA JAKO
NARZÊDZIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Wstêp
1.
„Usprawiedliwienie i sakramentalnoœæ. Chrzeœcijañska wspólnota
jako narzêdzie sprawiedliwoœci” – to temat czwartej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Katolicko-Reformowanego, który odby³ siê pod auspicjami Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan (PCPCU) i Œwiatowej Wspólnoty Koœcio³ów Reformowanych (WCRC) w latach 2011-2015. Podczas tych spotkañ przedstawiciele Koœcio³a Katolickiego i Koœcio³ów Reformowanych analizowali ró¿ne wymiary tego
tematu. W Rzymie w 2011 roku wprowadzeniem do dyskusji by³ temat „Usprawiedliwienie: reformowane i katolickie (historycznie i wspó³czeœnie)”. Temat „Usprawiedliwienie i sakramentalnoœæ” koncentrowa³ siê na sakramencie chrztu i Eucharystii lub Wieczerzy Pañskiej i stanowi³ motyw przewodni spotkania w Decatur,
Georgia (USA) w 2012 roku. W roku 2013 w South Bend, Indiana (USA) kontynu1
Na proœbê Kongregacji Nauki Wiary w niniejszym sprawozdaniu nazwa „Koœció³ Katolicki” dotyczy
wspólnoty, która jest te¿ znana jako Koœció³ Rzymskokatolicki, natomiast s³owo „katolicki” z ma³ej litery dotyczy ca³ego Koœcio³a w rozumieniu Credo.
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owaliœmy obrady zatytu³owane „Usprawiedliwienie i uœwiêcenie” w kontekœcie
nauczycielskiego autorytetu Koœcio³a. Podczas czwartego spotkania w Coatbridge
w Szkocji w 2014 roku grupa dialogu dyskutowa³a o zwi¹zku pomiêdzy usprawiedliwieniem a sprawiedliwoœci¹, rozmawia³a o wstêpnej wersji pierwszego rozdzia³u i zaproponowa³a plan ca³ego tekstu. W Gandawie w Belgii w 2015 roku po
przedstawieniu kilku krótkich referatów na temat poszczególnych punktów, które
zosta³y uznane za wymagaj¹ce szczególnej uwagi, poprawiono pocz¹tkow¹ wersjê
ca³ego sprawozdania, przydzielono zadania i ustalono plan ostatecznej korekty
oraz czas zakoñczenia dokumentu.
2.
Ostatni etap podejmuje dialog, który zosta³ zapocz¹tkowany podczas
nieformalnych dyskusji pomiêdzy cz³onkami Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych i Koœcio³a Katolickiego w Uppsali w Szwecji w 1968 roku. Obie
wspólnoty by³y przekonane, ¿e w kontekœcie nowej sytuacji stworzonej przez II
Sobór Watykañski (1962-1965) nadszed³ dobry czas na to, by przejœæ z oficjalnymi
rozmowami na poziom miêdzynarodowy. Na pierwsze spotkanie wybrano temat:
„Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i œwiecie” (1970-1977), który zajmowa³ siê sprawami chrystologicznymi i eklezjologicznymi, Eucharysti¹ i s³u¿b¹. Drugi etap dialogu „Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a” (1984-1990) d¹¿y³ do poszerzenia rozmów o eklezjologiê, skupiaj¹c siê zw³aszcza na zwi¹zku pomiêdzy Ewangeli¹ a
Koœcio³em w jego roli s³u¿ebnej i pos³uguj¹cej. Uznano, ¿e sk³ada siê ona z g³oszenia Ewangelii i celebracji sakramentów. G³oszenie Ewangelii mia³o najwiêksze
znaczenie w Koœcio³ach Reformowanych i okreœla³o ich rozumienie Koœcio³a jako
„tworu S³owa” (creatura verbi). Kategoria sakramentu by³a kluczowa dla katolickiego rozumienia Koœcio³a okreœlanego jako „sakrament ³aski” (sacramentum gratiae). Najwa¿niejszym osi¹gniêciem tego etapu by³o wzajemne uznanie, ¿e te dwie
koncepcje Koœcio³a siê uzupe³niaj¹; S³owo i sakrament s¹ konieczne do w³aœciwego zrozumienia Koœcio³a. Na trzecim etapie dialogu „Koœció³ jako wspólnota
wspólnego œwiadectwa dla Królestwie Bo¿ym” (1998-2005) obie wspólnoty stara³y siê rzuciæ œwiat³o na eklezjologiê i chrzeœcijañskie œwiadectwo poprzez rozszerzone studium biblijne dotycz¹ce Królestwa Bo¿ego. Tego wyboru dokonano z
dwu powodów: metodologicznego i tematycznego. Po pierwsze w tym okresie
ruch ekumeniczny zacz¹³ stawiaæ pytania o cel dialogu: w jaki sposób walka o to,
by pokonaæ podzia³y w zakresie wiary i praktyki chrzeœcijañskiej, odnosi siê do
starañ o to, by pokonaæ podzia³y pomiêdzy spo³eczeñstwami, narodami, kulturami i
religiami w dzisiejszym œwiecie2. Poniewa¿ Królestwo Bo¿e i powszechne zapanowanie pokoju, które stanowi cel ca³ego stworzenia, w tajemniczy sposób ogarnia
2
Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2016 z. 1 (78), nr 7.
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wszystkie kultury, spo³eczeñstwa, narody i religie, uznano, ¿e ten temat dobrze
wpisuje siê w te troski. Po drugie temat okaza³ siê interesuj¹cy z uwagi na jego
korzenie biblijne i patrystyczne, relatywne pomijanie go po obu stronach reformacyjnego podzia³u i ze wzglêdu na to, ¿e móg³ zaspokoiæ nadzieje wspó³czesnych
chrzeœcijan na wiêkszy pokój, sprawiedliwoœæ i pokój w Duchu Œwiêtym (Rz 14,7)
w niespokojnym œwiecie3.
3.
W jaki sposób temat „Usprawiedliwienie i sakramentalnoœæ. Chrzeœcijañska wspólnota jako narzêdzie sprawiedliwoœci” stanowi kontynuacjê wczeœniejszych spotkañ? Aby odpowiedzieæ na to pytanie, trzeba zauwa¿yæ postêp w
pierwszej dekadzie tego stulecia, zw³aszcza od czasu trzeciego etapu naszego dialogu w 2005 roku. Ten postêp zasadniczo wp³yn¹³ na wybór niniejszego tematu.
4.
W dniu 31 paŸdziernika 1999 roku Œwiatowa Federacja Luterañska i
Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan podpisa³y „Wspóln¹ deklaracjê w sprawie
nauki o usprawiedliwieniu” w Augsburgu w Niemczech. By³ to owoc trzydziestoletniego obustronnego dialogu na temat doktryny uznawanej za jedn¹ z najwa¿niejszych w dysputach w czasach Reformacji. Ten konsens by³ i nadal jest uznawany
za kamieñ milowy na ekumenicznej drodze, któr¹ wspólnie przebyli katolicy i luteranie. To historyczne wydarzenie mia³o ekumeniczne reperkusje dla innych Koœcio³ów nie uczestnicz¹cych w procesie, którego kulminacjê stanowi³a „Wspólna
deklaracja”. Z tego powodu sygnatariusze zaprosili Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów
Metodystycznych (ŒRKM) i Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych
(ŒAKR) wraz z obserwatorami z Komisji ds. Wiary i Ustroju Œwiatowej Rady Koœcio³ów na teologiczne konsultacje w Columbus w stanie Ohio (USA) w 2001
roku. Cel tego zaproszenia by³ dwojaki: (1) przes³anie „Wspólnej deklaracji w
sprawie nauki o usprawiedliwieniu” do Koœcio³ów dla potrzeb oceny teologicznej;
i (2) okreœlenie ich sposobu zaanga¿owania w tocz¹c¹ siê dyskusjê oraz ostatecznie
zaproszenie ich do przy³¹czania siê do „Wspólnej deklaracji”. Delegaci ŒRKM
otrzymali tekst „Wspólnej deklaracji”, która zaakceptowa³a go w lipcu 2006 roku
podczas œwiatowej konferencji w Korei Po³udniowej w Seulu.
5.
ŒAKR przyj¹³ nieco inn¹ postawê wobec „Wspólnej deklaracji”. Z
uwagi na historyczne oddanie doktrynie o usprawiedliwieniu i jej konsekwencji dla
¿ycia osobistego i spo³ecznego, Koœcio³y reformowane zosta³y zaproszone do czterostronnej komisji badawczej; oczekiwano, ¿e ich perspektywa przyczyni siê do
szerszego ekumenicznego zrozumienia usprawiedliwienia. Jednak w tym okresie
komisja nie zosta³a zwo³ana. Nieoficjalnymi reakcjami na „Wspóln¹ deklaracjê”
3

Tam¿e, nr 17.
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by³y trzy prezentacje podczas konsultacji w Columbus4. Ponadto Komisja Europejskiego Obszaru ŒAKR mianowa³a Teologiczn¹ Podkomisjê po konsultacji w Columbus, aby zajê³a siê doktryn¹ o usprawiedliwieniu z perspektywy reformowanej,
a zw³aszcza zwi¹zkiem pomiêdzy usprawiedliwieniem i sprawiedliwoœci¹. Jej
sprawozdania zosta³y potem zebrane w ksi¹¿ce opublikowanej w 2009 roku5. Jednak ŒAKR nie zaj¹³ oficjalnego stanowiska w sprawie „Wspólnej deklaracji”.
6.
Nastêpny rok by³ œwiadkiem wa¿nego wydarzenia w historii œwiatowej rodziny Koœcio³ów reformowanych: w 2010 roku Œwiatowy Alians Koœcio³ów
Reformowanych i Reformowana Rada Ekumeniczna (RRE) zorganizowa³y Waln¹
Radê Zjednoczeniow¹ w Grand Rapids w USA w stanie Michigan, której celem
by³o zjednoczenie tych dwu organów w Œwiatow¹ Wspólnotê Koœcio³ów Reformowanych (ŒWKR). Ta nowa wspólnota Koœcio³ów reformowanych, prezbiteriañskich, kongregacjonalnych, waldensów, zjednoczonych i znajduj¹cych siê w procesie jednoczenia by³a owocem procesu, który dla ŒAKR rozpocz¹³ siê w Accra w
Ghanie w 2004 roku, a dla RRE w Utrechcie w Holandii w 2005 roku.
7.
To wydarzenie pozwoli³o nowej ŒWKR dowiedzieæ siê, co jej cz³onkowie myœl¹ o wa¿nych dla nich sprawach. Ka¿dy z delegatów mia³ daæ konkretn¹
odpowiedŸ na przydzielony sobie temat, w tym dotycz¹cy „chrzeœcijañskiej jednoœci i zaanga¿owania ekumenicznego”. Delegaci nalegali, by przysz³e spotkania
ekumeniczne skupi³y siê na konsekwencjach teologicznego stanowiska w zakresie
dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci na œwiecie. Z uwagi na temat nadchodz¹cego
etapu dialogu katolicko-reformowanego o usprawiedliwieniu, delegaci zauwa¿yli,
i¿ istnieje konieczny zwi¹zek pomiêdzy sprawiedliwoœci¹ a usprawiedliwieniem.
Usprawiedliwienie, które dokona³o siê w Jezusie Chrystusie dziêki Bo¿emu dzia³aniu, wzywa i zobowi¹zuje usprawiedliwionych do pracy na rzecz sprawiedliwoœci
na œwiecie. Dzisiaj Koœcio³y reformowane widz¹ „usprawiedliwienie” i „sprawiedliwoœæ” jako nieod³¹czne wobec siebie. Zatem w ¿adnym ustalonym oœwiadczeniu termin „sprawiedliwoœæ” nie mo¿e wyjœæ poza doktrynalny konsens na temat
usprawiedliwienia. Nawet „Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” mówi o potrzebie wyjaœnienia dalszych punktów doktrynalnych, w tym relacji
pomiêdzy usprawiedliwieniem a etyk¹ spo³eczn¹6. W tym duchu czêœæ delegatów
by³a gotowa przeanalizowaæ, co przy³¹czenie siê do „Wspólnej deklaracji” mo¿e

Por. Páraic Réamonn, ,,Introduction,” Reformed World 52 no. 1 (2002), 1-4.
Michael Weinrich and John P. Burgess, eds., What is Justification about? Reformed Contributions to an
Ecumenical Theme, Grand Rapids, Eerdmans, 2009.
6
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (1997), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
1997 z. 2 (40), nr 43.
4
5
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oznaczaæ dla Koœcio³ów reformowanych. Nowe oœwiadczenie w sprawie usprawiedliwienia mog³oby stanowiæ podstawê teologiczn¹ dla zaanga¿owania siê Koœcio³ów reformowanych na rzecz sprawiedliwoœci. Ponadto do³¹czenie takiego aneksu
do „Wspólnej deklaracji” w akcie przy³¹czenia siê do niej, by³oby wa¿ne symbolicznie z uwagi na piêæsetlecie pocz¹tków Reformacji w 2017 roku.
8.
Od czasu podpisania „Wspólnej deklaracji” w 1999 roku kilka wa¿nych wydarzeñ zwi¹zanych z tematem tego etapu dialogu mia³o miejsce równie¿
w Koœciele Katolickim. Po pierwsze wielki jubileusz 2000 roku zwróci³ szczególn¹ uwagê na kontakty ekumeniczne, a w swej pojubileuszowej adhortacji
„Novo millennio ineunte” (2001) papie¿ Jan Pawe³ II podczas pojubileuszowej
pielgrzymki wyrazi³ nadziejê na odnowione ekumeniczne zaanga¿owanie. Ponadto pierwsza dekada nowego tysi¹clecia dostarczy³a wielu okazji do dalszej
refleksji na temat „Wspólnej deklaracji” w ramach Koœcio³a Katolickiego i innych wspólnot chrzeœcijañskich, jak wspomniano powy¿ej. Po trzecie podczas
tego dziesiêciolecia odby³y siê synody katolickich biskupów poœwiêcone Eucharystii (2005) i S³owu Bo¿emu (2008); oba zaowocowa³y wa¿n¹ literatur¹ teologiczn¹ i oficjalnym nauczaniem na temat S³owa i sakramentu. Po czwarte pontyfikat Benedykta XVI (2005-2013) charakteryzowa³y nie tylko liczne spotkania i
inicjatywy ekumeniczne, ale równie¿ trzy encykliki – „Deus caritas est” (2005),
„Spe salvi” (2007) i „Caritas in veritate” (2009) – które zawiera³y wa¿ny materia³ biblijny i teologiczny, jeœli chodzi o tematy wybrane dla tej fazy dialogu. Na
przyk³ad znaczenie, jakie nadaje siê katolickiej nauce spo³ecznej i teologicznym
fundamentom sprawiedliwego spo³eczeñstwa, odnosz¹ siê do trzeciej fazy dialogu i stanowi¹ jeden z g³ównych tematów dla Koœcio³ów reformowanych w ostatnich latach. Ponadto specjalny rok œwiêtego Paw³a (czerwiec 2008 – czerwiec
2009) da³ wiele okazji do refleksji nad pismami œwiêtego Paw³a, a w szczególnoœci by³ to cykl katechez papie¿a Benedykta o doktrynie usprawiedliwienia wg
œwiêtego Paw³a7. Nastêpnie dzia³ania papie¿a Franciszka potwierdzi³y niektóre
tu wspomniane tematy.

7
Podczas „roku wiary” og³oszonego przez papie¿a Benedykta, ¿eby upamiêtniæ 50. rocznicê otwarcia Soboru Watykañskiego II, pierwsza encyklika Franciszka „Lumen Fidei” (2013) nie tylko uzupe³ni³a nauczanie Benedykta o mi³oœci i nadziei, ale dobrze wspó³brzmia³a z tematem usprawiedliwienia z wiary. W adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” (2013) Franciszek wzywa do odnowionego g³oszenia Ewangelii w
kontekœcie wielu spo³ecznych wyzwañ dzisiejszego œwiata i poœwiêca ca³y rozdzia³ „Spo³ecznemu wymiarowi
ewangelizacji” (176-258). Pisze, ¿e „wszyscy chrzeœcijanie, tak¿e pasterze, s¹ wezwani, by troszczyæ siê
o budowê lepszego œwiata”. Jest to zadanie, w którym Koœció³ Katolicki „³¹czy «swoje wysi³ki na polu spo³ecznym z bogatym zaanga¿owaniem innych Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych, zarówno w dziedzinie refleksji
doktrynalnej, jak i na poziomie praktycznym» (183). „Evangelii gaudium” (dostêp 1 marca 2018) Pe³en tekst
„Lumen fidei” https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html.
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9.
Zatem ró¿norakie wydarzenia zachodz¹ce w obu wspólnotach otworzy³y drogê do zapocz¹tkowania nowej czwartej fazy dwustronnego dialogu. Temat usprawiedliwienia przez wiarê zosta³ oczywiœcie wybrany z uwagi na ró¿ne
rozmowy pomiêdzy nami dotycz¹ce „Wspólnej deklaracji”, które pozosta³y niedokoñczone podczas pierwszej dekady naszego wieku zgodnie z tym, co przedstawiliœmy powy¿ej. Ponadto zbie¿noœæ, któr¹ odkryliœmy i pog³êbiliœmy na poprzednich dwu etapach dotycz¹cych komplementarnoœci S³owa i sakramentu, stanowi³a
interesuj¹c¹ perspektywê do dalszych badañ, w jaki sposób te dwa kluczowe wymiary ¿ycia koœcielnego mog¹ odnosiæ siê do usprawiedliwienia przez wiarê i
uœwiêcenia. Fakt, ¿e wierni Koœcio³ów reformowanych i katolickiego widz¹ nierozerwaln¹ wieŸ pomiêdzy usprawiedliwieniem i uœwiêceniem oraz ich bliskie powi¹zanie ze S³owem i sakramentem, obiecywa³o nowy poziom zbli¿enia pomiêdzy
nami. W koñcu ¿ywe zainteresowanie obu naszych wspólnot rol¹ Koœcio³a jako
narzêdzia sprawiedliwoœci prowadzi³o tê intryguj¹c¹ intuicjê, ¿e usprawiedliwienie
i chrzeœcijañskie dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci na œwiecie musz¹ byæ ze sob¹
blisko powi¹zane. Te rozwa¿ania poprowadzi³y do zbadania zwi¹zków pomiêdzy
usprawiedliwieniem i uœwiêceniem oraz pos³ug¹ S³owa i sakramentu. Chcieliœmy
w tej perspektywie wyjaœniæ rolê chrzeœcijan i Koœcio³a jako ca³oœci jako narzêdzi
sprawiedliwoœci w œwiecie.
10.
Powy¿sze refleksje na temat historii wyjaœniaj¹, dlaczego czwarty
etap dialogu poœwiêcono tematowi „Usprawiedliwienie i sakramentalnoœæ: chrzeœcijañska wspólnota jako narzêdzie sprawiedliwoœci”. Zgodnie z tym nasze sprawozdanie sk³ada siê nastêpuj¹cych rozdzia³ów: I. Usprawiedliwienie i uœwiêcenie;
II. Usprawiedliwienie i uœwiêcenie poprzez koœcieln¹ pos³ugê S³owa i sakramentu;
III. Usprawiedliwienie, uœwiêcenie i chrzeœcijañskie dzia³anie na rzecz sprawiedliwoœci w œwiecie.

Rozdzia³ pierwszy
Usprawiedliwienie i uœwiêcenie
11.
Doktryna usprawiedliwienia przez wiarê zajmowa³a najwa¿niejsze
miejsce w sporach czasów Reformacji. Centralnoœæ tej doktryny zosta³a potwierdzona we „Wspólnej deklaracji” podpisanej przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹
i Koœció³ Katolicki dnia 31 paŸdziernika 1999 roku. Wielu cz³onków ŒAKR wyra-
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¿a³o ró¿norakie, a nawet krytyczne opinie na temat tego dokumentu. Natomiast
nowo powsta³a ŒWKR zgodzi³a siê potem na podkreœlenie znaczenia doktryny o
usprawiedliwieniu przez wiarê. Na wczeœniejszym etapie dialogu katolicko-reformowanego odnotowano zgodê pomiêdzy nami co do trynitarnych i chrystologicznych podstaw usprawiedliwienia i uœwiêcenia, co uznaliœmy za dobry punkt wyjœcia do dalszych refleksji.
Przed wszystkimi ludŸmi, naszymi braæmi i siostrami, zwiastujemy œmieræ
Pana (por. 1 Kor 11,26) i Jego zmartwychwstanie (por. Rz 10,9; Dz 2,32; 3,15). W
tej tajemnicy œmierci i zmartwychwstania wyznajemy wydarzenie, które ratuje
ludzkoœæ, tzn. wyzwala j¹ z niedoli, w której znajduje siê z powodu grzechu, i w³¹cza j¹ do wspólnoty ¿ycia z Bogiem. … W swoim ¿yciu i swojej œmierci Jezus zostaje objawiony jako Syn par excellence Bo¿y, Ten, który jako jedyny zna Ojca, a
Ojciec jako jedyny zna Jego (por. Mt 11,27), który do Boga potrafi siê zwracaæ s³owami: „Abba, Ojcze” (Mk 14,36)… Wreszcie dzie³o Jezusa, Syna, objawia nam
rolê Ducha, który jest wspólny Jemu i Ojcu. On ods³ania nam, ¿e Bóg jest trój-jedyny… Przez ¿ycie, œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa Duch Œwiêty staje siê
wspólnym darem Ojca i Syna dla ludzkoœci8.
12.
Kolejne paragrafy tego samego raportu9 przedstawiaj¹ materia³ dotycz¹cy usprawiedliwienia i uœwiêcenia. Od Jezusa Chrystusa, jedynego poœrednika pomiêdzy Bogiem a ludzkoœci¹, pochodzi ³aska, dziêki której zostajemy usprawiedliwieni przez wiarê i doprowadzeni do wspólnoty z Bogiem przez jednego
Ducha Œwiêtego. Nastêpnie ta sama grupa dialogu wyzna³a, ¿e przyjêcie w wierze
usprawiedliwienia jest samo z siebie darem ³aski. „Poleganie w przypadku zbawieniu na czymœ innym ni¿ wiara oznacza³oby pomniejszenie pe³ni osi¹ganej i oferowanej w Jezusie Chrystusie”10.
13.
Ta wiara, dziêki której otrzymujemy usprawiedliwienie, nasze u³askawienie, oswobodzenie i ¿ycie z Bogiem11 to wiara „¿ywa i ¿yciodajna12”, która w
sposób darmowy przyjmuje ³askê i „aktywnie sk³ada œwiadectwo”, poniewa¿ dzia³a w mi³oœci (por. Ga 5,6). Zatem usprawiedliwienie mo¿na postrzegaæ jako wydaj¹ce dobre uczynki. „Usprawiedliwieni na skutek darmowego daru wiary mo¿emy
¿yæ wed³ug sprawiedliwoœci”13 i „oddani wdziêcznoœci i pos³udze przynosimy
owoce warte tej ³aski”, któr¹ przyjêliœmy. W zwi¹zku z tym na poprzednim etapie
Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a, “Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2000 z. 2 (46), nr 68, 73-75.
Tam¿e, nr 77-79.
10
Tam¿e, nr 77.
11
Tam¿e, nr 78.
12
Tam¿e, nr 77.
13
Tam¿e, nr 79.

8

9
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dialogu uznano, ¿e „usprawiedliwienie z wiary przynosi ze sob¹ dar uœwiêcenia, w
którym mo¿emy stale wzrastaæ, poniewa¿ ono daje ¿ycie, sprawiedliwoœæ i wolnoœæ”14. Zatem Jezus Chrystus jest nie tylko jedynym poœrednikiem, ale te¿ „jedyn¹
drog¹”, na której mo¿emy prowadziæ ¿ycie podobaj¹ce siê Bogu.

A) Usprawiedliwienie i uœwiêcenie:
perspektywa reformowana
14.
Pocz¹tkowo tradycja reformowana opracowa³a swoje rozumienie
usprawiedliwienia w XVI wieku zgodnie z doktryn¹ Marcina Lutra, ¿e tylko
Chrystus jest nasz¹ sprawiedliwoœci¹, któr¹ przyjmujemy wy³¹cznie przez wiarê,
a nie przez w³asne uczynki. Jan Kalwin nawet nazwa³ usprawiedliwienie „g³ównym zawiasem, na którym spoczywa religia”15. Ponadto w dzie³ach Kalwina i w
takich konfesyjnych dokumentach jak „Konfesja belgijska” (1561), „Katechizm
heidelberski” (1563), „Druga konfesja helwecka” (1566) i „Westminsterskie wyznanie wiary” (1647) widaæ g³êbok¹ troskê o uœwiêcenie, ten proces wzrostu w
œwiêtoœci, który reformowani uznaj¹ za wa¿ny acz odrêbny aspekt ¿ycia chrzeœcijañskiego. Od XVI wieku po czasy obecne ta podwójna ³aska usprawiedliwienia i uœwiêcenia charakteryzuje reformowane zrozumienie zbawienia i fakt, ¿e te
dwa aspekty powinny byæ postrzegane jako ró¿ne lecz nigdy oddzielne. Ostatnie
dokumenty konfesyjne kontynuuj¹ ten podwójny akcent, jednak z regu³y nie u¿ywaj¹ tych okreœleñ, wybieraj¹c w zamian takie s³owa jak „uwolnienie” i
„s³u¿ba”16.
15.
Jezus Chrystus jest fundamentem i treœci¹ naszego usprawiedliwienia.
Punktem wyjœcia dla reformowanych do zrozumienia usprawiedliwienia jest fakt,
¿e sam Chrystus jest nasz¹ sprawiedliwoœci¹ (por. 1 Kor 1,30). Wed³ug tradycji reformowanej sprawiedliwoœæ Chrystusa, któr¹ otrzymujemy, zasadza siê na Jego
doskona³ym pos³uszeñstwie, które definiuje siê jako czynne i bierne. Dziêki czynnemu pos³uszeñstwu doskonale wype³ni³ Prawo poprzez mi³oœæ wobec Boga i ludzi, zw³aszcza potrzebuj¹cych. Dok³adnie do takiego w³aœnie celu zostaliœmy
stworzeni przez Boga, jednak poniewa¿ w wiêkszym lub mniejszym stopniu nam
siê to nie udaje, stajemy przed sprawiedliwym s¹dem Bo¿ym potêpieni jako
grzesznicy. Jednak ze wzglêdu na to, pos³uszeñstwo Chrystusa ma te¿ charakter
Tam¿e, nr 79.
Institutes of the Christian Religion, wyd. John T. McNeill, Philadelphia, Westminster Press, 1960,
3.11.1, 726.
16
The Theological Declaration of Barmen, 2 i The Confession of 1967 (Presbyterian Church (USA),
Section C. Dla tych i wszystkich kolejnych odniesieñ do dokumentów konfesyjnych, które pojawi¹ siê w tym
sprawozdaniu, por. Book of Confessions, Louisville, KY, Geneva Press, 1996.
14

15
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bierny. Wskutek biernego pos³uszeñstwa Chrystus zgodzi³ siê ponieœæ poprzez
mêkê i œmieræ na krzy¿u sprawiedliw¹ karê wynikaj¹c¹ z Prawa i wymierzon¹
przeciwko grzechowi po to, ¿ebyœmy uzyskali przebaczenie.
16. Chrystus zosta³ wydany na œmieræ za nasze grzechy i wskrzeszony z
martwych dla naszego usprawiedliwienia (Rz 4,25). W œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jesteœmy jednoczeœnie os¹dzeni i potêpieni za nasze grzechy
oraz przyjêci w ³asce, postawieni w nowym ¿yciu przed Bogiem i z Bogiem. Na
podstawie tego, co Chrystus uczyni³ i przeszed³ dla nas i w miejsce nas, Bóg okazuje mi³osierdzie wobec naszych grzechów i nie poczytuje ich nam, lecz poczytuje
nam sprawiedliwoœæ Chrystusa (por. 2 Kor 5,19)17. W tym wydarzeniu zawiera siê
„cudowna wymiana” (commercium admirabile). Na krzy¿u Chrystus wzi¹³ na siebie nasz grzech i œmieræ (por. Rz 8,3-4), a powstaj¹c z martwych, daje nam sprawiedliwoœæ i ¿ycie.
17.
Sprawiedliwoœæ i ¿ycie Chrystusa s¹ nam dane ca³kowicie i zupe³nie
przez wiarê, która jednoczy nas z Chrystusem i czyni cz³onkami cia³a Koœcio³a.
Zostaj¹ one ofiarowane wierz¹cemu raz na zawsze w chrzcie i wraz z chrztem, a
potem co dzieñ na nowo. Wiara w Jezusa Chrystusa oznacza przyjêcie Go tak, jak
On nam siê ofiarowa³. Wed³ug Jana Kalwina Chrystus ofiarowa³ siebie nie tylko po
to, ¿eby nas oswobodziæ od grzechu i œmierci oraz przywróciæ nas do stanu ³aski z
Bogiem, ale te¿ po to, by odnowiæ nas przez swego Ducha, abyœmy prowadzili
nowe ¿ycie w mi³oœci i sprawiedliwoœci18. Dziêki naszemu zjednoczeniu z Chrystusem przez wiarê otrzymujemy zatem podwójn¹ korzyœæ (duplex gratia), to znaczy
usprawiedliwienie i uœwiêcenie.
18.
Podobnie jak usprawiedliwienie, uœwiêcenie jest ca³kowicie darem
³aski przyjmowanym przez wiarê. Uœwiêcaj¹ce dzia³anie Ducha Œwiêtego odzwierciedla siê w wierze, która jest ¿ywa, poniewa¿ „poznaje Chrystusa, który jest ¿ywy
i który o¿ywia oraz pokazuje, ¿e jest ¿ywa poprzez uczynki ¿ycia”19. Jest niemo¿liwe, by prawdziwa wiara pozostawa³a bezowocna, poniewa¿ wiara dzia³a w mi³oœci
(por. Ga 5,6) i rodzi pragnienie wykonywania tych uczynków, które Bóg nakazuje
w swoim S³owie20. Zatem nowe ¿ycie wiary charakteryzuje „ca³kowita radoœæ w
Bogu przez Chrystusa i silne pragnienie ¿ycia zgodnego z wol¹ Bo¿¹ we wszystkich dobrych uczynkach21 .
Druga konfesja helwecka, 15.
Institutes of the Christian Religion, 3.3.1., 592-93.
19
Druga konfesja helwecka, 15.
20
Konfesja belgijska 24.
21
Katechizm heidelberski, 90.
17

18
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19.
To nie znaczy jednak, ¿e nasze chodzenie w pos³uszeñstwie to coœ
wiêcej ni¿ ma³y pocz¹tek w nowym ¿yciu w wierze22. Chocia¿ uœwiêcenie jest nam
ofiarowane w ca³oœci i kompletnie, nigdy nie uda siê nam zupe³nie pokonaæ grzechu tu i teraz. Trwa nieustanna walka pomiêdzy cia³em, którego po¿¹dania s¹ niezgodne z Duchem, a Duchem, którego d¹¿enia s¹ sprzeczne z tym, co chce cia³o
(por. Ga 5,17). Zatem nowe ¿ycie wiary sk³ada siê nie tylko z uczynków mi³oœci i
sprawiedliwoœci, lecz równie¿ z pokuty trwaj¹cej ca³e ¿ycie. Chocia¿ moc grzechu
zosta³a z³amana, nadal musimy siê modliæ o przebaczenie grzechów, które codzienne pope³niamy, jako ci, którzy s¹ jednoczeœnie sprawiedliwi i grzeszni (simul iustus
et peccator). Ca³y czas musimy umieraæ (mortificatio) dla grzechu po to, ¿ebyœmy
mogli ¿yæ (vivificatio) dla Boga w mocy zmartwychwsta³ego Chrystusa (Rz 6,11).
„Albowiem mi³oœæ Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, ¿e skoro Jeden umar³
za wszystkich, to wszyscy pomarli. A w³aœnie za wszystkich umar³ po to, aby ci, co
¿yj¹, ju¿ nie ¿yli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umar³ i zmartwychwsta³.”
(2 Kor 5,14-15)
20. Bóg stale przebacza grzechy tym, którzy s¹ usprawiedliwieni i oni nigdy
nie mog¹ ostatecznie wypaœæ ze stanu usprawiedliwienia23. Poniewa¿ dary i wezwania Bo¿e s¹ nieodwo³alne (por. Rz 11,29), dar wiary obejmuje pewnoœæ zbawienia; wiara bez pewnoœci jest niepe³na. Jednak¿e nasza pewnoœæ nie pochodzi z
niczego z nas, a na pewno nie z naszych dobrych uczynków, a raczej opiera siê na
Chrystusie i obietnicach Bo¿ych. Nasza wytrwa³oœæ zasadza siê na obietnicy Boga,
¿e bêdzie wierny wobec nas w Chrystusie do samego koñca. „Mam w³aœnie ufnoœæ, ¿e Ten, który zapocz¹tkowa³ w was dobre dzie³o, dokoñczy go do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1,6). Z tego wzglêdu jesteœmy pewni tego, ¿e gdy sprawujemy
nasze zbawienie z bojaŸni¹ i dr¿eniem, to sam Bóg dzia³a w nas zgodnie ze swoim
upodobaniem (Flp 2,12-13).

B) Usprawiedliwienie i uœwiêcenie:
perspektywa katolicka
21.
Prezentacja katolickiej doktryny o usprawiedliwieniu wymaga analizy nauczania Soboru Trydenckiego (1547), II Soboru Watykañskiego (1962-1965)
oraz „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” (1999). Katolicy
wierz¹, ¿e ta doktryna rozwija siê i pog³êbia w toku historii, z jednej strony pozostaje zgodna z Pismem i Tradycj¹, a z drugiej coraz lepiej odpowiada potrzebom
22
23
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nowych kontekstów i zapytañ. Nauczanie Soboru Trydenckiego stanowi pierwsze
oficjalne i normatywne katolickie przedstawienie nauki o usprawiedliwieniu, II
Sobór Watykañski opracowa³ solidne chrystologiczne, antropologiczne i eklezjologiczne podstawy tego nauczania, natomiast „Wspólna deklaracja” stanowi jej oficjalne wyjaœnienie w kontekœcie dialogu ekumenicznego i jest autorytatywn¹ interpretacj¹.
22.
Odpowiadaj¹c krytycznie Reformatorom, Sobór Trydencki przyj¹³
kategoriê „usprawiedliwienia” wed³ug œwiêtego Paw³a, lecz przedtem to samo wydarzenie zbawcze zosta³o te¿ opisane przy pomocy takich zwrotów jak nowe ¿ycie,
odnowienie w Chrystusie i uœwiêcenie. Istotna treœæ dekretu potwierdza, ¿e usprawiedliwienie zale¿y wy³¹cznie od ³aski Bo¿ej, któr¹ przyjmujemy przez Jezusa
Chrystusa. To nauczanie stanowi³o kontynuacjê nauczania z pierwszego tysi¹clecia
skierowanego przeciwko b³êdom Pelagiusza. Od pocz¹tku samousprawiedliwienie
zostaje wykluczone, a Koœció³ stwierdza, ¿e zbawienie przez œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zosta³o zaoferowane ca³emu œwiatu. „Jednak chocia¿
Chrystus umar³ za wszystkich (2 Kor 5,15), to jednak nie wszyscy otrzymuj¹ korzyœci p³yn¹ce z Jego œmierci, lecz tylko ci, którym udzielane s¹ zas³ugi Jego Mêki”24.
Zas³ugi Chrystusa prowadz¹ do „przejœcia od stanu, w którym cz³owiek rodzi siê
jako dziecko pierwszego Adama do stanu ³aski i bycia przybranym jako dziecko
Bo¿e (por. Rz 8,15) poprzez drugiego Adama, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela”25. W przypadku doros³ych pocz¹tek usprawiedliwienia przypisuje siê ³asce
uprzedzaj¹cej Boga przez Jezusa Chrystusa. Odwracaj¹c siê od grzechów, doroœli
zgadzaj¹ siê i wspó³pracuj¹ z Bo¿¹ ³ask¹ i w ten sposób przygotowuj¹ siê do sakramentu chrztu, który udziela daru usprawiedliwienia26.
23.
Sobór Trydencki pos³uguje siê jêzykiem przyczynowoœci, aby opisaæ
usprawiedliwienie w sposób, który nadaje pierwszeñstwo Bo¿emu dzia³aniu27. Celem usprawiedliwienia (jego „ostateczn¹ przyczyn¹”) jest „chwa³a Boga i Chrystu-

24
Dekret o usprawiedliwieniu, 3 (1523). Dla tych i wszystkich odniesieñ do Ÿróde³ doktryny katolickiej
por. Henrici Denzinger, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, editio
XLIII. ET Heinrich Denzinger, Compendium of Creeds, Definitions, and Declarations on Matters of Faith and
Morals, eds., Peter Hünermann, Robert Fastiggi and Anne Englund Nash, 43rd edition, San Francisco, Ignatius
Press, 2012.
25
Ibid., 4 (1524).
26
Ibid., rozdzia³y 5 I 6. Katechizm Koœcio³a Katolickiego interpretuje znaczenie tej wspó³pracy nastêpuj¹co: “Usprawiedliwienie ustanawia wspó³pracê miêdzy ³ask¹ Bo¿¹ i wolnoœci¹ cz³owieka. Jej wyrazem ze
strony cz³owieka jest przyzwolenie wiary na S³owo Bo¿e, które wzywa do nawrócenia, oraz wspó³dzia³anie
mi³oœci z poruszeniem Ducha Œwiêtego, który go poprzedza i strze¿e”. Poznañ 1994, nr 1993.
27
Wszystkie cytaty przytoczone w tym punkcie s¹ zaczerpniête z Dekretu o usprawiedliwieniu,
7 (1528-31).
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sa oraz ¿ycie wieczne”. Dzia³aj¹cym („skuteczn¹ przyczyn¹”) jest „mi³osierny
Bóg, który ³askawie obmywa i uœwiêca (por. 1 Kor 6,11), opieczêtowuje i namaszcza obiecanym Duchem Œwiêtym”. „Przyczyn¹ zas³uguj¹c¹” jest „umi³owany i
jednorodzony Syn Bo¿y, nasz Pan Jezus Chrystus, który „gdy byliœmy wrogami
(Rz 5,10), ze wzglêdu na swoj¹ wielk¹ mi³oœæ, któr¹ nas umi³owa³ (Ef 4,2), wys³u¿y³ nam usprawiedliwienie przez swoj¹ najœwiêtsz¹ mêkê na drzewie krzy¿a i zaspokoi³ za nas Boga Ojca”. Chrzest odgrywa instrumentaln¹ rolê. Z tego tytu³u
uwa¿a siê go za „sakrament wiary”, poniewa¿ bez wiary „nikt nigdy nie jest usprawiedliwiony”. Formaln¹ przyczyn¹ usprawiedliwienia jest „sprawiedliwoœæ Bo¿a,
nie ta wed³ug której On sam jest sprawiedliwy, ale ta, zgodnie z któr¹ nas usprawiedliwia”.
24.
Usprawiedliwienie pozostaje darmowym darem ³aski, poniewa¿
„nic, co poprzedza usprawiedliwienie, ani wiara, ani uczynki nie zas³uguj¹ na
³askê usprawiedliwienia”28. W trakcie ¿ycia mo¿na „wzrastaæ w tej sprawiedliwoœci … otrzymanej dziêki ³asce Chrystusa”29, staraj¹c siê prowadziæ pobo¿ne
¿ycie (por. Tt 2,12), przestrzegaæ przykazañ (por.1 J 5,3) i wykonywaæ dobre czyny (2 P 1,10). Jednak nie wolno byæ aroganckim jeœli chodzi o zbawienie, lecz
raczej trzeba prosiæ o ³askê wytrwania30. Ostatecznie Bóg wynagradza tych, którzy „obfituj¹ w dobre czyny” (por. 1 Kor 15,58; Hbr 6,10; 10:22; 2 Tm 4,7), które
nigdy nie s¹ niezale¿ne od Chrystusa. Tak jak ¿ycie do winnej latoroœli p³ynie
przez ga³¹zki (por. J 15,5), tak samo ³aska Chrystusa „zawsze poprzedza, towarzyszy i pod¹¿a za naszymi dobrymi uczynkami, które bez niej nie mog³yby byæ
nigdy przyjemne dla Boga i zas³uguj¹ce”31. £askê uœwiêcaj¹c¹ traci siê przez
grzech œmiertelny, chocia¿ mo¿na nie utraciæ wiary. Pokutuj¹cy grzesznik odzyskuje tê ³askê poprzez sakrament pokuty, który w tym celu zosta³ ustanowiony
przez Chrystusa.
25.
Sobór Watykañski II potwierdza, ¿e Chrystus jest „punktem centralnym i celem” ludzkiego ¿ycia i ¿e tylko w Nim objawia siê tajemnica ludzkiej godnoœci, wspólnoty i dzia³ania. Odnosi siê to w pewnym sensie do chrystologicznej
troski wyra¿onej przez Reformatorów w s³owach solus Christus. Podobnie Koœció³
wierzy, ¿e klucz, centrum i cel ca³ej ludzkiej historii mog¹ zostaæ odnalezione w
naszym Panu i Mistrzu. Pan jest celem ludzkiej historii, g³ównym punktem pragnieñ historii i cywilizacji, centrum dla ludzkoœci, radoœci¹ wszystkich serc i wyTam¿e, 8 (1532).
Tam¿e, 10 (1535).
30
Tam¿e, 12-13 (1540-41).
31
Tam¿e, 16 (1545).
28

29
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pe³nieniem wszelakich aspiracji32. Ponadto wiarê rozumie siê jako ca³kowite powierzenie siê cz³owieka Bogu w odpowiedzi na samoobjawienie siê Boga. Bóg
objawia sam siebie, a nie tylko jakieœ prawdy lub wiedzê na swój temat. Zatem
wiara jest dobrowoln¹ odpowiedzi¹ na to samoobjawienie.
„Nale¿y okazaæ <<pos³uszeñstwo wiary>> (Rz 16,26; por. 1,5; 2 Kor 10,5-6)
Bogu, który objawia; jest to pos³uszeñstwo cz³owieka, który powierza samego siebie dobrowolnie Bogu, podporz¹dkowuj¹c swój intelekt i wolê Bogu, który objawia”33, dobrowolnie zgadzaj¹c siê na prawdê przez Niego objawion¹. Aby dokonaæ
takiego aktu wiary, ³aska Boska i wewnêtrzna pomoc Ducha Œwiêtego musi poprzedzaæ i wspomagaæ, poruszaj¹c serce i zwracaj¹c je ku Bogu, otwieraj¹c oczy
umys³u i daj¹c „radoœæ i pokój wszystkim przyjmuj¹cym i wierz¹cym prawdzie”34.
Duch Œwiêty nieustannie prowadzi wiarê do pe³ni poprzez swoje dary, aby doprowadziæ do coraz g³êbszego zrozumienia objawienia35.
Koœció³ jest ludem Bo¿ym, wspólnot¹ wierz¹cych, którzy na samoobjawienie siê Boga odpowiedzieli w wierze pod wp³ywem ³aski Ducha Œwiêtego36. To
nauczanie II Soboru Watykañskiego stanowi pog³êbienie wizji Soboru Trydenckiego odnoœnie zrozumienia wiary, któr¹ odnosi do chrystologicznych, antropologicznych i eklezjologicznych doktryn Koœcio³a Katolickiego. Obecnie nie uznaje siê
wiary jedynie za pierwszy krok w procesie usprawiedliwienia, która prowadzi do
przyjêcia chrztu.
26.
Zasadnicze elementy autentycznej interpretacji usprawiedliwienia,
która zosta³a oficjalnie przyjêta przez Koœció³ Katolicki we „Wspólnej deklaracji
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” zawieraj¹ nastêpuj¹ce stwierdzenia:
„grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez wiarê w zbawcze dzia³anie Boga w
Chrystusie” i „wszystko, co w cz³owieku poprzedza wolny dar wiary i po nim nastêpuje, nie jest podstaw¹ usprawiedliwienia i nie przyczynia siê do niego37”. „Odnowa sposobu ¿ycia jest koniecznym nastêpstwem usprawiedliwienia” i bez niej
„nie mo¿e byæ wiary”38. Zatem twierdz¹c, ¿e odnowa ¿ycia cz³owieka odbywa siê

32
Por. II Sobór Watykañski, Konstytucja duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym Gaudium
et spes , 10 i 45 (4310, 4345); por. 22, 32 i 38 (4322, 4332 i 4338).
33
I Sobór Watykañski, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius 3 (3008).
34
II Synod w Orange, can. 7 (377); I Sobór Watykañski, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej
Dei Filius 3 (3010).
35
II Sobór Watykañski, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym Dei verbum 5 (4205). Por. te¿
Posynodalna adhortacja apostolska Benedykta XVI o S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji Koœcio³a Verbum domini
(30 wrzeœnia 2010), zw³aszcza o Bogu, który przemawia (6-16), naszej odpowiedzi wiary wobec Boga, który
przemawia (22-25) oraz ca³a czêœæ druga o S³owie Bo¿ym w Koœciele Verbum in ecclesia (50-89).
36
Por. II Sobór Watykañski, Konstytucja dogmatyczna o Koœciele Lumen gentium, 9 (4122-24).
37
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu 25.
38
Tam¿e, 26.
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przez przyjêcie ³aski, katolicy nie przecz¹ temu, ¿e „Bo¿y dar ³aski w usprawiedliwieniu pozostaje niezale¿ny od ludzkiego wspó³dzia³ania”39. Ludzkie uczestnictwo
w przygotowaniu siê do przyjêcia usprawiedliwienia jest samo w sobie „dzia³aniem ³aski, a nie czynem cz³owieka wynikaj¹cym z w³asnych si³”40. Chocia¿ nie
pos³uguj¹ siê jêzykiem mówi¹cym o „pewnoœci zbawienia” (byæ mo¿e z uwagi na
ostro¿noœæ Soboru Trydenckiego wobec pospiesznych za³o¿eñ), to jednak katolicy
potwierdzaj¹, ¿e pomimo ludzkich s³aboœci nie mog¹ „nie uznawaæ S³owa Jego
obietnicy za godne zaufania”41.

C) Konsens i zbie¿noœæ
27.
Niezale¿nie od trudnoœci, które s¹ zawarte w poprzednich dwóch czêœciach, nasza refleksja nad tym tematem wraz ze wspólnym wyznaniem pochodz¹cym z drugiej fazy dialogu pozwala nam og³osiæ pe³n¹ zgodê z konsensem sformu³owanym we „Wspólnej deklaracji”: „Podzielamy wspóln¹ wiarê, ¿e usprawiedliwienie jest dzie³em trójjedynego Boga. Bóg pos³a³ na œwiat swojego Syna dla
zbawienia grzeszników. Wcielenie, œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa s¹ podstaw¹ i warunkiem usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie oznacza zatem, ¿e Chrystus sam jest nasz¹ sprawiedliwoœci¹, która staje siê naszym udzia³em z woli Ojca
przez Ducha Œwiêtego. Wspólnie wyznajemy: Tylko z ³aski i w wierze w zbawcze
dzia³anie Chrystusa, a nie na podstawie naszych zas³ug zostajemy przyjêci przez
Boga i otrzymujemy Ducha Œwiêtego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i
wzywa do dobrych uczynków”42.
28.
Ponadto wspólnie wyznajemy, ¿e doktryna o usprawiedliwieniu i
uœwiêceniu musi byæ postrzegana w ramach ca³ego objawienia chrzeœcijañskiego.
Pismo i jego wierna interpretacja w trakcie dziejów Koœcio³a wyznaj¹ zbawcze
dzia³anie Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego w przyniesieniu odkupienia ludzkoœci od
grzechu i œmierci oraz ich uœwiêceniu poprzez tê sam¹ bosk¹ ekonomiê. Zgadzamy
siê co do tego, ¿e istnieje wiele obrazów i metafor wykorzystywanych zarówno w
Piœmie jak i w naszych tradycjach do opisania zbawczej dzia³alnoœci oraz ¿e usprawiedliwienia nie mo¿na oddzielaæ od innych sposobów mówienia o zbawieniu, takich jak odkupienie, pojednanie, odnowienie, przebaczenie, nowe stworzenie i
Królestwo Bo¿e. Jednak¿e zgadzamy siê, ¿e doktryna o usprawiedliwieniu szczególnie celnie oddaje istotê Ewangelii.

Tam¿e, 24.
Tam¿e, 20.
41
Tam¿e, 36.
42
Tam¿e, 15.
39
40
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29.
Uznajemy równie¿ wspólnie, ¿e usprawiedliwienie i uœwiêcenie s¹
darmowymi darami przyjmowanymi przez wiarê i ¿e nie mo¿emy na nie zas³u¿yæ.
30.
Uznajemy te¿ wspólnie, ¿e usprawiedliwienie jest nieroz³¹czne od
uœwiêcenia, które oznacza przemianê grzesznika i jego decyzjê, by prowadziæ
¿ycie sprawiedliwe i pe³ne mi³oœci, odznaczaj¹ce siê pos³uszeñstwem przykazaniom i nauczaniu Jezusa. Ojcowie soborowi trydenccy nauczali, ¿e chrzeœcijanie
musz¹ d¹¿yæ do ¿ycia w mi³oœci. Podkreœlali to wezwanie, poniewa¿ chcieli siê
przeciwstawiæ temu, co postrzegali jako nauczanie, które uznaje za niewa¿ne d¹¿enie do œwiêtego ¿ycia z uwagi na pewnoœæ, ¿e zbawienie opiera siê wy³¹cznie na
wierze. Nauczanie Kalwina o podwójnej ³asce usprawiedliwienia i uœwiêcenia,
któr¹ otrzymujemy dziêki zjednoczeniu z Chrystusem, pokazuje, ¿e to stanowisko
odrzucone przez Sobór Trydencki nie odnosi siê do niego. Ze wzglêdu na to, ¿e
usprawiedliwienie i uœwiêcenie s¹ u reformowanych tak blisko zwi¹zane, nie mo¿na uznaæ, ¿e odrzucaj¹ potrzebê d¹¿enia do œwiêtoœci, któr¹ Sobór Trydencki z
trosk¹ broni³.

D) Punkty wymagaj¹ce dalszych wyjaœnieñ
31.
W ramach dialogu uznajemy, ¿e w naszym myœleniu o usprawiedliwieniu istniej¹ ró¿ne koncepcje, które jednak wydaj¹ siê zgodne z fundamentalnymi stwierdzeniami „Wspólnej deklaracji”. Zgadzamy siê co do tego, ¿e zostajemy usprawiedliwieni tylko na mocy mêki i zmartwychwstania Chrystusa na
chwa³ê Boga, ku czci Chrystusa i na ¿ycie wieczne. G³ówna pozostaj¹ca ró¿nica
polega na tym, ¿e dla katolików usprawiedliwienie dotyczy procesu, podczas gdy
dla reformowanych wskazuje na stan. Sobór Trydencki i klasyczne katolickie
nauczanie mówi¹ o „powiêkszeniu” lub „wzroœcie” w usprawiedliwieniu43. Dla
reformowanych usprawiedliwienie dotyczy nowej pozycji, jak¹ zajmujemy przed
i wraz z Bogiem w zjednoczeniu z Chrystusem z ³aski przez wiarê jako u³askawieni i pojednani grzesznicy. Jest ona pe³na i ca³kowita, a zatem nie mo¿na tu
mówiæ o „wiêcej” czy „mniej”. Reformowani mówi¹ jednak o postêpie i wzroœcie w uœwiêceniu.

43
Dekret o sakramentach, Wstêp (1600). Podczas gdy Sobór Trydencki mówi o „wzroœcie” w usprawiedliwieniu, czêœciej spotykanym katolickim sposobem mówienia o postêpie w byciu uczniem jest mówienie o
wzroœcie w ³asce. Wszyscy naœladowcy Chrystusa musz¹ „wytrwale postêpowaæ drog¹ ¿ywej wiary, która budzi nadziejê i dzia³a przez mi³oœæ … Lecz jeœli mi³oœæ ma wzrosn¹æ i przynieœæ owoc w duszy jak dobre
nasienie, ka¿dy wierny musi byæ gotowy s³uchaæ s³owa Boga i spe³niaæ jego wolê poprzez czyny z pomoc¹
³aski…” Lumen gentium 41, 42 (4166)

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

89

RAPORT Z CZWARTEJ FAZY

32.
Nauczanie Soboru Trydenckiego utrzymuje, ¿e mo¿na utraciæ ³askê
usprawiedliwienia po grzechu ciê¿kim. Jednak katolicy twierdz¹, ¿e nie mo¿na
wierzyæ w Boga i jednoczeœnie uznawaæ Bo¿e obietnice za niegodne zaufania.
Nikt nie mo¿e w¹tpiæ o Bo¿ym mi³osierdziu i zas³udze Chrystusa44. Reformowani twierdz¹, ¿e nie mo¿na utraciæ daru usprawiedliwienia. Ta pewnoœæ zbawienia jest zakorzeniona w wezwaniach i darach Bo¿ych, które s¹ nieodwo³alne.
Reformowani twierdz¹, ¿e pewnoœæ zbawienia nie wyp³ywa z nich samych,
ale z obietnic Boga, który jest wierny. Jednak w tradycji reformowanej by³y
osoby, które zadawa³y pytania dotycz¹ce takiej absolutnej pewnoœci zbawienia
w kontekœcie ciê¿kiego grzechu pope³nionego przez usprawiedliwionego wierz¹cego45.
33.
Sobór Trydencki uznaje koncepcjê „zas³ugi” za pomocn¹ w zrozumieniu tego, co Nowy Testament mówi o Bo¿ej obietnicy nagrody za dobre czyny, a nawet pos³uguje siê t¹ koncepcj¹ w odniesieniu do ¿ycia wiecznego. Tradycja reformowana, zatroskana o w³aœciwe zrozumienie zbawienia wy³¹cznie z
³aski, woli stosowaæ ten termin, mówi¹c o Jezusie Chrystusie. Zatem jesteœmy
usprawiedliwieni nie na podstawie naszych uczynków i zas³ug (propter opera et
merita nostra), ale na podstawie zas³ugi Chrystusa (propter meritum Christi).
Reformowani nie przecz¹, ¿e Bóg wynagradza dobre czyny (por. Mt. 5,12; 10,42
et passim), ale nie przypisuj¹ nagrody osobie, która j¹ otrzymuje; zostaje ona
przypisana “dobroci, hojnoœci i wiernoœci Bo¿ej, który obiecuje i daje”46. Tak jak
napisa³ œwiêty Augustyn „Bóg koronuje w nas dary swojego mi³osierdzia”47.
Nade wszystko reformowani nie postrzegaj¹ ¿ycia wiecznego jako nagrody zale¿nej od dobrych uczynków, ale jako darmowy dar dany w usprawiedliwieniu z
³aski wy³¹cznie przez wiarê.

Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu 36.
Por. G.C. Berkouwer, Studies in Dogmatics: Sin, Grand Rapids: Eerdmans, 1971; James Hogg, The
Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner, ed. John Wain, New York, Penguin Books, 1983.
46
Druga konfesja helwecka, 16.
47
Augustyn, Commentary on the Gospel of John, Tractatus 3, 10: “coronat autem in nobis Deus dona
misericordiae suae” cytowane w “Nuova Biblioteca Agostiniana 24,” Roma 1968, 56;cf. Second Helvetic Confession, 16.
44
45
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Rozdzia³ drugi
Usprawiedliwienie i uœwiêcenie
poprzez koœcieln¹ pos³ugê S³owa i sakramentu
34.
Poprzedni rozdzia³ pokazywa³ na zgodê pomiêdzy reformowanymi a
katolikami co do tego, ¿e nie mo¿na rozdzieliæ usprawiedliwienia i uœwiêcenia. Niniejszy rozdzia³ stara siê po³¹czyæ te ustalenia z wa¿nymi osi¹gniêciami dwu poprzednich etapów dialogu pomiêdzy naszymi dwoma wspólnotami. Stwierdzono,
¿e typowy sposób zestawiaj¹cy nasze rozumienie Koœcio³a jako „tworu S³owa”
(creatura verbi) dla reformowanych i jako „sakramentu ³aski” (sacramentum gratiae) dla katolików jest niewystarczaj¹cy, poniewa¿ nie oddaje sprawiedliwoœci ani
chrzeœcijañskiemu rozumieniu S³owa Bo¿ego, ani sakramentu, które zawsze zawieraj¹ gest wykonuj¹cy i towarzysz¹ce mu S³owo. W 1990 roku koñcowe sprawozdanie z drugiej fazy dialogu mówi³o:
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 dwie strony tego samego medalu.
Mog¹ byæ one tak¿e biegunami kreatywnego napiêcia miêdzy naszymi Koœcio³ami48.
Zatem koñcowe sprawozdanie z trzeciej fazy wydane w 2007 roku stwierdza³o:
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 Koœcio³a49.
48
49

Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a, 113.
Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego, nr 193.
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Jak usprawiedliwienie i uœwiêcenie odnosz¹ siê do g³oszenia S³owa i celebracji sakramentów w ¿yciu wspólnoty chrzeœcijañskiej? Poniewa¿ tematem
czwartego etapu naszego dialogu jest relacja pomiêdzy usprawiedliwieniem a „sakramentalnoœci¹” Koœcio³a oraz dzia³anie Koœcio³a na rzecz sprawiedliwoœci, niniejszy rozdzia³ dotyczy zwi¹zku pomiêdzy usprawiedliwieniem i uœwiêceniem a
S³owem i sakramentem. Czwarty rozdzia³ bêdzie dotyczy³ relacji usprawiedliwienia i uœwiêcenia do dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci.
35. Nasze doœwiadczenie potwierdza to, o czym pisze ostatnie sprawozdanie ekumeniczne o jednej z konsekwencji d³ugiego oddzielenia chrzeœcijañskich
wspólnot od siebie nawzajem:
Dialog pokazuje, ¿e partnerzy mówi¹ innymi jêzykami i ¿e ró¿nie rozumiej¹
znaczenie s³ów: robi¹ inne rozró¿nienia i pos³uguj¹ siê innymi formami myœlowymi. Jednak¿e to, co wydaje siê sprzeczne co do formy wyrazu, nie zawsze jest
sprzeczne co do istoty. Po to aby okreœliæ dok³adny zwi¹zek pomiêdzy odpowiednimi punktami doktryny, nale¿y interpretowaæ teksty w œwietle kontekstu historycznego, w którym powsta³y. To pozwala nam zobaczyæ, gdzie faktycznie istniej¹
ró¿nice b¹dŸ sprzecznoœci, a gdzie ich nie ma50.
Byæ mo¿e trzeba o tym szczególnie pamiêtaæ podczas dyskusji na temat relacji
pomiêdzy usprawiedliwieniem a S³owem lub sakramentem albo gdy pytamy, czy
dany Koœció³ jako ca³oœæ mo¿na uznaæ w pewnym sensie za „sakramentalny”. Jan
Kalwin i inni przywódcy szesnastowiecznej Reformacji bez wahania mówili o koniecznoœci sakramentu chrztu i Wieczerzy Pañskiej w ¿yciu Koœcio³a. Jednak bardziej podkreœlali Chrystusa jako podstawê i treœæ usprawiedliwienia i uœwiêcenia
oraz bardziej skupiali siê na tym, jak Duch Œwiêty pos³uguje siê g³oszeniem S³owa,
by udzieliæ zbawczej wiary ni¿ nad rol¹ sakramentów lub rol¹ Koœcio³a jako ca³oœci.
Jednak dla reformowanych Koœció³ stanowi œrodowisko, w którym g³osi siê Chrystusow¹ Ewangeliê o zbawieniu. Ze swej strony katolicy z regu³y podkreœlali blisk¹
wiêŸ pomiêdzy Chrystusem a Koœcio³em w taki sposób, ¿e widzieli zbawcze dzia³anie Chrystusa poprzez g³oszenie S³owa i sprawowanie sakramentów; jednak¿e dla
nich Chrystus pozostaje jedynym fundamentem i sprawc¹ usprawiedliwienia. Oba
spojrzenia mog¹ odwo³ywaæ siê do poparcia Pisma – ¿e zbawienie jest tylko w Chrystusie (por. Dz 4,12 i 1 Kor 3,11) i ¿e Chrystus jest blisko zjednoczony przez Ducha
ze swym cia³em, Koœcio³em (por. Ef. 1, 22-23; 4,15-16). Ale zwyczajowy jêzyk, myœl
i egzegetyczne wzorce, zgodnie z którymi oba Koœcio³y podkreœlaj¹ te prawdy, s¹
ró¿ne. W wyniku tego jêzyk „sakramentów” i „sakramentalnoœci” brzmi inaczej dla
wiernych z Koœcio³a reformowanego ni¿ dla katolików.

50
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Dialog luterañsko-katolicki, Od konfliktu do komunii, 33.
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36.
Czy mo¿na zag³êbiæ siê w taki jêzyk po to, by zadaæ pytanie, czy istnieje realna ró¿nica co do istoty pomiêdzy naszymi wspólnotami? Obie wyznaj¹,
¿e dzia³ania Koœcio³a w g³oszeniu S³owa i sprawowaniu sakramentów nie s¹ na takim samym poziomie jak zbawcze dzia³anie Chrystusa, ale ¿e zale¿¹ od Jego darów ³aski i mocy Ducha Œwiêtego. Istot¹ wydaje siê pytanie, czy – a jeœli tak, to w
jaki sposób – mo¿na mówiæ o pewnej „instrumentalnoœci” lub „wspó³pracy” ze
strony Koœcio³a. Wa¿ny konsens w tej sprawie zosta³ ju¿ osi¹gniêty w katolickoprotestanckim dialogu we Francji: „Ró¿nica nie dotyczy faktu instrumentalnoœci
Koœcio³a w przekazywaniu zbawienia, ale istoty tej instrumentalnoœci: czy Koœció³
jest do tego stopnia uœwiêcony, ¿e mo¿e sam staæ siê podmiotem uœwiêcaj¹cym?”51.
Kolejne pytanie brzmi, czy nale¿y nadaæ priorytetow¹ rolê g³oszeniu S³owa, sprawowaniu sakramentów czy ¿adnemu z tych obu elementów, gdy¿ oba s¹ niezbêdne. Aneks do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, dokument, który pos³u¿y³ jako jedno ze Ÿróde³ obecnego dialogu, zawiera nastêpuj¹ce
s³owa: „Dzia³anie ³aski Bo¿ej nie wyklucza dzia³ania cz³owieka: Bóg sprawia
wszystko, chcenie i wykonanie, przeto jesteœmy wezwani do podjêcia trudu (por.
Flp 2,12ff)…Duch Œwiêty najpierw rozpocz¹³ w nas przez S³owo i Sakramenty
swoje dzie³o nowonarodzenia i odnowy, tak ¿e nastêpnie mo¿emy i mamy prawdziwie wspó³dzia³aæ przez moc Ducha Œwiêtego52. O ile uznaje siê dzia³anie Ducha
Œwiêtego, wielu reformowanych wierz¹cych mo¿e siê zgodziæ z katolikami i luteranami jeœli chodzi o to zdanie.

A) Usprawiedliwienie i uœwiêcenie
w Koœciele S³owa i sakramentu
37.
Odnotowujemy, ¿e druga faza dialogu katolicko-reformowanego doprowadzi³a do zgody na temat tego, jak usprawiedliwienie – i w œwietle pierwszego
rozdzia³u niniejszego dokumentu dodajmy uœwiêcenie – odnosz¹ siê do S³owa i
sakramentu.
Usprawiedliwienie z ³aski przez wiarê otrzymujemy w Koœciele. To nie
oznacza, ¿e Koœció³ sprawuje jakiekolwiek poœrednictwo, które uzupe³nia poœrednictwo Chrystusa lub ¿e wyposa¿ony jest w w³adzê, która jest niezale¿na od daru
³aski. Koœció³ jest jednoczeœnie miejscem, narzêdziem i s³ug¹ wybranym przez
Boga przez stulecia. Gdy Koœció³ zwiastuje wiernie S³owo zbawienia, sprawuje
51
Comité mixte catholique-protestant en France, Consensus oecuménique et différence fondamentale,
Paris, 1987, § 11 [nasze t³umaczenie]: ,,La divergence . . . ne concerne pas le fait de l’instrumentalité de l’Eglise dans la transmission du salut, mais la nature de cette instrumentalité: l’Église est-elle sanctifiée de maniere
a devenire elle-meme sujet sanctifiant?”
52
Wspólna deklaracja Aneks 2C, cytuj¹c “Formu³a zgody, Solida Declaratio,” II. 64f. w The Book of
Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Minneapolis, Fortress Press, 2000, 566.
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sakramenty w pos³uszeñstwie wobec nakazu Pana i wzywa moc Ducha, wówczas
mo¿e byæ pewny, ¿e bêdzie wys³uchany, gdy¿ w jego pos³udze realizuje siê czyn
samego Chrystusa53.
38.
Nowy Testament wskazuje, ¿e usprawiedliwienie i uœwiêcenie z jednej strony, a g³oszenie i celebrowanie S³owa i sakramentu z drugiej s¹ blisko zwi¹zane z g³êbokim misterium zbawienia w Chrystusie. Niektóre fragmenty podkreœlaj¹ znaczenie S³owa jako œrodka, poprzez który Chrystus obdarza darem zbawczej wiary. Taka wiara wed³ug Paw³a pochodzi ze s³uchania S³owa: „Jak¿e wiêc
mieli wzywaæ Tego, w którego nie uwierzyli? Jak¿e mieli uwierzyæ w Tego, którego nie s³yszeli? Jak¿e mieli us³yszeæ, gdy im nikt nie g³osi³?” (Rz 10,14). To prowadzi Paw³a do wniosku: „Przeto wiara rodzi siê z tego, co siê s³yszy, tym zaœ, co
siê s³yszy, jest s³owo Chrystusa” (Rz 10,17). Taka wiara jest œrodkiem do naszego
usprawiedliwienia: „Dost¹piwszy wiêc usprawiedliwienia przez wiarê, mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 5,1). Inne fragmenty
mówi¹ o takich obrzêdach jak chrzest czy Eucharystia jako o œrodkach zbawczego
dzia³ania Chrystusa w Duchu. „Gdy zaœ ukaza³a siê dobroæ i mi³oœæ Zbawiciela,
naszego Boga, do ludzi, nie ze wzglêdu na sprawiedliwe uczynki, jakie spe³niliœmy,
lecz z mi³osierdzia swego zbawi³ nas przez obmycie odradzaj¹ce i odnawiaj¹ce w
Duchu Œwiêtym, którego wyla³ na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
naszego, abyœmy, usprawiedliwieni Jego ³ask¹, stali siê w nadziei dziedzicami
¿ycia wiecznego” (Tt 3,4-7). Wydaje siê, ¿e Ewangelia Jana zawiera cytaty wskazuj¹ce na zbawcze dzia³anie zarówno chrztu – „Zaprawdê, zaprawdê, powiadam ci,
jeœli siê ktoœ nie narodzi z wody i z Ducha, nie mo¿e wejœæ do królestwa Bo¿ego”
(J 3,5) – jak i Eucharystii – „Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Je¿eli nie bêdziecie spo¿ywali Cia³a Syna Cz³owieczego i nie bêdziecie pili Krwi Jego, nie bêdziecie mieli ¿ycia w sobie. Kto spo¿ywa moje Cia³o i pije moj¹ Krew, ma ¿ycie
wieczne, a Ja go wskrzeszê w dniu ostatecznym” (J 6,53-54). W opisie dnia Piêædziesi¹tnicy i w nastêpuj¹cym po nim przedstawieniu ¿ycia Koœcio³a czytamy:
„Gdy to us³yszeli, przejêli siê do g³êbi serca: «Có¿ mamy czyniæ, bracia?» – zapytali Piotra i pozosta³ych Aposto³ów. «Nawróæcie siê – powiedzia³ do nich Piotr – i
niech ka¿dy z was ochrzci siê w imiê Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów
waszych, a weŸmiecie w darze Ducha Œwiêtego.[…] Ci wiêc, którzy przyjêli jego
naukê, zostali ochrzczeni. I przy³¹czy³o siê owego dnia oko³o trzech tysiêcy dusz.
Trwali oni w nauce Aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,37-38; 41-42). Znaczenie us³yszanego s³owa i widzialnego obrzêdu
w ¿yciu Koœcio³a odzwierciedla zasadniczo inkarnacyjn¹ naturê misterium zbawienia w Chrystusie.
53
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39.
Wspó³czesne ekumeniczne przedstawienie historii zbawienia, które
pragnie wyjaœniæ pojêcie sakramentu, mo¿e jednoczeœnie zaprezentowaæ znaczenie
S³owa. Taka próba zosta³a podjêta w streszczeniu reakcji na tekst o zbie¿noœciach
„Chrzest, Eucharystia i pos³ugiwanie duchowne” opracowany przez Komisjê ds.
Wiary i Ustroju Œwiatowej Radzie Koœcio³ów.
We wcieleniu, ¿yciu, œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Bóg skutecznie przekaza³ misterium swojej zbawczej mi³oœci do œwiata. Poprzez moc Ducha Œwiêtego zmartwychwsta³y Chrystus nadal prowadzi Boskie zbawcze dzia³anie poprzez sw¹ obecnoœæ i dzie³a poœród nas. Dlatego te¿ Bóg nadal dzia³a poprzez ludzi, poprzez ich s³owa, znaki i uczynki oraz poprzez stworzenie. Zatem
Bóg przekazuje wiernym, a poprzez ich œwiadectwo œwiatu, swe zbawcze obietnice
i ³askê. Ci, którzy s³ysz¹, przyjmuj¹ w wierze i ufaj¹ pe³nemu ³aski dzia³aniu Boga,
zostaj¹ wyzwoleni z niewoli grzechu, a ich ¿ycie zostaje przemienione. Ci, którzy
przyjmuj¹ ten dar, odpowiadaj¹ na niego z dziêkczynieniem i uwielbieniem, zostaj¹ wprowadzeni do koinonii z Trójc¹ Œwiêt¹ i ze sob¹ nawzajem oraz s¹ pos³ani
do g³oszenia Ewangelii ca³emu œwiatu. Poprzez to sakramentalne dzia³anie przekazane przez s³owa, znaki i czyny, ta wspólnota, Koœció³, zostaje powo³ana, wyposa¿ona i pos³ana, umocniona i kierowana przez Ducha Œwiêtego, by sta³a siê œwiadectwem o Bo¿ej mi³oœci, która pojednuje i odnawia, dla grzesznego i za³amanego
œwiata. Zatem wszyscy, którzy w wierze pragn¹ pe³ni ¿ycia w Chrystusie, mog¹
doœwiadczyæ pierwszych owoców Bo¿ego królestwa – obecnych, a jednoczeœnie w
pe³ni osi¹galnych w nowym niebie i ziemi54.
Ten opis wyra¿a, jak Bóg pos³uguje siê s³owami, znakami i dzia³aniem w ekonomii zbawienia. Z uwagi na to, ¿e na naszym obecnym etapie dialogu skupiliœmy siê
zw³aszcza na sakramentalnoœci, w kolejnej sekcji rozwa¿ymy jeden z sakramentów,
który wspólnie sprawujemy – chrzest. Nastêpnie zajmiemy siê tematem sakramentów w ogólnoœci. Poniewa¿ podczas dialogu zastanawialiœmy siê nad Eucharysti¹
g³ównie w nawi¹zaniu do sprawiedliwoœci, niniejsze sprawozdanie przejdzie do niej
w rozdziale trzecim. Jednak¿e pewne aspekty dotycz¹ obu sakramentów.
a) Usprawiedliwienie, chrzest i w³¹czenie do Koœcio³a
40.
Zarówno katolicy i reformowani uznaj¹ „jeden chrzest na odpuszczenie grzechów” i znaczenie celebracji chrztu55. Faktycznie przy za³o¿eniu, ¿e
54
Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze, Lublin
1989. W nawi¹zaniu do angielskiego orygina³u bêdziemy pos³ugiwaæ siê tutaj skrótem BEM.
55
Dobre wieloaspektowe przedstawienie sensu i wagi chrztu mo¿na znaleŸæ w: Confessing the One
Faith. An Ecumenical Explication of the Apostolic Faith as it is Confessed in the Nicene-Constantinopolitan
Creed (381), A Faith and Order Study Document no. 153, New Revised Edition, Geneva, WCC Publications
1991, 90-96.
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stosuje siê odpowiedni¹ formu³ê i obrzêd Koœcio³y Katolicki i Reformowany
do dawna wzajemnie uznaj¹ chrzest56. Ten wyraz wiary staro¿ytnego Koœcio³a
jest zgodny z Paw³ow¹ interpretacj¹ chrztu jako „uczestnictwa w œmierci i
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”57. Chocia¿ ró¿nie objaœniaj¹ zwi¹zek pomiêdzy jedynym usprawiedliwiaj¹cym dzia³aniem Chrystusa a dzia³aniem sakramentalnym, poprzez które to nowe ¿ycie jest okreœlone, zarówno katolicy
jaki i reformowani wyznaj¹ wspólnie s³owami „Wspólnej deklaracji w sprawie
nauki o usprawiedliwieniu”, „¿e grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez wiarê w zbawcze dzia³anie Boga w Chrystusie; zbawienie to zostaje mu darowane
przez Ducha Œwiêtego w chrzcie jako fundament ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego”58. Równie¿ „Wyznajemy wspólnie, ¿e Duch Œwiêty jednoczy w chrzcie
cz³owieka z Chrystusem, usprawiedliwia i rzeczywiœcie go odnawia”59. Z tego
powodu wa¿ne jest zbadanie relacji pomiêdzy usprawiedliwieniem, uœwiêceniem, celebracj¹ chrztu i jego znaczeniem dla osoby usprawiedliwionej. Warto
zauwa¿yæ, ¿e liturgie chrzcielne sprawowane zarówno w Koœciele Katolickim
jaki Reformowanym nie pos³uguj¹ siê jêzykiem usprawiedliwienia. Tutaj by³oby interesuj¹ce zag³êbiæ siê w dalsz¹ teologiczn¹ refleksjê wyra¿on¹ podczas
krajowego dialogu katolicko-reformowanego, który odby³ siê w Stanach Zjednoczonych i który skupi³ siê na zwi¹zku pomiêdzy chrztem a ³ask¹, a nie
chrztem i usprawiedliwieniem60.

56
Ostatnio w dialogu katolicko-reformowanym w Stanach Zjednoczonych i Szkocji dosz³y do g³osu
podobne troski wyra¿one w obu tradycjach dotycz¹ce wymagañ pastoralnych wobec osób, które prosz¹ o
chrzest swoich dzieci, a nie s¹ nawet w najszerszym znaczeniu s³owa aktywnymi cz³onkami Koœcio³a; dyskutowano te¿ o potrzebie odpowiednio skontekstualizowanej edukacji chrzcielnej. Odnoœnie sprawozdania w Stanach zatytu³owanego These Living Waters porusz http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-andinterreligious/ecumenical/reformed/upload/These-Living-Waters.pdf [dostêp 11 wrzeœnia, 2015]. Szkocki tekst
nosi tytu³ Baptism: Catholic and Reformed I mo¿na go przeczytaæ http://www.churchofscotland.org.uk/__ data/
assets/pdf_ file/0010/3115/Baptism _document.pdf [dostêp 11 wrzeœnia 2015].
57
Por. Rz. 6: 3-11; Kol. 2:12; BEM 2. BEM przypomina równie¿ inne biblijne opisy chrztu: obmycie z
grzechu (1 Kor 6,11); nowe narodzenie (J3,5); oœwiecenie przez Chrystusa (Ef 5,14); przyodzianie siê w Chrystusa (Ga 3,27); odnowienie przez Ducha (Tt 3,5), doœwiadczenie bycia uratowanym z potopu (1 P 3,20-21) i
wyjœcie z niewoli (1 Kor 10,1-2) oraz oswobodzenie do stanu nowej ludzkoœci , w której zostan¹ przekroczone
ograniczenia wynikaj¹ce z p³ci, rasy lub statusu spo³ecznego (Ga 3,27-28; 1 Kor 12,13).
58
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, 25.
59
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, 28. Wa¿ne jest tu zauwa¿yæ, ¿e reformowani nie powiedzieliby, ¿e dos³ownie rzecz bior¹c, Duch Œwiêty usprawiedliwia. W rozumieniu reformowanych
Bóg Ojciec usprawiedliwia grzesznika z uwagi na odkupienie dokonane przez Syna (por. np. Rz 8,31-32); to
odkupienie obejmuje usprawiedliwienie i uœwiêcenie. Jednak ze wzglêdu na to, ¿e nie mo¿na skorzystaæ z tych
darów, o ile Duch Œwiêty nie zjednoczy nas z Chrystusem po to, by On i te dary sta³y siê naszymi, mo¿na
powiedzieæ, ¿e Duch Œwiêty odgrywa rolê w naszym usprawiedliwieniu.
60
Porusz 5, 70-73 publikacji These Living Waters dostêpnej na stronie internetowej wspomnianej w
przypisie 48 powy¿ej.
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41.
Bior¹c pod uwagê, ¿e tradycja reformowana podkreœla nie tylko sola
scriptura, ale równie¿ tota scriptura61, nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e teologia chrztu stara siê wyjaœniæ znaczenie tego sakramentu w kontekœcie przymierza obecnego w
Starym i Nowym Testamencie. Chrzest stanowi znak przymierza (signum foederis
Dei), opartego na obietnicy Boga danej Abrahamowi, która zosta³a potwierdzona
jemu i jego potomkom poprzez znak obrzezania. Chrzest jest analogi¹ do obrzezania i oznacza w³¹czenie do tego jedynego przymierza i udzia³ w jego b³ogos³awieñstwach62. Chrzest to sakrament, który sprawia, ¿e zbawienie staje siê osobiste:
„chrzest œwiêty przypomina nam i zapewnia, ¿e jedyna ofiara Chrystusa na krzy¿u
jest osobiœcie dla nas skuteczna”63. Sprawowanie chrztu symbolizuje, ¿e nasze
grzechy zosta³y obmyte. Ale to nie woda chrztu sprawia tê rzeczywistoœæ: „Tylko
krew Jezusa Chrystusa i Duch Œwiêty obmywaj¹ nas z wszelkich grzechów”64.
Chrzest oznacza nie tylko obmycie z grzechów, ale te¿ odrodzenie „nie ze wzglêdu
na sprawiedliwe uczynki, jakie spe³niliœmy, lecz z mi³osierdzia swego zbawi³ nas
przez obmycie odradzaj¹ce i odnawiaj¹ce w Duchu Œwiêtym” (Tt 3,5). Istnieje ró¿nica opinii w tradycji reformowanej odnoœnie relacji pomiêdzy znakiem i rzeczywistoœci¹ uobecnian¹ podczas sprawowania chrztu, jednak generalnie uznaje siê,
¿e ³aska jest udzielana przez Ducha Œwiêtego, który dzia³a w swoim w³asnym czasie. Tylko ci, którzy wierz¹ w Chrystusa, skorzystaj¹ z chrztu. Dlatego te¿ dzieci s¹
chrzczone po wyznaniu wiary przez ich rodziców, a doroœli otrzymuj¹ chrzest tylko
po podobnym osobistym wyznaniu wiary. Jednak¿e chrzest nie mo¿e byæ ograniczony tylko do tego, co osobiste, ale zawiera w sobie mocny wymiar wspólnotowy,
poniewa¿ ochrzczeni zostaj¹ w³¹czeni w cia³o Chrystusa widoczne poprzez wspólne zgromadzenie siê jako Koœció³65 „Wszyscyœmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowiæ] jedno Cia³o” (1 Kor 12,13). W koñcu chrzest ma
te¿ konsekwencje moralne: „Obmycie przez Ducha Chrystusa oznacza, ¿e Duch
Œwiêty odnawia i uœwiêca nas, abyœmy siê stali cz³onkami Chrystusa po to, ¿ebyœmy coraz bardziej umierali dla grzechu i prowadzili œwiête i bezgrzeszne ¿ycie”66.
42.
Zgodnie z nauczaniem Koœcio³a Katolickiego chrzest to sakrament
wiary, który zanurza nas w misterium paschalne67; bez wiary nikt nigdy nie zostaje
61
Akapity 24-25 sprawozdania z pierwszego etapu miêdzynarodowego katolicko-reformowanego dialogu Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i œwiecie zawieraj¹ pewn¹ zbie¿noœæ pomiêdzy nami dotycz¹c¹ zwi¹zku
pomiêdzy Pismem a Tradycj¹. Taka zbie¿noœæ jest jednym z owoców wielu sesji dwustronnych rozmów ; por.
W. Kasper, Harvesting the Fruits, London/New York, Continuum, 2009, 102, 197-198.
62
Katechizm heidelberski, 74.
63
Tam¿e, 69.
64
Tam¿e, 72.
65
Tam¿e, 74.
66
Tam¿e, 70.
67
II Sobór Watykañski, Konstytucja o liturgii œwiêtej, Sacrosanctum concilium 6 (4006).
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usprawiedliwiony. Sprawowanie chrztu jako wyznania wiary, nie stanowi jedynie
osobistego wyznania wiary wierz¹cego, ale wyznanie wiary Koœcio³a jako wspólnoty wiernych68. Jest to szczególnie widoczne podczas chrztu niemowl¹t, który
wyra¿a katolickie rozumienie, ¿e to sprawowanie sakramentu, a nie subiektywny
stan przyjmuj¹cego czy celebransa, okreœla jego wa¿noœæ. „Katechizm Koœcio³a
Katolickiego” potwierdza, ¿e „nasz Pan powi¹za³ odpuszczenie grzechów z wiar¹ i
chrztem” (cytuj¹c Mk 16,15-16) i dodaje, ¿e „Chrzest jest pierwszym i podstawowym sakramentem odpuszczenia grzechów, poniewa¿ jednoczy nas z Chrystusem,
który umar³ za nasze grzechy i zmartwychwsta³ dla naszego usprawiedliwienia”69.
Katolicy wierz¹, ¿e „chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym by³a g³oszona Ewangelia i którzy mieli mo¿liwoœæ proszenia o ten sakrament” i ¿e ”jest
œrodkiem, który zapewnia wejœcie do szczêœcia wiecznego”70. Skutki chrztu s¹
symbolizowane przez materialne elementy obrzêdu. Zanurzenie w wodzie symbolizuje nie tylko œmieræ i oczyszczenie, ale te¿ odrodzenie i odnowienie. Podczas
chrztu stajemy siê nowym stworzeniem, stajemy siê dzieæmi Bo¿ymi, „uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,4), cz³onkami Chrystusa, wspó³dziedzicami z Nim i
œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego.
43. Zatem ca³e ¿ycie chrzeœcijañskie jest zakorzenione w chrzcie. Chrzest
sprawia, ¿e stajemy siê cz³onkami cia³a Chrystusa, w³¹czaj¹c nas w Koœció³. W
Ÿródle chrzcielnym rodzi siê lud Bo¿y nowego przymierza, który przekracza
wszelkie ludzkie ograniczenia narodowe, kulturowe, rasowe i p³ciowe. Poprzez
chrzest chrzeœcijanie staj¹ siê ¿ywymi kamieniami, które „buduj¹ duchow¹ œwi¹tyniê, by stanowiæ œwiête kap³añstwo” (1 P 2,5), uczestnicz¹c w kap³añstwie Chrystusa i w Jego misji proroczej i kap³añskiej. Chrzest poprzedza apostolskie i misyjne dzia³anie ludu Bo¿ego. „Wierni, przez chrzest wcieleni do Koœcio³a, dziêki
otrzymanemu znamieniu przeznaczeni s¹ do uczestnictwa w kulcie religii chrzeœcijañskiej, i odrodzeni jako dzieci Bo¿e s¹ zobowi¹zani do wyznawania przed ludŸmi wiary, któr¹ otrzymali od Boga za poœrednictwem Koœcio³a”71. Zgodnie z „Dekretem o ekumenizmie” uchwalonym podczas II Soboru Watykañskiego chrzest
„stanowi sakramentalny wêze³ jednoœci miêdzy wszystkimi, którzy zostali przez
niego odrodzeni”72.

Lumen gentium 7 (4112).
Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 977.
70
Ibid., 1257. Katechizm mówi dalej o „chrzcie krwi” dotycz¹cym tych, którzy ponieœli œmieræ za wiarê (1258) i o „chrzcie pragnienia” dotycz¹cym katechumenów, którzy zmarli, zanim mieli mo¿liwoœæ przyjêcia
chrztu (1259). Sakrament chrztu jest omówiony w paragrafach 1213-1284 Katechizmu. Wiele z tego, co zosta³o napisane powy¿ej, jest zaczerpniête, czêsto prawie dos³ownie, z paragrafów 1265-1271.
71
Lumen gentium 11.
72
Unitatis redintegratio 22, por. te¿ 3.
68
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98

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

MIÊDZYNARODOWEGO DIALOGU KATOLICKO-REFORMOWANEGO

b) Zwi¹zek pomiêdzy usprawiedliwieniem
a uœwiêceniem a ogólne zrozumienie sakramentów
44.
Istnieje znacz¹ce zgoda pomiêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi dotycz¹ca chrztu, chocia¿ takie praktyki jak powtórny chrzest stanowi¹ dowód na to, ¿e
niektóre wspólnoty nie uznaj¹ obrzêdów inicjacyjnych sprawowanych w innych
wspólnotach. Konkretnie sakrament chrztu zosta³ wybrany do refleksji w poprzednich paragrafach, poniewa¿ na jego przyk³adzie najwyraŸniej widaæ ten szczególny
zwi¹zek pomiêdzy usprawiedliwieniem a sakramentami, co stanowi g³ówny temat
niniejszego rozdzia³u. W nastêpnej czêœci przedstawimy katolickie i reformowane
refleksje dotycz¹ce zwi¹zku pomiêdzy usprawiedliwieniem, uœwiêceniem i
chrztem w odniesieniu ogólnie do sakramentów. Pierwsza sekcja zawiera materia³
mówi¹cy o potencjalnych zbie¿noœciach pomiêdzy nami odnoœnie relacji pomiêdzy usprawiedliwieniem i uœwiêceniem oraz sakramentami. Druga natomiast okreœli pewne ró¿nice, które wymagaj¹ dalszego zbadania i dialogu.
c) Obszary zbie¿nego rozumienia sakramentów
45.
Tradycja reformowana, podkreœlaj¹c suwerenn¹ ³askê Boga i wolnoœæ Ducha, ostro¿nie dobiera s³owa i sposób myœlenia, ¿eby im nie zaprzeczyæ
ani nie podwa¿yæ. Bóg nie jest zwi¹zany sakramentami. Jednak to Bóg ustanowi³
sakramenty, by zapieczêtowaæ i potwierdziæ obietnicê Ewangelii g³oszon¹ w
S³owie, „czyni¹c je bardziej ewidentnymi dla nas i w jakimœ sensie, ratyfikuj¹c
je”73. „Katechizm genewski” potwierdza, ¿e sakrament jest „zewnêtrznym potwierdzeniem ³aski Bo¿ej, który poprzez rzeczy widzialne reprezentuje rzeczy
duchowe, aby mocniej wycisn¹æ obietnice Bo¿e w naszych sercach i g³êbiej nas
o nich upewniæ”74. Daj¹c nam znak, który mo¿e byæ odebrany przez zmys³y, Bóg
pochyla siê nad nami, by dostosowaæ siê do naszej ludzkiej s³aboœci, to znaczy,
naszej cielesnoœci. Sakramenty, tak samo jak g³oszenie S³owa, s¹ rzeczywiœcie
znakami ³aski, ale reformowani odrzucaj¹ pogl¹d, ¿e ³aska jest w jakiœ sposób
„zawarta” w elementach u¿ywanych do ich celebracji. „Konfesja westminsterska” uznaje, ¿e „³aska, która przejawia siê we w³aœciwie sprawowanych sakramentach lub poprzez nie, nie jest dawana moc¹ w nich zawart¹75. Z drugiej zaœ
strony wiêŸ pomiêdzy znakiem sakramentalnym a rzecz¹, któr¹ oznacza, jest tak
bliska, ¿e reformowani nie wahaj¹ siê mówiæ o „zwi¹zku sakramentalnym” (unio
sacramentalis). Wed³ug „Konfesji westminsterskiej” „w ka¿dym sakramencie

Kalwin, Zasady religii chrzeœcijañskiej, 4.14.3., 1278.
Kalwin, Katechizm genewski, 310.
75
Konfesja westminsterska, 27.3
73
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istnieje zwi¹zek duchowy lub zwi¹zek sakramentalny pomiêdzy znakiem, a
rzecz¹, któr¹ oznacza; st¹d bierze siê to, ¿e nazwy i skutki jednego s¹ przypisywane drugiemu”76 . Z takiej perspektywy mo¿na powiedzieæ, ¿e wody chrztu
zmywaj¹ grzechy i ¿e daj¹ uczestnictwo w Chrystusie lub ¿e chleb i wino Wieczerzy Pañskiej karmi¹ chrzeœcijanina cia³em i krwi¹ Chrystusa, jednocz¹c go
coraz g³êbiej z Jego uwielbionym cia³em oraz z cz³onkami Jego cia³a, Koœcio³a. Jednak nale¿y ca³y czas pamiêtaæ o tym, ¿e to Duch Œwiêty przekazuje
Chrystusa i jego owoce tym, którzy je przyjmuj¹ w wierze. Duch Œwiêty
jest jedyn¹ przyczyn¹ skutecznoœci sakramentów. To nie przeczy faktowi, ¿e pozostaj¹ one nadal sakramentami, nawet jeœli zostan¹ przyjête przez niewierz¹cych. Wraz ze S³owem sakramenty pozostaj¹ obiektywnymi œrodkami ³aski ustalonymi przez Boga i wykorzystywanymi przez Ducha Œwiêtego, by daæ nam
uczestnictwo w Chrystusie i utwierdziæ nasz¹ wiarê w Jego obietnice. Z uwagi na
to, ¿e s¹ to zasadnicze czynnoœci kultu sprawowanego przez lud Bo¿y, reformowani podkreœlaj¹ niezbêdnoœæ Koœcio³a. Powtarzaj¹c znane s³owa œwiêtego Cypriana, ¿e nie mo¿na mieæ Boga za ojca, jeœli siê nie ma Koœcio³a za matkê, Kalwin ceni³ sobie obraz Koœcio³a jako matki, która poczyna i karmi ka¿de ze swych
dzieci77.
46.
Katolicy zgodziliby siê co do istoty z wieloma pogl¹dami reformowanych na S³owo i sakrament. Oni równie¿ potwierdzaj¹ wyj¹tkowoœæ zbawczego dzia³ania Chrystusa i Ducha Œwiêtego, suwerennoœæ Boga, centralne znaczenia zwi¹zku z Chrystusem i znaczenie g³oszenia S³owa. Jednak nacisk na jednoœæ
Chrystusa i Koœcio³a wiedzie ich naturalnie do podkreœlenia pojêcia skutecznoœci
w ich jêzyku i praktyce sakramentalnej w sposób, który jest znacz¹co ró¿ny od
reformowanych. Po przedstawieniu nauczania o usprawiedliwieniu a przed zaprezentowaniem poszczególnych sakramentów, Sobór Trydencki og³osi³ „Dekret
o sakramentach w ogólnoœci” (sacramenta in generale), wyjaœniaj¹c, jak one
odnosz¹ siê do usprawiedliwienia: „Dla wszystkich prawdziwe usprawiedliwienie albo zaczyna siê przez sakramenty albo, raz rozpoczête, zwiêksza siê przez
nie, lub, gdy utracone, zostaje przez nie odzyskane”78. Nauczanie, ¿e usprawiedliwienie rozpoczyna siê, zwiêksza i mo¿e zostaæ odzyskane odzwierciedla katolickie rozumienie bliskiej relacji pomiêdzy usprawiedliwieniem a ³ask¹ uœwiêcaj¹c¹, co z kolei przypomina o nierozdzielnoœci w katolickim myœleniu usprawiedliwienia i uœwiêcenia.

Tam¿e, 27.2
Por. Kalwin, Zasady religii chrzeœcijañskiej, IV.1.1.4
78
Sobór Trydencki, Dekret o sakramentach, Wstêp (1600).
76
77
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47.
Do sakramentów trzeba siê przygotowaæ poprzez S³owo Bo¿e i przez
wiarê, która zgadza siê na to S³owo. Zatem nazywa siê je sakramentami wiary.
Wed³ug II Soboru Watykañskiego „Sakramenty nie tylko zak³adaj¹ wiarê, lecz za
pomoc¹ s³ów i rzeczy j¹ podtrzymuj¹, umacniaj¹ i wyra¿aj¹. Dlatego nazywaj¹ siê
sakramentami wiary”79. To zak³ada bliskoœæ pomiêdzy S³owem a sakramentem:
„Lud Bo¿y najpierw gromadzi siê przez S³owo Boga ¿ywego… pos³uga sakramentalna wymaga przepowiadania s³owa, poniewa¿ s¹ to sakramenty wiary, która
rodzi siê ze s³owa i nim siê karmi”80.
48.
Ponadto „Katechizm Koœcio³a Katolickiego” nakreœli³ chrystologiczne fundamenty sakramentów81. Zasadzaj¹ siê na misteriach ¿ycia Chrystusa i s¹
skuteczne nie na podstawie swojej w³asnej „mocy”, ale dziêki mocy, która pochodzi od Cia³a Chrystusa poprzez dzia³anie Ducha Œwiêtego odbywaj¹ce siê w Koœciele. Duch przedstawia i pokazuje ludziom, szczególnie w Eucharystii, misterium
komunii z Bogiem, który jest mi³oœci¹. Ich celem jest uœwiêcenie ludzkoœci, zbudowanie Cia³a Chrystusa i uwielbienie Boga. W tym kontekœcie s³owa o skutecznoœci
sakramentów musz¹ byæ dobrze zrozumiane. W rzeczywistoœci sakramenty s¹ skuteczne, poniewa¿, „dzia³a w nich sam Chrystus: to On chrzci, to On dzia³a w sakramentach, aby udzielaæ ³aski, jak¹ oznacza sakrament. Ojciec zawsze wys³uchuje
modlitwy Koœcio³a swego Syna, który to Koœció³ w epiklezie ka¿dego sakramentu
wyra¿a swoj¹ wiarê w moc Ducha Œwiêtego”82. £aska sakramentalna to ³aska Ducha Œwiêtego dana przez Chrystusa i stosowna dla ka¿dego sakramentu, przez który Duch uzdrawia i przemienia przyjmuj¹cych, czyni¹c z nich „uczestników Boskiej natury” (por. 2 P 1,4). Oczywiœcie sprawowanie sakramentów obejmuje przyjêcie S³owa w wierze i ³asce uœwiêcaj¹cej, która stanowi sedno usprawiedliwienia i
uœwiêcenia.
d) Obszary wymagaj¹ce dalszego dialogu
49.
Wielu wiernych reformowanych zgadza siê co do powy¿szego. Zatem
jakie jeszcze ró¿nice pozostaj¹ pomiêdzy naszymi Koœcio³ami odnoœnie poszczególnych obrzêdów znanych jako sakramenty? Jeden obszar dotyczy pytania o skutecznoœæ sakramentów. Fakt, ¿e sam Chrystus chrzci i sprawuje Wieczerzê Pañsk¹/
Eucharystiê (a katolicy dodaliby – który sprawuje te¿ pozosta³e sakramenty) spra-

Sacrosanctum concilium, 59.
II Sobór Watykañski, Dekret o pos³udze i ¿yciu prezbiterów Presbyterorum ordinis 4.
81
Wiêkszoœæ materia³u zawartego w tym paragrafie pochodzi z Katechizmu Koœcio³a Katolickiego,
1115-1123.
82
Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 1127.
79
80
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wi³, ¿e katolicy mocno podkreœlaj¹ skutecznoœæ sakramentów, co sugeruje zwrot,
¿e s¹ one skuteczne ex opere operato, czyli „przez sam fakt spe³nienia czynnoœci”, niezale¿nie od subiektywnego stanu osób sprawuj¹cych lub przyjmuj¹cych
je83. Chocia¿ katolicy nadal utrzymywaliby, ¿e sakrament nie przynosi owoców w
¿yciu osoby, która nie przyjê³a go z wiar¹, to jednak wyra¿enie ex opere operato
by³o interpretowane w sposób sugeruj¹cy skutecznoœæ, która jest mechaniczna
lub automatyczna, i nie okazuje odpowiedniego szacunku wobec dzia³ania Ducha Œwiêtego przez sprawowanie sakramentów. Kalwin zauwa¿y³, ¿e „nie wolno
nam przypuszczaæ, ¿e istnieje jakaœ integralna uœpiona cnota w³aœciwa dla sakramentów, przez któr¹ one same w sobie udzielaj¹ nam darów Duch Œwiêtego …
poniewa¿ jedyne zadanie, które im zosta³o przez Boga przydzielone polega na
potwierdzeniu i uwierzytelnieniu dobroci Boga wobec nas; one s¹ skuteczne tylko na tyle, na ile przy pomocy Ducha Œwiêtego otwieraj¹ nasze umys³y i serca i
uzdatniaj¹ nas do przyjêcia œwiadectwa, w którym ró¿ne odrêbne ³aski wyraŸnie
siê manifestuj¹… Zatem Bóg naprawdê dokonuje w nas tego, co obieca³ przez
figury i znaki; to nie oznacza, ¿e znaki nie s¹ skuteczne, poniewa¿ one dowodz¹,
¿e On jest ich prawdziwym i wiernym autorem”84. Z tego, co przedstawiliœmy
powy¿ej wynika, ¿e nie krytykuje siê pogl¹du, który faktycznie g³osi Koœció³ Katolicki. Wydaje siê, ¿e obie postawy staraj¹ siê potwierdziæ nadrzêdnoœæ Boskiego dzia³ania w sakramentach i to, ¿e s¹ skutecznymi znakami. Jednak nadal wydaj¹ siê ró¿niæ co do niuansów, podkreœlenia innych aspektów i jêzyka, który s³u¿y do wyg³aszania tych opinii.
50.
Kolejny obszar niezgody dotyczy okreœlenia tych obrzêdów, który
uznaje siê za „sakramenty”85. Nasze ró¿nice wyp³ywaj¹ czêœciowo z ró¿nych pojêæ
na temat tego, czym jest sakrament, i z ró¿nego rozumienia zwrotu „ustanowienie”.
Kalwin okreœla chrzest i Wieczerzê Pañsk¹ jako dwa sakramenty ustanowione
przez Chrystusa, dodaj¹c, ¿e nie mia³by nic przeciwko nazwaniu sakramentem obrzêdu nak³adania r¹k, gdyby nie fakt, ¿e nie jest on przeznaczony do stosowania
przez ca³y Koœció³86. Jednak dalej poœwiêca ca³y rozdzia³ na dysputê przeciwko
83
Por. Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 1128: „Taki jest sens stwierdzenia Koœcio³a (Por. Sobór Trydencki: DS 1608). ¿e sakramenty dzia³aj¹ ex opere operato (dos³ownie: „przez sam fakt spe³nienia czynnoœci”), czyli moc¹ zbawczego dzie³a Chrystusa, dokonanego raz na zawsze. Wynika st¹d, ¿e „sakrament urzeczywistnia siê nie przez sprawiedliwoœæ cz³owieka, który go udziela lub przyjmuje, lecz przez moc Bo¿¹” (Œw.
Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 68, 8). W chwili, gdy sakrament jest celebrowany zgodnie z intencj¹
Koœcio³a, moc Chrystusa i Jego Ducha dzia³a w nim i przez niego, niezale¿nie od osobistej œwiêtoœci szafarza.
Skutki sakramentów zale¿¹ jednak tak¿e od dyspozycji tego, kto je przyjmuje”.
84
Zasady IV, 14,17.
85
Por. Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i œwiecie (1977), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1988 z. 1
(21), nr 98; Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a (1990), tam¿e, 2000 nr 2 (46), nr 140.
86
Zasady IV, 14, 20, por. te¿ IV, 14,22; 18,20.
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„piêciu tak zwanym sakramentom”87. Chocia¿ Sobór Trydencki ze swej strony naucza³, ¿e Chrystus ustanowi³ siedem sakramentów, to odrzuci³ koncepcjê, ¿e maj¹
one jednakowe znaczenie88. Takie jakoœciowe rozró¿nienie umo¿liwia katolikom
zachowanie tradycyjnego pogl¹du, który zawsze utrzymywa³, ¿e najwa¿niejsze
znaczenie maj¹ chrzest i Eucharystia jako sacramenta maiora lub principalia, w
odró¿nieniu od pozosta³ych piêciu sakramentów89. Jednoczeœnie prawd¹ jest, ¿e reformowani sprawuj¹ niektóre z obrzêdów nazywanych przez katolików „sakramentami”, takie jak: konfirmacjê, pojednanie, ma³¿eñstwo i ordynacjê, nie przypisuj¹c im takiej nazwy. W pewnym kontekœcie te obrzêdy znane s¹ jako „nakazy
Bo¿e”90. W niektórych dialogach ekumenicznych zaproponowano pewne kryteria,
aby pokonaæ historyczne rozbie¿noœci91.

B) „Sakramentalnoœæ” Koœcio³a
wobec dzia³ania zbawczego Chrystusa
w usprawiedliwieniu i uœwiêceniu
51.
Niniejsza sekcja zbada mo¿liwoœæ zastosowania tego, co jak dot¹d
zosta³o powiedziane o sakramentach, do szerszego tematu natury i misji Koœcio³a
jako ca³oœci. Zostanie to nabudowane na porozumieniu wynikaj¹cym z wczeœniejszych etapów dialogu dotycz¹cych Koœcio³a jako wspólnoty S³owa i sakramentu.
Mamy nadziejê, ¿e pos³u¿y jako dobra faza przejœciowa do trzeciego i ostatniego
rozdzia³u dotycz¹cego Koœcio³a jako narzêdzia sprawiedliwoœci w œwiecie.
52.
W dwudziestym wieku niektórzy katoliccy teologowie zaczêli opracowywaæ teologiczne pojêcie „sakramentu” jako sposobu interpretacji zbawczego
dzia³ania Chrystusa i Ducha Œwiêtego w Koœciele i poprzez Koœció³ jako znaku i

Zasady IV, 19.
Sobór Trydencki, Dekret o sakramentach, (1601 i 1603).
89
Z tym pogl¹dem wi¹¿e siê wyra¿enie Tomasza z Akwinu “potissima sacramenta” (Summa theologiae III, q. 62, a. 5; por. te¿ Summa contra gentiles, IV, 72). Por. te¿ Y. Congar “The idea of ‘major’ or ‘principal sacraments’,” Concilium 4 (1968), no. 1, 1, 12-17.
90
„Druga konfesja helwecka” na przyk³ad zawiera rozdzia³ 19 zatytu³owany „O sakramentach Koœcio³a Chrystusa”: „Niektóre osoby wymieniaj¹ siedem sakramentów dla nowego ludu. Z tych uznajemy, ¿e
pokuta, ordynacja duchownych (faktycznie nie papieska ale apostolska ordynacja) oraz ma³¿eñstwo stanowi¹
owocne nakazy Bo¿e, ale nie sakramenty.”
91
W niektórych katolicko-reformowanych dialogach ekumenicznych zaproponowano, ¿e rozró¿nienie
pomiêdzy szerszym a wê¿szym zastosowaniem zwrotu „sakrament” mo¿e byæ przydatne podczas rozmów na
temat kwestii spornych ( cf. Lehmann, K. and Pannenberg, W., Hrsg., Lehrverurteilungen – kirchentrennend?,
Band I: Rechtfertigung, Sakramente und Amt in Zeitalter der Reformation und heute, Freiburg im Breisgau:
Herder/Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985, 77-88, I. 1.2), jak równie¿ pomiêdzy dwoma „sakramentami” a piêcioma „sakramentalnym (koœcielnymi) aktami” (cf. Groupe des Dombes, The Holy Spirit, the Church
and the Sacraments (1979), 32.
87
88
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instrumentu92. Boska ekonomia zbawienia dzieje siê w warunkach, w jakich ¿yj¹
ludzie, poprzez s³yszalne s³owa i widzialne znaki. Ju¿ teraz stworzenie rozwa¿a i
mówi o swoim Boskim Stwórcy. Wraz ze wcieleniem i misterium paschalnym
Bo¿ego Syna odkupienie przynosi wype³nienie zbawczego planu Bo¿ego wobec
stworzenia. To stanowi echo drogiej dla œredniowiecznych scholastycznych teologów zasady, któr¹ obecnie interpretuje siê szerzej, ¿e ³aska udoskonala naturê.
Jeœli mo¿na uznaæ sakramenty za widoczne spotkanie z ³ask¹ w historii, to zawsze w zale¿noœci od Chrystusa i uznaj¹c, ¿e On nadal dzia³a w historii przez
Ducha Œwiêtego mo¿na mówiæ analogicznie o sakramentalnoœci Koœcio³a jako
ca³oœci, nie tylko w celebracji poszczególnych obrzêdów sakramentalnych, ale w
g³oszeniu S³owa Bo¿ego i œwiadectwie ¿ycia chrzeœcijañskiego. Takie by³o zrozumienie Soboru Watykañskiego II, który rozpocz¹³ „Konstytucjê dogmatyczn¹
o Koœciele” od stwierdzenia, ¿e „Koœció³ jest w Chrystusie jakby sakramentem,
czyli znakiem i narzêdziem wewnêtrznego zjednoczenia z Bogiem i jednoœci ca³ego rodzaju ludzkiego”93. W naszym dialogu przyjêliœmy tak¹ zmianê od g³ównie instytucjonalnego samookreœlenia, które dominowa³o w katolickiej eklezjologii w wiekach poreformacyjnych. Przekonanie, ¿e Koœció³ w mocy Ducha Œwiêtego jest powo³any do tego, by przynieœæ uzdrowienie œwiatu zranionemu przez
grzech w pewnym stopniu rezonuje z naciskiem reformowanych na œwiadectwo,
do którego chrzeœcijañska wspólnota jako prorocki lud Bo¿y jest historycznie
powo³ana94.
53.
Poprzez usprawiedliwienie i ³askê uœwiêcaj¹c¹ Ducha Œwiêtego Koœció³ jako cia³o Chrystusa z odwag¹ kontynuuje prorock¹, kap³añsk¹ i królewsk¹
misjê Chrystusa zgodnie ze swoim jedynym powo³aniem, aby byæ sakramentem
Królestwa Bo¿ego. Zgodnie z „Katechizmem heidelberskim” Jezus jest nazwany
Chrystusem, poniewa¿ zosta³ wybrany przez Ojca i namaszczony przez Ducha
Œwiêtego na naszego najwa¿niejszego proroka i nauczyciela, jedynego najwy¿szego kap³ana i wiecznego króla95. Ponadto ka¿dy chrzeœcijanin przez wiarê
uczestniczy w tym namaszczeniu i w tej potrójnej funkcji96. Wartoœæ tej potrójnej
92
Na taki rozwój oczekiwali w XIX wieku Johann Adam Möhler (1796-1838 i Matthias Joseph Scheeben (1835-1888). Yves Congar i Karl Rahner, którzy odegrali wp³ywow¹ rolê podczas II Soboru Watykañskiego, uznali swój d³ug intelektualny w szczególnoœci wobec pierwszego z nich.
93
Lumen gentium, 1.
94
Por. np. K. Barth, The Humanity of God, Louisville, Westminster John Knox Press, 1996: “Koœció³ to
specjalna rasa ludzi, zbór, lub u¿ywaj¹c okreœlenia Kalwina compagnie, która zosta³ ustanowiony, wyznaczony
i wezwany po to, by staæ siê Jego œwiadkami w œwiecie poprzez poznanie ³askawego Boga objawionego w
Jezusie Chrystusie; to poznanie jest raczej mizerne, ale jest niepokonany, poniewa¿ Duch Œwiêty przyczyni³ siê
do jego powstania”.
95
Katechizm heidelberski, 31.
96
Tam¿e, 32.
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misji zosta³a uznana przez II Sobór Watykañski, kiedy okreœli³ nie tylko poszczególnych wyœwiêconych kap³anów97 i laikat98, ale ca³y lud Bo¿y jako lud proroczy, kap³añski i królewski99. To wskazuje na mo¿liwoœæ wa¿nej zbie¿noœci pomiêdzy nami odnoœnie istoty Koœcio³a. Usprawiedliwieni z ³aski przez wiarê i
uœwiêceni przez Ducha Œwiêtego poprzez S³owo i sakrament otrzymuj¹ prorocz¹
rolê g³oszenia przes³ania Ewangelii o Jezusie dotycz¹cej Królestwa Bo¿ego w
mowie i czynach. Oddaj¹ swoje ¿ycie na ¿yw¹ ofiarê chwa³y (por. Rz 12,1) i poœwiêcaj¹ siê dzia³aniom na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju zgodnie z wymogami
Królestwa. Sprawiedliwoœæ to fundament zajmuj¹cego ca³e ¿ycie procesu uœwiêcenia, zgodnie z którym prorocki, kap³añski i królewski lud Bo¿y zobowi¹zuje
siê do uczestnictwa w funkcjach Chrystusa, dzia³aj¹c tak jak On. Podczas naszego dialogu czasami mówiliœmy o „uœwiêceniu” jako o fazie poœredniej pomiêdzy
usprawiedliwieniem a sprawiedliwoœci¹, która wyra¿a siê poprzez dzia³alnoœæ
spo³eczn¹ na rzecz ludzkiej godnoœci. By³ to zwiêz³y i przydatny sposób okreœlenia wzajemnego powi¹zania pomiêdzy usprawiedliwieniem, uœwiêceniem a dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹.
54.
Wizja Koœcio³a jako prorockiego, kap³añskiego i królewskiego ludu
na podstawie S³owa i sakramentu pomaga zrozumieæ relacjê pomiêdzy proroczymi g³osami a w³adz¹ w ¿yciu wspólnotowym. To Duch Œwiêty inspiruje wiernych, by pog³êbiali swoje zrozumienie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i by
rozeznawali, jak zastosowaæ Ewangeliê zgodnie z potrzebami czasu i miejsca
wed³ug znaków czasu100. Jest to ten sam Duch Œwiêty, którego przyzywa siê na
pomoc tym, którym powierzono pozycjê w³adzy i przywództwa we wspólnocie.
Nasz dialog nie porusza³ tematów dotycz¹cych znacz¹co ró¿nego rozumienia
w³adzy, wspó³odpowiedzialnoœci i rozeznania w naszych obu tradycjach. Podjêcie tych zagadnieñ w kolejnych etapach by³oby wzajemnie ubogacaj¹ce. Tutaj
mo¿na zaproponowaæ bardzo ogólne uwagi. W Koœciele Katolickim istnieje
tendencja do umiejscawiania funkcji w³adzy, przywództwa i rozeznania w poszczególnych urzêdach, chocia¿ od czasów II Soboru Watykañskiego wspiera siê
struktury synodalne na ró¿nych poziomach ¿ycia Koœcio³a i zaprasza siê wszystkich do uczestnictwa zgodnie z ich konkretnym powo³aniem w ramach ludu Bo¿e-

Lumen gentium, 25-28.
Tam¿e, 34-36.
99
Tam¿e, 10-13.
100
Lumen gentium naucza, ¿e: „dziêki temu zmys³owi wiary, który jest pobudzany i podtrzymywany
przez Ducha prawdy, Lud Bo¿y pod przewodnictwem œwiêtego Urzêdu Nauczycielskiego – za którym id¹c
wiernie, ju¿ nie ludzkie, lecz prawdziwie Bo¿e przyjmuje s³owa (por. 1 Tes 2,13) – niezachwianie trwa przy
wierze raz przekazanej œwiêtym” (por. Jud 3); wnika w ni¹ g³êbiej z pomoc¹ s³usznego os¹du i w sposób pe³niejszy stosuje j¹ w ¿yciu” 12.
97
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go101. Tradycja reformowana nadaje w³adzê procesom synodalnym, które mo¿na
znaleŸæ na poziomach lokalnych, regionalnych i krajowych, i które wzajemnie na
siebie wp³ywaj¹. W ramach tych procesów w³adza decyzyjna odnoœnie wszystkich
spraw koœcielnych spoczywa nie tylko na ordynowanych cz³onkach, ale równie¿
jednakowo na starszych, diakonach i ich odpowiednikach. W szczególnych sytuacjach podobna w³adza decyzyjna mo¿e byæ przyznana wszystkim cz³onkom kongregacji.

Rozdzia³ trzeci
Usprawiedliwienie a chrzeœcijañskie dzia³anie
na rzecz sprawiedliwoœci na œwiecie
55.
Pierwszy rozdzia³ niniejszego dokumentu zajmowa³ siê wspólnym
ustaleniem, ¿e usprawiedliwienie i uœwiêcenie s¹ nieroz³¹czne zarówno w myœli reformowanej i katolickiej. Drugi dotyczy³ zwi¹zku pomiêdzy usprawiedliwieniem i
uœwiêceniem a pos³ug¹ S³owa i sakramentu. Po pierwsze mieliœmy okazjê zbadaæ
zbie¿noœci i ró¿nice pomiêdzy nami dotycz¹ce tych istotnych wymiarów ¿ycia
wspólnoty chrzeœcijañskiej. Po drugie rozwa¿yliœmy pos³ugê Koœcio³a jako ca³oœci
w Bo¿ym zbawczym dzia³aniu w historii. Ostatni rozdzia³ bêdzie poœwiêcony
temu, jak przyjêcie Bo¿ego przebaczenia w usprawiedliwieniu i sta³ego uœwiêcania
wiernych przez Ducha Œwiêtego poprzez g³oszenie S³owa i sprawowanie sakramentów, a zw³aszcza Eucharystii, przynagla chrzeœcijan do uczestnictwa w Królestwie Bo¿ym, które ju¿ zosta³o rozpoczête przez Jezusa Chrystusa.
56.
Samo podobieñstwo s³ów „usprawiedliwienie” i „sprawiedliwoœæ”
prawie we wszystkich jêzykach zaprasza chrzeœcijan do refleksji nad tym, czy i

101
Takie uczestnictwo obejmuje wszystkich ochrzczonych, w tym tych, których w jêzyku u¿ywanym
przez katolików nazywa siê œwieckimi. Lumen gentium stwierdza: „Natomiast zadaniem ludzi œwieckich, z tytu³u w³aœciwego im powo³ania, jest szukanie Królestwa Bo¿ego przez zajmowanie siê sprawami œwieckimi i
kierowanie siê nimi po myœli Bo¿ej. ¯yj¹ oni w œwiecie, to znaczy poœród wszystkich razem i poszczególnych
spraw i zadañ œwiata, i w zwyczajnych warunkach ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego, z których utkana jest ich
egzystencja. Tam Bóg ich powo³uje, aby pe³ni¹c w³aœciw¹ sobie misjê, kierowani duchem ewangelicznym, jak
zaczyn, od wewn¹trz niejako przyczyniali siê do uœwiêcenia œwiata, i tak przede wszystkim œwiadectwem
¿ycia, promieniuj¹c wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹, ukazywali innym Chrystusa. Szczególnym wiêc ich zadaniem
jest tak rozœwietlaæ wszystkie sprawy doczesne, z którymi œciœle s¹ zwi¹zani, i tak nimi kierowaæ, aby siê ustawicznie dokonywa³y i rozwija³y po myœli Chrystusa oraz s³u¿y³y chwale Stworzyciela i Odkupiciela” 31.
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w jaki sposób rzeczywistoœci przez nie wyra¿ane s¹ ze sob¹ zwi¹zane. Nowy Testament pos³uguje siê takim samym s³owem dikaiosyne do wyra¿enia zarówno
prawego zachowania jaki i stanu bycia uwolnionym spod grzechu dziêki mi³osierdziu Boga102. Fakt, ¿e oba te znaczenia przekazuje jedno s³owo, oznacza, ¿e s¹
g³êboko ze sob¹ powi¹zane. Usprawiedliwiony z wiary jest wezwany do sprawiedliwego postêpowania. Zatem doktryna o usprawiedliwieniu nie mo¿e byæ postrzegana w oderwaniu od rzeczywistoœci niesprawiedliwoœci, ucisku i przemocy
w dzisiejszym œwiecie. Sprawozdanie z trzeciego etapu dialogu pomiêdzy Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych a Koœcio³em Katolickim stwierdza, ¿e „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… odpowiedŸ ocalaj¹cej wiary doprowadza j¹ do zwiastowania S³owa
zbawienia i poleca jej dawaæ œwiadectwo o wartoœciach Królestwa Bo¿ego, których naucza³ Jezus”103. Ogromna niesprawiedliwoœæ w wymiarze gospodarczym,
ucisk, rasizm, seksizm i niszczenie œrodowiska naturalnego s¹ ewidentne w dzisiejszym œwiecie; takie z³o jest równie¿ obecne we wspólnotach chrzeœcijañskich. W zwi¹zku z tym obie nasze wspólnoty stale nawo³uj¹ do poœwiêcenia siê
pracy na rzecz zmiany. Poprzez ci¹g³e spotkanie z Chrystusem w Duchu poprzez
S³owo i sakrament Koœció³ jest posy³any do pracy dla dobra sprawiedliwoœci,
pokoju i ochrony stworzonej przyrody. Podczas poprzedniej fazy rozmów dwustronnych powiedzieliœmy: „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”104.
102
S³owo dikaiosyne mo¿na przet³umaczyæ zarówno jako „sprawiedliwoœæ” jak i „prawoœæ”. W Nowym Testamencie mo¿e mieæ znaczenie sprawiedliwego zachowania, tak jak w tym wersecie: „Jeœli wasza
sprawiedliwoœæ nie bêdzie wiêksza ni¿ uczonych w Piœmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5,20). G³ównym tematem teologii œwiêtego Paw³a jest zastosowanie tego s³owa w refleksji nad
zwi¹zkiem pomiêdzy wiar¹ a uczynkami Prawa: „Ale teraz jawn¹ siê sta³a sprawiedliwoœæ Bo¿a niezale¿na od
Prawa, poœwiadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwoœæ Bo¿a przez wiarê w Jezusa Chrystusa
dla wszystkich, którzy wierz¹” (Rz 3,20-21). Tutaj s³owo „sprawiedliwoœæ” dotyczy tego, co w dzisiejszych
jêzykach oznacza albo dzia³anie Boga, który pojedna³ grzeszników ze sob¹, albo doœwiadczenia bycia pojednanym z Bogiem. Pawe³ stosuje ten czasownik (dikaiun), by wyraziæ Bo¿e ³askawe zbawcze dzia³anie w Chrystusie: „Dost¹piwszy wiêc usprawiedliwienia przez wiarê, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 5,1).
103
Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2016 z. 1 (78), nr 190.
104
Tam¿e, nr 191.

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

107

RAPORT Z CZWARTEJ FAZY

Sprawiedliwoœæ to z³o¿ona rzeczywistoœæ i ma ró¿norakie znaczenia w zale¿noœci od perspektywy, z której siê na ni¹ patrzy. Ale odkrywamy nasz¹ najwiêksz¹
zbie¿noœæ, gdy rozpoczynamy od objawienia mi³uj¹cego i ³askawego Boga, który
wyra¿a sprawiedliwe dzia³anie we wszelkich aspektach ¿ycia ludzkiego i ca³ego
stworzenia.
57.
Bóg czyni i og³asza ludzi sprawiedliwymi nie tylko po to, by zostali
zbawieni indywidualnie w ramach wspólnoty Koœcio³a, ale te¿ po to, by mogli
uczestniczyæ w Bo¿ym dziele uzdrawiania i przemieniania niesprawiedliwego
œwiata. W tym sensie mo¿na mówiæ o etyce usprawiedliwienia. Zosta³o to piêknie
przedstawione w przypowieœci o oddzieleniu owiec od koz³ów, w której Jezus opowiada, ¿e podczas s¹du ostatecznego og³osi: „Zaprawdê, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliœcie jednemu z tych najmniejszych, tegoœcie i Mnie nie uczynili” (por. Mt 25,31-46). Bóg Biblii jest Bogiem sprawiedliwego mi³osierdzia105,
który bierze do serca ludzkie nieszczêœcia, wchodzi w nie i przemienia od œrodka.
Bóg ustanawia sprawiedliwoœæ dla niewinnych, którzy s¹ zagro¿eni, dla biednych,
opuszczonych i uciœnionych. Bóg stoi bezwarunkowo i ¿arliwie po ich stronie:
„Str¹ca w³adców z tronu, a wywy¿sza pokornych” (£k 1,52). Nie mo¿na potraktowaæ na powa¿nie Bo¿ej troski o nas samych w naszych nieszczêœciach, jeœli nie
podejmie siê odpowiedzialnoœci za tych, którzy s¹ biedni i godni po¿a³owania106.
Wierz¹cy s¹ wezwani do towarzyszenia i obrony tych, którzy cierpi¹ z³o. Upodabnianie siê do Chrystusa oznacza zaspokajanie potrzeb tych, którzy s¹ wykluczeni
spo³ecznie. Biedni, zmarginalizowani i ofiary wraz ze stworzeniem w bólach rodzenia wymagaj¹ szczególnej uwagi chrzeœcijan107.

A) Usprawiedliwienie, uœwiêcenie
a dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci
58.
Dla reformowanych usprawiedliwieniu zawsze towarzyszy uœwiêcenie: s¹ to dwa nierozdzielne aspekty zbawczego dzia³ania Chrystusa dane wierz¹cym na skutek ich wiêzi z Chrystusem, dziêki czemu mog¹ ¿yæ w œwiêtoœci. II
Sobór Watykañski zatytu³owa³ ca³y rozdzia³ „Konstytucji dogmatycznej o Koœciele” „Powszechne powo³anie do œwiêtoœci”, twierdz¹c, ¿e Koœció³ jest œwiêty,
„Chrystus bowiem, jako Syn Bo¿y, który wraz z Ojcem i Duchem doznaje czci
jako „sam jeden Œwiêty”, umi³owa³ Koœció³ jako swoj¹ oblubienicê, wydaj¹c zañ

Por. hebrajskie s³owo tzedakah, którego podstawowe znaczenie to “sprawiedliwoœæ”.
Por. Karl Barth, Church Dogmatics, II/1, T & T Clark, Edinburgh, 386-387.
107
Por. papie¿ Franciszek, Evangelii gaudium, 197-201; Laudato si, 17-19.
105
106
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samego siebie, aby go uœwiêciæ (por Ef. 5,25n). Z³¹czy³ go ze sob¹ jako cia³o
swoje i hojnie obdarzy³ darem Ducha Œwiêtego na chwa³ê Bo¿¹. Dlatego wszyscy w Koœciele (…) powo³ani s¹ do œwiêtoœci zgodnie ze s³owami Aposto³a: „Albowiem wol¹ Bo¿¹ jest wasze uœwiêcenie” (1 Tes 4,3, por. Ef 1,4)”108. Prawdziwe uœwiêcenie zawsze przejawia siê poprzez owoce Ducha, z których najwiêkszym jest mi³oœæ. Zatem Sobór potwierdza, ¿e „pierwszym i najbardziej
potrzebnym darem jest mi³oœæ, któr¹ kochamy Boga nade wszystko, a bliŸniego
ze wzglêdu na Boga”109. Taka mi³oœæ do Boga i do bliŸnich ponagla chrzeœcijan
do starania siê o poprawê sytuacji, w których inni cierpi¹ ucisk, niesprawiedliwoœæ lub zniszczenie naturalnego œrodowiska, od którego wszyscy zale¿ymy. Z
tej perspektywy usprawiedliwienie i uœwiêcenie z koniecznoœci wzywaj¹ i prowadz¹ do dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci. Sprawozdanie z krajowego dialogu
pomiêdzy naszymi dwoma wspólnotami stwierdza: „Lud Bo¿y o ka¿dym czasie
jest powo³any do g³oszenia sprawiedliwoœci, walki przeciwko niesprawiedliwoœci, do wzajemnej troski; do walki dla dobra struktur cywilizacyjnych i dla ca³ego stworzenia. W naszej epoce „prawa cz³owieka” w szczególny sposób mówi¹ o
wymogach etycznych sprawiedliwoœci i prawoœci pod panowaniem Bo¿ym. Na
swym najg³êbszym poziomie prawa cz³owieka opieraj¹ siê o Bo¿¹ sprawiedliwoœæ, któr¹ poznajemy przez Jezusa Chrystusa. To tylko na skutek ³aski Bo¿ej
sprawiedliwoœci ludzie mówi¹ o powszechnym i wiarygodnym prawie moralnym, które poznajemy przez wiarê i rozum. Jest ono zapisane w ludzkich sercach
w taki sposób, ¿e ¿adna osoba ani grupa nie mo¿e siê wymówiæ, ¿e nie uznaje
stwierdzenia, ¿e innych nale¿y traktowaæ sprawiedliwie i ¿e spo³eczeñstwa
musz¹ byæ tworzone w oparciu o wolnoœæ i s³usznoœæ”110.
To oœwiadczenie podkreœla mandat chrzeœcijan do wprowadzania sprawiedliwoœci, wskazuj¹c, ¿e jest ona wpisana w ka¿de ludzkie serce; to oœwiadczenie
jest zgodne z katolickim rozumieniem prawa naturalnego. Mimo ¿e reformowani
maj¹ ró¿ne pogl¹dy na temat prawa naturalnego, potwierdzaj¹ jednak, ¿e prawo
Bo¿e nadane podczas stworzenia jest spójne z prawem Bo¿ym objawionym
Moj¿eszowi i wcielonym w Jezusie Chrystusie. Chrzeœcijanie s¹ szczególnie
zainteresowani d¹¿eniem do sprawiedliwoœci, poniewa¿ zostali odnowieni
przez Ducha Œwiêtego i przez to wzmocnieni do pe³niejszego przestrzegania tego
prawa.

Lumen gentium, 39.
Tam¿e, 42.
110
„Sprawozdanie o prawach cz³owieka” pochodz¹ce z konsultacji katolicko-reformowanych w Stanach Zjednoczonych na temat „Etyka a poszukiwanie chrzeœcijañskiej jednoœci”, (1980); dostêpne: http://
www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/ecumenical/reformed/upload/Ethics-andthe-Search-for-Christian-Unity.pdf (dostêp 18 lutego 2015).
108
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B) Prawo Bo¿e a zabieganie o sprawiedliwoœæ
59.
S³owo Bo¿e – wcielone, zapisane i og³oszone – stanowi fundament chrzeœcijañskiego d¹¿enia do sprawiedliwoœci. Wcielone S³owo, Jezus
Chrystus, wciela najpe³niej Bo¿¹ sprawiedliwoœæ, co widaæ w Jego oœwiadczeniu
w synagodze w Nazarecie: „Duch Pañski spoczywa na Mnie, poniewa¿ Mnie namaœci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê, wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ, a niewidomym przejrzenie; abym uciœnionych odsy³a³ wolnymi, abym obwo³ywa³ rok ³aski od Pana. Zwin¹wszy ksiêgê odda³ s³udze i usiad³; a oczy
wszystkich w synagodze by³y w Nim utkwione. Pocz¹³ wiêc mówiæ do nich:
«Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, któreœcie s³yszeli»” (£k 4,18-21, cytuj¹c
Iz 61,1-2).
60.
Sprawiedliwoœæ og³oszona i wcielona przez Jezusa zak³ada starotestamentaln¹ tradycjê, która œwiadczy o Bo¿ej sprawiedliwoœci. Bóg jest sêdzi¹ sprawiedliwym (Ps 7,10; 11,7; Jer 11,20), który panuje i kieruje wszystkim w sprawiedliwoœci (Pwp 32,4; Ps 119,137; Iz 5,16). Bo¿a sprawiedliwoœæ trwa na wieki (Ps
119,142) i prowadzi do wyzwolenia ludu Izraela, spe³niaj¹c sw¹ obietnicê (Ps
103,6; Iz 42,6-7; 45, 13,24-25 i ogólnie Iz 40-66). Sprawiedliwoœæ jest równie¿
moraln¹ cnot¹ ludzk¹, która oznacza przestrzeganie przykazañ Bo¿ych tak, ¿e czyni siê sprawiedliwoœæ i dzia³a w sposób prawy (Rdz 18,19; Ps 106,3; 119,40, 106;
Prz 21,3; Iz 56,1; 58,2). W Starym Testamencie Bo¿e dobre dary nieba i ziemi,
mórz i l¹du, roœlin i zwierz¹t oraz Bo¿a obietnica ziemi dla Izraela zapraszaj¹ nas
do szukania nie tylko ludzkich wiêzi, ale te¿ do opieki i ochrony ca³ego Bo¿ego
stworzenia.
61.
Chocia¿ jeden aspekt biblijnej sprawiedliwoœæ zosta³ ujêty w „z³otej
zasadzie” („Jak chcecie, ¿eby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyñcie!”
£k 6,31), Nowy Testament zachêca nas do bardziej radykalnej formy sprawiedliwoœci, naœladuj¹c przyk³ad Jezusa: „postêpujcie drog¹ mi³oœci, bo i Chrystus was
umi³owa³ i samego siebie wyda³ za nas w ofierze i dani na wdziêczn¹ wonnoœæ
Bogu” (Ef 5,2). Zatem Pismo wymaga nie tylko tego, ¿eby ludzie po prostu dzia³ali uczciwie i spójnie, traktuj¹c innych tak samo, jak sami chcieliby byæ traktowani, ale ¿eby odnosili siê do innych w ten sam sposób, jak do nich siê odniesiono. Chrystus wyzwoli³ nas za wielk¹ cenê od niebezpieczeñstwa œmierci wiecznej. Zostaliœmy ocaleni od potêpienia, które w innym przypadku by³oby naszym
udzia³em. Od tego momentu nie pozostaje nam nic innego jak prowadziæ ¿ycie
pe³ne wdziêcznoœci. Standard zachowania nie jest ustalony przez nasze ¿yczenie,
by nas uczciwie traktowano, ale przez Jezusowy czyn radykalnej samopoœwiêcaj¹cej siê mi³oœci.
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62.
S³yszymy i reagujemy na S³owo Bo¿e najczêœciej w koœciele poprzez g³oszenie dobrej nowiny o Bo¿ym sprawiedliwym dzia³aniu w Chrystusie:
„wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni s¹ chwa³y Bo¿ej, a dostêpuj¹ usprawiedliwienia darmo, z Jego ³aski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowi³ Bóg narzêdziem przeb³agania przez wiarê moc¹ Jego krwi.
Chcia³ przez to okazaæ, ¿e sprawiedliwoœæ Jego wzglêdem grzechów pope³nionych dawniej – za dni cierpliwoœci Bo¿ej – wyra¿a³a siê w odpuszczaniu ich”
(Rz 3,23-25). Œmieræ Chrystusa na krzy¿u odby³a siê za nas i dla naszego zbawienia; jest te¿ wskazówk¹ g³êbi Jego cierpi¹cej mi³oœci wobec uciœnionych i
zmarginalizowanych.
63.
G³oszenie takiej Ewangelii ma oczywiste konsekwencje dotycz¹ce
spo³ecznego zaanga¿owania naœladowców Jezusa. Wiara zrodzona przez s³uchanie
S³owa leczy osobê zranion¹ przez grzech i prowadzi j¹ w kierunku sprawiedliwoœci obecnej w ramach Koœcio³a i poza nim. Papie¿ Franciszek napisa³ w swojej
adhortacji o radoœci Ewangelii: „Z lektury Pisma Œwiêtego wynika zreszt¹ jasno,
¿e propozycja Ewangelii nie polega tylko na osobistej relacji z Bogiem. Tak¿e naszej odpowiedzi mi³oœci nie powinno siê pojmowaæ jako zwyk³ej sumy ma³ych
osobistych gestów wobec kogoœ potrzebuj¹cego, co mog³oby stanowiæ pewien rodzaj «mi³oœci a la carte», seriê dzia³añ zmierzaj¹cych jedynie do uspokojenia w³asnego sumienia. Propozycj¹ jest królestwo Bo¿e (£k 4, 43); chodzi o mi³owanie
Boga króluj¹cego w œwiecie”111.
„Konfesja z Belharu” Zjednoczonego Koœcio³a Reformowanego w Po³udniowej Afryce stwierdza: „Wierzymy, ¿e Bóg powierzy³ Koœcio³owi przes³anie
o pojednaniu w Jezusie Chrystusie i przez Niego, ¿e Koœció³ jest wezwany do
tego, by staæ siê sol¹ ziemi i œwiat³em œwiata, ¿e Koœció³ nazywa siê b³ogos³awionym, poniewa¿ wprowadza pokój, ¿e Koœció³ jest œwiadkiem zarówno w s³owie jak i w czynie nowego nieba i nowej ziemi, w której bêdzie mieszkaæ sprawiedliwoœæ”112.
Oba te oœwiadczenia podkreœlaj¹ wspólne przekonanie, ¿e Koœció³ kieruje siê
poza siebie do œwiata, gdzie jest powo³any do niesienia œwiadectwa o dobrej nowinie o Bo¿ym panowaniu mi³oœci i sprawiedliwoœci.

Evangelii gaudium, 180.
Konfesja z Belhar (wrzesieñ 1986), 3. Konfesja ta zosta³a przyjêta przez synod Holenderskiego
Misyjnego Koœcio³a Reformowanego w Po³udniowej Afryce w 1986 roku. W 1994 roku Holenderski Misyjny
Koœció³ Reformowany i Holenderski Reformowany Koœció³ w Afryce zjednoczy³y siê i utworzy³y Zjednoczony
Reformowany Koœció³ w Po³udniowej Afryce (URCSA). Ten tekst pisany bardzo w³¹czaj¹cym jêzykiem zosta³
przygotowany przez Urz¹d ds. teologii i kultu Koœcio³a Prezbiteriañskiego (USA). Pe³ny tekst znajduje siê: http:/
/www.pcusa.org/site_media/media/uploads/theologyandworship/pdfs/belhar.pdf.
111
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C) Sakramenty i oddanie siê sprawiedliwoœci
64.
Sakramenty jako wyraz wiary zarówno objaœniaj¹ znaczenie sprawiedliwoœci jak i wzywaj¹ wiernych, aby poœwiêcili siê realizowaniu jej w œwiecie.
Wa¿nym aspektem pe³nej wdziêcznoœci odpowiedzi wierz¹cego na to, co Bóg
uczyni³ w jego ¿yciu, jest ¿ycie godne powo³ania do uœwiêcenia i œwiêtoœci. Uœwiêcenie wiernych przez Ducha Œwiêtego przynagla ich do wspierania sprawiedliwoœci, któr¹ Pismo odnosi do Królestwa Bo¿ego. „Bo Królestwo Bo¿e to nie sprawa
tego, co siê je i pije, ale to sprawiedliwoœæ, pokój i radoœæ w Duchu Œwiêtym” (Rz
14,17). Liturgie chrzcielne w naszych Koœcio³ach z regu³y podkreœlaj¹ tematy dotycz¹ce zbawienia w Chrystusie, w szczególnoœci te odnosz¹ce siê do uczestnictwa
w paschalnym misterium œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa oraz narodzenia
w Nim po to, by staæ siê nowym stworzeniem. Œmieræ i zmartwychwstanie w Chrystusie, udzia³ w Jego ¿yciu dziêki daj¹cej ¿ycie ³asce, bycie dzieckiem Bo¿ym – te
wszystkie fundamentalne wymiary chrztu ponaglaj¹ chrzeœcijan, by upodabniali
siê do Chrystusa, którego misja i to¿samoœæ s¹ tak oddane pomocy ludzkiej biedzie. Wa¿n¹ cech¹ ¿ycia chrzcielnego zgodnego z przyk³adem Trójcy to nastawienie na misjê. Ojciec pos³a³ Syna, by pos³aæ Ducha. Chrzest Jezusa zapocz¹tkowa³
tê misjê. Namaszczony przez Ducha podczas chrztu Jezus by³ kuszony na pustyni,
a nastêpnie powróci³ do Galilei, g³osz¹c nadejœcie Królestwa Bo¿ego (por. Mk 1,915; £k 3,21-4,14). Podobnie chrzeœcijanie upodobnieni do Chrystusa poprzez
chrzest i namaszczeni przez Ducha s¹ wezwani do pracy na rzecz zbli¿aj¹cego siê
Królestwa Bo¿ego, do uczestnictwa w misji Chrystusa, objawiaj¹c mi³oœæ Ojca,
Syna i Ducha, i przemieniaj¹c œwiat. Ostateczne ustanowienie Królestwa Bo¿ego
to dzie³o Boga: „Oczywiœcie nie mo¿emy «zbudowaæ» królestwa Bo¿ego w³asnymi si³ami – to, co budujemy pozostaje zawsze królestwem ludzkim, ze wszystkimi
ograniczeniami w³aœciwymi naturze ludzkiej. Królestwo Bo¿e jest darem i w³aœnie
dlatego jest wielkie i piêkne, i stanowi odpowiedŸ na nadziejê. Nie mo¿emy te¿ –
u¿ywaj¹c klasycznej terminologii – «zas³u¿yæ» sobie na niebo przez nasze dzie³a.
Ono jest zawsze czymœ wiêcej, ni¿ to, na co zas³ugujemy, tak jak to, ¿e jesteœmy
kochani nigdy nie jest czymœ, na co «zas³u¿yliœmy», ale zawsze darem”113.

D) Eucharystia i sprawiedliwoœæ na œwiecie
65.
Z ¿alem trzeba przyznaæ, ¿e chocia¿ zgadzamy siê co do konsekwencji, jakie przynosi Eucharystia w odniesieniu do sprawiedliwoœci, nasze dwie
wspólnoty nadal nie mog¹ celebrowaæ jej wspólnie. Nie zajêliœmy siê dot¹d tego
powodami podczas miêdzynarodowych rozmów miêdzy naszymi Koœcio³ami, cho113

Spe salvi, 35.
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cia¿ mamy nadziejê, ¿e ten temat zostanie podjêty w przysz³oœci114. Jednak maj¹c
to w pamiêci, mo¿emy powiedzieæ wspólnie co nastêpuje.
66.
Ze swej natury Eucharystia prowadzi do dzielenia siê oraz troski o
biednych i pokrzywdzonych. Jeden z opisów Eucharystii – 1 Kor 11,17-34 – stanowi dobry punkt wyjœcia do rozwa¿enia jej znaczenia spo³ecznego. Pawe³ poleca
Koryntianom poprawiæ pewne nadu¿ycia, takie jak nierównoœæ pod wzglêdem po¿ywienia i napoju, gdy¿ niektórzy mieli wiêcej ni¿ potrzebowali, a inni mieli bardzo ma³o. Wspólnota by³a rozdarta przez tê rzucaj¹c¹ siê w oczy konsumpcjê kosztem biednych i potrzebuj¹cych. Taka celebracja Wieczerzy Pañskiej stanowi³a zaprzeczenie wspólnoty, która le¿y u samych podstaw znaczenia Eucharystii. W
Ewangelii Jana cud Jezusa rozmno¿enia chleba i Jego nauczanie o chlebie ¿ycia
zawieraj¹ wyraŸne odniesienia do nakarmienia Izraelitów mann¹ – chlebem z nieba – podczas ich drogi przez pustyniê do Ziemi Obiecanej (por. J 6,31-33; Wj 16).
To cudowne nakarmienie ludu podczas wyjœcia z Egiptu by³o niezwyk³ym doœwiadczeniem solidarnoœci i dzielenia siê, podczas którego ci, którzy zebrali wiele,
nie mieli nadmiaru, a tym, którzy zebrali ma³o, nic nie brakowa³o (Wj 16,18). Eucharystia, jak manna z nieba, jest pokarmem dla ludzi id¹cych w stronê Ziemi
Obiecanej, któr¹ Jezus objawi³ jako Królestwo Bo¿e. Eucharystia to zasadniczo
wspólny posi³ek, który – jak wskazuje nauka – ma g³êbokie powi¹zanie z obchodami paschalnymi; jest to jeden z kulminacyjnych momentów w pos³udze Jezusa,
który czêsto dzieli³ posi³ki ze swoimi naœladowcami, z poborcami podatkowymi,
grzesznikami i który sam zachêca³ uczniów, by zapraszali biednych, upoœledzonych, kulawych i niewidomych nie mog¹cych odwdziêczyæ siê za tak¹ hojnoœæ (£k
14,13-14). Ponadto Eucharystia jest wyrazem samopoœwiêcenia i ofiarnej mi³oœci
Chrystusa, który mówi: „To jest moje cia³o wydane za was” (£k 22,19; 1 Kor
11,24), „To jest moja krew wylana za was” (Mt 26,28; Mk 14, 24; £k 22,19); te
wersety odzwierciedlaj¹ hymn cierpi¹cego S³ugi z Iz 53,4-5. Sprawowanie samopoœwiêcaj¹cej siê mi³oœci Chrystusa w Eucharystii zachêca uczestników do czynienia tak jak On i zaanga¿owania siê na rzecz potrzebuj¹cych. W ten sposób mo¿na
zobaczyæ, ¿e g³êbokim znaczeniem Eucharystii jest mi³oœæ. Mi³oœæ znajduje siê w
samym sercu spo³ecznego zaanga¿owania Koœcio³a: „Caritas to mi³oœæ przyjêta i
darowana. Jest ona «³ask¹» (cháris). Jej Ÿród³em jest krynicznie czysta mi³oœæ Ojca
do Syna, w Duchu Œwiêtym. To mi³oœæ, któr¹ Syn wylewa na nas. To mi³oœæ stwór114
VII runda katolicko-reformowanego dialogu w Stanach Zjednoczonych (2003-2010) poœwiêci³a wiele czasu na przebadanie zbie¿noœci i rozbie¿noœci w teologii i praktyce eucharystycznej. Ta praca pomaga nam
zrozumieæ granice dzielenia siê Eucharysti¹ jak te¿ zaproponowaæ tematy do dalszych rozmów. Por. koñcowe
sprawozdanie Chleb ¿ycia, szczególnie sekcjê 3c „Obecnoœæ Chrystusa” i sekcja 3d „Ofiarowanie i ofiara”, jak
te¿ i sekcjê 4 „Wnioski duszpasterskie”. http://www.pcusa.org/site_media/media/uploads/worship/pdfs/this-bread-of-life.pdf
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cza, dziêki której istniejemy; to mi³oœæ odkupieñcza, dziêki której jesteœmy nowym
stworzeniem. Mi³oœæ objawiona i urzeczywistniona przez Chrystusa (por. J 13,1)
oraz «rozlana w sercach naszych przez Ducha Œwiêtego» (Rz 5,5). Mi³owani przez
Boga ludzie staj¹ siê podmiotami mi³oœci i sami maj¹ byæ narzêdziami ³aski, by
szerzyæ mi³oœæ Bo¿¹ i rozbudowywaæ «sieæ mi³oœci». Tê dynamikê mi³oœci przyjêtej i ofiarowanej odzwierciedla nauka spo³eczna Koœcio³a. Jest ona «caritas in veritate in re sociali»: g³oszeniem prawdy mi³oœci Chrystusa w rzeczywistoœci spo³ecznej”115.
67.
Zwi¹zek pomiêdzy Eucharysti¹ i mi³oœci¹ zosta³ równie¿ piêknie
podkreœlony przez niektórych z najwczeœniejszych pisarzy koœcielnych. Wed³ug
„Didache” Eucharystia ma wyra¿aæ, ¿e wszelkie podzia³y kulturowe zosta³y pokonane, a w szczególnoœci te wynikaj¹ce z wrogoœci; jednoczeœnie zobowi¹zuje ona
wszystkich uczestników do dzielenia siê z ubogimi116. W II wieku Justyn Mêczennik pisa³ o chrzeœcijañskim kulcie co nastêpuje: „W dniu zaœ zwanym dniem S³oñca odbywa siê w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast,
jak ze wsi … Kogo staæ na to, a ma dobr¹ wolê, ofiarowuje datki, jakie chce i
mo¿e, po czym ca³¹ zbiórkê sk³ada siê na rêce prze³o¿onego. Ten roztacza opiekê
nad sierotami, wdowami, chorymi, lub te¿ z innego powodu cierpi¹cymi niedostatek, a tak¿e nad wiêŸniami oraz obcymi goszcz¹cymi w gminie; jednym s³owem
spieszy z pomoc¹ wszystkim potrzebuj¹cym”117.
Kilkadziesi¹t lat póŸniej Tertulian mówi o Eucharystii w kontekœcie kojarz¹cym siê z praktyk¹ czynów mi³oœci, którym oddawa³a siê chrzeœcijañska
wspólnota, zw³aszcza wobec s³abych i przeœladowanych118. Byæ mo¿e nawet
wa¿niejsza jest sama praktyka ró¿nych Koœcio³ów, o której mamy pewne informacje.
68.
Widaæ, ¿e Koœció³ w ró¿nych kontekstach, korzystaj¹c z tego co dobre w danej kulturze i sprzeciwiaj¹c siê temu, co jest sprzeczne z Ewangeli¹, jest
powo³any do bycia przemieniaj¹c¹ wspólnot¹, która troszczy siê o biednych, potrzebuj¹cych i upokorzonych. Musi odzwierciedlaæ s³owa Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: „Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali” (J 13,35). Eucharystia wskazuje na prawdziwe pojednanie i wciela je w ¿ycie. Podczas trzeciego etapu naszych rozmów
Benedykt XVI, Caritas in veritate, 5.
Por. Kenneth W. Stevenson, Eucharist and Offering, Pueblo: New York 1986, 15.
117
First Apology, 67, w Ante-Nicene Fathers I: The Writings of the Fathers down to A.D. 325, Alexander Roberts and James Donaldson, eds. 9 vols., 1885; repr., Grand Rapids: Wm B. Eerdmans, 1996, 186. Zwane
dalej ANF.
118
Por. szczególnie Ad uxorem, II,4: CSEL 70, 117 I II,8: CSEL 70, 124. ET w ANF 4, 46-48.
115
116
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zastanawialiœmy siê nad rol¹ Koœcio³a podczas apartheidu w Po³udniowej Afryce; prowokacyjny bodziec do refleksji nad systemem podzia³u rasowego rozpocz¹³ siê od tego, ¿e niektórzy odmówili sprawowania Wieczerzy Pañskiej w
sposób, który w³¹czy³by wszystkich wierz¹cych119. Eucharystia nak³ania chrzeœcijañsk¹ wspólnotê do pokonania takiego podzia³u. Eucharystia wskazuje w najbardziej znamienity sposób, co to znaczy byæ chrzeœcijaninem. Jej celebracja si³¹
rzeczy sugeruje pewien styl ¿ycia. Odnoœnie sprawiedliwoœci Eucharystia wspomina i przedstawia, ¿e w Chrystusie sprawiedliwoœæ Boga objawi³a siê jako dar i
ludzka reakcja. W ofierze z cia³a i w przelaniu krwi definitywnie ustanawia siê
nowy porz¹dek. Ka¿da celebracja Eucharystii wprowadza nas w dynamikê usprawiedliwienia, pojednania i odnowienia ludzkoœci. Ale daj¹cy œwiadectwo charakter sakramentalnego symbolu nie koñczy siê z odnowieniem ludzi. Zanurzeni w
wodach chrztu i przemienieni przez dzielenie siê mann¹ Chrystusa, owocem ziemi i pracy ludzkich r¹k, jesteœmy zatem powo³ani do odpowiedzialnego zarz¹dzania œrodowiskiem. Nasze dzielenie siê posi³kiem nale¿y rozszerzyæ na odpowiedzialnoœæ za zachowanie go w takim stanie, ¿eby nadawa³ siê do zamieszkania dla wszystkich. W obliczu tak wielu struktur i mechanizmów
niesprawiedliwoœci i wy³¹czenia Eucharystia powinna byæ prawdziwym znakiem
nadchodz¹cego Królestwa Bo¿ego.

E) Autorytet i dzia³anie na rzecz sprawiedliwoœci
69.
To Koœció³ jako ca³y lud Bo¿y jest wezwany do wprowadzenia i
wspierania tego, co prowadzi w kierunku ustanowienia bardziej sprawiedliwego
œwiata. Unikniêcie tego, ¿eby takie wprowadzenie i wspieranie by³o tylko uwarunkowane przez kontekst kulturowy, spo³eczny i polityczny, wymaga ci¹g³ego rozeznawania pod kierunkiem Ducha Œwiêtego. Jednoczeœnie ³¹czy siê z otwartoœci¹ na
wyzwania wynikaj¹ce z prze¿ywania chrzeœcijañskiego œwiadectwa w zale¿noœci
od ró¿norodnych kontekstów.
70.
W Koœciele istniej¹ ró¿ne pos³ugi i obszary s³u¿by, zarówno takie,
które ³¹cz¹ siê formalnie ze sprawowaniem w³adzy, jak i te, które od czasu do czasu przejawiaj¹ siê proroczo/charyzmatycznie. Trzeba dopilnowaæ tego, ¿eby nie
tworzyæ ¿adnych fa³szywych dychotomii pomiêdzy g³osami duchownych a œwieckich. Wspó³praca pomiêdzy proroczymi g³osami w Koœciele, a g³osami tych, którzy sprawuj¹ formaln¹ instytucjonaln¹ w³adzê, musi znaleŸæ swój pe³ny wyraz w
ramach formalnych struktur koœcielnych jaki i poza nimi.
119

Por., Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego, dz. cyt., nr 82-101.
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71.
Doœwiadczenie pokazuje, ¿e tak¹ wspó³pracê kierowan¹ przez Ducha
Œwiêtego mo¿e poprzedzaæ napiêcie i konflikt. Dialog i rozeznanie dziêki pokornemu i nasyconego modlitw¹ s³uchaniu siebie nawzajem pod natchnieniem Ducha
Œwiêtego daj¹ Koœcio³owi dobry powód do nadziei, ¿e mo¿na osi¹gn¹æ taki poziom zgody, który jest niezbêdny do prowadzenia proroczej, kap³añskiej i królewskiej misji ludu Bo¿ego, nie naruszaj¹c autentycznej ró¿norodnoœci wgl¹dów i propozycji, które mog¹ siê pojawiaæ w ramach danej wspólnoty.
72.
W naszych tradycjach formalna w³adza koœcielna i przywództwo wygl¹daj¹ ró¿nie. Podczas wspólnych rozmów zastanawialiœmy siê nad pewnymi
aspektami dotycz¹cymi takich ró¿nic, ale nie na tyle, ¿eby napisaæ sprawozdanie.
W przysz³oœci zatem by³oby dobrze podj¹æ temat struktur i porz¹dku koœcielnego
oraz procesów decyzyjnych. W szczególnoœci lepsze zrozumienie umiejscowienia
formalnej w³adzy i przywództwa w ramach odnoœnych struktur koœcielnych mog³oby siê okazaæ owocne dla procesu ekumenicznego120.

F) Kontynuacja poprzedniego etapu:
Koœció³ jako „sakrament” Królestwa
73.
Królestwo Bo¿e le¿a³o w sercu pos³ugi i dzia³alnoœci Jezusa. Podczas Modlitwy Pañskiej zarówno Koœció³ Katolicki jak i Reformowany modl¹
siê „PrzyjdŸ Królestwo Twoje”. Uznajemy, ¿e Jezus i Jego Królestwo stanowi¹
jedno. Nie istnieje Królestwo bez Jezusa i nie ma Jezusa bez Królestwa. Kiedy
modlimy siê o nadejœcie Bo¿ego Królestwa, jednoczeœnie modlimy siê o powrót
Jezusa. Gdy Królestwo Bo¿e przychodzi do nas w osobie i dziele Jezusa, zauwa¿amy, ¿e odbywa siê to w trzech czasach. W ¿yciu, œmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa Bo¿e Królestwo przysz³o raz i dla wszystkich. W g³oszeniu S³owa Bo¿ego i w celebracji sakramentów Królestwo przychodzi do nas tu i teraz. Pod koniec historii, kiedy Jezus objawi siê w chwale, Jego Królestwo spe³ni siê w chwale w powszechnym dziêkczynieniu i uwielbieniu za mi³osierdzie i sprawiedliwoœæ Boga.
74.
Podczas trzeciego etapu naszych rozmów g³êboko przeanalizowaliœmy znaczenie Królestwa objawionego zarówno w Piœmie jak i w póŸniejszej tradycji. Tutaj wspólnie wyznajemy, ¿e przyjêcie sakramentów chrztu i Eucharystii
120
Por. paragrafy 142-144 sprawozdania z drugiej fazy naszego dialogu Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a, a zw³aszcza rozdzia³y 2 i 3 sprawozdania z trzeciej fazy naszego dialogu Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego odnoœnie przypadków wspólnych dzia³añ na rzecz sprawiedliwoœci oraz
odnoœnie struktur i procesu rozeznawania.
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wzywa chrzeœcijan do zdecydowanego oddania siê s³u¿bie sprawiedliwoœci Królestwa Bo¿ego w dzisiejszym œwiecie. Chrzest namaszcza wspólnotê chrzeœcijañsk¹, by sta³a siê kap³añskim, prorockim i królewskim ludem Bo¿ym. Wieczerza Pañska kszta³tuje nas na sprawiedliw¹, pojednan¹ i mi³uj¹c¹ wspólnotê oraz
wzmacnia wiêzi komunii pomiêdzy cz³onkami Cia³a Chrystusa, a przez to ponagla ich, by stali siê narzêdziami sprawiedliwoœci, pojednania i mi³oœci w Koœciele
i œwiecie. Podczas wczeœniejszej fazy dialogu mówiliœmy o Koœciele jako o sakramencie Królestwa Bo¿ego121. Na obecnym etapie skupiamy siê na konsekwencjach p³yn¹cych z sakramentów chrztu i Eucharystii dla sprawiedliwoœci Królestwa i staramy siê pog³êbiæ i rozszerzyæ refleksjê na temat obrazu Koœcio³a.
Wspólnie potwierdzamy nadziejê wyra¿on¹ na wczeœniejszym etapie dialogu, ¿e
nasze nazwanie s³u¿ebnej i instrumentalnej roli Koœcio³a w ca³kowitej zale¿noœci
od Ducha Chrystusa i nakierowanie w stronê Królestwa Bo¿ego mo¿e przyczyniæ
siê do chrzeœcijañskiej jednoœci, która siêga poza nasze w³asne wspólnoty. Mo¿na rozumieæ ca³oœciowo ruch ekumeniczny jako uczestnictwo w ruchu Ducha
Œwiêtego, który wzywa i inspiruje nas do poszukiwania Królestwa Bo¿ego, i do
oddania siê sobie nawzajem. Jeœli Koœcio³y znajd¹ nowe sposoby na nadanie
kszta³tu temu wzajemnemu wspieraniu siê i przejrzystoœci, to modlimy siê, by
ten proces doprowadzi³ do lepszego dostrze¿enia Koœcio³a jako znaku i narzêdzia
Bo¿ego Królestwa122. W œwietle powy¿szego uznajemy, ¿e wiêŸ pomiêdzy eschatologi¹ a sprawiedliwoœci¹ mo¿e stanowiæ wa¿ny temat dla przysz³ych dyskusji
ekumenicznych.

G) Nierozdzielnoœæ doktrynalnego
i praktycznego ekumenizmu
75.
W œwiecie ekumenicznie zaanga¿owanych chrzeœcijan istnieje konflikt pomiêdzy tymi, którzy utrzymuj¹, ¿e droga do jednoœci wymaga skupienia
siê na sprawach doktrynalnych, które le¿¹ u podstaw podzia³ów historycznych,
takich jak usprawiedliwienie przez wiarê, uœwiêcenie i sakramenty, a tymi, którzy twierdz¹, ¿e takie sprawy s¹ dzisiaj mniej wa¿ne i ¿e praca na rzecz jednoœci
powinna byæ nakierowana na wspó³pracê pomiêdzy Koœcio³ami dla poprawy
¿ycia spo³eczeñstwa. Jest to napiêcie, które mo¿na okreœliæ jako napiêcie pomiêdzy ekumenizmem doktrynalnym a spo³ecznym i które znalaz³o swój wyraz w
takich ekumenicznych ruchach jak „Wiara i Ustrój” oraz „Praktyczne Chrzeœcijañstwo”. Mamy nadziejê, ¿e nasza praca podczas dialogu wykaza³a teologiczn¹
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Por. Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego, nr 190-193.
Tam¿e, nr 197.
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zgodê co do zbawczego dzia³ania Ducha Œwiêtego w usprawiedliwieniu i uœwiêceniu z ³aski przez wiarê. Uœwiêcenie przez Ducha Œwiêtego poprzez S³owo i
sakrament ponagla wierz¹cych i ca³¹ wspólnotê chrzeœcijañsk¹ do dzia³ania na
rzecz sprawiedliwoœci w œwiecie. Te klasyczne tematy doktrynalne stanowi¹ szerokie podstawy teologiczne dla dzia³ania wspólnoty chrzeœcijañskiej na rzecz
sprawiedliwoœci, pokoju i ochrony stworzenia. Konkretne zadania, którymi zajmuje siê Koœció³ w swych dzia³aniach spo³ecznych, równie¿ musz¹ byæ ugruntowane w solidnej refleksji teologicznej. Poœwiêcenie siê dzie³u na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej na œwiecie ma swój wa¿ny i niezmienny fundament w zgodzie odnoœnie teologicznych doktryn o usprawiedliwieniu i uœwiêceniu, które s¹
dzie³em Ducha Œwiêtego dzia³aj¹cego w wierz¹cych poprzez pos³ugê Koœcio³a w
S³owie i sakramencie.

Wnioski ogólne
76.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê rocznic¹ Reformacji w 2017 roku podjêliœmy temat usprawiedliwienia przez wiarê, który by³ tak wa¿ny podczas dyskusji i
ostatecznych podzia³ów pomiêdzy chrzeœcijanami piêæset lat temu. Naszym celem
by³o rozwa¿yæ ten temat ze œwie¿ej perspektywy, która byæ mo¿e nie zosta³a wystarczaj¹co przebadana dotychczas przez innych ekumenicznie zaanga¿owanych
uczestników. Trzy rozdzia³y naszego sprawozdania zajmuj¹ siê zwi¹zkiem pomiêdzy usprawiedliwieniem, uœwiêceniem, S³owem a sakramentem oraz dzia³aniem na
rzecz sprawiedliwoœci w œwiecie.
77.
Wyraziliœmy bardzo istotne porozumienie, ¿e usprawiedliwienia i
uœwiêcenia nie mo¿na oddzieliæ. To oznacza, ¿e usprawiedliwienie umo¿liwia i
prowadzi do owoców w postaci cnotliwych czynów. Usprawiedliwiony wierny
wchodzi na drogê wiod¹c¹ do œwiêtoœci, do której jest powo³any przez Pana i
umocniony przez ³askê Ducha Œwiêtego. Dziêki temu nauczanie, ¿e ludzie s¹ zbawieni z ³aski przez wiarê, a nie przez uczynki, które zaproponowa³ œwiêty Pawe³ w
konkretnych warunkach, w jakich siê znalaz³, gdy poganie weszli do wspólnoty
chrzeœcijañskiej, nie stanowi powodu podzia³u pomiêdzy nami dotycz¹cego znaczenia zbawienia przez wiarê i wartoœci dobrych uczynków. Wydaje siê jednak, ¿e
pozostaje pomiêdzy nami pewna ró¿nica polegaj¹ca na tym, ¿e reformowani ze
swej strony postrzegaj¹ usprawiedliwienie jako kompletne i nieodwo³alne w oparciu o zaufanie do wiernoœci Boga wobec swego przymierza, podczas gdy katolicy
blisko ³¹cz¹ usprawiedliwienie z ³ask¹ uœwiêcaj¹c¹, która wed³ug nich zostaje utra-
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cona, gdy wierz¹cy pope³ni powa¿ny grzech. Podczas dalszego dialogu nakierowanego na wiêksze porozumienie doktrynalne i pe³n¹ komuniê pomiêdzy nami powinniœmy podj¹æ zagadnienia boskiego wybrania oraz mo¿liwoœci pope³nienia i
pokonania powa¿nego grzechu.
78.
Doszliœmy do wa¿nego porozumienia, ¿e usprawiedliwienie i
uœwiêcenie s¹ dzie³em Ducha Œwiêtego poprzez S³owo i sakrament. To pozwoli³o
nam zbli¿yæ temat usprawiedliwienia i uœwiêcenia do istotnego ustalenia, które
mia³o miejsce podczas wczeœniejszych etapów naszego dialogu, ¿e Koœció³
tworz¹ zarówno g³oszenie S³owa jak i sprawowanie sakramentów. Poprzez S³owo i sakrament Duch Œwiêty daje ³askê wiary, która le¿y w sercu zarówno usprawiedliwienia jak i uœwiêcenia. Wk³adem na rzecz ruchu ekumenicznego mo¿e
byæ nasze przekonanie, ¿e nale¿y niuansowaæ stwierdzenie, i¿ ludzie s¹ zbawieni
„tylko z ³aski”123. To wyra¿enie nie powinno zaciemniæ faktu, ¿e Duch Œwiêty
pos³uguje siê takimi œrodkami jak wypowiedziane s³owa i widoczne odprawione
obrzêdy, aby udzieliæ sprawiedliwoœci, która pochodzi z ³aski przez wiarê. Pomiêdzy nami pozostaj¹ wa¿ne ró¿nice dotycz¹ce tego, jak rozumiemy zbawcz¹
skutecznoœæ S³owa i sakramentu oraz iloœci sakramentów. Ponadto charyzmatyczna wspó³praca pomiêdzy proroczym g³osem ca³ej wspólnoty koœcielnej a
formalnie umiejscowionym g³osem w³adzy koœcielnej wymaga dalszej refleksji
na temat istoty wspólnoty jako ludu prorockiego, kap³añskiego i królewskiego,
który zosta³ namaszczony przez Ducha Œwiêtego podczas chrztu i który jest karmiony w Eucharystii. Nie podjêliœmy kwestii tego, jakich dok³adnie urzêdów i
struktur wymaga S³owo i sakrament. Mog¹ one stanowiæ tematy do przysz³ych
rozmów.
79.
Ostatecznie doszliœmy do pe³nego porozumienia, ¿e teologiczna
doktryna oraz rzeczywistoœæ usprawiedliwienia przez wiarê i uœwiêcenie przynagla wspólnotê chrzeœcijañsk¹ do dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci. Imperatyw
sprawiedliwoœci pochodzi z usprawiedliwienia i z powo³ania ca³ego Koœcio³a do
œwiêtoœci. W szczególnoœci rozwa¿aliœmy, w jaki sposób sprawowanie Eucharystii lub Wieczerzy Pañskiej wskazuje na to, ¿e wspólnota musi wyjœæ do potrzebuj¹cych. Tutaj zauwa¿yliœmy, ¿e sprawiedliwoœæ jest blisko zwi¹zana z mi³oœci¹
i mi³osierdziem zarówno w Piœmie Œwiêtym jak i w tradycji. Ró¿nice dotycz¹
tego, gdzie dana wspólnota umiejscawia formaln¹ w³adzê. Nale¿y jednak pe³niej

123
Wydaje siê, ¿e s³owa „tylko wiara” pojawiaj¹ siê w Nowym Testamencie jedynie w Jk 2,14, gdzie
znajduje siê stwierdzenie, ¿e cz³owiek nie jest zbawiony przez sam¹ wiarê bez uczynków. Podkreœlenie znaczenia zbawczej wiary w tradycji Paw³owej jest najlepiej wyra¿one w Ef 2,8 („£ask¹ bowiem jesteœcie zbawieni przez wiarê. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga”).
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zaj¹æ siê tematem procesu i struktur podejmowania decyzji, chocia¿ przedstawiliœmy go ju¿ wstêpnie w sprawozdaniu z trzeciego etapu dialogu pomiêdzy naszymi wspólnotami zatytu³owanym „Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego”. Na szczêœcie w tym sprawozdaniu pokazujemy,
¿e nie musi istnieæ napiêcie pomiêdzy teologicznymi tematami, które tradycyjnie
prowadzi³y do podzia³ów, takimi jak istota usprawiedliwienia, a dzia³aniem na
rzecz sprawiedliwoœci. Ku naszej radoœci odkryliœmy, ¿e to w³aœnie zgoda co do
teologii stanowi podstawê dla wspó³pracy dla dobra sprawiedliwoœci i ochrony
stworzenia.
80.
Koñcz¹c czwarty etap dialogu pomiêdzy Œwiatow¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów Reformowanych a Koœcio³em Katolickim, my, cz³onkowie dwustronnej
miêdzynarodowej komisji, jednomyœlnie zachêcamy dwie nasze wspólnoty do
kontynuacji dialogu. Ka¿dy z powy¿szych trzech paragrafów wskazuje na pewne
sprawy, które w obecnej fazie rozmów uznaliœmy za wymagaj¹ce dalszej dyskusji.
Inne kwestie, do których zaprasza nas obecne sprawozdanie, to skupienie wiêkszej
uwagi na Eucharystii, ordynowanych duchownych i sprawowaniu w³adzy. Wierzymy, ¿e najbardziej obiecuj¹cy temat dialogu, który móg³by nas doprowadziæ do odkrycia wiêkszych teologicznych zbie¿noœci, móg³by dotyczyæ istoty Koœcio³a jako
prorockiego, kap³añskiego i królewskiego/pasterskiego ludu Bo¿ego; temat, który
zosta³ wyraŸnie zaproponowany przez Kalwina i przez tradycjê reformowan¹ oraz
przez II Sobór Watykañski. Gdyby powo³ano now¹ komisjê dwustronn¹, byæ mo¿e
jej pierwszym zadaniem by³oby rozwa¿yæ w œwietle powy¿szego, jakie konkretnie
kwestie do dalszych dyskusji wydaj¹ siê byæ najbardziej pal¹ce dla naszych Koœcio³ów.
81.
Mo¿emy równie¿ zaproponowaæ kilka konkretnych kroków, które
wzmocni¹ recepcjê niniejszego sprawozdania:
l Niniejsze sprawozdanie powinno byæ udostêpnione ró¿norakim urzêdom
ekumenicznym w naszych wspólnotach na poziomach regionalnych, krajowych i
lokalnych; mo¿na wykorzystaæ Internet dla potrzeb niedrogiej i sprawnej
komunikacji po to, by wspieraæ rozwój wiêkszej jednoœci pomiêdzy naszymi Koœcio³ami.
l Powinno siê rozwin¹æ wspó³pracê w zakresie przygotowania katechezy
na temat usprawiedliwienia i uœwiêcenia, odnoœnie których mamy wspólne pogl¹dy.
l Na poziome regionalnym i lokalnym trzeba do³o¿yæ starañ, aby opracowaæ
i wykorzystaæ wspólne metryki chrztu, uwzglêdniwszy, ¿e nasze Koœcio³y w pe³ni
wzajemnie uznaj¹ chrzest, kiedy jest sprawowany zgodnie z zaleceniem Jezusa w
Mt 28,19.
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l Mo¿na kontynuowaæ dyskusje na temat przyst¹pienia reformowanych do
„Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, które, o ile to mo¿liwe, mog³yby doprowadziæ do takiej decyzji; by³aby ona wa¿na nie tylko dla naszych obu Koœcio³ów, ale równie¿ dla ca³ej szerszej ekumenicznej wspólnoty.
l Szczególnie w œwietle trzeciego rozdzia³u niniejszego sprawozdania mo¿na wzmacniaæ nowe inicjatywy na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i ochrony œrodowiska naturalnego pomiêdzy naszymi wspólnotami na ró¿nych poziomach geograficznych.

T³umaczenie: Agnieszka Kafliñska
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WSPÓLNA MIÊDZYNARODOWA KOMISJA
DLA DIALOGU TEOLOGICZNEGO
MIÊDZY KOŒCIO£EM
RZYMSKOKATOLICKIM
A KOŒCIO£EM PRAWOS£AWNYM
SYNODALNOŒÆ I PRYMAT
PODCZAS PIERWSZEGO TYSI¥CLECIA:
KU WSPÓLNEMU ROZUMIENIU
W S£U¯BIE JEDNOŒCI
Chieti, 21 wrzeœnia 2016
„To, co widzieliœmy i us³yszeliœmy, g³osimy równie¿ wam, abyœcie i wy
trwali we wspólnocie [koinonia] z nami. My zaœ trwamy we wspólnocie [koinonia] z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. A piszemy to, aby nasza
radoœæ by³a pe³na” [1 J 1,3-4].
1.
Wspólnota koœcielna powstaje bezpoœrednio z wcielenia wiecznego
S³owa Bo¿ego, zgodnie z dobr¹ wol¹ (eudokia) Ojca, przez Ducha Œwiêtego. Chrystus, który przyszed³ na ziemiê, za³o¿y³ Koœció³ jako swoje cia³o (por. 1 Kor 12,1227). Jednoœæ istniej¹ca pomiêdzy Osobami Trójcy Œwiêtej odzwierciedlona jest we
wspólnocie (koinonia) cz³onków Koœcio³ów pomiêdzy sob¹. Koœció³ jest wiêc
eikon Trójcy Œwiêtej, jak potwierdzi³ œw. Maksym Wyznawca1 . Podczas Ostatniej
Wieczerzy Jezus Chrystus modli³ siê do swojego Ojca: „Ojcze œwiêty, zachowaj
ich w Twoim imieniu, które Mi da³eœ, aby byli jedno, jak i my” (J 17,11). Ta trynitarna jednoœæ manifestuje siê w Œwiêtej Eucharystii, w której Koœció³ modli siê do
Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Œwiêtym.

1

Œw. Maksym Wyznawca, Mystagogia (PG 91, 663D).
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2.
Od najwczeœniejszych czasów jeden Koœció³ istnia³ jako wiele Koœcio³ów lokalnych. Wspólnota (koinonia) Ducha Œwiêtego (por. 2 Kor 13,13) doœwiadczana by³a zarówno w ka¿dym Koœciele lokalnym, jak i w relacjach pomiêdzy nimi jako jednoœæ w ró¿norodnoœci. Pod przewodnictwem Ducha (por. J
16,13), Koœció³ wykszta³ci³ wzory porz¹dku i ró¿nych praktyk zgodnie ze swoj¹
natur¹ jako „spo³ecznoœæ z³¹czona jednoœci¹ Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego”2 .
3.
Synodalnoœæ jest fundamentaln¹ cech¹ Koœcio³a jako ca³oœci. Jak powiedzia³ œw. Jan Chryzostom: „Koœció³ oznacza zarówno zgromadzenie [systema] i
synod [synodos]”3 . Pojêcie pochodzi od s³owa „rada” (synodos po grecku, concilium po ³acinie), odnosz¹cego siê w pierwszej kolejnoœci do zgromadzenia biskupów, pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego, by wspólnie dyskutowaæ i dzia³aæ w
trosce o Koœció³. W szerszym sensie odnosi siê do czynnego udzia³u wszystkich
wierz¹cych w ¿yciu i misji Koœcio³a.
4.
Pojêcie prymatu odnosi siê do bycia pierwszym (primus, protos). W
Koœciele prymat nale¿y do jego G³owy – Jezusa Chrystusa, który „jest pocz¹tkiem,
pierworodnym spoœród umar³ych, aby we wszystkim mieæ pierwszeñstwo [protevon]” (Kol 1,18). Tradycja chrzeœcijañska jasno ukazuje, ¿e w ramach ¿ycia synodalnego Koœcio³a na ró¿nych poziomach biskup uznawany by³ za „pierwszego. Jezus Chrystus wi¹¿e to bycie „pierwszym” ze s³u¿b¹ (diakonia): „Jeœli ktoœ chce
byæ pierwszy, niech bêdzie ze wszystkich ostatni i s³ug¹ wszystkich” (Mk 9,35).
5.
W drugim tysi¹cleciu wspólnota zosta³a rozbita na Wschód i Zachód.
Podjêto liczne wysi³ki na rzecz odnowienia wspólnoty pomiêdzy katolikami i prawos³awnymi, ale bezskutecznie. Wspólna Miêdzynarodowa Komisja dla Dialogu
Teologicznego miêdzy Koœcio³ami Rzymskokatolickim a Koœcio³em Prawos³awnym, w swych trwaj¹cych ca³y czas pracach na rzecz przezwyciê¿enia ró¿nic teologicznych, rozwa¿a³a zwi¹zek pomiêdzy synodalnoœci¹ a prymatem w ¿yciu Koœcio³a. Ró¿ne rozumienie tych rzeczywistoœci odgrywa³o znacz¹c¹ rolê w podziale
pomiêdzy prawos³awnymi i katolikami. Dlatego tak istotne jest staranie siê o osi¹gniêcie wspólnego rozumienia tych powi¹zanych ze sob¹, komplementarnych i
nierozerwalnych rzeczywistoœci.
6.
Aby osi¹gn¹æ wspólne rozumienie prymatu i synodalnoœci, konieczne
jest zastanowienie siê nad ich histori¹. Bóg objawia siê w historii. Szczególnie

2
3

Œw. Cyprian, O modlitwie Pañskiej, XXIII.
Œw. Jan Chryzostom, Explicatio in Ps 149 (PG 55,439)
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wa¿ne jest, by razem podj¹æ siê teologicznej lektury historii liturgii Koœcio³a, duchowoœci, instytucji i kanonów, które zawsze maj¹ wymiar teologiczny.
7.
Historia Koœcio³a w pierwszym tysi¹cleciu jest decyduj¹ca. Pomimo
pewnych czasowych roz³amów, chrzeœcijanie ze Wschodu i Zachodu ¿yli w tym czasie we wspólnocie. W tym kontekœcie te¿ ukonstytuowa³y siê podstawowe struktury
koœcielne. Relacja pomiêdzy synodalnoœci¹ a prymatem przyjmowa³a ró¿ne formy,
które mog¹ w zasadniczy sposób prowadziæ prawos³awnych i katolików w ich wysi³kach na rzecz odnowienia pe³nej wspólnoty w dzisiejszych czasach.

Koœció³ lokalny
8.
Jeden, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³, którego g³ow¹ jest
Chrystus, jest obecny w zgromadzeniu lokalnego Koœcio³a pod jego biskupem. To
on jest tym, który przewodzi (proestos). W zgromadzeniu liturgicznym biskup unaocznia obecnoœæ Jezusa Chrystusa. W Koœciele lokalnym (tj. w diecezji), liczni
duchowni pod jednym biskupem s¹ zjednoczeni ze sob¹ w Chrystusie, oraz s¹ z
Nim we wspólnocie w ka¿dym aspekcie ¿ycia Koœcio³a, zw³aszcza w œwiêtowaniu
Eucharystii. Jak naucza³ œw. Ignacy Antiocheñski: „Gdzie pojawi siê biskup, tam
niech bêdzie wspólnota tak, jak gdzie jest Chrystus Jezus, tam i Koœció³ powszechny [katholike ekklesia]”4 . Ka¿dy Koœció³ lokalny œwiêtuje we wspólnocie ze
wszystkimi innymi Koœcio³ami lokalnymi, które wyznaj¹ prawdziw¹ wiarê i œwiêtuj¹ tê sam¹ Eucharystiê. Gdy prezbiter przewodniczy Eucharystii, lokalny biskup
zawsze jest upamiêtniany jako znak jednoœci Koœcio³a lokalnego. W Eucharystii
proestos i wspólnota s¹ od siebie zale¿ni: wspólnota nie mo¿e œwiêtowaæ Eucharystii bez proestosa, a on z kolei musi œwiêtowaæ ze wspólnot¹.
9.
Ta wspó³zale¿noœæ pomiêdzy proestosem czy biskupem a wspólnot¹
jest elementem konstytutywnym ¿ycia lokalnego Koœcio³a. Wspólnie z duchownymi zwi¹zanymi z jego pos³ug¹, biskup lokalny dzia³a poœród wierz¹cych, którzy s¹ stadem Chrystusa, jako gwarant i s³uga jednoœci. Jako nastêpca aposto³ów
realizuje on swoj¹ misjê s³u¿by i mi³oœci, pasterzowania swojej wspólnocie, oraz
prowadzenia jej, jako jej g³owa, do coraz g³êbszej jednoœci z Chrystusem w
prawdzie, utrzymuj¹c wiarê apostolsk¹ przez g³oszenie Ewangelii i sprawowanie
sakramentów.

4

Œw. Ignacy Antiocheñski, Do Koœcio³a w Smyrnie, VIII.
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10.
Poniewa¿ biskup jest g³ow¹ swojego lokalnego Koœcio³a, reprezentuje on swój Koœció³ wobec innych, oraz we wspólnocie wszystkich Koœcio³ów. Podobnie sprawia, ¿e wspólnota ta jest obecna w jego w³asnym Koœciele. Jest to fundamentalna zasada synodalnoœci.

Regionalna wspólnota Koœcio³ów
11.
Istniej¹ liczne dowody na to, ¿e biskupi we wczesnym Koœciele byli
œwiadomi wspólnej odpowiedzialnoœci za Koœció³ jako ca³oœæ. Jak powiedzia³
Œw. Cyprian: „jest jeden episkopat, na który siê sk³ada wielka liczba dzia³aj¹cych
wspólnie biskupów”5 . Ta wiêŸ jednoœci zosta³a wyra¿ona w wymaganiu, by
przynajmniej trzech biskupów bra³o udzia³ w ceremonii œwiêceñ (cheirotonia)
nowego6 ; by³o to tak¿e wyraŸnie widoczne w wielu zgromadzeniach biskupów
na soborach i synodach, by przedyskutowaæ wspólne kwestie doktrynalne (dogma, didaskalia) i praktyczne, jak równie¿ w czêstej korespondencji i wzajemnych wizytach.
12. Ju¿ w pierwszych czterech wiekach pojawi³y siê ró¿ne grupy diecezji w ramach konkretnych regionów. Protosem, pierwszym z biskupów danego
regionu, by³ biskup pierwszej diecezji, metropolii, a jego urz¹d metropolity by³
zawsze zwi¹zany z jego siedzib¹. Sobory powszechne przypisywa³y metropolicie
pewne prerogatywy (presbeia, pronomia, dikaia), zawsze w ramach synodalnoœci.
St¹d te¿ Pierwszy Sobór Powszechny (Nicejski, 325), wymagaj¹c od wszystkich
biskupów prowincji osobistego uczestnictwa lub pisemnej zgody na wybór i
œwiêcenia biskupa – akt synodalny par excellence – przypisywa³ metropolicie
uprawomocnienie (kyros) wyboru nowego biskupa7 . Czwarty Sobór Powszechny
(Chalcedoñski, 451) ponownie przywo³a³ prawa metropolity – utrzymuj¹c, ¿e

5
Œw. Cyprian, List 55, 24, w: „Pisma starochrzeœcijañskich pisarzy”, t. 1, Warszawa 1969, s. 157; por.
te¿ episcopatus unus est cuius a singulis in solidum pars tenetur (De unitate, 5).
6
Sobór w Nicei, kanon IV: „Jest rzecz¹ szczególnie wa¿n¹, aby biskup by³ konsekrowany przez
wszystkich biskupów prowincji. Jeœliby to wymaganie napotyka³o na trudnoœci z powodu pilnej potrzeby, czy
gdyby sta³a na przeszkodzie odleg³oœæ, niech siê zbierze w jednym miejscu przynajmniej trzech biskupów, zaopatrzonych w pisemne zezwolenie nieobecnych, i wówczas dokonaj¹ konsekracji. Potwierdzenie [kyros] tego,
co siê sta³o, nale¿y w ka¿dej prowincji do biskupa metropolity”, Dokumenty Soborów Powszechnych t. I, Kraków 2005, s. 29. Por. Kanony apostolskie 1: Biskup musi zostaæ wyœwiêcony przez dwóch lub trzech biskupów”
(CSP 8).
7
Pierwszy Sobór Powszechny (Nicejski, 325), kanon 4; tak¿e kanon 6: „jeœli ktoœ zosta³ biskupem bez
aprobaty metropolity, wielki sobór zarz¹dzi³, ¿e nie mo¿e on byæ biskupem” Dokumenty Soborów Powszechnych t. I, Kraków 2005, s. 33.
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urz¹d ten jest koœcielny, nie polityczny8 – podobnie jak i Siódmy Sobór Powszechny (Nicejski II, 787)9 .
13.
Kanon Apostolski 34 przedstawia zwi¹zek pomiêdzy protosem a innymi biskupami w ka¿dym regionie: „Biskupi ludzi z prowincji czy regionu [ethnos] musz¹ uznaæ tego, kto jest pierwszy [protos] poœród nich, uznaæ go za swoj¹
g³owê [kephale] i nie czyniæ niczego wa¿nego bez jego zgody [gnome]; ka¿dy biskup mo¿e robiæ tylko to, co dotyczy jego w³asnej diecezji [paroikia] i podleg³ej jej
terytoriów. Ale pierwszy [protos] nie mo¿e niczego zrobiæ bez zgody wszystkich.
Gdy¿ w ten sposób przetrwa zgoda [homonoia], a Bóg bêdzie uwielbiony przez
Pana w Duchu Œwiêtym”10 .
14.
Instytucja metropolii jest jedn¹ z form wspólnoty regionalnej pomiêdzy lokalnymi Koœcio³ami. Nastêpnie rozwinê³y siê inne formy – patriarchaty sk³adaj¹ce siê z kilku metropolii. Zarówno metropolita, jak i patriarcha,
byli biskupami diecezjalnymi z pe³nymi uprawnieniami wynikaj¹cymi z tego
urzêdu w ramach swoich diecezji. W kwestiach zwi¹zanych z ich metropoliami
czy patriarchatami musieli jednak postêpowaæ w zgodzie z innymi miejscowymi biskupami. Ten sposób postêpowania znajduje siê u podstaw instytucji synodalnych w najœciœlejszym znaczeniu tego terminu, jak regionalne synody biskupów. Synody te zwo³ywa³ i przewodniczy³ im metropolita lub patriarcha.
On i wszyscy biskupi dzia³ali uzupe³niaj¹c siê wzajemnie i odpowiadaj¹c przed
synodem.

Koœció³ na poziomie uniwersalnym
15.
Miêdzy czwartym a siódmym wiekiem, porz¹dek (taxis) piêciu siedzib patriarchatów zacz¹³ byæ uznawany, oparty na soborach powszechnych i
usankcjonowany przez nie, z siedzib¹ w Rzymie zajmuj¹c¹ pierwsze miejsce i
sprawuj¹c¹ honorowy prymat (presbeia tes times), po którym nastêpowa³y Kon-

8
Czwarty Sobór Powszechny (Chalcedoñski, 451), kanon 12: „Co do miast, które listami cesarskimi
otrzyma³y ju¿ tytu³ metropolii, to zarówno one, jak i biskup, który nimi zarz¹dza, niech cieszy siê jedynie tytu³ami honorowymi, w³aœciwe zaœ uprawnienia zachowujemy dla prawdziwych [kata aletheian] metropolii” Dokumenty Soborów Powszechnych t. I, Kraków 2005, s. 237.
9
Siódmy Sobór Powszechny (Nicejski II, 787), kanon 11, gwarantuje metropolitom prawo do mianowania ekonomów w podlegaj¹cych im diecezjach, jeœli nie zrobili tego biskupi.
10
Por. Synod Antiocheñski (327), kanon 9: „W³aœciwe jest, by biskup ka¿dej prowincji [eparchia] podlega³ biskupowi przewodz¹cemu metropolii”.
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stantynopol, Aleksandria, Antiochia i Jerozolima, w tej kolejnoœci, zgodnie z tradycj¹ kanoniczn¹11 .
16.
Na Zachodzie prymat Rzymu by³ rozumiany, zw³aszcza od czwartego
wieku, w odniesieniu do roli Piotra wœród aposto³ów. Prymat biskupa Rzymu miêdzy biskupami by³ stopniowo interpretowany jako prerogatywa nale¿¹ca do niego,
poniewa¿ by³ nastêpc¹ Piotra, pierwszego z aposto³ów12 . Rozumienie to nie zosta³o
przyjête na Wschodzie, inaczej interpretuj¹cym w tej kwestii Pismo Œwiête i Ojców Koœcio³a. Nasz dialog mo¿e wróciæ do tej kwestii w przysz³oœci.
17.
Gdy nowy patriarcha by³ wybierany na jedn¹ z piêciu siedzib w taxis,
zwyczajowo wysy³a³ on list do pozosta³ych patriarchów, obwieszczaj¹c swój wybór i za³¹czaj¹c deklaracjê wiary. Takie „listy wspólnotowe” donoœnie wyra¿a³y
kanoniczne wiêzy wspólnoty pomiêdzy patriarchami. Przez w³¹czenie imienia nowego patriarchy, we w³aœciwej kolejnoœci, do dyptychów w ich Koœcio³ach, czytanych podczas liturgii, inni patriarchowie uznawali jego wybór. Taxis siedzib patriarchatów znajdowa³o najdonioœlejszy wyraz w sprawowaniu œwiêtej Eucharystii.
Gdziekolwiek dwóch lub wiêcej patriarchów zbiera³o siê, by sprawowaæ Eucharystiê, stali oni zgodnie z taxis. Praktyka ta ukazywa³a eucharystyczny charakter ich
wspólnoty.
18.
Poczynaj¹c od Pierwszego Soboru Powszechnego (Nicejskiego, 325),
powa¿niejsze pytania zwi¹zane z wiar¹ i porz¹dkiem kanonicznym w Koœciele
by³y omawiane i rozwi¹zywane przez sobory powszechne. Choæ biskup Rzymu nie
by³ osobiœcie obecny na ¿adnym z tych soborów, za ka¿dym razem by³ reprezento11
Por. Pierwszy Sobór Powszechny (Nicejski, 325), kanon 6: „Staro¿ytny zwyczaj niech bêdzie zachowany w Egipcie, Libii i Pentapolis, zgodnie z którym biskup aleksandryjski posiada w³adzê nad tymi wszystkimi
prowincjami, tak jak i biskupowi Rzymu przys³uguje podobny zwyczaj. Podobnie ma siê rzecz w odniesieniu do
Antiochii i innych prowincji: niech bêdzie zachowane w Koœcio³ach pierwszeñstwo [presbeia] wynikaj¹ce ze
starszeñstwa” Dokumenty Soborów Powszechnych t. I, Kraków 2005, s. 32n. Drugi Sobór Powszechny (Konstantynopolitañski, 381), kanon 3: „Biskup Konstantynopola powinien mieæ honorowe pierwszeñstwo [presbeia
tes times] po biskupie Rzymu, poniewa¿ to miasto jest Nowym Rzymem” ibid., s. 73. Czwarty Sobór Powszechny (Chalcedoñski, 451), kanon 28: „Ojcowie s³usznie przyznali przywileje stolicy Starego Rzymu, poniewa¿ by³
on miastem cesarza. Z tego samego powodu stu piêædziesiêciu najczcigodniejszych biskupów uzna³o, ¿e najœwiêtsza stolica – Nowy Rzym, zaszczycony pobytem cesarza i senatu i ciesz¹cy siê takimi samymi przywilejami jak Stary Rzym cesarski, powinien mieæ te same przywileje w porz¹dku koœcielnym i byæ na drugim po
nim miejscu”, ibid. s. 251. Sobór in Trullo (692), kanon 36: „Odnawiaj¹c uchwalenia stu piêædziesiêciu Ojców
zgromadzonych w chronionym przez Boga i cesarskim mieœcie, oraz szeœciuset trzydziestu którzy spotkali siê
w Chalcedonie, uchwalamy, ¿e siedziba w Konstantynopolu powinna mieæ takie same przywileje [presbeia] jak
siedziba w Starym Rzymie i powinna byæ wysoce szanowana w kwestiach koœcielnych jak ta siedziba, i ma byæ
druga po niej. Po Konstantynopolu powinna byæ umieszczona siedziba w Aleksandrii, potem w Antiochii, a
potem siedziba w Jerozolimie”.
12
Œw. Hieronim, In Isaiam 14,53; Leon, Sermo 96,2-3.
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wany przez swoich legatów, b¹dŸ zgadza³ siê z postanowieniami soboru post factum. To jak Koœció³ rozumia³ kryteria przyjmowania soboru jako powszechnego
rozwija³o siê w trakcie pierwszego tysi¹clecia. Na przyk³ad, pod wp³ywem okolicznoœci historycznych, Siódmy Sobór Powszechny (Nicejski II, 787), dostarczy³
szczegó³owego opisu kryteriów jakie wówczas by³y stosowane: zgoda (symphonia) g³ów Koœcio³ów, wspó³praca (synergia) biskupa Rzymu, oraz zgoda innych
patriarchów (symphronountes). Sobór powszechny musi mieæ odpowiedni numer
w kolejnoœci soborów powszechnych, a jego nauczanie musi byæ zgodne z poprzedzaj¹cymi go soborami13 . Przyjêcie przez ca³y Koœció³ zawsze by³o ostatecznym
kryterium powszechnoœci soboru.
19.
Przez wieki wielokrotnie zwracano siê do biskupa Rzymu, tak¿e ze
Wschodu, w kwestiach dyscyplinarnych, takich jak usuniêcie biskupa. Podczas
Synodu w Sardyce (343) podjêto próbê stworzenia zasad takiej procedury14 . Sardyka zosta³a przyjêta podczas Soboru in Trullo (692)15 . Kanony z Sardyki okreœla³y, ¿e biskup który zosta³ potêpiony powinien wnieœæ apelacjê do biskupa
Rzymu, a ten ostatni, jeœli uzna za stosowne, mo¿e nakazaæ ponowny proces, który powinien zostaæ przeprowadzony przez biskupów w prowincji s¹siedniej do
tej, z której pochodzi dany biskup. Apelacje w kwestiach dyscyplinarnych by³y
wnoszone tak¿e do siedziby w Konstantynopolu16 i innych. Zawsze by³y one
traktowane w sposób synodalny. Apelacje do biskupa Rzymu ze Wschodu wyra¿a³y wspólnotê Koœcio³a, ale biskup Rzymu nie sprawowa³ w³adzy kanonicznej
nad Koœcio³ami na Wschodzie.

Wnioski
20.
Przez pierwsze tysi¹clecie Koœció³ na Wschodzie i Zachodzie by³
zjednoczony w zachowywaniu wiary apostolskiej, utrzymywaniu sukcesji apostolskiej biskupów, rozwijaniu struktur synodalnych nierozerwalnie zwi¹zanych z prymatem, oraz w rozumieniu w³adzy jako s³u¿by (diakonia) mi³oœci. Choæ jednoœæ
Wschodu i Zachodu by³a czasami zak³ócana, biskupi Wschodu i Zachodu byli
œwiadomi tego, ¿e nale¿¹ do jednego Koœcio³a.
13
Por. Siódmy Sobór Powszechny (Nicejski II, 787): J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XIII, 208D-209C.
14
Por. Synod w Sardyce (343), kanony 3 i 5.
15
Por. Sobór in Trullo, kanon 2. Podobnie Sobór Konstantynopolitañski IV z 861 przyjmowa³ kanony z
Sardyki jako uznanie, ¿e biskup Rzymu ma prawo do kasacji wyroków wydanych w sprawach rozstrzygniêtych
w Konstantynopolu.
16
Por. Czwarty Sobór Powszechny (Chalcedoñski, 451), kanony 9 i 17.
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21.
Wspólne dziedzictwo zasad teologicznych, rozstrzygniêæ kanonicznych i praktyk liturgicznych z pierwszego tysi¹clecia stanowi niezbêdny punkt odniesienia i niezwykle silne Ÿród³o inspiracji zarówno dla katolików, jak i dla prawos³awnych, gdy staraj¹ siê oni leczyæ rany podzia³u na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia. Na podstawie tego wspólnego dziedzictwa obydwa Koœcio³y musz¹
zastanowiæ siê, jak prymat, synodalnoœæ i wzajemne powi¹zanie pomiêdzy nimi
mo¿e byæ postrzegane i realizowane dziœ i w przysz³oœci.
T³umaczenie: Ewa Sojka

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

129

ZGROMADZENIE OGÓLNE POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ

130 SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

SYLWETKI

KARDYNA£ KARL LEHMANN
(1936-2018)

11 marca 2018 r. w wieku 81 lat zmar³ kard. Karl Lehmann, wieloletni
(1987-2008) przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Niemiec, wybitny teolog,
ekumenista, hierarcha, który przez ostatnie trzydzieœci lat by³ „twarz¹” Koœcio³a
katolickiego w Niemczech.
W Moguncji, gdzie przez 33 lata zasiada³ na stolicy biskupiej mówiono o
nim: „nasz Karl”. Okreœlenie „zasiada³” w jego przypadku nie jest chyba odpowiednie, poniewa¿ kard. Lehmann nie celebrowa³ swego urzêdu. Jak o nim trafnie
pisano – „brakowa³o mu arogancji ksiêcia Koœcio³a”.
Byæ mo¿e by³by dobrym pi³karzem, ale gdy poczu³ powo³anie do s³u¿by Bo¿ej i terminy treningów oraz meczów zaczê³y kolidowaæ ze œwiêtami koœcielnymi i
godzinami nabo¿eñstw, zrezygnowa³ z kariery sportowej. Futbolem jednak nie
przesta³ siê interesowaæ, o czym œwiadczy jego rozmowa ze s³ynnym trenerem
Jürgenem Kloppem, opublikowana kilka lat temu w „Kwartalniku Mogunckim”
(rozmowa nie dotyczy³a tylko pi³ki no¿nej). Obecny trener Liverpoolu by³ jednym
z goœci zesz³orocznych uroczystoœci 80. rocznicy kardyna³a. Choæ kard. Lehmann
lubi³ futbol, przed mundialem w 2006 r. w Niemczech przestrzega³, ¿e „pi³ka no¿na
nie mo¿e zastêpowaæ religii”.
Urodzi³ siê 16 maja 1936 r. w Sigmaringen (archidiecezja Fryburg Bryzgowijski) w rodzinie wiejskiego nauczyciela. Jego m³odszy, przedwczeœnie zmar³y
brat Reinhold, by³ jednym z liderów laikatu katolickiego w Niemczech, zas³u¿onym dla pojednania polsko-niemieckiego.
Filozofiê i teologiê studiowa³ we Fryburgu i w Rzymie. Tam te¿, w Wiecznym Mieœcie, przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie 10 paŸdziernika 1963 r. z r¹k ówczeSYLWETKI
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snego przewodnicz¹cego episkopatu Niemiec, kard. Juliusa Döpfnera, po którym –
po latach – odziedziczy³ pierœcieñ biskupi.

Teolog i pasterz
Zaraz po œwiêceniach, najpierw w Monachium, a potem w Monastyrze, by³
asystentem naukowym wybitnego teologa niemieckiego o. Karla Rahnera SI, eksperta Soboru Watykañskiego II. Vaticanum II sta³o siê wydarzeniem kluczowym w
¿yciu Karla Lehmanna, wywar³o decyduj¹cy wp³yw na jego myœlenie teologiczne i
s³u¿bê pastersk¹. W 2012 r. w wywiadzie dla koœcielnego tygodnika „Kirche und
Leben” mówi³: „Sobór by³ wa¿ny dla mnie osobiœcie. Mogê nawet powiedzieæ, ¿e
jest on dla mnie drogowskazem w ca³ej mojej kap³añskiej egzystencji oraz w ukierunkowaniu mojej s³u¿by. Nie wyobra¿am sobie, jak móg³bym funkcjonowaæ bez
tego Soboru”.
Mia³ szczêœcie, ¿e w pierwszym okresie swojej pracy naukowej zetkn¹³ siê z
wybitnymi teologami i filozofami, takimi jak o. Peter Henrici SI, ks. Bernhard
Welte, ks. Hans Urs von Balthasar, o. Henri de Lubac SI i o. Yves Congar OP. Szybko uzyska³ doktoraty z filozofii i teologii.
W 1968 r., ku zdumieniu opinii uniwersyteckiej Niemiec, 32-letni ks. Karl
Lehmann zosta³ profesorem w katedrze teologii dogmatycznej i ekumenicznej Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Z miejsca zdoby³ du¿e uznanie w œwiecie
naukowym i wœród studentów. Czo³owe uniwersytety niemieckie (Fryburg, Monastyr, Tybinga) zaczê³y ubiegaæ siê o pozyskanie ks. prof. Lehmanna. Pocz¹tkowo
odmawia³, ale po trzech latach pracy na Uniwersytecie w Moguncji (1968-1971)
przyj¹³ zaproszenie ze strony Uniwersytetu we Fryburgu Bryzgowijskim, choæ rektor, profesorowie i studenci Uniwersytetu w Moguncji czynili wszystko, aby zatrzymaæ go u siebie.
We Fryburgu ks. prof. Karl Lehmann pe³ni³ funkcje dziekana Wydzia³u,
cz³onka Senatu, by³ ekspertem Fundacji Humboldta. Tam otrzyma³ kolejne zaszczytne zaproszenie do objêcia katedry na uniwersytecie w Tybindze, ale odmówi³. Po 12 latach powróci³ do Moguncji jako biskup, 87. nastêpca aposto³a Niemiec, œw. Bonifacego. Zachowa³ jednak profesurê honorow¹ na uniwersytecie we
Fryburgu i w Moguncji i nadal pracowa³ naukowo.
Jako uczony zajmowa³ siê problematyk¹ dialogu miêdzy wiar¹, teologi¹ i
Koœcio³em a wspó³czesn¹ nauk¹ i kultur¹, w krêgu jego zainteresowañ by³y te¿
nowe formy obecnoœci i odpowiedzialnego udzia³u chrzeœcijan w ¿yciu publicznym, w spo³eczeñstwie, gospodarce i w polityce.
W lutym 2001 r. papie¿ Jan Pawe³ II powo³a³ bp. Lehmanna w sk³ad Kolegium Kardynalskiego.
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W zwi¹zku z osi¹gniêciem wieku emerytalnego w 2011 roku kard. Lehmann zwróci³ siê do Benedykta XVI z proœb¹ o zwolnienie go z obowi¹zków
biskupa Moguncji. Papie¿ wówczas do tej proœby siê nie przychyli³ i prosi³ kardyna³a, by w dalszym ci¹gu kierowa³ diecezj¹. Dopiero16 maja 2016 r. po prawie 33 latach pos³ugi biskupiej w Moguncji papie¿ Franciszek przyj¹³ jego rezygnacjê.

Luter – wspólny nauczyciel
Kard. Lehmann cieszy³ siê opini¹ jednego z liderów dialogu miêdzykoœcielnego w Niemczech i by³ znany w ca³ym œwiecie chrzeœcijañskim jako szczery ekumenista. Ten doskona³y znawca problematyki ekumenicznej, wieloletni cz³onek
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, uczestnik dialogu rzymskokatolicko-luterañskiego, rzymskokatolicko-prawos³awnego i chrzeœcijañsko-¿ydowskiego, szanowany by³ poza granicami swojego Koœcio³a. „Decyzjê o rezygnacji Kardyna³a
Lehmanna przyjmujemy z nadzwyczajnym ¿alem, g³êbokim szacunkiem i wielki
zrozumieniem” – napisa³ w 2008 r. specjalnym oœwiadczeniu bp Wolfgang Huber,
przewodnicz¹cy Rady Ewangelickiego Koœcio³a w Niemczech, po rezygnacji
kard. Lehmanna z przewodniczenia Konferencji Episkopatu Niemiec. Biskupowi
ewangelickiemu wtórowa³a Centralna Rada ¯ydów w Niemczech: „Kard. Lehmann by³ godnym zaufania partnerem rozmów”.
Jego zaanga¿owaniu zawdziêczamy wspólne s³owo Koœcio³ów: katolickiego
i ewangelickiego w Niemczech z dnia 28 lutego 1997 r. pt. „Dla przysz³oœci w solidarnoœci i sprawiedliwoœci”, poœwiêcone wspó³czesnej sytuacji gospodarczej i
spo³ecznej kraju. Zawarte tam przemyœlenia, bêd¹ce efektem d³ugiego procesu
konsultacyjnego, s¹ kompetentnym wk³adem Koœcio³ów na rzecz dobra wspólnego
spo³eczeñstwa i pañstwa. Warto zwróciæ uwagê na pewn¹ subtelnoœæ, która w Polsce, zreszt¹ s³usznie, irytuje niekatolików, gdy w przestrzeni publicznej s³owo „Koœció³” zaw³aszczone jest w odniesieniu do najwiêkszej wspólnoty eklezjalnej.
Oczywiœcie w Niemczech jest inna sytuacja wyznaniowa: to kraj ukszta³towany
przez Reformacjê i takie praktyki jak w Polsce s¹ nie do pomyœlenia. Niemniej
warto zauwa¿yæ, ¿e kard. Lehmann, nawet gdy przemawia³ w gronie katolików,
zawsze mówi³ o spo³ecznej roli Koœcio³ów (katolickiego i ewangelickiego), a nie
tylko swojego, macierzystego.
W 1994 r. za dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ otrzyma³ Nagrodê Karla Bartha,
przyznan¹ przez Koœcio³a Ewangelicko-Unijny w Berlinie (UEK).
By³ œwiadkiem podpisania 31 paŸdziernika 1999 r. w Augsburgu s³ynnej
Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu Œwiatowej Federacji
Luterañskiej i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
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Kard. Lehmann zd¹¿y³ zaznaczyæ swoj¹ obecnoœæ w obchodach 500. rocznicy Reformacji w Niemczech. Przemawiaj¹c w Berlinie podczas otwarcia wystawy
upamiêtniaj¹cej ten jubileusz, powiedzia³, ¿e istnieje „œcis³y zwi¹zek” miêdzy reformatorem Marcinem Lutrem a „ca³¹ histori¹ jednego, œwiêtego, katolickiego
(chrzeœcijañskiego lub powszechnego) i apostolskiego Koœcio³a”.
Podkreœli³, ¿e Luter „nie chcia³ zak³adaæ w³asnego Koœcio³a”, a gdy to sta³o siê
faktem, „to Luter mimo wszystko twardo trzyma³ siê jednoœci i katolickoœci Koœcio³a”. Jego zdaniem wypowiedzi reformatora o woli zachowania ci¹g³oœci w Koœciele
„nie s¹ traktowane doœæ powa¿nie ani przez katolików, ani przez luteranów”.
Wed³ug kard. Lehmanna Luter nigdy nie chcia³ posiadaæ autorytetu, jaki mu
póŸniej przypisano. Jego zdaniem reformator powinien zostaæ jeszcze silniej w³¹czony we wspóln¹ tradycjê chrzeœcijan, tak¿e przez katolików, dla których móg³by
staæ siê „œwiadkiem Ewangelii”, „wspólnym nauczycielem”, a nawet „ojcem
w wierze”.
Rok przed jubileuszem, 31 paŸdziernika 2016 z r¹k przewodnicz¹cego Rady
Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) biskupa Heinricha Bedforda-Strohma kard. Lehmann odebra³ Medal Marcina Lutra. Uzna³ to za „nadzwyczaj symboliczne wydarzenie”, poniewa¿, jak zauwa¿y³, jako katolik znalaz³ siê w centrum
uroczystoœci protestanckiej. Kardyna³ uzna³ nagrodê za „mocn¹ zachêtê do kontynuowania naszej wspólnej podró¿y”.

Amicus Poloniae
Serdeczne wiêzi ³¹czy³y d³ugoletniego biskupa Moguncji z Polsk¹. Po œmierci kardyna³a abp Alfons Nossol ujawni³, ¿e by³ on wspó³organizatorem Mszy pojednania, odprawionej 12 listopada 1989 r. w Krzy¿owej, z udzia³em premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla.
27 kwietnia 1997 r. otrzyma³ doktorat honorowy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyñskiego).
Wielokrotnie odwiedza³ nasz kraj, m.in. z okazji og³oszenia wspólnego orêdzia biskupów polskich i niemieckich w 1995 r. oraz w 2001 r. z okazji przekazania
przez Koœció³ katolicki Niemiec blisko 3,5 tys. ksi¹g metrykalnych z terenów Pomorza i Prus Wschodnich. We wrzeœniu 2005 r. – uczestniczy³ we Wroc³awiu w
uroczystoœciach z okazji 40. rocznicy listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r.
Przyje¿d¿a³ tak¿e do naszego kraju jako wspó³przewodnicz¹cy grupy kontaktowej biskupów Polski i Niemiec. To on by³ jednym z inicjatorów pierwszego w
historii wspólnego S³owa polskich i niemieckich biskupów og³oszonego 13 grudnia 1995 r. w Warszawie z okazji 30 rocznicy pamiêtnej wymiany listów biskupów
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polskich i niemieckich z 1965 roku. W dokumencie tym oba episkopaty – a nie tak
jak przed laty jedynie biskupi polscy – wypowiedzia³y s³ynn¹ formu³ê: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
W liœcie do Episkopatu Polski z okazji przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. kard. Lehmann napisa³, ¿e rozszerzenie UE stanowi „zwieñczenie
procesu odzyskiwania wolnoœci i wspólnoty w Europie”. Proces ten nie by³by mo¿liwy bez osobistego zaanga¿owania papie¿a Jana Paw³a II, a tak¿e bez „odwa¿nego
œwiadectwa wielu polskich biskupów oraz wiernych”. Kard. Lehmann wyrazi³ wtedy przekonanie, ¿e „dziêki g³osowi Koœcio³a katolickiego w Polsce znacznie umocni
siê poczucie wielkich zwi¹zków historycznych i powaga naszej misji chrzeœcijañskiej”. Konkluzja kard. Lehmanna brzmia³a: „Europa potrzebuje Polski!”.
W 2002 r. – wraz z przewodnicz¹cym episkopatu Czech, kard. Miloslavem
Vlkiem – otrzyma³ doktorat honorowy Uniwersytetu Opolskiego. Uzasadniaj¹c
swój wniosek Rada Wydzia³u Teologicznego tej uczelni, oprócz wybitnej dzia³alnoœci naukowej kard. Lehmanna, wskaza³a na jego wyj¹tkow¹ dzia³alnoœæ na rzecz
ekumenizmu, jednoœci koœcielnej i pojednania miêdzy narodami, jako warunek
skutecznej integracji europejskiej.

Budowniczy mostów solidarnoœci w Europie
W³aœnie to ostatnie zagadnienie by³o przedmiotem wyst¹pienia kard. Lehmanna w Opolu. W swoim wyk³adzie dokona³ on druzgoc¹cej diagnozy starego
kontynentu, stwierdzaj¹c, ¿e Europa cierpi na „moralny deficyt” i „od lat jest pacjentem cierpi¹cym na chorobliwe znu¿enie”. Dlatego – argumentowa³ kard. Lehmann – Koœcio³y musz¹ wyjœæ „z nowym zapa³em” do Europy, obieraj¹c jako priorytet jednoczenie ludzi, a nie pañstw.
„Aby Koœcio³y mog³y tym zadaniom sprostaæ mówi³ niemiecki kardyna³ –
potrzebuj¹ one przestrzeni wolnoœci, której pañstwo nie mo¿e ograniczaæ. Tylko
taka przestrzeñ wolnoœci umo¿liwi Koœcio³om dodanie w³asnego wk³adu do ¿ycia
spo³ecznego i indywidualnego. Dlatego wa¿nym jest, aby Koœcio³ów nie postrzegano jako czêœci spo³eczeñstwa œwieckiego, albo jako organizacji pozarz¹dowej,
jak to siê w Europie czêsto zdarza. Koœcio³y nie s¹ te¿ zbiorowym rzecznikiem
osobistych interesów swoich cz³onków. Koœcio³y dzia³aj¹ wype³niaj¹c pos³annictwo, które ma swoje Ÿród³o w Ewangelii, a wyra¿a siê ono w mi³oœci bliŸniego i w
zaanga¿owaniu na rzecz sprawiedliwoœci. W tym sensie status Koœcio³ów w Europie jest istotny”.
Zdaniem kard. Lehmanna Koœcio³y powinny byæ bardziej w³¹czone w proces reform, jako podmioty, które reprezentuj¹ nieodzowne aspekty duchowych i
religijnych podstaw Europy. To w³aœnie Koœcio³y mog¹ przyczyniæ siê do zintenSYLWETKI
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syfikowanej europeizacji Unii Europejskiej poprzez to, ¿e dostrzeg¹ w sobie tradycyjn¹, zakorzenion¹ w wierze opcjê na rzecz pomocy bankrutom, bêd¹ wspieraæ
cywilno-spo³eczne inicjatywy pomocowe, bêd¹ siê domagaæ zasadniczego, socjalno-etycznego dyskursu w odniesieniu do sprawiedliwej gospodarki, politycznej
partycypacji i kulturowej integracji.
Wk³ad kard. Lehmanna w integracjê starego kontynentu doceniali prominentni politycy. Z okazji 80. rocznicy jego urodzin przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker napisa³, i¿ budowa³ on mosty solidarnoœci i cz³owieczeñstwa w
Europie i dla niej. Jak podkreœli³ Juncker, wiara, solidarnoœæ i mi³oœæ bliŸniego s¹ dla
kard. Lehmanna czymœ wiêcej, ni¿ tylko teoretycznymi koncepcjami. Kardyna³ ¿yje
tymi zasadami przekazuj¹c w ten sposób ich moc innym ludziom.
Zdaniem kanclerz Niemiec, Angeli Merkel, kard. Lehmann od 1990 roku
by³ równie¿ „twarz¹ i g³osem” zjednoczonych Niemiec. To jego autorytet sprawi³,
¿e w silnie zsekularyzowanych Niemczech Koœció³ rzymskokatolicki cieszy siê
du¿ym zaufaniem spo³eczeñstwa, hierarchia utrzymuje wzorowe kontakty z w³adzami pañstwowymi i partyjnymi i jest zapraszana do opiniowania projektów spo³ecznych.
Zakoñczê osobistym akcentem. Pamiêtam moje zdziwienie, kiedy zobaczy³em w telewizji migawkê ze spotkania Zwi¹zku Wypêdzonych z przemawiaj¹cym
kard. Lehmannem. Podejrzewa³em, ¿e da³ siê wmanewrowaæ w ten nurt niemieckiej narracji, która minimalizuje winê Niemców za drug¹ wojnê œwiatow¹ i wskazuje ich jako ofiary nazizmu. Zdziwienie minê³o, gdy dowiedzia³em siê, ¿e kard.
Lehmann powiedzia³ s³uchaczom, ¿eby pamiêtali, i¿ inni cierpieli bardziej.
Kard. Lehmann udzieli³ mi dwóch prasowych wypowiedzi. W 1991 r. podczas Synodu Biskupów w Rzymie, rozentuzjazmowany faktem, ¿e zjechali siê po
raz pierwszy hierarchowie z Zachodu i ze Wschodu, zapyta³em go, czy jest to najwa¿niejsze wydarzenie w Koœciele katolickim od czasu Soboru Watykañskiego II.
Wówczas jeszcze biskup Lehmann odpowiedzia³, ¿e nie wie, ale jest przekonany,
¿e Synod pomo¿e Koœcio³owi okreœliæ priorytety duszpasterskie i wska¿e, jak
uprawiaæ teologiê po gu³agu. Niemieckiego biskupa „z³apa³em” na placu œw. Piotra. Wcale siê nie dziwi³, ¿e bezceremonialnie poprosi³em go o wypowiedŸ. Nie
pyta³ mnie te¿, jak¹ redakcjê reprezentujê (pracowa³em wówczas w „Gazecie Wyborczej”). Uwa¿a³ po prostu, ¿e powinnoœci¹ biskupa jest odpowiedzieæ na pytanie
dziennikarza.
Innym razem, ju¿ w Polsce, „upolowa³em” go na lotnisku Okêcie, przed rozmowami z przedstawicielami Episkopatu Polski. Ujawni³ mi wówczas, ¿e przedmiotem rozmów bêdzie mniejszoœæ niemiecka w Polsce oraz polska w Niemczech.
Westchn¹³em sobie wówczas: gdyby polscy biskupi, tak jak on, byli gotowi do odpowiedzi na pytania w ka¿dych okolicznoœciach.
Grzegorz Polak
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Z zagranicy
n
W dniach 17-18 stycznia odby³a siê w Kairze miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona statusowi Jerozolimy. Sekretarz generalny Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, ks. dr Olav Fykse Tveit stwierdzi³ w swoim przemówieniu, ¿e „przysz³oœæ Jerozolimy musi byæ wspólna. Miasto to nie mo¿e nale¿eæ tylko do jednej
religii, nie mo¿e byæ miastem tylko jednego narodu. Jerozolima jest miastem trzech
religii i dwóch narodów, i takim musi pozostaæ”. W konkluzji doda³: „W Jerozolimie nie bêdzie pokoju, jeœli wszystkie trzy religie nie bêd¹ siê wzajemnie respektowaæ i dzia³aæ na rzecz porozumienia”. W konferencji uczestniczyli wysocy reprezentanci kraju i regionu, w tym prezydent Palestyny, patriarcha Koptyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, przewodnicz¹cy parlamentu arabskiego, prezydent
Zgromadzenia Narodowego Kuwejtu oraz sekretarz generalny Ligi Arabskiej.
n
Istnieje œcis³y zwi¹zek miêdzy misj¹ a ruchem ekumenicznym, gdy¿
od pocz¹tku swojego istnienia ekumenizm by³ zarazem ruchem misyjnym – przypomnia³ kard. Kurt Koch, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan w artykule zamieszczonym na ³amach watykañskiego dziennika „L’Osservatore Romano”. Podkreœli³, ¿e misja i ekumenizm wzajemnie siê potrzebuj¹ i wspieraj¹. Koœció³ misyjny jest z natury Koœcio³em ekumenicznym, a Koœció³
anga¿uj¹cy siê ekumenicznie jest niezbêdnym warunkiem dla istnienia Koœcio³a
misyjnego. Przypomnia³ o znacz¹cej roli Franciszka i jego dwóch poprzedników w
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procesie nowej ewangelizacji. Wskazuje za nimi, ¿e aby nowa ewangelizacja by³a
owocna, musi jej towarzyszyæ d¹¿enie do jednoœci, czego Koœció³, pocz¹wszy od
Soboru Watykañskiego II, jest coraz bardziej œwiadomy.
n
20 lutego, w 76. rocznicê œmierci bp. Juliusza Burschego, zwierzchnika Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, odby³a siê modlitwa na
cmentarzu miejskim Reinickendorf w Berlinie. D³ugo poszukiwano miejsca pochówku zmar³ego w hitlerowskim wiêzieniu polskiego biskupa, w 2017 r. uda³o
siê odnaleŸæ dokumenty ustalaj¹ce miejsce z³o¿enia urny z jego prochami. Okolicznoœciowa uroczystoœæ odby³a siê z udzia³em najbli¿szej rodziny oraz zaproszonych goœci z Polski i Niemiec. M. in. wziêli w niej udzia³ bp Markus Dröge z
Koœcio³a Ewangelickiego Berlina-Brandenburg i bp Jerzy Samiec, zwierzchnik
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Biskup Samiec mówi³: „Po
wojnie jasno nazwano zbrodnie pope³nione podczas wojny i tylko dlatego pojednanie by³o mo¿liwe. Dziœ tak¿e potrzebujemy takich postaci jak bp Juliusz Bursche oraz wielu tych, którzy budowali pojednanie pomiêdzy naszymi narodami.
Mi³oœæ pozwala na wybaczanie i proœbê o przebaczenie”. Ksi¹dz Prezes Annette
Kurschus, wiceprzewodnicz¹ca Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech
(EKD) i pe³nomocniczka Rady EKD ds. relacji polsko-niemieckich, przypomnia³a znaczenie pielêgnowanych od 40 lat wiêzi miêdzy EKD a Koœcio³ami w Polsce: „Jesteœmy wdziêczni za poczucie wspólnoty, jakie rozwinê³o siê w ostatnich
dekadach pomiêdzy EKD a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹. Relacje naszych Koœcio³ów s¹ znakiem pojednania pomiêdzy naszymi narodami, znakiem, który emanuje w naszych spo³eczeñstwach”. Biskup Juliusz Bursche by³ od 1904 roku generalnym superintendentem, a od 1936 r. Biskupem Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz zdecydowanym orêdownikiem polskiej niezawis³oœci.
Poniewa¿ jako potomek niemieckich imigrantów anga¿owa³ siê na rzecz Polski,
w myœl ideologii narodowo-socjalistycznej uznano go za „zdrajcê narodu niemieckiego.” W 1939 roku zosta³ aresztowany i przewieziony do wiêzienia Gestapo przy Albrechtstrasse w Berlinie, a nastêpnie przetransportowany do obozu
koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie zmar³ w 1942 roku w niewyjaœnionych
okolicznoœciach. Rodzinie odmówiono wydania doczesnych szcz¹tków Biskupa,
jak i ujawnienia miejsca pochówku.
n
21 lutego w wieku 99 lat w Montreat w Pó³nocnej Karolinie (USA)
zmar³ Billy Graham, jeden z najbardziej znanych amerykañskich pastorów ewangelikalnych .

61-letnia abp Kay Goldsworthy by³a jedn¹ z pierwszych kobiet wyœwiêconych na kap³ankê Anglikañskiego Koœcio³a Australii w 1992 roku, a 16 lat
n
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póŸniej zosta³a pierwsz¹ biskupk¹ w Australii i objê³a diecezjê Gippsland. Wówczas wieszczono kryzys w relacjach ekumenicznych z Koœcio³em Rzymskokatolickim i roz³am, ale nic takiego siê nie sta³o. 10 lutego 2018 zosta³a pierwsz¹ w historii arcybiskupk¹ w Anglikañskim Koœciele Australii obejmuj¹c arcybiskupstwo
Perth i jednoczeœnie prowincjê Zachodniej Australii. Uroczystoœæ odby³a siê w katedrze œw. Jerzego, tej samej, w której abp Goldsworthy otrzyma³a œwiêcenia kap³añskie i konsekracjê biskupi¹.
n
Koœció³ potrzebuje przebudzenia, zw³aszcza Koœció³ w Niemczech” –
powiedzia³ w wywiadzie dla katolickiej agencji KNA kard. Walter Kasper. Jego
zdaniem, Koœcio³owi w Niemczech grozi aktualnie rozbiór. By³y przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan obchodzi³ 6 marca 85. urodziny. Zdaniem
niemieckiego kardyna³a, rozbiór czasem jest potrzebny, ale musi byæ po³¹czony z
nadziej¹ na budowê czegoœ nowego. „Tego obecnie nie widzê i ¿yczy³bym sobie
pewnych nowych pomys³ów i perspektyw” – powiedzia³ kard. Kasper wskazuj¹c,
¿e „przebudzenie w Koœciele musi byæ przede wszystkim duchowej natury, w przeciwnym razie prowadzi donik¹d”. Poza tym, doda³ kardyna³, „jakkolwiek istotna
jest aktywna wspó³praca œwieckich, Koœció³ katolicki nie obejdzie siê bez kap³anów. Dlatego potrzebujemy nowego przebudzenia w staraniach i w modlitwie o
wiêcej powo³añ kap³añskich”.
n
Anglikañski arcybiskup Canterbury Justin Welby i katolicki arcybiskup Westminsteru kard. Vincent Nichols wezwali w³adze Izraela do chronienia
status quo w miejscach œwiêtych w Jerozolimie. Zgodnie z ustaleniami jeszcze z
XIX w. (z czasów Imperium Otomañskiego) chrzeœcijañskie instytucje s¹ zwolnione z p³acenia podatków. Tymczasem burmistrz Jerozolimy og³osi³, ¿e wszystkie
nieruchomoœci koœcielne, które nie s³u¿¹ celom kultu religijnego podlegaj¹ p³aceniu podatków gminnych. W proteœcie chrzeœcijanie zamknêli na kilka dni bazylikê
Grobu Pañskiego. Otworzyli j¹ po tym, jak rz¹d Izraela zawiesi³ decyzjê w³adz Jerozolimy.

Ca³a Biblia zosta³a ju¿ przet³umaczona na 674 jêzyki œwiata – wynika
z dorocznego raportu Œwiatowego Zwi¹zku Towarzystw Biblijnych (UBS). Oznacza to, ¿e 5,4 miliardów ludzi ma dostêp do Pisma Œwiêtego Starego i Nowego
Testamentu w swoim ojczystym jêzyku. W ci¹gu minionych 12 miesiêcy liczba
przek³adów wzros³a o 26. Wed³ug stanu na 1 stycznia 2018 Nowy Testament jest
dostêpny w 1515 jêzykach, czyli o 83 wiêcej ni¿ przed rokiem. Co najmniej jedna z
ksi¹g Biblii jest ju¿ prze³o¿ona na 3324 ¿ywe jêzyki (spoœród ok. 7,1 tys. istniej¹cych). Towarzystwa Biblijne pracuj¹ obecnie nad ponad 400 projektami t³umaczeñ
na œwiecie.
n
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n
W Kijowie w dniach 6 do 8 marca odby³o siê posiedzenie miêdzynarodowej grupy roboczej w ramach projektu ekumenicznego „Pojednanie w
Europie – zadanie Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”.
W trakcie obrad podsumowano i omówiono spotkanie na Bia³orusi, które odby³o
siê w listopadzie 2017 r., omówiono protokó³ z ostatniego roboczego spotkania
grupy oraz zapoznano siê z sytuacj¹ Koœcio³a Ewangelickiego na Ukrainie.
Omówiono te¿ plany zwi¹zane z projektem „Pojednanie” na lata 2019–2021,
uwzglêdniaj¹c terminy spotkañ grupy roboczej oraz miejsca i ogóln¹ tematykê
kolejnych konferencji. Zaplanowano konferencjê w maju 2019 r. na Bia³orusi.
Spotkanie poœwiêcone by³o tak¿e przygotowaniom kolejnej konferencji w ramach projektu na temat „Strategie pojednania. Rola Koœcio³ów na Ukrainie”,
która odbêdzie siê jesieni¹ w Kijowie. W czasie pobytu na Ukrainie grupa robocza spotka³a siê z Ukraiñsk¹ Rad¹ Koœcio³ów i Religii oraz abp. Swiatos³awem
Szewczukiem, zwierzchnikiem Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego. Zaprezentowano tak¿e now¹ publikacjê – ksi¹¿kê „Swój i obcy w kontekœcie
wspó³czesnego kryzysu migracyjnego. Doœwiadczenia i zadania Koœcio³ów i
spo³eczeñstwa”, która jest zbiorem referatów (w jêzykach polskim, niemieckim i
rosyjskim) wyg³oszonych podczas konferencji projektu „Pojednanie” w 2016 r.
w Kamieniu Œl¹skim. Z Polski w spotkaniu wziêli udzia³: ks. prof. Zygfryd Glaeser (Koœció³ Rzymskokatolicki), ks. dr Grzegorz Giemza (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej), dr Wsiewo³od Konach
(Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), ks. Micha³ Dmitruk (PAKP, Polska Rada Ekumeniczna).

W dniach 9-10 marca obradowa³ w Brukseli Wspólny Komitet Rady
Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencji Koœcio³ów Europejskich
(KKE). G³ówny temat debaty sformu³owano nastêpuj¹co: „Dawanie œwiadectwa
naszej wierze w zeœwiecczonym œwiecie”. Nawi¹zywa³ on do g³ównego has³a
najbli¿szego Zgromadzenia Ogólnego KKE: „B¹dŸ moim œwiadkiem”. W s³owie
powitalnym kard. Angelo Bagnasco, przewodnicz¹cy CCEE, mówi³ o tym, ¿e
Koœció³ musi spogl¹daæ na zewn¹trz i przyjmowaæ impulsy ze œwiata, lecz z drugiej strony ma sam inspirowaæ do nadziei. Biskup anglikañski Christopher Hill,
prezydent KKE zwróci³ uwagê, ¿e wobec skutków kryzysu finansowego, braku
stabilizacji na Bliskim Wschodzie i zwi¹zanym z tym kryzysem migracyjnym
zachodzi potrzeba dawania przekonuj¹cego œwiadectwa wiary chrzeœcijañskiej.
Cz³onkowie Wspólnego Komitetu dyskutowali na temat recepcji Karty Ekumenicznej, któr¹ obie organizacje podpisa³y w 2001 roku. Postanowiono zastanowiæ
siê nad mo¿liwoœci¹ dalszej aktualizacji tego dokumentu i podniesienia jego znaczenia w ca³ej Europie. Z Polski w obradach uczestniczy³ abp Stanis³aw G¹decki,
który jest wiceprzewodnicz¹cym CCEE. Wspólny Komitet powsta³ w 1972 r. i
n
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zbiera siê raz w roku. Jego zadaniem jest ustalanie i realizowanie ró¿nych wspólnych inicjatyw. Z jego inicjatywy odby³y siê trzy Europejskie Zgromadzenia
Ekumeniczne (Bazylea 1989, Graz 1997, Sibiu 2007) oraz zosta³a opracowana
Karta Ekumeniczna (2001).
n
W Arusha, Tanzania, w dniach 8-13 marca obradowa³a zwo³ana przez
Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów Konferencja ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji (relacjê zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

Dnia 11 marca zmar³ w Moguncji w wieku 82 lat kard. Karl Lehmann
(wiêcej piszemy o zmar³ym w dziale „Sylwetki”).
n

n
W roku bie¿¹cym Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w Szwajcarii obchodzi 100. rocznicê ordynacji pierwszych kobiet. Elise Pfister i Rosa
Gutknecht zosta³y ordynowane w 1918 r. w Zurychu. Obydwie pastorki wspólnie
studiowa³y i ukoñczy³y teologiê ewangelick¹. Ich ordynacja zbieg³a siê z dzia³alnoœci¹ wp³ywowych ruchów obywatelskich na rzecz równouprawnienia kobiet,
jednak nie wywo³a³a ona powszechnej akceptacji w zdominowanym wówczas
przez reformowanych Zurychu. Ordynacja nie poci¹gnê³a za sob¹ zatrudnienia
na takich samych zasadach, na jakich parafie zatrudnia³y duchownych. Pfister i
Gutknecht otrzyma³y pocz¹tkowo funkcjê „pomocniczek duchownych” z odpowiednio ni¿szym wynagrodzeniem ni¿ pocz¹tkuj¹cy duchowni p³ci mêskiej. Kazania obydwu kobiet przyci¹ga³y t³umy wiernych. Kolejne teolo¿ki ordynowano
w Szwajcarii w latach 30., a w Zurychu dopiero w latach 60. Pod koniec lat 50. w
niemieckojêzycznych kantonach Szwajcarii pracowa³o zaledwie 16 teolo¿ek. Ordynacjê kobiet we wszystkich ewangelicko-reformowanych Koœcio³ach kantonalnych wprowadzano stopniowo w latach 1956-1969, jednak dopiero w 1981
roku kobietom zaczêto powierzaæ samodzielne stanowiska duszpasterskie. W
Szwajcarii kobiety ordynuje równie¿ Chrzeœcijañsko-Katolicki Koœció³ Szwajcarii nale¿¹cy do rodziny Koœcio³ów starokatolickich Unii Utrechckiej, a tak¿e diaspora luterañska i anglikañska.
n
Siedmiu niemieckich biskupów, w tym kard. Rainer Woelki z Kolonii
poprosi³o Stolicê Apostolsk¹ o wypowiedzenie siê na temat propozycji episkopatu
Niemiec, by umo¿liwiæ protestanckim wspó³ma³¿onkom katolików przyjmowanie
Komunii œwiêtej. Zgodnie z projektem wytycznych zatwierdzonych przez Niemieck¹ Konferencjê Biskupów w lutym wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów, ma³¿onkowie
protestanccy mog¹ przyjmowaæ Komuniê po „powa¿nym zbadaniu sumienia”, a
tak¿e musz¹ „potwierdziæ wiarê Koœcio³a katolickiego” co do Eucharystii, pragn¹c
zakoñczyæ „powa¿ne cierpienie duchowe” oraz „zaspokoiæ g³ód Eucharystii”. Po-
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mimo zapewnieñ ze strony przewodnicz¹cego konferencji, kardyna³a Reinharda
Marxa, ¿e nie jest to jak¹kolwiek prób¹ zmiany doktryny Koœcio³a, wniosek g³êboko podzieli³ biskupów niemieckich. Kard. Gerhard Müller, by³y prefekt Kongregacji Nauki Wiary, potêpi³ ten ruch jako „sztuczkê retoryczn¹” i stwierdzi³, ¿e warunki wymienione w projekcie dokumentu nie mog¹ zostaæ spe³nione, jeœli chcemy
pozostawaæ wiernymi nauczaniu Koœcio³a.
n
Prawos³awny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej, honorowy
zwierzchnik œwiatowego prawos³awia, spotka³ siê z uczestnikami pielgrzymki
rzymskich kap³anów. Przyj¹³ ich w swej oficjalnej siedzibie w dzielnicy Stambu³u
– Fanarze. W rozmowie Bart³omiej zauwa¿y³, ¿e wytrwa³oœæ w d¹¿eniu do jednoœci wydaje ju¿ swoje owoce, równie¿ na polu dialogu teologicznego. Przyk³adem
tego jest posiedzenie katolicko-prawos³awnej komisji mieszanej w 2016 r., na którym bardzo obszernie i skutecznie zajêto siê tematem prymatu i soborowoœci. Nawi¹zuj¹c do Wielkanocy, któr¹ prawos³awni obchodz¹ na ogó³ w innym terminie
ni¿ chrzeœcijanie zachodni, gospodarz spotkania wyrazi³ nadziejê, ¿e ju¿ niebawem
uda siê ustaliæ wspóln¹ datê obchodzenia tego œwiêta.
n
Prawos³awny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I rozmawia³ telefonicznie z przebywaj¹cym w Turcji prezydentem Rosji W³adimirem Putinem.
Szef pañstwa rosyjskiego podziêkowa³ swemu rozmówcy za „wszystkie jego starania na rzecz wspierania jednoœci prawos³awia”. Prezydent Rosji przekaza³ te¿ Bart³omiejowi „braterskie pozdrowienia od patriarchy moskiewskiego Cyryla, który
jest gotów umacniaæ wiêŸ ³¹cz¹c¹ Koœcio³y Konstantynopola i Moskwy”. Patriarcha podziêkowa³ ze swej strony szefowi pañstwa rosyjskiego za wspieranie Koœcio³a prawos³awnego. Jednoczeœnie podkreœli³ pos³ugê Patriarchatu Ekumenicznego jako „centrum koordynacyjnego jednoœci ogólnoprawos³awnej”. Zapewni³, ¿e
Koœció³ Konstantynopola troszczy siê tak¿e o duchowe i religijne potrzeby prawos³awnych Rosjan w Turcji.
n
W dniach 16-18 kwietnia odbywa³o siê w Genewie doroczne posiedzenie Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego oraz Biura Miêdzyreligijnego Dialogu i Wspó³pracy Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Uczestnicy obu delegacji
pracowali nad dokumentem „Wychowanie dla pokoju w œwiecie multireligijnym”.
Strona watykañska spotka³a siê tak¿e z sekretarzem generalnym ŒRK, ks. dr. Olavem Fykse Tveitem, który wyrazi³ radoœæ z powodu zbli¿aj¹cej siê wizyty papie¿a
Franciszka w siedzibie ŒRK w Genewie. Podkreœli³, ¿e wizyta papie¿a jest zarówno znakiem nadziei jak równie¿ sposobnoœci¹ do dalszego dialogu ekumenicznego
w s³u¿bie ludzkoœci. Obie delegacje opowiedzia³y siê za dalsz¹ œcis³¹ wspó³prac¹
tak¿e w przysz³oœci w ekumenicznym wspieraniu dialogu miêdzyreligijnego.

142 KRONIKA

Z ZAGRANICY
n
Ka¿dy, kto pomaga ukraiñskim schizmatykom jest wrogiem prawos³awnych narodów s³owiañskich i ca³ego prawos³awnego œwiata – oœwiadczy³ patriarcha serbski Ireneusz podczas wizyty w Moskwie. Ukraiñski Koœció³ Prawos³awny podzielony jest na trzy wspólnoty: UKP Patriarchatu Moskiewskiego, UKP
Patriarchatu Kijowskiego i Autokefaliczny UKP. Tylko pierwszy z nich jest kanoniczny, uznawany przez inne Koœcio³y prawos³awne. Z kolei dwa ostatnie d¹¿¹ do
uzyskania od Patriarchatu Konstantynopola autokefalii (niezale¿noœci), by stworzyæ jeden UKP. Starania te wspieraj¹ ukraiñscy politycy na czele z prezydentem
Petro Poroszenk¹. Sprzeciwia im siê natomiast Patriarchat Moskiewski. Patriarcha
Ireneusz podkreœli³, ¿e „mêczeñski Koœció³ ukraiñski – w miejscu, w którym œwiêty ksi¹¿ê W³odzimierz ochrzci³ lud Œwiêtej Rusi – jest dziœ profanowany przez
schizmatyckie œwiêtokradztwo, przemoc i przelew krwi”. Doda³, ¿e „Koœció³ serbski w pe³ni wspiera jednoœæ i integralnoœæ Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego i
zdecydowanie potêpia dzia³ania unitów i schizmatyków, którzy rozrywaj¹ szatê
Chrystusa przy chrzcielnym Ÿródle kijowskiego chrztu, sprzedaj¹c tym samym
swój lud wrogom wiary, którzy «skoñcz¹ wed³ug swoich uczynków» (2 Kor
11,15)”. Zwierzchnik Serbskiego Koœcio³a Prawos³awnego spotka³ siê z patriarch¹
moskiewskim i Ca³ej Rusi Cyrylem. Odebra³ tak¿e przyznan¹ mu nagrodê Fundacji Jednoœci Prawos³awnych Narodów Chrzeœcijañskich.

Stolica Apostolska i Œwiatowa Rada Koœcio³ów zacieœniaj¹ wspó³pracê w zakresie dzia³añ na rzecz pokoju oraz ekumenicznych „wyzwañ i szans” migracji. Poinformowano o tym po posiedzeniu kierownictwa Wspólnej Grupy Roboczej Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Spotkanie odby³o siê w dniach 24-27 maja na zaproszenie wspó³przewodnicz¹cego tego
gremium ze strony ŒRK, metropolity Nifona (Mihaity) w jego siedzibie biskupiej
w rumuñskim Târgovi?te, historycznej stolicy Wo³oszczyzny. Wspó³przewodnicz¹cym ze strony katolickiej jest arcybiskup Dublina, Diarmuid Martin. Obecnie
grupa robocza przygotowuje dwa dokumenty dotycz¹ce pracy na rzecz pokoju oraz
migracji.
n

Do zacieœnienia wspó³pracy na rzecz jednoœci chrzeœcijan zachêci³
papie¿ Franciszek delegacjê Patriarchatu Moskiewskiego, któr¹ przyj¹³ 30 maja,
Jednoczeœnie zapewni³ o wyrzeczeniu siê przez stronê katolick¹ uniatyzmu oraz
postaw prowadz¹cych do podzia³u. Na czele delegacji z Moskwy sta³ przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych, metropolita Hilarion.
n

n
W Nowym Sadzie (Serbia) w dniach 31 maja – 5 czerwca odbywa³o
siê XV Zgromadzenie Ogólne Konferencji Koœcio³ów Europejskich (relacja w
dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
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n
Ekumenizm coraz bardziej staje siê koniecznoœci¹ i pragnieniem –
powiedzia³ papie¿ Franciszek przyjmuj¹c 4 czerwca delegacjê Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego. Niemiec. Franciszek zauwa¿y³, ¿e dziêki dzie³u Ducha
Œwiêtego, spotkaniom braterskim, gestom naznaczonym logik¹ Ewangelii, mo¿na by³o pokonaæ dawne uprzedzenia po obu stronach. Nawi¹za³ do niedawnych
wspólnych obchodów 500-lecia Reformacji, które potwierdzi³y, ¿e ekumenizm bêdzie nadal naznaczaæ drogê obydwu Koœcio³ów. „Staje siê on coraz bardziej koniecznoœci¹ i pragnieniem, jak to ukazuj¹ ró¿ne wspólne modlitwy
i wiele spotkañ ekumenicznych, które mia³y miejsce w ubieg³ym roku na ca³ym
œwiecie” – powiedzia³ Franciszek. Zaapelowa³ tak¿e o rozwijanie dialogu teologicznego, wymagaj¹cego cierpliwego pod¹¿ania naprzód. „Niektóre problemy,
myœlê o Koœciele, Eucharystii, pos³udze koœcielnej zas³uguj¹ na dok³adn¹ i
wspóln¹ refleksjê. Ekumenizm wymaga równie¿ tego, by nie by³ elitarny, ale
obejmowa³ jak najwiêcej braci i sióstr w wierze, wzrastaj¹cych jako wspólnota
uczniów, którzy siê modl¹, mi³uj¹ nawzajem i g³osz¹ Chrystusa” – powiedzia³
Franciszek.
n
Przedstawiciel Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego wyrazi³ zaskoczenie s³owami patriarchy Konstantynopola Bart³omieja, który stwierdzi³, ¿e
miliony ludzi na Ukrainie znajduj¹ siê „poza kanonicznym Koœcio³em” i dlatego
zachodzi potrzeba zewnêtrznej interwencji w tej sprawie. – A co z Ukraiñskim
Koœcio³em Prawos³awnym, który ma ponad 12 tys. parafii, ponad 200 klasztorów
i miliony wiernych we wszystkich czêœciach Ukrainy? – zapyta³ w rozmowie z
agencj¹ Interfax metropolita Hilarion, kieruj¹cy Wydzia³em Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego. Przypomnia³ on, ¿e patriarcha
Bart³omiej publicznie wita³ w 2016 r. metropolitê kijowskiego i ca³ej Ukrainy
Onufrego na spotkaniu g³ów Koœcio³ów prawos³awnych jako „jedynego kanonicznego hierarchê Koœcio³a prawos³awnego na Ukrainie, oczywiœcie wraz z innymi arcybiskupami mu podleg³ymi”. To ukraiñscy schizmatycy s¹ poza komuni¹ z Koœcio³em, a nie naród ukraiñski – stwierdzi³ metropolita. Doda³, ¿e schizma ta jest politycznym projektem przeprowadzanym od lat 90. XX w. i ¿e
zawsze by³o i wci¹¿ jest mo¿liwe odwrócenie tej sytuacji.
n
Podczas Boskiej Liturgii odprawionej w Stambule w œwiêto œw.
Bart³omieja ekumeniczny patriarcha Konstantynopola oœwiadczy³, ¿e jego „obowi¹zkiem jest przywróciæ narody Ukrainy i Macedonii do prawdy i kanonicznoœci Koœcio³a”. Podkreœli³ on, ¿e „istnienie schizmy nie jest argumentem za pozostawieniem, z czystym sumieniem, ca³ego narodu poza ramami prawdy i kanonicznoœci Koœcio³a”, lecz raczej jest „zachêt¹ do znalezienia zbawczych i
jednocz¹cych rozwi¹zañ”. – Kiedy Koœció³ Matka szuka œcie¿ek zbawienia dla
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naszych braci z Ukrainy i Skopje [Macedonii – KAI], wype³nia swój apostolski
obowi¹zek. Naszym obowi¹zkiem i nasz¹ odpowiedzialnoœci¹ jest przywrócenie
tych narodów do prawdy i kanonicznoœci Koœcio³a – wskaza³ hierarcha. Do
Œwiêtego Synodu Patriarchatu Konstantynopola wp³ynê³y proœby o przyznanie
autokefalii ze strony dwóch spoœród trzech Koœcio³ów prawos³awnych na Ukrainie (UKP Patriarchatu Kijowskiego i Autokefalicznego UKP) oraz ze strony
Macedoñskiego Koœcio³a Prawos³awnego, nazywanego zagranic¹ „Koœcio³em
Skopje”. Nie s¹ one uznawane przez inne Koœcio³y prawos³awne, maj¹ wiêc charakter niekanoniczny. Obie proœby popar³y w³adze pañstwowe obu krajów.
Sprzeciwiaj¹ siê im natomiast odpowiednio: Patriarchat Moskiewski (któremu
podlega trzeci, kanoniczny UKP, z metropolit¹ Onufrym na czele) i Patriarchat
Serbski, którego czêœci¹ by³ Koœció³ macedoñski do czasu jednostronnego og³oszenia swej niezale¿noœci w 1967 r.
n
Niemieccy biskupi opublikowali wytyczne dotycz¹ce kwestii
udzielania Komunii ewangelickim partnerom w mieszanych katolicko-ewangelickich ma³¿eñstwach. W specjalnym komunikacie prasowym Rada Sta³a niemieckiego episkopatu podkreœli³a, ¿e „tekst nie ukazuje siê jako dokument episkopatu” lecz ma s³u¿yæ „w orientacji duszpasterskiej poszczególnym biskupom”. Wczeœniej publikacja poprzedniego dokumentu niemieckiego episkopatu
na ten sam temat zosta³a zablokowana przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
Dokument nosi tytu³ „Kroczyæ z Chrystusem – Na tropie jednoœci. Ma³¿eñstwa
³¹cz¹ce wyznania i wspólny udzia³ w Eucharystii”. Na 39 stronach czytamy, ¿e
ponad 40 procent ma³¿eñstw zawartych koœcielnie w Niemczech to zwi¹zki ma³¿onków pochodz¹cych z ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich. Powo³uj¹c siê na nauczanie Jana Paw³a II, Benedykta XVI i Franciszka, a tak¿e na Kodeks Prawa
Kanonicznego, niemieccy biskupi poddaj¹ pod rozwagê mo¿liwoœæ udzielania
Komunii œw. w nag³ych przypadkach równie¿ ewangelickim wiernym. Na opublikowanym dokumencie nie ma jednak logo niemieckiego episkopatu, nie ma
te¿ podpisu biskupów. W informacji dla prasy Rada Sta³a niemieckiego episkopatu napisa³a, ¿e nie jest to publikacja episkopatu, poniewa¿ problematyka dotyka ca³ego Koœcio³a powszechnego. Jest to jedynie orientacja duszpasterska, która
pozostaje w gestii poszczególnych biskupów. Zebrani ordynariusze niemieckich
diecezji podkreœlili, ¿e „wspólnota eucharystyczna i wspólnota Koœcio³a stanowi¹ jednoœæ”. W opublikowanym dokumencie próbuj¹ oni udzieliæ pomocy w
trudnych decyzjach w „duszpastersko prowadzonych pojedynczych przypadkach” ma³¿eñstw mieszanych, „które maj¹ powa¿n¹ duchow¹ potrzebê przyjêcia
Eucharystii”. Biskupi pisz¹ te¿, ¿e skierowany do nich list Kongregacji Nauki
Wiary z 25 maja „zawiera wskazówki i pole do interpretacji”. S¹ oni jednak gotowi do wspó³pracy z Papie¿em i Stolic¹ Apostolsk¹.

KRONIKA

145

KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
n
W dniach 15-21 czerwca obradowa³ w Genewie Komitet Naczelny
Œwiatowej Rady Koœcio³ów (relacja z obrad w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
n
Papie¿ Franciszek z³o¿y³ 21 czerwca wizytê w siedzibie Œwiatowej
Rady Koœcio³ów w Genewie (relacja z tego wydarzenia w dziale „Sprawozdania i
dokumenty”).
n
Jedn¹ z najwiêkszych trudnoœci w ekumenizmie jest brak „trwa³ego
porozumienia” w sprawie celu ruchu ekumenicznego – uwa¿a kard. Kurt Koch.
Zdaniem przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan istnieje zgoda co do potrzeby jednoœci chrzeœcijan, ale nie ma zgody, jak mia³aby ona wygl¹daæ. Kardyna³ pozytywnie oceni³ wizytê, jak¹ papie¿ Franciszek z³o¿y³ w Centrum
Ekumenicznym w Genewie. „Fakt, ¿e Franciszek osobiœcie przyby³ do Genewy z
okazji 70. rocznicy powstania Œwiatowej Rady Koœcio³ów, zamiast wys³aæ delegata, pokazuje, ¿e ekumenizm jest mu bardzo bliski” – stwierdzi³ szwajcarski kardyna³. Przypomnia³, ¿e ŒRK i dykasterie Kurii Rzymskiej œciœle wspó³pracuj¹ w kwestiach takich jak pokój, prawa cz³owieka, pomoc humanitarna i migracja, co powinno w przysz³oœci jeszcze bardziej byæ zintensyfikowane.
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n
Trudno pogodziæ siê z polityk¹, która czasami jest oparta na konfrontacji. Buta czasami jest mylona z godnoœci¹. Prawdziw¹ godnoœæ potrafi zachowaæ
tylko ten, kto zna swoj¹ wartoœæ, a znaj¹c swoj¹ wartoœæ potrafi szanowaæ swojego
adwersarza. Musimy pamiêtaæ, ¿e wszyscy maj¹ swoj¹ godnoœæ – powiedzia³ 10
stycznia podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady
Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. Biskup z niepokojem odniós³ siê do wzrostu pogardy i braku szacunku wobec ró¿nych grup. – Jako mniejszoœci religijne jesteœmy
szczególnie wyczuleni na wszelkie tego typu przejawy nietolerancji czy wrêcz
agresji, bo sami mo¿emy staæ siê przedmiotem podobnych ataków. Nie zgadzamy
siê na rozpowszechnianie stereotypu Polak – katolik, bo jesteœmy Polakami, choæ
nie jesteœmy katolikami – powiedzia³. Wyrazi³ równie¿ zaniepokojenie przestêpstwami na tle rasistowskim w Polsce. – Najczêstsze ataki z nienawiœci dotycz¹
muzu³manów. Prezes PRE przypomnia³, ¿e wa¿n¹ dziedzin¹ dzia³alnoœci Rady jest
praca na rzecz pojednania. Wspomina³ wk³ad Koœcio³ów w pojednanie polsko-niemieckie i podkreœli³, ¿e by³ to trudny proces, prowadzony czêsto pod pr¹d dominuj¹cych opinii, ale zakoñczony sukcesem. – Dlatego solidaryzujemy siê z wyst¹pieniem biskupów katolickich, którzy ostrzegali polityków przed dzia³aniami, które
mog¹ te przyjacielskie relacje zburzyæ – powiedzia³. W kontekœcie prowadzonego
przez Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech” podkreœli³, ¿e tylko prowadz¹c dialog i rozmawiaj¹c o trudnych sprawach mo¿na je przepracowaæ, roz³adowaæ napiêcia, wzajemnie sobie przebaczyæ. – Dlatego trudno mnie osobiœcie pogodziæ siê z polityk¹, która czasami jest oparta na konfrontacji. Spotkanie
zgromadzi³o liczne grono osób zwi¹zanych z ruchem ekumenicznym i ¿yciem publicznym w Polsce. S³owa pozdrowieñ przekaza³ rzymskokatolicki prymas Polski
abp Wojciech Polak. – ¯yczê, abyœmy potrafili siê hojnie dzieliæ naszym cz³owieczeñstwem, wzrastaæ przed Panem razem, a on niech naszej drodze b³ogos³awi –
powiedzia³ hierarcha. ¯yczenia przekazali równie¿ dyrektor Departamentu Wyznañ Religijnych oraz Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych w MSWiA Andrzej
Rudlicki oraz pierwsza prezes S¹du Najwy¿szego Ma³gorzata Gersdorf, która poprosi³a wszystkich i wszystkie Koœcio³y o modlitwê za nasz kraj i za to, ¿eby spo³eczeñstwo nie by³o tak rozbite.
n
Podczas spotkania noworocznego w Pa³acu Prezydenckim z przedstawicielami religii i mniejszoœci narodowych Prezydent Andrzej Duda podkreœli³, ¿e
licznie zgromadzeni przedstawiciele ró¿nych wspólnot wyznaniowych i grup etnicznych zwi¹zani s¹ wspólnym i najistotniejszym elementem – Rzeczpospolit¹ –
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„pañstwem, w którym ¿yjemy, mieszkamy i realizujemy siê”. Dzieje siê to w
„szczególnym roku 2018, który jest rokiem odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci”. W imieniu Koœcio³a Rzymskokatolickiego g³os zabra³ abp Stanis³aw
G¹decki, przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski. Mówi¹c o rocznicy
odzyskania niepodleg³oœci, podkreœli³, ¿e przynios³a ona wolnoœæ narodu do samostanowienia, do wyznawania swojej religii, kultywowania zwyczajów i kultury. „Ufam, ¿e œwiêtowanie tego wydarzenia bêdzie nasz¹ wspóln¹ spraw¹,
spraw¹ wszystkich Polaków: chrzeœcijan, wyznawców innych religii, tak¿e niewierz¹cych, którzy dzisiaj, w wolnej Polsce mog¹ – dziêki Bogu – swobodnie
wyznawaæ w³asn¹ wiarê i pracowaæ dla jej dobra” – zaznaczy³ przewodnicz¹cy
Episkopatu. Abp G¹decki poruszy³ tak¿e kwestiê uchodŸców. Stwierdzi³, ¿e jak
uczy papie¿ Franciszek, „najwa¿niejszym kryterium nie mo¿e byæ tutaj bezpieczeñstwo narodowe, lecz tylko cz³owiek. I to cz³owiek, który nie ogl¹da siê tylko
na w³asne, egoistycznie rozumiane dobro, ale bierze tak¿e pod uwagê dobro innych”. W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza z Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego w RP ¿yczy³ prezydentowi Dudzie i jego ma³¿once,
aby œwiêtowanie by³o ró¿norodne, tak jak ró¿norodny jest nasz kraj, ale by pamiêtaæ tak¿e, ¿e „naszym wspólnym mianownikiem jest Polska”. Naczelny rabin
Polski Michael Schudrich ¿yczy³, aby nowy rok by³ czasem pe³nym nadziei, cierpliwoœci i przede wszystkim dobra. W imieniu wspólnoty muzu³mañskiej mufti
Tomasz Miœkiewicz „w roku wyj¹tkowym dla pañstwa polskiego” ¿yczy³, „abyœmy zawsze mogli siê tak spotykaæ w harmonii, w duchu pokoju i w trosce o dobro naszej ojczyzny”.
Obecnie znajdujemy siê w bardzo ciekawym momencie dziejów
ekumenizmu – powiedzia³ prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec
podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji rozpoczynaj¹cego siê Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Konferencja odby³a siê 15 stycznia w
siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Zosta³a zorganizowana
przez Komisjê ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Wziêli w niej udzia³: bp Krzysztof Nitkiewicz – przewodnicz¹cy
Rady Konferencji Episkopatu Polski (KEP) ds. Ekumenizmu, bp J. Samiec – prezes PRE i biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Doroteusz
Sawicki z Koœcio³a Prawos³awnego – reprezentuj¹cy wiceprezesa PRE abp.
Abla, ks. Grzegorz Giemza – dyrektor PRE, oraz ks. S³awomir Paw³owski – sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu. Uczestnicy konferencji opowiadali o roli
Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w ruchu ekumenicznym. Bp K. Nitkiewicz przypomnia³, ¿e Tydzieñ Modlitw ³¹czy wszystkie Koœcio³y i wspólnoty
chrzeœcijañskie w Polsce. Podziêkowa³ bp. Samcowi za zaproszenie do wspólnego œwiêtowania jubileuszu 500 lat Reformacji. Wyrazi³ równie¿ nadziejê, ¿e ten
n
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„rytm ekumeniczny bêdzie nabiera³ rozpêdu, nie nast¹pi spowolnienie, albo nikt
nie w³¹czy biegu wstecznego”. Jego zdaniem temat tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan – „Prawica Twoja ws³awi³a siê moc¹” (Wj 15,6) –
pozwala dostrzec bosk¹ interwencjê, która rozprasza mroki z³a i zrywa kajdany
niewoli oraz doskonale wpisuje siê w obchody 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. Wyrazi³ nadziejê, ¿e bêdziemy mogli w Polsce tê niepodleg³oœæ œwiêtowaæ wspólnie i zostan¹ przewidziane jakieœ formy ekumenicznego
œwiêtowania. Bp Samiec podziêkowa³ bp Nitkiewiczowi za udzia³ w ró¿nych
uroczystoœciach zwi¹zanych z jubileuszem 500 lat Reformacji. Przypomnia³, ¿e
w zwi¹zku z tym jubileuszem powsta³o kilka istotnych dokumentów pomiêdzy
Koœcio³ami luterañskimi a Koœcio³em Rzymskokatolickim, m.in. ten najwa¿niejszy – „Od konfliktu do komunii”, który podsumowuje wszystko, co wydarzy³o
siê w ci¹gu piêædziesiêciu lat dialogu katolickiego-luterañskiego. – Ekumenizm
to wyzwanie dla nas wszystkich, niezale¿nie od czasów w jakich siê ¿yje, a ka¿dy nowy rok przynosi nowe problemy i nowe zadania – powiedzia³ ks. D. Sawicki. Odwo³uj¹c siê do obchodów 100-lecia niepodleg³oœci zaznaczy³, ¿e ekumenizm to jednoœæ w ró¿norodnoœci. W imieniu abp. Abla zaprosi³ te¿ na nabo¿eñstwo centralne Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan 2018, które odbêdzie
siê w niedzielê, 21 stycznia w prawos³awnej cerkwi Œw. Trójcy w Siedlcach. Kazanie wyg³osi bp K. Nitkiewicz. Ks. S. Paw³owski przekaza³ informacje dotycz¹ce tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan oraz jego tematu przewodniego. W tym roku materia³y przygotowali chrzeœcijanie z Karaibów. – Karaiby by³y regionem, który bardzo doœwiadczy³ niewolnictwa, a tak¿e przez d³ugi
czas, tak¿e dzisiaj, wyzysku ekonomicznego. St¹d idea wyzwolenia z ró¿nego
rodzaju ucisków – najpierw duchowego, moralnego, ale tak¿e ekonomicznego –
le¿y w sercu tych chrzeœcijan. Na koniec konferencji bp Nitkiewicz, bp Samiec
oraz ks. Sawicki zapalili trzy œwiece Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom
(œwiecê Caritas, Diakonii i Eleosu).
n
Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich w rozmowie z KAI
stwierdzi³, ¿e w ci¹gu ostatnich 20 lat s³yszy stopniowo coraz mniej pytañ o polski antysemityzm. Doda³ jednak, ¿e „relacje te nie s¹ jeszcze doskona³e”, gdy¿
„antysemici – i rasiœci w ogóle – czuj¹ siê mocniejsi”. Stwierdzi³, ¿e obchodzony
od ponad 20 lat w Polsce 17 stycznia Dzieñ Judaizmu jest wydarzeniem niezmiernie wa¿nym dla spo³ecznoœci ¿ydowskiej. Uchwalony przed 50 laty przez
II Sobór Watykañski dokument „Nostra aetate” zmieni³ relacje katolicko-¿ydowskie. ¯ydzi nie s¹ ju¿ postrzegani negatywnie, ale traktowani w sposób neutralny.
Papie¿ Jan Pawe³ II ukazywa³ ¯ydów w sposób pozytywny. Mówi³ o nich jako o
„starszych braciach w wierze”. Do historii przesz³y jego s³owa, ¿e „kto chce poznaæ Jezusa, musi poznaæ judaizm”, jak i wiele innych wypowiedzi i gestów. Po-
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trzeba czasu, aby to zakorzeni³o siê w ludzkiej œwiadomoœci. Schudrich wyrazi³
¿al, ¿e do czêœci katolików jeszcze nie dotar³ fakt, ¿e by³ Sobór Watykañski II ani
to, co og³osi³ on w stosunku do ¯ydów. Od ubieg³ego roku pytania o polski antysemityzm pojawiaj¹ siê czêœciej. Szokiem by³o spaleniu kuk³y ¯yda we Wroc³awiu. Ale pozytywne by³o to, ¿e od razu nast¹pi³a reakcja prezydenta Wroc³awia
oraz Episkopatu. Wszyscy zobaczyli, ¿e chodzi³o tutaj tylko o jednego cz³owieka, który jest ³obuzem, a nie o generaln¹ postawê Polaków. Niedobrze jednak, ¿e
w tej sprawie milcza³ rz¹d. Antysemici – i rasiœci w ogóle – czuj¹ siê mocniejsi.
Na ostatnim Marszu Niepodleg³oœci hase³ rasistowskich by³o wiêcej, i by³y bardziej agresywne. Zupe³nie jakby ci, którzy je g³osz¹, czuli siê zachêceni – i pytanie brzmi: przez kogo? Oburza mnie, kiedy s³yszê – a takie has³a pada³y na marszu – ¿e dla kogoœ nie ma miejsca w Polsce. Biblia nas zobowi¹zuje, by pomagaæ
„obcym poœród nas”, dlatego mamy obowi¹zek znaleŸæ sposób na pomaganie
uchodŸcom. Bóg tego od nas wymaga. Co wiêcej, nie mo¿na mówiæ, ¿e nie ma
miejsca w Polsce dla ¯ydów, którzy s¹ tu od tysi¹ca lat! Bolesne jest, gdy ci, co
mówi¹, ¿e nie ma miejsca dla innych, jednoczeœnie deklaruj¹: „My chcemy
Boga!”. A czy ja, ¯yd i rabin, nie chcê Boga? Ludzie ci mówi¹ o Bogu, ale nawet
nie znaj¹ w³asnej wiary. Oni chc¹ Boga, ale nie chc¹ ¯ydów. A kim by³ Jezus?
¯ydem. Maria te¿ by³a ¯ydówk¹. Czy to znaczy, ¿e oni nie chc¹ Jezusa? – stwierdzi³ rabin Schudrich w konkluzji.
n
XXI Dzieñ Judaizmu w Koœciele katolickim w Polsce odby³ siê pod
has³em: „Pokój! Pokój dalekim i bliskim!” (Iz 57,19). Miejscem tegorocznych
centralnych obchodów by³a Warszawa. Ich organizatorem by³ Komitet Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem i Archidiecezja Warszawska.
We wtorek 16 stycznia w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odby³o siê spotkanie zatytu³owane „Historia ¯ydów warszawskich” – przygotowane przez Studenckie Ko³o Naukowe Judaistów Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wyst¹pi³ te¿ Symcha Keller, przewodnicz¹cy Rady Religijnej
Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w RP, który zaœpiewa³ i skomentowa³ psalmy. Kulminacyjny punkt obchodów Dnia Judaizmu przypad³ 17 stycznia. Rankiem na cmentarzu ¿ydowskim zosta³a odprawiona modlitwa przy masowym grobie ¯ydów z getta warszawskiego. Wziêli w niej udzia³ kard. Kazimierz
Nycz, metropolita warszawski, Michael Schudrich, naczelny Rabin Polski oraz
przedstawiciele obu spo³ecznoœci. O godz. 11.00 rozpoczê³o siê sympozjum w
Muzeum Historii ¯ydów Polskich POLIN z udzia³em naczelnego rabina Polski,
metropolity ³ódzkiego abp. Grzegorza Rysia, siostry Anny Bodziñskiej NDS (ze
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej z Syjonu), rabinki Ma³gorzaty Kordowicz.
Spotkanie poprowadzi³ prof. Jan Grosfeld z UKSW. W tym samym dniu o godz.
17.00 w bazylice archikatedralnej œw. Jana Chrzciciela odby³a siê Liturgia S³o-
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wa, której przewodniczy³ metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Nabo¿eñstwu temu towarzyszy³y dwa komentarze do czytañ biblijnych: katolicki i
¿ydowski. W czwartek 18 stycznia w Muzeum Historii ¯ydów Polskich
POLIN by³y realizowane warsztaty dla nauczycieli religii i historii „Chrzeœcijañskie spotkania z judaizmem”, które zosta³y powtórzone nastêpnego dnia w tym
samym miejscu. Spotkanie na zakoñczenie szabatu w synagodze im. No¿yków
odby³o siê sobotê 20 stycznia. Odmówiono Hawdalê – modlitwa na zakoñczenie szabatu, po czym wykonano wspólny program artystyczny chóru ¿ydowskiego „Clil” i chrzeœcijañskiego „Cantus Laudabilis”. W niedzielê 21 stycznia – w
ramach dnia otwartego w synagodze im. No¿yków –mo¿na by³o odwiedziæ tê
œwi¹tyniê.
n
Centralne nabo¿eñstwo z okazji Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan odby³o siê 21 stycznia w cerkwi prawos³awnej Œw. Trójcy w Siedlcach. Wziêli w nim udzia³ duchowni i wierni ró¿nych wyznañ. Obecni byli m.in.
zwierzchnicy czterech Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
(PRE): bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany), bp Andrzej
Malicki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny), bp Jerzy Samiec (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski) i pastor Mateusz Wichary (Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów), a tak¿e abp Abel (Koœció³ Prawos³awny), bp M. Ludwik Jab³oñski (Koœció³ Starokatolicki Mariawitów), bp Kazimierz Gurda i bp Krzysztof Nitkiewicz
(Koœció³ Rzymskokatolicki), dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza, proboszcz siedleckiej parafii prawos³awnej ks. S³awomir Kochan. Zebranych przywita³ abp
Abel, zwierzchnik prawos³awnej diecezji lubelsko-che³mskiej i wiceprezes PRE.
Nabo¿eñstwo zosta³o odprawione zgodnie z liturgi¹ prawos³awnej wieczerni.
Teksty biblijne przeznaczone na dany dzieñ czytali pastor Mateusz Wichary, bp
Marek Izdebski, bp Andrzej Malicki, bp M. Ludwik Jab³oñski, ks. Grzegorz
Giemza i abp Abel. Kazanie wyg³osi³ bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodnicz¹cy
Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i zwierzchnik rzymskokatolickiej diecezji sandomierskiej. Przywo³a³ s³owa papie¿a Franciszka, który powiedzia³, ¿e najwiêksz¹ trucizn¹ ekumenizmu jest prozelityzm, a Koœció³ nie jest
dru¿yn¹ pi³karsk¹, która szuka sobie kibiców. – Dlatego powinniœmy g³osiæ
Ewangeliê, ¿yæ ni¹, aby w ten sposób przyci¹gaæ do Chrystusa, aby fascynowaæ
Chrystusem, nie nasz¹ wspólnot¹, nie nami samymi, ale Chrystusem – mówi³ kaznodzieja. Jego zdaniem innymi truciznami ekumenizmu s¹ synkretyzm i doktrynalna autocenzura. – Trzeba uwa¿aæ, ¿eby nikogo nie zraniæ. Ale dopasowywanie
siê do innych kosztem w³asnej to¿samoœci niesie dewastuj¹ce skutki, rujnuje nas
samych i innych. W dialogu ekumenicznym ka¿dy musi wiedzieæ, kim jest –
podkreœli³. Zwraca³ uwagê, ¿e trzeba siê zastanowiæ nad recepcj¹ dokumentów
ekumenicznych i pomna¿aæ dorobek ekumeniczny zgodnie z przypowieœci¹ o ta-
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lentach. Zdaniem hierarchy wiatrem w ¿agle polskiego ekumenizmu mo¿e byæ
obecnoœæ migrantów. – Nie mo¿emy patrzeæ na tych ludzi jedynie w kategoriach
ekonomicznych. Oczywiœcie, broñ Bo¿e przed prozelityzmem, ale to jest dla nas
szansa, ¿eby poznaæ ich duchowoœæ, religiê, przyzwyczajenia. Spojrzeæ na takiego cz³owieka z mi³oœci¹, nie wyzyskiwaæ, ale mo¿e pomodliæ siê razem z nim –
przekonywa³ bp Nitkiewicz. G³os zabra³ równie¿ bp Jerzy Samiec, zwierzchnik
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.
Podkreœli³, ¿e aby ekumenizm móg³ funkcjonowaæ potrzebne s¹ co najmniej trzy
cechy: mi³oœæ wzajemna, m¹droœæ i odwaga. – Chrzeœcijanie s¹ zobligowani do
mi³oœci, a mi³oœæ do Boga okazuje siê mi³oœci¹ do drugiego cz³owieka – niezale¿nie, jakiego jest wyznania lub religii.
n
Pod has³em „Chrzeœcijanie i muzu³manie: troska o wspólny dom” w
Warszawie obchodzono 26 stycznia XVIII Dzieñ Islamu w Koœciele Katolickim
w Polsce. Z tej okazji wyznawcy obu religii spotkali siê w budynku Akademika
Praskiego, by modliæ siê i rozmawiaæ na temat wyzwañ wspó³czesnego œwiata.
Nawi¹zuj¹c do etymologii s³owa „islam” mufti Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego przekonywa³, ¿e religia ta d¹¿y do pokoju. Bp Henryk Ciereszko, przewodnicz¹cy Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi
podkreœli³, ¿e pokój i zrozumienie s¹ owocem dialogu i wspólnej modlitwy. –
Naszym zadaniem jest wo³anie do Boga za siebie nawzajem, bez popadania w
pojednawczy synkretyzm oraz proszenie Pana o dar pokoju, spotkanie siê, prowadzenie dialogu i krzewienie zgody w duchu wspó³pracy i przyjaŸni – powiedzia³ biskup. Przypominaj¹c soborowe nauczanie Koœcio³a katolickiego bp Ciereszko podkreœli³, ¿e wszystkie narody i ludy bior¹ swój pocz¹tek w Bogu i ku
Niemu zmierza ich kres. – Naszym zadaniem jako wyznawców Chrystusa jest
podjêcie dialogu z wyznawcami innych religii daj¹c œwiadectwo swojej wiary.
Winniœmy uznawaæ, chroniæ i wspieraæ dobra duchowe i moralne a tak¿e wartoœci spo³eczno-kulturalne bêd¹ce dzie³em wyznawców innych religii – zwróci³
uwagê bia³ostocki biskup pomocniczy. Mufti Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miœkiewicz podkreœli³, ¿e Dzieñ Islamu w Koœciele Katolickim stanowi zarówno otwarcie jak i wyzwanie.
– Jest to przede wszystkim zaproszenie do wzajemnego poznawania siê. Prawdziwy pokój i dialog musz¹ bowiem byæ budowane na wzajemnym szacunku
wynikaj¹cym z edukacji. Jako muzu³manie powinniœmy mieæ œwiadomoœæ, co
jest w religii katolickiej, czy u innych wyznañ chrzeœcijañskich, z kolei druga
strona powinna wiedzieæ co jest w religii muzu³mañskiej – powiedzia³ mufti. W
dwug³osie chrzeœcijañsko-muzu³mañskim na temat katolickiego spojrzenia na
cz³owieka i przyrodê g³os zabra³ o. Stanis³aw Jaromi OFM Conv., zaœ Andrzej
Saramowicz mówi³ o muzu³mañskim podejœciu do œwiata i przyrody. Na zakoñ-
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czenie odczytano fragmenty z Biblii i Koranu. Wyznawcy obu religii odmówili
tak¿e swoje modlitwy oraz przekazano sobie znak pokoju. Spotkanie zwieñczy³a
wspólna agapa.
n
„Apelujemy o wspó³pracê Polski i Izraela, chrzeœcijan i ¯ydów. Tylko w ten sposób mo¿emy przezwyciê¿yæ jednostronne wyobra¿enia” – napisa³ w
swoim oœwiadczeniu Zarz¹d Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów odnosz¹c siê do
nowelizacji ustawy IPN przyjêtej 26 stycznia przez Sejm RP. „Jesteœmy zaniepokojeni napiêciem powsta³ym wokó³ ustawy, która przewiduje karanie m.in. osób
przypisuj¹cych „publicznie i wbrew faktom (…) Narodowi Polskiemu lub Pañstwu Polskiemu odpowiedzialnoœæ lub wspó³odpowiedzialnoœæ” za zbrodnie pope³nione przez III Rzeszê Niemieck¹. W czasie II wojny œwiatowej „polskich
obozów” nie by³o, by³y tylko niemieckie obozy na terenie okupowanej Polski. To
nie znaczy jednak, i¿ „tylko Niemcy zagra¿ali wówczas ¯ydom (…) Uwa¿amy,
¿e lepiej by by³o, ¿eby tej ustawy w proponowanym kszta³cie nie by³o. Grozi ona
ograniczeniem swobody dyskusji. Mo¿e byæ rozumiana jako niedopuszczanie do
mówienia o tym, ¿e nie tylko Niemcy byli zagro¿eniem dla ¯ydów”. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski, komentuj¹c obecny kryzys w relacjach polsko¿ydowskich. podkreœli³, ¿e ludzie wierz¹cy – ¯ydzi i chrzeœcijanie – powinni
modliæ siê o pojednanie i dialog. Kryzys ten pokazuje jak mocno, i to po obydwu
stronach, ugruntowane s¹ przekonania, które oddalaj¹, dziel¹ czy wrêcz uniemo¿liwiaj¹ wzajemne zrozumienie – powiedzia³ Prymas. „Z drugiej strony jako
chrzeœcijanin zawsze mam nadziejê, ¿e taka sytuacja mo¿e te¿ s³u¿yæ pewnemu
pog³êbieniu i zbudowaniu czegoœ wiêcej, o ile bêdziemy chcieli siebie wzajemnie s³uchaæ, chcieli prowadziæ dialog i wspólnie szukaæ pozytywnych rozwi¹zañ”. Metropolita gnieŸnieñski z uznaniem wspomina³ wypowiedŸ Naczelnego
Rabina Polski, Michaela Schudricha, który mocno akcentowa³ pozytywne owoce
wieloletniego dialogu polsko-¿ydowskiego. Prymas zgodzi³ siê z refleksj¹ rabina, ¿e obydwie strony powinny wykazywaæ wzajemny szacunek i uwagê: Polacy
winni uwzglêdniaæ wra¿liwoœæ ¿ydowsk¹ zwi¹zan¹ z Holokaustem, ¯ydzi zaœ
powinni rozumieæ odczucia Polaków zwi¹zane z ich cierpieniami podczas II
wojny œwiatowej.
n
Pierwsze spotkanie Polskiego Forum Chrzeœcijañskiego odby³o siê
8 lutego w Oœrodku Zielonoœwi¹tkowym w Warszawie. Omówiono m.in. sprawy
promocji Biblii w przek³adzie ekumenicznym oraz kwestie wyjazdu przedstawicieli PFCh na Zgromadzenie Œwiatowego Forum Chrzeœcijañskiego w Bogocie
(22-27 kwietnia 2018). Forum okreœli³o siebie jako „miejsce spotkania, jako ruch
chrzeœcijañski, przestrzeñ wzajemnego poznawania, chrzeœcijañskiego wspó³dzia³ania i wspólnego œwiadectwa, bez formalnego cz³onkostwa podmiotów za-
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interesowanych inicjatywami Forum”. Chce siê wzorowaæ na dzia³alnoœci
istniej¹cego ju¿ od niemal 20 lat Œwiatowego Forum Chrzeœcijañskiego.
Jedyn¹ strukturê PFCh stanowi Komitet Sta³y i Sekretarz. W Komitecie
Sta³ym zasiadaj¹ przedstawiciele Aliansu Ewangelicznego w RP, Konferencji
Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej, Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej, Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego i Wy¿szej Szko³y
Teologiczno-Spo³ecznej w Warszawie. Sekretarzem jest ks. prof. Andrzej
Perzyñski z UKSW.
W dniach 22 – 25 lutego odby³o siê w Warszawie posiedzenie
Rady Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie. Podczas posiedzenia
podsumowano dotychczasowe dzia³ania Rady oraz przygotowano raport z prac
Rady w zwi¹zku ze Zgromadzeniem Ogólnym, które odbêdzie siê od 13 do 18
wrzeœnia w Bazylei. Ponadto w programie obrad Rady znalaz³o siê przedstawienie propozycji dotycz¹cych planowanych projektów na kolejne lata (od 2019 r.)
oraz omówienie wyników konsultacji z Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
Wybrano równie¿ nowego sekretarza generalnego Wspólnoty. Zosta³ nim ks. dr
Mario Fischer z Koœcio³a Ewangelickiego Hesji i Nassau. Ten 41-letni duchowny
pochodzi z Darmstadt. Studiowa³ teologiê i filozofiê w Moguncji, Marburgu,
Rzymie i Monachium. Doktorat na temat Martina Heideggera obroni³ na Jezuickim Uniwersytecie Filozoficznym w Monachium. By³ wikariuszem trzech parafii
nad rzek¹ Lahn. W 2010 r. przeniós³ siê do Wiednia, gdzie zosta³ asystentem w
biurze WKEE. Podczas Zgromadzenia Ogólnego w 2012 r. we Florencji by³ odpowiedzialny za program stewardów. Nastêpnie wróci³ do pracy parafialnej i by³
ksiêdzem w parafii w Steinheim. Od stycznia 2015 r. pracowa³ w biurze WKEE
w Wiedniu jako delegat Koœcio³a Ewangelickiego Hesji i Nassau. By³ odpowiedzialny za program „Europa reformata” zwi¹zany z jubileuszem 500 lat Reformacji. Stanowisko sekretarza generalnego obejmie po wrzeœniowym Zgromadzeniu Ogólnym WKEE. Jako g³ówne zadania na nadchodz¹ce lata wymieni³ pog³êbienie zarówno wspólnoty koœcielnej w uwielbieniu, jak i spo³ecznej
odpowiedzialnoœci Koœcio³ów. Cz³onkowie Rady WKEE podczas pobytu w Warszawie spotkali siê z przedstawicielami lokalnych Koœcio³ów. Wziêli te¿ udzia³
w nabo¿eñstwie w koœciele ewangelicko-reformowanym. Kazanie wyg³osi³a
cz³onkini Rady ks. nadradca Barbara Rudolph z Koœcio³a Ewangelickiego w
Nadrenii. Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (do 2003 r. zwana
Leuenbersk¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów) zrzesza 94 europejskie Koœcio³y protestanckie. Zosta³a za³o¿ona 1 paŸdziernika 1974 r. w zwi¹zku z podpisaniem Konkordii
leuenberskiej – dokumentu ekumenicznego umo¿liwiaj¹cego wprowadzenie
wspólnoty Sto³u Pañskiego i ambony pomiêdzy Koœcio³ami luterañskimi, reformowanymi i ewangelicko-unijnymi w Europie. Obecnie skupia Koœcio³y luterañn
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skie, reformowane, waldensów i ewangelicko-unijne, które podpisa³y Konkordiê,
oraz siedem Koœcio³ów metodystycznych, bêd¹cych cz³onkami na drodze odrêbnego porozumienia. Do wspólnoty nale¿y te¿ piêæ Koœcio³ów po³udniowoamerykañskich, za³o¿onych przez imigrantów z Europy. Biuro organizacji znajduje siê
w Wiedniu. O zasadniczych dzia³aniach Wspólnoty decyduje Zgromadzenie
Ogólne, które odbywa siê co szeœæ lat. Pomiêdzy Zgromadzeniami pracami
WKEE kieruje Rada z³o¿ona z 13 cz³onków (oraz 13 zastêpców – jednym z zastêpców jest polski duchowny luterañski ks. Marcin Brzóska). Prezydentem
Rady jest ks. Gottfried Locher z Szwajcarii, zaœ sekretarzem generalnym bp Michael Bünker, którego we wrzeœniu zast¹pi ks. Mario Fischer.
n
Chrzeœcijanom jest bardzo potrzebny dialog z Izraelem. My absolutnie potrzebujemy tego dialogu! – mówi³ abp Ryœ podczas spotkania z rabinem
Skórk¹ w Centrum Dialogu w £odzi. „Zrozumieæ Braci” to tytu³ spotkania, które
odby³o siê w 25 lutego w ³ódzkim Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w
£odzi, a którego goœæmi byli rabin Abraham Skórka i abp Grzegorz Ryœ, metropolita ³ódzki. Pochodz¹cy z Argentyny Abraham Skórka, profesor literatury biblijnej i rabinicznej, biofizyk, autor wielu ksi¹¿ek i rabin gminy ¿ydowskiej Benei Tikva, przyjecha³ do £odzi po raz trzeci i jest z tym miastem zwi¹zany przez
wiêzy krwi. W £odzi urodzi³a siê jego babka ze strony matki. Dzisiejsze nasze
spotkanie – zaznaczy³ abp Ryœ –dotyczy³o tego, ¿ebyœmy jeszcze bardziej chcieli
siê zrozumieæ. Ka¿da rozmowa chrzeœcijanina z ¯ydem, daje chrzeœcijaninowi
lepsze rozumienie siebie samego, jeœli w ogóle mo¿emy siebie rozumieæ bez
umiejscowienia siebie w g³êbi Izraela. My nie zrozumiemy siebie, jeœli odetniemy siê od korzeni. Myœlê, ¿e nie zrozumiemy siebie, jeœli odetniemy siê od dzisiaj istniej¹cego Izraela. Nie mo¿emy rozumieæ tego korzenia w takich kategoriach, ¿e nas interesuje tylko Izraela biblijny, a ten dzisiejszy ju¿ nie. Siebie rozpoznajemy s³uchaj¹c naszych Braci w przekonaniu, ¿e s¹ ludem Boga, a my
jesteœmy ludem Boga w jednoœci z nimi. Inaczej nie mo¿na siebie poj¹æ. Metropolita ³ódzki zapytany o aktualn¹ sytuacjê relacji polsko-izraelskich stwierdzi³,
¿e jako duchowny nie w³¹cza siê do polityki. – Bardzo interesuje mnie jednak to,
co Koœció³ robi dla dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego. Polityka nie mo¿e
wp³yn¹æ na dialog, to jest pewne od czasów „Nostra aetate” – wyjaœnia³ rabin
Skórka. – S³yszê od wielu duchownych z obu stron, ¿e dialog jest ju¿ na tyle
trwa³y, ¿e ¿adna polityka nie jest w stanie tego zmieniæ. Dialog, który siê odbywa, odbywa siê na ró¿nych poziomach. Ja tutaj prowadzi³em dialog z arcybiskupem, ale jest tak¿e dialog, który prowadzi³em z z papie¿em Franciszkiem. Napisaliœmy wspóln¹ ksi¹¿kê, kiedy Franciszek by³ jeszcze arcybiskupem Buenos
Aires. Prowadziliœmy w telewizji 31 spotkañ i rozmów, wraz z kard. Bergoglio –
to te¿ by³ dialog – doda³ rabin.
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n
Ekumenicznym nabo¿eñstwem S³owa Bo¿ego zainaugurowano 28
lutego w Lublinie cykl spotkañ w ramach programu „Lublin ekumeniczny. W
stulecie odzyskania niepodleg³oœci”. Nabo¿eñstwo prowadzone przez biskupów
trzech Koœcio³ów w Kaplicy Œwiêtej Trójcy na Zamku Lubelskim odby³o siê
równie¿ w 600. rocznicê powstania polichromii w zabytkowej kaplicy, bêd¹cej
materialnym i duchowym œwiadectwem spotkania chrzeœcijañskiego Wschodu i
Zachodu. Ekumeniczn¹ liturgiê poprowadzi³ rzymskokatolicki metropolita lubelski abp Stanis³aw Budzik, prawos³awny w³adyka lubelsko-che³mski Abel (Pop³awski) oraz bp Jan Cieœlar, biskup diecezji warszawskiej Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego. Porz¹dek nabo¿eñstwa zawiera³ elementy liturgii wschodniej
i zachodniej. Obecni byli przedstawiciele lubelskiej ekumenii, œrodowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i reprezentanci w³adz samorz¹dowych. Po nabo¿eñstwie biskupi trzech wyznañ wyg³osili krótkie odczyty
dotycz¹ce tematu „On jest obrazem Boga niewidzialnego.” Spotkanie zorganizowa³o Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we wspó³pracy z lubelskim oddzia³em Polskiej Rady Ekumenicznej. W imieniu w³adz
miasta obecnych goœci pozdrowi³ prezydent Lublina Krzysztof ¯uk. Po rozmowie biskupów odby³a siê promocja monografii pt. „Lublin – miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii i kulturze”, bêd¹ca efektem ubieg³orocznego
Kongresu Ekumenicznego w Lublinie.
n
Podczas konferencji komisji i oddzia³ów Polskiej Rady Ekumenicznej mówiono o dzia³alnoœci biura, oddzia³ów regionalnych i komisji statutowych
Rady. Dyskutowano te¿ o problemach ruchu ekumenicznego i Koœcio³ów
mniejszoœciowych. Konferencja odby³a siê 1 marca w Centrum Kultury Prawos³awnej w Warszawie. Obecni byli cz³onkowie prezydium i komisji Polskiej
Rady Ekumenicznej (PRE), przedstawiciele oddzia³ów regionalnych oraz pracownicy biura. Zebranych w imieniu zwierzchnika Koœcio³a Prawos³awnego metropolity Sawy przywita³ bp Pawe³. Prezes PRE bp Jerzy Samiec z Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego w swym wyst¹pieniu zwraca³ uwagê na problemy
ruchu ekumenicznego w Polsce – nisk¹ frekwencjê na nabo¿eñstwach Tygodnia
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan oraz silne ruchy antyekumeniczne. Wspomnia³
te¿ zmar³ych w zesz³ym roku by³ych prezesów PRE – abp. Jeremiasza z Koœcio³a
Prawos³awnego i ks. sup. Adama Kuczmê z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego.
n
Na ca³ym œwiecie, w tym tak¿e i w Polsce, w pi¹tek, 2 marca odbywa³y siê ekumeniczne nabo¿eñstwa z okazji Œwiatowego Dnia Modlitwy (ŒDM). Has³em tegorocznego ŒDM by³y s³owa: „Wszystko, co Bóg stworzy³, jest dobre.” Liturgiê przygotowa³y kobiety z Surinamu. Nabo¿eñstwa odbywa³y siê w wielu para-
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fiach ró¿nych wyznañ na terenie ca³ego kraju. W Warszawie ŒDM obchodzono w
Parafii Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów.
Podczas liturgii œpiewano pieœñ z Surinamu, a tak¿e pieœni pochodz¹ce z ró¿nych
tradycji chrzeœcijañskich, wspólnie czytano Pismo Œwiête i modlono siê w intencji
kobiet, zachowania Stworzenia oraz wszystkich chrzeœcijan. Rozwa¿anie wyg³osi³a Zofia Walczuk z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Uczestnicy liturgii zebrali kolektê na rzecz surinamskich kobiet.
n
W gmachu Biblioteki G³ównej w Warszawie, pod patronatem Marsza³ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Polskiej Rady Ekumenicznej i Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej, odby³a siê 4 marca konferencja zwi¹zana z 445. rocznic¹ uchwalenia Konfederacji Warszawskiej. G³ówny jej
temat brzmia³: „Tolerancja religijna – historia i wspó³czesnoœæ”. Jej celem by³o
przybli¿enie dziedzictwa polskiej tolerancji, której przyk³adem jest akt ustanowionej w 1573 roku Konfederacji Warszawskiej – gwarantuj¹cej bezwarunkow¹
wolnoœæ religijn¹ i pokój pomiêdzy ró¿nymi wyznaniami w okresie I Rzeczypospolitej. Referat: „Konfederacja Warszawska — geneza, postanowienia, konsekwencje” wyg³osi³a prof. dr hab. Urszula Augustyniak, natomiast dr Hubert
Wajs, dyrektor Archiwum G³ównego Akt Dawnych, zaprezentowa³ pieczêcie
dokumentu Konfederacji Warszawskiej. W podsumowaniu uczestnicy wys³uchali kameralnego «Brzmienia Dialogu», koncertu Warszawskiego Towarzystwa
Scenicznego.
n
W siedzibie Polskie Rady Ekumenicznej w Warszawie dnia 14 marca obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE) a
Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). W oficjalnym komunikacie czytamy: „Ze
strony PRE obradom wspó³przewodniczy³ prezes PRE bp Jerzy Samiec (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski), a ze strony KEP bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodnicz¹cy Rady KEP ds. Ekumenizmu. W zebraniu wziêli równie¿ udzia³: abp Abel
(Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), bp Andrzej Czaja (Koœció³
Rzymskokatolicki), bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany),
bp Andrzej Siemieniewski (Koœció³ Rzymskokatolicki), ks. Grzegorz Giemza
(Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) i ks. S³awomir Paw³owski SAC (Koœció³
Rzymskokatolicki). W czasie spotkania omówiono przebieg Tygodnia Modlitw o
Jednoœæ Chrzeœcijan 2018. Zwrócono uwagê, ¿e wa¿nym wydarzeniem by³o nabo¿eñstwo centralne w prawos³awnej cerkwi œw. Trójcy w Siedlcach. Podkreœlono wagê ekumenicznej formacji m³odych kleryków i studentów teologii. Komisja
udzieli³a mandatu osobom odpowiedzialnym za przygotowanie polskiej edycji
broszury na Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w 2019 r. Przedyskutowano
tak¿e organizacjê ekumenicznego nabo¿eñstwa dziêkczynnego z okazji 100.
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rocznicy odzyskania Niepodleg³oœci 10 listopada 2018 r. oraz ekumeniczne akcenty w trakcie Szczytu Klimatycznego ONZ w terminie 3–14 grudnia 2018 r.
w Katowicach. Przedstawione zosta³y informacje na temat Polskiego Forum
Chrzeœcijañskiego oraz ekumenicznych punktów w trakcie XI Zjazdu GnieŸnieñskiego, który odbêdzie siê od 21 do 23 wrzeœnia 2018 r. Nastêpne spotkanie Komisji ds. Dialogu zaplanowano na 29 wrzeœnia 2018 r. w klasztorze na Œwiêtym
Krzy¿u”.
n
15 marca w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski (KEP) w Warszawie odby³a siê promocja ksi¹¿ki „Dialog leczy rany”, wywiadu-rzeki przeprowadzonego przez Krzysztofa Tomasika z arcybiskupem wiêkszym kijowsko-halickim Œwiatos³awem Szewczukiem, zwierzchnikiem Ukraiñskiego Koœcio³a
Greckokatolickiego, najwiêkszego Koœcio³a wschodniego bêd¹cego w pe³nej
jednoœci z Rzymem. Ksi¹¿ka wydana przez krakowski „Znak” ukazuje siê w
1030. rocznicê chrztu Rusi Kijowskiej oraz po 30 latach od nawi¹zania koœcielnego dialogu polsko-ukraiñskiego. W promocji ksi¹¿ki zorganizowanej przez
Katolick¹ Agencjê Informacyjn¹ wziêli udzia³ m.in. abp Œwiatos³aw Szewczuk,
arcybiskup metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz, bp Artur Miziñski,
sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp W³odzimierz Juszczak,
zwierzchnik eparchii wroc³awsko-gdañskiej UKGK w Polsce oraz red. Krzysztof
Tomasik. Na spotkanie przyby³ równie¿ b. prezydent RP Bronis³aw Komorowski
oraz ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia. Odnosz¹c siê do relacji
polsko-ukraiñskich abp Szewczuk podkreœli³, ¿e Ukraiñcy maj¹ wobec Polski
ogromny szacunek. Zaznaczy³, ¿e obecnie trudne relacje polsko-ukraiñskie nie
maj¹ charakteru koœcielnego, ani nie wynikaj¹ z konfliktu na p³aszczyŸnie spo³ecznej. – Kryzys ma charakter polityczny. My go w³aœciwie nie rozumiemy i byæ
mo¿e wy, Polacy, mo¿ecie nam wyt³umaczyæ, o co chodzi. Polityczny populizm
apeluje do najni¿szych instynktów i nie ponosi odpowiedzialnoœci przed nikim.
Podsycany jest gniew op³acany przed jedno du¿e pañstwo – stwierdzi³ abp
Szewczuk. Odpowiadaj¹c na pytanie o zaanga¿owanie ekumeniczne Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego i jego pozycjê w œrodowisku ukraiñskich chrzeœcijan, arcybiskup wiêkszy wyjaœni³, ¿e trzy odrêbne jurysdykcje prawos³awne
pozostaj¹ce ze sob¹ w g³êbokim konflikcie nie prowadz¹ dialogu. – Koœció³
greckokatolicki nie ingeruje w ten konflikt i staramy siê nawi¹zywaæ dialog z
ka¿dym z nich. S¹ to kontakty na poziomie akademickim i nieformalnym. Oficjalny dialog nie istnieje. Abp Szewczuk sceptycznie odniós³ siê do owoców
spotkania patriarchy Cyryla z papie¿em Franciszkiem na Hawanie, zastrzegaj¹c,
¿e dobrze, i¿ samo spotkanie siê odby³o. Omówi³ równie¿ trudn¹ sytuacjê grekokatolików w Rosji, opisuj¹c dzia³ania dyskryminuj¹ce duchowieñstwo greckokatolickie.

158 KRONIKA

Z KRAJU
n
Po 22 latach prac Towarzystwo Biblijne w Polsce wyda³o ca³¹ Bibliê Ekumeniczn¹ w jednym tomie. 16 marca w koœciele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odby³o siê nabo¿eñstwo dziêkczynne z tej okazji, natomiast
dzieñ póŸniej w sto³ecznym Muzeum Etnograficznym mia³a miejsce uroczysta
prezentacja tego tomu. Obie uroczystoœci zgromadzi³y wielu duchownych i
œwieckich zaanga¿owanych w ruch ekumeniczny, wœród nich m.in. osoby uczestnicz¹ce w pracach nad ekumenicznym przek³adem Biblii. Przek³ad ten jest
wspólnym dzie³em t³umaczy, jêzykoznawców i redaktorów z jedenastu Koœcio³ów cz³onkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Adwentystów Dnia Siódmego, Chrystusowego, Chrzeœcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego,
Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Prawos³awnego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów i
Zielonoœwi¹tkowego.
n
Pierwsza w historii £odzi Ekumeniczna Droga Œwiat³a przesz³a w
pi¹tek 13 kwietnia ulicami miasta i zgromadzi³a na wspólnej modlitwie duchownych i wiernych Koœcio³a katolickiego i Koœcio³ów zrzeszonych w ³ódzkim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej. Przedstawiciele ³ódzkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich, odpowiedzieli z wielk¹ radoœci¹ na propozycjê metropolity ³ódzkiego,
aby wspólnie przejœæ przez centrum miasta we wspólnej modlitwie. Droga Œwiat³a,
znana jest od 1988 roku, a za inicjatorów tego nabo¿eñstwa uwa¿a siê zgromadzenie ksiê¿y salezjanów. To oni wzoruj¹c siê na 14 stacjach Drogi Krzy¿owej wyznaczyli 14 stacji paschalnych, które mia³y miejsce po Zmartwychwstaniu Chrystusa,
a o których opowiadaj¹ Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Rozwa¿ania biblijne do
kolejnych stacji wielkanocnego nabo¿eñstwa przygotowywali i odczytywali duchowni ³ódzkich Koœcio³ów. Ka¿de rozwa¿anie poprzedzone by³o fragmentem z
Ewangelii lub Dziejów Apostolskich.
n
Przedstawiciele zarz¹du Polskiej Rady Ekumenicznej spotkali siê z
biskupem Diecezji w Europie Koœcio³a Anglii. Obie strony opowiada³y o swojej
dzia³alnoœci i planach na przysz³oœæ. Spotkanie mia³o miejsce 14 kwietnia w
Centrum Luterañskim w Warszawie. Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej
(PRE) wziêli w nim udzia³ prezes i sekretarz zarz¹du: bp Jerzy Samiec (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski) i bp Andrzej Malicki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny), a tak¿e dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza. Stronê anglikañsk¹ reprezentowali zwierzchnik Diecezji w Europie Koœcio³a Anglii bp Robert Innes oraz
kapelan Koœcio³a Anglii w Polsce ks. David Brown. Bp Innes przebywa³ w Polsce z wizyt¹ duszpastersk¹, odwiedzaj¹c parafiê (kapelaniê) Koœcio³a Anglii w
Warszawie. Spotkanie by³o okazj¹ do wzajemnego poznania siê. Przedstawiciele
PRE zaprezentowali dzia³alnoœæ Rady. Goœcie z Koœcio³a Anglii opowiadali o
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swoich planach dzia³alnoœci w Polsce. Z du¿ym zainteresowaniem przyjêli informacjê o wydaniu ekumenicznego przek³adu Biblii. Poinformowali te¿ o pracach
nad wydaniem w jêzyku polskim anglikañskiej ksiêgi liturgicznej „Book of Common Prayer”. Wspó³czeœnie Koœció³ Anglii posiada w Polsce jedn¹ kapelaniê – w
Warszawie, która obejmuje swoj¹ dzia³alnoœci¹ ca³y obszar kraju. W ramach tej
kapelanii dzia³a te¿ wspólnota pw. œw. Paw³a Krakowie oraz wspólnota w Gdañsku. Kapelania wchodzi w sk³ad Archidiakonii Wschodniej Diecezji w Europie
Koœcio³a Anglii.
W Warszawie odby³ siê od 20 do 22 kwietnia M³odzie¿owy Ogólnopolski Zjazd Liderów Chrzeœcijañskich zorganizowany przez Komisjê M³odzie¿ow¹ Polskiej Rady Ekumenicznej. M³odzi ludzie z ró¿nych Koœcio³ów poznawali
bli¿ej specyfikê poszczególnych wyznañ oraz dyskutowali na temat pracy m³odzie¿owej w Koœcio³ach. Wziê³o w nim udzia³ ok. 20 osób zaanga¿owanych w pracê
m³odzie¿ow¹ w Koœcio³ach Ewangelicko-Augsburskim, Ewangelicko-Metodystycznym, Starokatolickim Mariawitów i Prawos³awnym. W programie Zjazdu
znalaz³y siê równie¿ koncert chórów, gra miejska, a w niedzielê nabo¿eñstwo w
parafii prawos³awnej na warszawskiej Pradze.
n

n
Lublin ekumeniczny w stulecie niepodleg³oœci – to cykl modlitw i
dyskusji zorganizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. 25 kwietnia odby³y siê kolejne wydarzenia ekumenicznego projektu – w archikatedrze lubelskiej
odprawiono ekumeniczne nabo¿eñstwo S³owa Bo¿ego, które poprowadzi³ bp
Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz sandomierski Koœcio³a Rzymskokatolickiego i
zarazem przewodnicz¹cy Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. W
liturgiê zaanga¿owani byli równie¿ duchowni innych wyznañ – ks. Andrzej Gontarek, proboszcz Parafii Polskokatolickiej p.w. Wniebowziêcia NMP i jednoczeœnie
przewodnicz¹cy lubelskiego oddzia³u PRE oraz ks. Grzegorz Brudny, proboszcz
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Œwiêtej Trójcy w Lublinie. Kazanie wyg³osi³ bp
Marek M. Karol Babi, Biskup Naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów.
Pierwszy raz w historii rzymskokatolickiej archikatedry kazanie wyg³osi³ biskup
mariawicki. Kaznodzieja mówi³ m.in. o znaczeniu niedawno wydanej Biblii Ekumenicznej oraz koniecznoœci szacunku wobec innych, w tym tak¿e inaczej wierz¹cych. Po czêœci liturgicznej odby³o siê w historycznej Sali Trybuna³u Koronnego
spotkanie z bp. Krzysztofem Nitkiewiczem, w którym uczestniczy³ równie¿ bp
Mieczys³aw Cis³o, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej oraz lublinianie ró¿nych wyznañ.

Przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego spotka³ siê z abp Wojciechem Polakiem, Prymasem Polski i Przewodnicz¹cym Zespo³u Konferencji Epin
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skopatu Polski ds. Kontaktów z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym. Spotkanie
mia³o miejsce w Sekretariacie KEP, a dotyczy³o kontynuacji dialogu rozpoczêtego
w 2012 r. og³oszeniem Wspólnego Przes³ania do Narodów Polski i Rosji. Spotkanie to zosta³o zorganizowane przy okazji pobytu w Polsce metropolity Hilariona,
który przyby³, aby sprawowaæ pierwsz¹ liturgiê w cerkwi œw. Sofii M¹droœci Bo¿ej
w Warszawie oraz by z³o¿yæ ¿yczenia metropolicie Sawie z okazji jego 80. urodzin
i 20-lecia pos³ugi na urzêdzie Prawos³awnego Metropolity Warszawskiego i ca³ej
Polski. Podczas rozmowy w Sekretariacie Episkopatu obie strony wyrazi³y wolê
kontynuacji dialogu.
n
19 maja, po niespe³na trzech latach od dnia poœwiêcenia placu oraz
po³o¿enia kamienia wêgielnego pod budowê warszawskiej cerkwi Hagia Sophia
M¹droœci Bo¿ej w murach w.w. œwi¹tyni odprawiona zosta³a pierwsza Œwiêta Liturgia. Przewodniczy³ Jego Eminencja Metropolita warszawski i ca³ej Polski
Sawa, w asyœcie: arcybiskupa Telmessos Hioba z Patriarchatu Konstantynopolitañskiego, metropolity wo³oko³amskiego Hilariona reprezentuj¹cego Patriarchat
Moskiewski oraz arcybiskupów i biskupów Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Cerkiew wype³ni³a siê po brzegi nie tylko prawos³awnymi
mieszkañcami stolicy, ale i pielgrzymami z ca³ej Polski i zagranicy. Obecni byli
przedstawiciele duchowieñstwa Koœcio³a Rzymskokatolickiego, korpusu dyplomatycznego jak te¿ w³adz samorz¹dowych dzielnicy Ursynów. Egzarcha patriarchy konstantynopolitañskiego Bart³omieja przekaza³ braterskie pozdrowienie
Jego Œwi¹tobliwoœci zapewniaj¹c o jego duchowej i modlitewnej ³¹cznoœci w
tym dniu. Metropolita Hilarion, w imieniu patriarchy moskiewskiego Cyryla odczyta³ list gratulacyjny skierowany do metropolity Sawy z okazji podwójnego
jubileuszu: 80-tych urodzin oraz 20-lecia objêcia tronu metropolitów warszawskich i ca³ej Polski. Po zakoñczeniu œw. Liturgii wszyscy zebrani udali siê przed
cerkiew, gdzie metropolita Sawa dokona³ poœwiêcenia czteroramiennego krzy¿a,
wewn¹trz którego umieszczony zosta³ specjalnie na tê okazjê sporz¹dzony akt.
Nastêpnie na oczach zgromadzonych, przy œpiewie troparionu poœwiêconego œw.
Krzy¿owi zwieñczy³ on g³ówn¹ kopu³ê œwi¹tyni.
n
American Jewish Committee – organizacja istniej¹ca w celu obrony
praw ¯ydów poza USA wystosowa³a list do Watykanu, wyra¿aj¹cy g³êbokie zaniepokojenie og³oszeniem heroicznoœci cnót prymasa Polski kardyna³a Augusta
Hlonda. American Jewish Committee przestrzega, ¿e postêp procesu kanonizacyjnego kard. Hlonda „bêdzie postrzegany w spo³ecznoœci ¿ydowskiej i poza ni¹
jako wyraz aprobaty niezwykle negatywnego podejœcia kard. Hlonda do spo³ecznoœci ¿ydowskiej” – czytamy w liœcie podpisanym przez dyrektora AJC ds. Miêdzynarodowych Relacji Miêdzyreligijnych, rabina Davida Rosen do kardyna³a
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Kurta Kocha, przewodnicz¹cego Papieskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z
¯ydami. Rosen cytuje listy pasterskie kard. Hlonda z okresu przedwojennego, w
których mia³ on wzywaæ do bojkotu instytucji ¿ydowskich, czy te¿ kupowania w
sklepach ¿ydowskich. Mowa jest tak¿e o okresie powojennym i zarzutach odmawiania kontaktów z przedstawicielami spo³ecznoœci ¿ydowskiej, czy braku reakcji na pogrom kielecki – seria napadów na ludnoœæ ¿ydowsk¹, jaka mia³a miejsce
4 lipca 1946 roku w Kielcach. American Jewish Committee przes³a³ kopiê listu
do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej oraz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
n
1 i 2 czerwca odby³y siê w Lublinie uroczystoœci 25-lecia wspó³pracy
Prawos³awnej Diecezji Lubelsko-Che³mskiej z Ewangelickim Okrêgiem Koœcielnym Balingen. Obchodom towarzyszy³a Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa
„W poszukiwaniu tego, co ³¹czy…”, podczas której przedstawiono m.in. historiê
kontaktów prawos³awno-ewangelickich oraz podjêto temat prawos³awnej duchowoœci i bilateralnego dialogu teologicznego. Obchody rozpoczê³y siê od uroczystego nabo¿eñstwa dziêkczynnego, celebrowanego w prawos³awnej katedrze Przemienienia Pañskiego. Modlitwie przewodniczy³ w³adyka lubelsko-che³mski arcybiskup Abel (Pop³awski) w asyœcie duchowieñstwa diecezjalnego. Czynny udzia³
w modlitwie wzi¹³ ks. Beatus Widmann, dziekan Ewangelickiego Okrêgu Koœcielnego Balingen, który odczytywa³ fragmenty Pisma Œwiêtego oraz niektóre modlitwy w jêzyku niemieckim. W przebieg liturgii zaanga¿owa³ siê równie¿ chór ewangelicki z Niemiec. Po nabo¿eñstwie rozpoczê³a siê ca³odniowa konferencja naukowa. Mia³a ona nie tylko charakter miêdzynarodowy i ekumeniczny, ale równie¿
interdyscyplinarny. Konferencja moderowana przez prof. S³awomira ¯urka (Katolicki Uniwersytet Lubelski) obejmowa³a kilka sesji tematycznych. Druga czêœæ sesji, prowadzona przez prof. Krzysztofa Leœniewskiego, dotyczy³a aspektów z zakresu teologii praktycznej oraz nauk spo³ecznych. Konferencja zakoñczy³a siê prezentacj¹ multimedialn¹ owoców wspó³pracy partnerstwa ekumenicznego, która
doczeka³a siê ju¿ kilku wydawnictw.
n
W domu arcybiskupów ³ódzkich odby³a siê 3 czerwca debata z cyklu
„Polska – Inspiracje – Obowi¹zki”, której pomys³odawc¹ i gospodarzem by³ abp
Grzegorz Ryœ. Podczas spotkania na temat Polski rozmawia³o ze sob¹ dwóch profesorów: polski luteranin – Jerzy Buzek i polski ¯yd – Stanis³aw Krajewski. Nie
mogê powiedzieæ, ¿e bycie ewangelikiem w jakiœ sposób wp³ynê³o na moj¹ polskoœæ – mówi³ podczas spotkania prof. Jerzy Buzek. – To wielkie szczêœcie, ¿e siê
urodzi³em w takiej rodzinie, ¿e to nigdy nie budzi³o ¿adnych w¹tpliwoœci. Pochodzê ze Œl¹ska, gdzie obok siebie ¿yli ksiê¿a katoliccy i pastorzy luterañscy, którzy
jedni i drudzy krzewili polskoœæ. Na pytanie o polskoœæ odpowiedzi udzieli³ tak¿e

162 KRONIKA

Z KRAJU

prof. Krajewski. – Kiedy myœlê o mnie i wspó³czesnej Polsce, to widzê dwa oblicza
Polski. Jedno jest mi bliskie, natomiast to drugie nie jest mi bliskie, ale jest zagra¿aj¹ce. One s¹ nie bez zwi¹zku, bo zwi¹zane s¹ równie¿ z podzia³ami politycznymi, i nie chodzi by je tak uto¿samiæ.
n
Niemiecki rabin prof. Walter Homolka odebra³ 10 czerwca w Warszawie tytu³ Cz³owiek Pojednania przyznawany corocznie przez Polsk¹ Radê
Chrzeœcijan i ¯ydów. Uroczystoœæ odby³a siê w sto³ecznym koœciele Duszpasterstwa Œrodowisk Twórczych. Spotkanie poprowadzi³ wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, prof. Stanis³aw Krajewski. W laudacji Marta
Titaniec, sekretarz Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, zwróci³a uwagê na dynamiczn¹ osobowoœæ i aktywnoœæ pomagaj¹ce rabinowi Homolce ³¹czyæ ró¿ne wymiary dialogu i dzia³alnoœci na rzecz pojednania. Podkreœli³a jego uczestnictwo
w dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskim oraz, dziêki wspó³pracy równie¿ z licznymi œwieckimi instytucjami, dialogu polsko-niemieckim. Marta Titaniec zwróci³a
uwagê na konkretne przyk³ady zaanga¿owania laureata w dialog chrzeœcijañsko¿ydowski: „Jest cz³owiekiem pojednania jako naukowiec. Wiele publikacji prof.
Homolki dotyczy spotkania chrzeœcijañstwa i judaizmu, w tym osoby Jezusa. Po
przyjêciu tytu³u, rabin Walter Homolka wyg³osi³ krótki wyk³ad o burzliwej i
trudnej historii ¿ydowskiego i chrzeœcijañskiego podejœcia do osoby Jezusa oraz
wzajemnych relacjach. Zaznaczy³, ¿e chrzeœcijan i ¯ydów ³¹czy osoba Jezusa,
ale dzieli wiara w Jezusa. Walter Homolka jest profesorem wspó³czesnej ¿ydowskiej filozofii religii, ze szczególnym uwzglêdnieniem dialogu miêdzyreligijnego, na Uniwersytecie Poczdamskim. Od wrzeœnia 2002 r. jest rektorem poczdamskiego Kolegium im. Abrahama Geigera – pierwszego od czasu Zag³ady seminarium kszta³c¹cego w Niemczech rabinów. Jest wiceprzewodnicz¹cym
Europejskiej Unii Judaizmu Postêpowego.
n
28 czerwca odby³o siê kolejne wa¿ne wydarzenie ekumeniczne w
ramach projektu „Lublin Ekumeniczny 2018. W stulecie odzyskania niepodleg³oœci (1918-2018).” W katedrze prawos³awnej odby³a siê wieczernia, podczas
której kazanie wyg³osi³ luterañski biskup Pawe³ Hause, a póŸniej debata czterech
biskupów ró¿nych wyznañ o Eucharystii. W debacie uczestniczyli: abp metropolita lubelski Stanis³aw Budzik(Koœció³ Rzymskokatolicki), abp przemyski i gorlicki Paisjusz (Martyniak) (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), bp
Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany), bp Pawe³ Hause (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski) Rozmowê poprowadzi ks. prof. Przemys³aw Kantyka,
dyrektor Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Opracowanie: Karol Karski
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RECENZJE

AT HOME WITH GOD AND
IN THE WORLD.
A PHILIP POTTER READER
edited by Andrea Fröchtling, Michael Jagessar,
Brian Brown, Rudolf Hinz, Dietrich Werner,
World Council of Churches Publications,
Geneva 2013, 306 s.

Rok 2018 stanowi szczególn¹ okazjê dla upamiêtnienia postaci, które
wnios³y istotny wk³ad w rozwój ruchu ekumenicznego w skali globalnej. Wi¹¿e
siê to z przypadaj¹c¹ w nim 70. rocznic¹ powstania Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Recenzowana ksi¹¿ka odnosi siê do najwa¿niejszych wyst¹pieñ pisemnych (wyk³adów, artyku³ów, przemówieñ, studiów biblijnych, raportów oraz kazañ) trzeciego sekretarza generalnego tej organizacji – Philipa Alforda Pottera, którego
ziemska droga pielgrzymowania zawiera siê w datach 1921-2015. Urodzony w
Roseau, na karaibskiej wyspie Dominice, bêd¹c duchownym metodystycznym,
ca³e swoje ¿ycie zwi¹za³ z ruchem ekumenicznym. Informacje biograficzne dotycz¹ce tego przekonanego ekumenisty, znajduj¹ siê na kartach tej ksi¹¿ki w syntetycznie ujêtej biografii, autorstwa Paula Löfflera, a tak¿e w zestawieniu najwa¿niejszych dat ¿ycia, umiejscowionych na koñcu publikacji1 . By³ m.in. przewodnicz¹cym Œwiatowej Federacji Studentów Chrzeœcijañskich, uczestnikiem
drugiej Œwiatowej Konferencji M³odzie¿y Chrzeœcijañskiej w Oslo w 1947 r.,
1
Uwadze Czytelników nale¿y poleciæ równie¿ zapoznanie siê z jego biogramem autorstwa K. Karskiego Ksi¹dz Doktor Philip Alford Potter 1921-2015, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, r. XXXI, 2015, nr 1-2,
s. 207-213, a tak¿e has³em Potter Philip Alford, zamieszczonym w publikacji – J. Bosch Navarro, Ekumenizm.
Ma³y s³ownik, t³um. E. Burska, konsultacja nauk., L. Górka, Warszawa 2007, s. 255. Zob. równie¿ informacjê o
jego œmierci w Lubece 31 marca 2015 r. – Der frühere ÖRK-Generalsekretär Philip Potter – Seine Ansichten
waren umstritten, „Idea Spektrum”, nr 15/2015, s. 14.
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delegatem m³odzie¿y na pierwsze, za³o¿ycielskie Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie w 1948 r. Od roku 1954 pracowa³ w wydziale m³odzie¿owym ŒRK w Genewie, a w latach 1967-1972 by³ dyrektorem
wydzia³u zajmuj¹cego siê misj¹ oraz ewangelizacj¹. Urz¹d sekretarza generalnego Rady pe³ni³ w latach 1972-1984. Zaznaczmy od razu, i¿ sprawowa³ tê funkcjê
w okresie zarówno odprê¿enia w stosunkach Wschód – Zachód -Détente, jak
równie¿ powrotu niebezpiecznej fazy zimnej wojny, szczególnie na pocz¹tku lat
80.XX w. To wa¿ne, gdy¿ ŒRK by³a i jest uczestnikiem stosunków miêdzynarodowych. W latach jego przywództwa toczy³y siê dyskusje dotycz¹ce m.in.
nasilaj¹cych siê dysproporcji ekonomicznych miêdzy bogat¹ Pó³noc¹ a biednym
Po³udniem, koncepcji Nowego Miêdzynarodowego £adu Ekonomicznego
na forum ONZ, czy zastosowania zaleceñ zawartych np. w prognostycznym raporcie Klubu Rzymskiego. Zarówno dla samego Pottera, jak i dla ca³ej
Rady, by³y to zagadnienia istotne, zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ chrzeœcijañsk¹
za œwiat, st¹d w ksi¹¿ce tej obecne s¹ nawi¹zania do tych problemów wspó³czesnoœci.
Struktura wewnêtrzna ksi¹¿ki jest rozbudowana. Sk³ada siê z przedmowy
obecnego sekretarza generalnego ŒRK Olava Fykse Tveita, przedmowy wydawców, wprowadzenia zredagowanego przez Michaela Jagessara, pastora Zjednoczonego Koœcio³a Reformowanego w Wielkiej Brytanii, krótkiej biografii Philipa A.
Pottera, autorstwa Paula Löfflera, czterech czêœci tematycznych, w ramach których
umiejscowiono ogó³em 24 teksty tego ekumenisty. Uk³ad wewnêtrzny ksi¹¿ki dope³nia wybór zdjêæ oraz dodatki, do których redaktorzy dzie³a zaliczyli: najwa¿niejsze daty z ¿ycia i dzia³alnoœci Pottera, doprowadzone do jego emerytury we
wrzeœniu 1990 r., trzech tekstów honoruj¹cych jego dokonania dla œwiatowego ruchu ekumenicznego, wykaz skrótów u¿ywanych w publikacji, wybór bibliografii,
zawieraj¹cej bogate odniesienia do wyg³oszonych wyk³adów, wyst¹pieñ okolicznoœciowych, ksi¹¿ek, przedmów i wprowadzeñ do ksi¹¿ek tudzie¿ artyku³ów. Dalej
znajduj¹ siê biogramy redaktorów rzeczonej publikacji, wykaz partnerów tego wydania, wœród których znajduj¹ siê przede wszystkim niemieckie ewangelickie Koœcio³y krajowe, indeks cytatów biblijnych oraz indeks osobowo-rzeczowy. Ca³oœæ
zamyka siê liczb¹ 306 stron tekstu.
Dla Philipa A. Pottera pos³annictwo Koœcio³ów chrzeœcijañskich w œwiecie
polega³o równie¿ na zajmowaniu siê zagadnieniami szeroko rozumianych praw
cz³owieka, sprawiedliwoœci, czy pokoju. One dotycz¹ ca³ego zamieszkiwanego
obszaru ziemi – oikoumene, czemu dawa³ on wielokrotnie wyraz2 . Wspomniani

2
Zob. im.in. P. Potter, Geleitwort, [w:] W. Erk (Hg.) Kurt Scharf für ein politisches Gewissen der Kirche. Aus Reden und Schriften 1932-1972, Stuttgart 1972, s. 12-13.
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wy¿ej M. Jagessar i P. Löffler wskazuj¹ w tej ksi¹¿ce na donios³e znaczenie dla
Pottera problemów Trzeciego Œwiata (jak mówiono i pisano do zakoñczenia zimnej wojny), takich jak: rasizm, zmagania o wolnoœæ np. w Rodezji/Zimbabwe,
Republice Po³udniowej Afryki, Namibii, kwestia rozwoju, praw cz³owieka, zad³u¿enia, biedy, sprawiedliwej dystrybucji dochodów3 , czy oikonomii, a zatem
ekumenicznego spojrzenia na ekonomiê, dla przeciwdzia³ania marginalizacji
spo³ecznej i wykluczenia osób, którym nie powid³o siê w warunkach konkurencji
na rynku (s. xvii, xxvi, xxxii oraz s. 135-144 oraz szczególnie s. 147-149 w odniesieniu do istoty oikonomii, równie¿ w perspektywie biblijnej). Z pewnoœci¹ na
istotnoœæ tych zagadnieñ w dzia³alnoœci ekumenisty z Karaibów, wp³yw mia³o
jego pochodzenie i dziedzictwo – jak podkreœla we Wprowadzeniu M. Jagessar –
kolonializmu, niewolnictwa, monokultury cukrowej, ucisku rasowego, wyzysku
ekonomicznego (s. xiv)4 . Zaakcentowaæ trzeba dzia³ania P. A. Pottera i ŒRK na
rzecz pokoju i rozbrojenia, za co zosta³ uhonorowany nagrod¹ pokojow¹ Niwano, przyznan¹ mu przez fundacjê japoñskich buddystów, w 1986 r. w Tokio
(s. xxix). Potter, funkcjonuj¹cy w œwiatowym ruchu ekumenicznym jeszcze
przed powstaniem Rady, ³¹czy³ dzia³ania na rzecz pokoju z kwestiami sprawiedliwoœci i praw cz³owieka. W tym ostatnim kontekœcie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
Œwiatowa Rada Koœcio³ów powsta³a na ponad trzy miesi¹ce przed uchwaleniem
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r. – Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka.
W pierwszej czêœci ksi¹¿ki, poœwiêconej to¿samoœci kulturowej w globalnym kontekœcie, znajdujemy treœæ wyk³adu z 1977 r. Na drodze do uniwersalnego
dialogu kultur, wyg³oszonego na Uniwersytecie McGill w Kanadzie. Drugim
przed³o¿eniem jest przedrukowany z „The Ecumenical Review” esej z 1989 r.,
poœwiêcony dorobkowi ŒRK w odniesieniu do dialogu miêdzy religiami i
kulturami.
Czêœæ druga zawiera piêæ enuncjacji, dedykowanych przewodniemu zagadnieniu poszukiwania Oblicza Boga i roli misji oraz ewangelizacji. Otwiera j¹ stu3
P. Löddler w nawi¹zaniu do tych zagadnieñ podkreœla, ¿e w trakcie Œwiatowej Konferencji Misyjnej
w Melbourne w 1980 r., Potter akcentowa³ koniecznoœæ odwo³añ do „opcji na rzecz ubogich”, bliskiej dla przedstawicieli latynoamerykañskiej teologii wyzwolenia, w tym jej protestanckich przedstawicieli, jak np. nastêpca
Pottera na stanowisku sekretarza generalnego ŒRK – Emilio Castro, metodysta pochodz¹cy z Urugwaju – por.
A. Schilling, Revolution, Exil und Befreiung. Der Boom des lateinamerikanischen Protestantismus in der internationalen Ökumene in den 1960er und 1970er Jahren, Göttingen 2016.
4
To równie¿ nie³atwe dzieje pobytu w Zjednoczonym Królestwie cz³owieka czarnoskórego z karaibskich Indii Zachodnich w koñcu lat 40. i na pocz¹tku lat 50. XX w. Sytuacjê przybyszów nie tylko z tej czêœci
œwiata o nie-bia³ym kolorze skóry w brytyjskiej metropolii – w tamtym czasie – opisuje D. Olusoga, w wydanej
pod auspicjami BBC ksi¹¿ce pt. Black and British. A Forgotten History, London 2017, s. 490-504.
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dium biblijne, wyg³oszone na Œwiatowej Konferencji Misyjnej w stolicy Meksyku w 1963 r., dotycz¹ce obecnoœci Boga w ludzkich domach i Bo¿ej wizji gospodarstw domowych. Dalej zosta³o przedstawione kazanie Pottera z 1966 r., gdy w
ramach Metodystycznego Towarzystwa Misyjnego w Londynie, odpowiada³ za
misjê w Afryce Zachodniej i na Karaibach. Kierowa³ je do kobiet udaj¹cych siê
na misjê. Nastêpnym jest wyst¹pienie w charakterze dyrektora wydzia³u misji i
ewangelizacji ŒRK, które mia³o miejsce w Heraklionie na Krecie w 1967 r.
Przedstawi³ w nim teologiczne uwarunkowania misji i ewangelizacji, równie¿ w
kontekœcie dialogu miêdzyreligijnego. Kolejnym tekstem w tej czêœci ksi¹¿ki jest
raport Uzdrowienie i zbawienie, zaprezentowany przez Pottera jako sekretarza
generalnego ŒRK, na posiedzeniu Komitetu Naczelnego w DreŸnie, w 1981 r.
Skrytykowa³ w nim m.in. u¿ywanie przez oba ówczesne zimnowojenne mocarstwa pojêcia „ograniczonej wojny nuklearnej”, wskazuj¹c na absurdalnoœæ takiego sformu³owania wobec lekcji wyniesionej z Hiroshimy i Nagasaki, w sierpniu
1945 r. (s. 56). Ostatni w tej czêœci tekst, to rozwa¿ania teologiczne z okazji 75.
rocznicy powstania „Miêdzynarodowego Przegl¹du Misyjnego”, napisane ju¿ po
zakoñczeniu sprawowania funkcji sekretarza generalnego – w 1987 r. na Jamajce. Dotycz¹ one charakteru misji w dzisiejszym œwiecie. Ich autor odwo³uje siê
do s³ów teologa ewangelickiego Emila Brunnera, który stwierdzi³, i¿ Koœció³
dzia³a dla misji, tak jak ogieñ dla tego, by p³on¹³.
Trzecia czêœæ publikacji bêd¹cej przedmiotem recenzji, jest zatytu³owana
Eucharystyczne drogi ¿ycia. Teologia profetyczna. Zamieszczonych w niej zosta³o przez redaktorów siedem tekstów, zwi¹zanych z realiami szybko zmieniaj¹cego siê œwiata lat 70. i 80. XX w. Pierwszy z nich jest zatytu³owany Mi³oœæ potêgi
czy potêga mi³oœci i jest to wyk³ad wyg³oszony na zaproszenie utworzonej w
1915 r. w Cambridge (a zatem ju¿ po wybuchu I wojny œwiatowej) Miêdzynarodowej Wspólnoty Pojednania, a mia³ on miejsce w 1974 r., w jednym z londyñskich koœcio³ów metodystycznych. Kolejne w tej czêœci jest przemówienie o pokoju, skierowane w 1979 r. w Kansas City, na po³¹czonych obradach zgromadzeñ
ogólnych Zjednoczonego Koœcio³a Prezbiteriañskiego oraz Koœcio³a Prezbiteriañskiego w USA. Przypomnia³ w nim swoje s³owa wyg³oszone w 1978 r. na
specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poœwiêconej rozbrojeniu, i¿ ono
nie jest wy³¹cznie kwesti¹ polityków i ekspertów; obchodzi wszystkich mê¿czyzn i wszystkie kobiety ka¿dego narodu, albowiem to sprawa ¿ycia lub œmierci
rodzaju ludzkiego (s. 105). Wspomnia³ te¿ o bezpodstawnym powo³ywaniu siê
przez ówczesny rasistowski bia³y re¿im w RPA – na koniecznoœæ obrony przez
Pretoriê wartoœci chrzeœcijañskich i cywilizacji Zachodu wraz z systemem wolnego rynku, jednoczeœnie stosuj¹c system segregacji rasowej i przeœladowania
czarnej wiêkszoœci (s. 107). Kolejny tekst to przemówienie Szansa na zmianê.
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Wspólnota kobiet i mê¿czyzn w Koœciele, z 1981 r. Ówczesny sekretarz generalny
ŒRK podkreœli³ w nim m.in. rolê kobiet w ca³ej historii ruchu ekumenicznego.
Nastêpne przemówienie nosi tytu³ Profetyczna s³u¿ba Koœcio³a i zosta³o wyg³oszone w zachodnioniemieckiej Akademii Ewangelickiej w Bad Boll w 1981 r.
Philip A. Potter przywo³a³ w nim nieprzemijaj¹ce znaczenie Deklaracji z Barmen
z 1934 r. ale te¿ postawi³ przed zebranym audytorium pytanie o wspó³czesny
wymiar zale¿noœci Koœcio³a od w³adzy œwieckiej, w ca³kowicie odmiennych
uwarunkowaniach, na przyk³adzie poboru podatku koœcielnego (Kirchensteuer),
przez pañstwowe organy podatkowe (s. 117-118). Nastêpny tekst to przemówienie zatytu³owane Uprawianie teologii w podzielonym œwiecie, wyg³oszone w
1983 r. w Genewie, na konferencji poœwiêconej dialogowi teologów pierwszego i
trzeciego œwiata. Podkreœli³ w nim szczególne zas³ugi w rozwoju tych kontaktów
ze strony powsta³ego w stolicy Tanzanii Dar-es-Salam Ekumenicznego
Stowarzyszenia Teologów Trzeciego Œwiata. Kolejnym jest (dot¹d) niepublikowany artyku³ Pottera Przymierze dla uczestnictwa w Bo¿ej ekonomii, a zredagowany na podstawie wyk³adu wyg³oszonego w trakcie Ewangelickich Dni Koœcio³a w 1989 r. Znajduje siê w nim wiele nawi¹zañ do wspomnianej ju¿ wy¿ej
oikonomii, zwi¹zanej z przymierzem dla zachowania integralnoœci stworzenia,
sprawiedliwoœci oraz pokoju. Ostatni w tej¿e czêœci publikacji jest wyk³ad pt.
Sprawiedliwoœæ w zglobalizowanym œwiecie, wyg³oszony w 2001 r., z okazji
otrzymania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wiedeñskiego. Jego przes³anie, w tym krytyka neoliberalizmu, z jednym z jego sloganów „wiêcej rynku,
mniej pañstwa”, jest aktualne w stale toczonej debacie na temat procesów
globalizacji, w obecnej fazie œwiatowych stosunków ekonomicznych. Philip A.
Potter analizuje te procesy w œwietle biblijnych koncepcji sprawiedliwoœci i pokoju. Wskazuje, ¿e zamachy terrorystyczne z 11 wrzeœnia 2001 r. po raz kolejny
ukaza³y znaczenie obecnoœci pañstwa i zadañ publicznych, przez pañstwo realizowanych.
Ostatnia, czwarta czêœæ ksi¹¿ki zatytu³owana Wspólne wzrastanie. Powo³anie ekumeniczne, wskazuje na donios³¹ rangê zobowi¹zania ekumenicznego rodziny Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Dla samego Pottera powo³anie ekumeniczne
nie by³o dodatkiem w jego pos³ugiwaniu, przeciwnie, od pocz¹tku s³u¿by kaznodziejskiej, a nastêpnie pastorskiej, mia³o znaczenie pierwszoplanowe. W czêœci
tej zgromadzono dziesiêæ tekstów. Pierwszy dotyczy powinnoœci profetycznej
przepowiadania przez wszystkich cz³onków Koœcio³a Chrystusowego i jest to
jego wyst¹pienie jako reprezentanta m³odzie¿y w trakcie I Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Amsterdamie, w 1948 r. Drugie w kolejnoœci jest wyst¹pienie
Wspólnie pod¹¿aæ naprzód poprzez ukazywanie jednoœci, wyg³oszone w New
Delhi, w 1961 r., w trakcie III Zgromadzenia Ogólnego Rady. Trzecim jest wyRECENZJE
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k³ad Trzeci Œwiat w ruchu ekumenicznym, wyg³oszony w 1971 r., z okazji otrzymania doktoratu honoris causa Wydzia³u Teologii Uniwersytetu w Hamburgu.
Ukaza³ w nim udzia³ przedstawicieli Trzeciego Œwiata w rozwoju takich donios³ych inicjatyw ekumenicznych jak Œwiatowa Federacja Studentów Chrzeœcijañskich, Chrzeœcijañskiego Stowarzyszenia M³odych Mê¿czyzn (YMCA), Chrzeœcijañskiego Stowarzyszenia M³odych Kobiet (YWCA), czy kolejnych œwiatowych konferencji misyjnych (s. 170). Wskaza³ na przyk³ady organizacyjnego
jednoczenia siê Koœcio³ów ró¿nych tradycji w Indiach Po³udniowych w 1947 r.,
czy te¿ Koœcio³a Indii Pó³nocnych, tudzie¿ Zjednoczonego Koœcio³a Pakistanu
(s. 173, 176). Kolejnym jest tekst wyst¹pienia na posiedzeniu Komitetu Naczelnego ŒRK w Utrechcie w 1972 r., w trakcie którego zosta³ wybrany na stanowisko sekretarza generalnego. Mówi³ w nim o swoim powo³aniu ekumenicznym,
tak¿e w kontekœcie urodzenia siê w rodzinie, w której ojciec by³ katolikiem, a
matka metodystk¹. Zosta³ ochrzczony w Koœciele metodystycznym, a swoje imiê
otrzyma³ dla upamiêtnienia jednego z biskupów rzymskokatolickich (s. 183).
Nastêpnie, w tej sekwencji znajduje siê raport z 1974 r. pt. Kosztowny ekumenizm, przed³o¿ony na obradach Komitetu Naczelnego Rady w Berlinie, sumuj¹cy
pracê ŒRK od IV Zgromadzenia Ogólnego w Uppsali w 1968 r., w tym np. uruchomienie Programu Walki z Rasizmem. Kolejne jest wyst¹pienie na posiedzeniu Komitetu Naczelnego Rady w Genewie w 1977 r. zatytu³owane Jedno pos³uszeñstwo ca³ej Ewangelii. Kolejny jest raport pt. Dom ¿ywych kamieni5 , przedstawiony na VI Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w kanadyjskim Vancouver w 1983 r.
Wskazuj¹c na postêpy w dialogu ekumenicznym, podkreœli³ uchwalenie przez II
Sobór Watykañski „Deklaracji o wolnoœci religijnej” w 1965 r., cztery lata po
dokumencie Rady „Chrzeœcijañskie œwiadectwo, prozelityzm i wolnoœæ religijna”
z 1961 r. Z kolei w 1970 r., Wspólna Grupa Robocza Koœcio³a Rzymskokatolickiego oraz ŒRK przyjê³a dokument studyjny „Chrzeœcijañskie œwiadectwo a prozelityzm”. Tekstem kolejnym w tej sekwencji jest nastêpny raport Pottera jako sekretarza generalnego, przed³o¿ony Komitetowi Naczelnemu w 1984 r. Nosi on
tytu³ Wspólne wzrastanie jako Cia³o Chrystusa. Kolejno odnajdujemy wyst¹pienie Philipa A. Pottera wyg³oszone z okazji wizyty papie¿a Jana Paw³a II w Centrum Ekumenicznym w Genewie w 1984 r., zatytu³owane Jednoœæ, wspólne œwiadectwo i zaanga¿owanie na rzecz godnoœci ludzkiej, sprawiedliwoœci i pokoju.
Zawar³ w nim te¿ pog³êbion¹ refleksjê nad dotychczasow¹ wspólnie przebyt¹
drog¹ dialogu miêdzy ŒRK, a Watykanem, wymieniaj¹c jego owoce.

5
Jego polski tekst pt. Sprawozdanie sekretarza generalnego, w t³umaczeniu J. Kruczyñskiej, zosta³
zamieszczony w publikacji Vancouver’83. Wybór materia³ów z VI Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, red. K. Karski, A. Morozowski, t³um. K. Karski, J. Kruczyñska, M. Brudnicka, K. Go³êbiowski, Warszawa 1984, s. 59-80
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Wœród nich m.in. dzia³alnoœæ wspólnego programu SODEPAX
(Spo³eczeñstwo, Rozwój i Pokój), w latach 1967-1980. Ostatnim tekstem w
czwartej czêœci ksi¹¿ki jest przedrukowany artyku³ Pottera z publikacji wydanej
przez ŒRK w 1994 r., a poœwiêconej jej zaanga¿owaniu w sprawê m.in. likwidacji apartheidu w RPA. Jest on zatytu³owany Afryka Po³udniowa. Oczekuj¹ce zadanie. Rozwa¿a w nim lata starañ ŒRK o pokonanie ustanowionego w 1948 r.
przez bia³ych supremacjonistów z Partii Narodowej systemu apartheidu, a tak¿e
wyzwania stoj¹ce przed now¹, demokratyczn¹ administracj¹ prezydenta Nelsona
Mandeli, po demokratycznych, wielorasowych wyborach parlamentarnych w
kwietniu 1994 r. Na marginesie tego artyku³u nale¿y podkreœliæ istotn¹ rolê Po³udniowoafrykañskiej Rady Koœcio³ów (SACC) w walce z apartheidem, szczególnie pod przewodnictwem anglikañskiego arcybiskupa Desmonda Tutu. Inn¹
wa¿n¹ postaci¹ z tamtejszych krêgów koœcielnych zaanga¿owan¹ w demokratyzacjê RPA by³ m.in. pastor Allan Boesak. Pisz¹c w powy¿szym artykule o wyzwaniach stoj¹cych przed now¹, demokratyczn¹ RPA, Potter przywo³uje dokument SACC z 1993 r. pt. Koœció³ i etyczne inwestowanie w Afryce Po³udniowej,
zawieraj¹cy zestaw regu³ dla inwestorów, chc¹cych operowaæ na tamtejszym
rynku, w kontekœcie stworzenia gospodarki równych szans dla wszystkich mieszkañców tego pañstwa.
W ksi¹¿ce znajduj¹ siê trzy teksty, bêd¹ce oddaniem szacunku dla ró¿nych
aspektów s³u¿by Pottera w œwiatowym ruchu ekumenicznym. Pierwsz¹, jest wypowiedŸ Pauline Webb, zaanga¿owanej ekumenistki tak¿e na poziomie globalnym, w
latach 1968-1975 pe³ni¹cej funkcjê wicemoderatorki Komitetu Naczelnego ŒRK.
Kolejn¹, jest wypowiedŸ Thomasa Wiesera, bêd¹cego m.in. w latach 1980-1984
redaktorem naczelnym wydawanego przez ŒRK „Przegl¹du Ekumenicznego” (The
Ecumenical Review). Trzeci w kolejnoœci jest tekst, zatytu³owany Razem w podró¿y
z Philipem Potterem, którego autorem jest Baldwin Sjollema, by³y dyrektor wymienionego wy¿ej Programu Walki z Rasizmem ŒRK. Wspomina w nim, i¿ nie
wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie Rady ze zrozumieniem podchodzi³y do dzia³alnoœci tego programu.
Z dostrze¿onych b³êdów w publikacji, odnotowaæ nale¿y b³êdnie podan¹
datê w tekœcie P. Löfflera dotycz¹c¹ Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver; jest
„1981”, powinna byæ „1983”. Moje zastrze¿enie budzi zbyt w¹skie ujêcie przez
Philipa A. Pottera pojêcia „Pierwszy œwiat” – w realiach zimnowojennych (na s.
167). Do wymienionych obszarów (m.in. Ameryki Pó³nocnej, czy Europy Zachodniej) nale¿a³oby dodaæ Japoniê i Koreê Po³udniow¹. Potter pomin¹³ te¿ zagadnienie Ruchu Pañstw Niezaanga¿owanych w tamtych okresie.
Powy¿sza ksi¹¿ka ukazuje Czytelnikom kluczow¹ postaæ kolejnej (po za³o¿ycielach ŒRK) generacji ekumenistów, do których nale¿a³ Philip Alford Potter.
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By³ cz³owiekiem otwartym, nastawionym na dialog, szerzenie pokoju i sprawiedliwoœci w ró¿nych wymiarach. Pochodz¹c z umownie definiowanego Po³udnia, doskonale rozumia³ uwarunkowania Pó³nocy. £¹czy³ w sobie ró¿ne perspektywy w
spojrzeniu na œwiat drugiej po³owy XX i pocz¹tku XXI w.
Pawe³ A. Leszczyñski
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JAN TURNAU, MOJA ARKA
W rozmowie z Dorot¹ Wodeck¹
i Konradem Sawickim,
Wydawnictwo Agora, Warszawa 2018, s. 416.

Nazywa siebie „zwariowanym ekumenist¹”, zachêca: „by nam nie czyniono
ujmy, nieustannie dialogujmy”. Jan Turnau nie znosi patosu, dlatego o sprawach
dla niego wa¿nych, a mo¿e najwa¿niejszych (jeden z ksiê¿y napisa³, ¿e ekumenizm
to dla niego „imperatyw kategoryczny”), wypowiada siê z nut¹ ironii, wywody
okrasza anegdotami i pointuje w zabawny sposób.
Kto zna Turnaua odnajdzie ten styl (ca³y Janek!) w jego œwietnej ksi¹¿ce autobiograficznej pt. „Moja Arka”, która ukaza³a siê w 85.rocznicê urodzin znakomitego publicysty i ekumenisty.
Przynosi ona rzeczy znane, niektóre publikowane dawno temu, jak „Dekalog
ekumenisty”, „Siedem b³êdów g³ównych ekumenii przeszkadzaj¹cych”, „Pacierz
ekumenisty”. Jest te¿ wybór – „the best of Turnau” – jego wpisów na blogu.
Najwiêcej nowego o s³ynnym Jonaszu z „Arki Noego” w „Gazecie Wyborczej” dowiemy siê z dwóch wywiadów. Nawet ci, którzy Janka znaj¹, bêd¹ zaskoczeni, bo wiele szczegó³ów ze swego ¿yciorysu ujawnia on po raz pierwszy.
Z ksi¹¿ki dowiemy siê, jak ofermowaty ch³opak z „obszarniczej” rodziny,
który na wuefie nie potrafi³ fikn¹æ kozio³ka, który dopiero w wieku 12 lat zacz¹³
siê samodzielnie myæ, który by³ niezdolny do jakichkolwiek prac fizycznych
(gdy mu polecono zbieraæ maliny nie widzia³ ich na krzakach), i nigdy nie nauczy³ siê jeŸdziæ na rowerze, ukoñczy³ polonistykê na Uniwersytecie Wroc³awskim, po przelotnym romansie z „Paxem” trafi³ do „Wiêzi” i sta³ siê znanym publicyst¹ katolickim, a dziêki pracy w „Gazecie Wyborczym” – nawet g³oœnym.
By³ ju¿ s³awny, kiedy Szymon Ho³ownia i Tomasz Terlikowski bawili siê jeszcze
w piaskownicy.
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Czytelnik ze zdumieniem dowie siê, ¿e o wyborze ekumenicznej drogi dzisiejszego Jonasza zadecydowa³ przypadek. W latach 60-tych ubieg³ego wieku w
warszawskim KiK-u, po wyjeŸdzie do Rzymu Jerzego Brauna, ekumenizmem zajmowa³a siê tylko jedna osoba, starsza, zacna pani Aniela Urbanowiczowa. Przyszed³ jej w sukurs Jan Turnau, chyba ze wspó³czucia (choæ on tak tego nie nazywa,
w ksi¹¿ce wyznaje: „Pomyœla³em, ¿e ja tê dzia³kê z ni¹ bêdê uprawia³”). Jak zacz¹³
uprawiaæ, tak czyni to do dziœ.
Jego zas³ugi ekumeniczne s¹ znane: inicjator cyklicznych nabo¿eñstw ekumenicznych w Warszawie w œwi¹tyniach ewangelickich, pomys³odawca i sekretarz Ekumenicznego Przek³adu Przyjació³, który zaowocowa³ oryginalnym t³umaczeniem Nowego Testamentu przez biblistów: prawos³awnego, katolickiego i
zielonoœwi¹tkowego. I przede wszystkim przenikniêta duchem i tematyk¹ ekumeniczn¹ rozleg³a publicystyka Jana Turnaua. Ekumenia to jego „œwiêta obsesja”.
Szczególnie ciekawe w ksi¹¿ce s¹ intuicje teologiczne Jana. Porusza siê on
na pograniczu ortodoksji, choæ znajd¹ siê i tacy, którym bêdzie podpadaæ pod herezjê. Publicysta, nazwany przez wydawcê „jednym ze znanych œwieckich g³osicieli
Ewangelii”, nie skrêpowany gorsetem bezwzglêdnej wiernoœci doktrynie katolickiej, jakiej wymaga siê od teologów przemawiaj¹cych w imieniu Koœcio³a, co i raz
stawia œmia³e tezy.
Za swoim mistrzem w teologii o. prof. Wac³awem Hryniewiczem wyra¿a
niezbicie przekonanie o apokatastazie. Rzecze Turnau pytany czy piek³o jest puste: „Jest puste, bo w ogóle jest stanem ducha, a nie jakimœ miejscem. Otó¿ ¿ywiê
najg³êbsz¹ nadziejê, ¿e taki stan ducha nie mo¿e siê zdarzyæ. Nikt nie bêdzie siê
mêczy³ w piekle bez koñca, bo Bóg jest tak mocny, ¿e potrafi kierowaæ woln¹ wol¹
cz³owieka. Mówiê wiêcej: trzeba by Go uznaæ za potwornego brakoroba, gdyby
przyjmowaæ, ¿e stworzy³ œwiat nie tylko pe³en ró¿nych tsunami oraz wojen, tortur i
tym podobnych strasznoœci, ale i m¹k nie maj¹cych koñca”.
Turnau ma odmienne zdanie ni¿ oficjalne nauczanie koœcielne w kwestii antykoncepcji, czy in vitro, choæ w tym drugim przypadku zauwa¿a „po katolicku” ,
¿e los zarodka w procesie medycznym jest niejasny. Dziwi siê, ¿e Koœció³ katolicki
nie wyœwiêca kobiet, bo to nie wynika z Biblii. We Franciszkowej Amoris laetitia
dostrzega furtkê dla rozwodników ¿yj¹cych w powtórnych zwi¹zkach, aby mogli
przystêpowaæ do Komunii, o czym mówi z uznaniem dla papie¿a. Oj, dostanie siê
Turnauowi za tê ksi¹¿kê od niektórych wspó³braci, oj dostanie.
Jonasz ma odwagê powiedzieæ na g³os, do czego wielu katolików ba³oby siê
przyznaæ. To jego prawo niezale¿nego publicysty. Nie powinien siê jednak daæ tak
³atwo podpuszczaæ swoim rozmówcom. W pewnym momencie sam do tego prowokuje przytaczaj¹c jakiœ oszo³omski portal informuj¹cy o tym, ¿e Joseph Ratzinger w sierpniu 1987 r. dokona³ w Holandii mordu rytualnego na pewnej dziew-

182 RECENZJE

JAN TURNAU, MOJA ARKA

czynce. Zaraz potem dziennikarka prowadz¹ca rozmowê pyta: „Sk¹d siê w Koœciele polskim bierze taka g³upota? I taka nienawiœæ?”. Dobre sobie! Przepraszam bardzo: czy jakikolwiek oficjalny przedstawiciel Koœcio³a katolickiego œmia³by autoryzowaæ tak¹ bzdurê? Czy jest w porz¹dku, ¿e najzwyklejszy oszo³om urasta do
rangi reprezentanta Koœcio³a, którego nauczanie na temat judaizmu i ¯ydów jest
znane i choæ nie przeniknê³o do œwiadomoœci wszystkich wiernych, to do wiêkszoœci na pewno? Czy nie jest tak, ¿e niektórzy publicyœci „hurtowo” zapisuj¹ na konto Koœcio³a wszelkie brednie i grzechy nie tylko zwi¹zane z antysemityzmem?
Wystarczy zajrzeæ do internetu gdzie za wszelki hejt obwiania siê katolików, bo tak
wynika z sytuacji wyznaniowej w Polsce. Niezra¿ony Turnau odpowiada: „St¹d,
sk¹d w ogóle konserwatyzm koœcielny sprzed Soboru Watykañskiego II, z braku
koœcielnej odnowy”.
Brak w tym wszystkim logiki i rzeczowych argumentów, a tylko takie mog¹
dawaæ podstawê do krytyki.
Oby jednak czytelnicy dostrzegli w tej ksi¹¿ce coœ wiêcej ni¿ tylko szukanie
sensacji, albo chêæ „przy³o¿enia” najwiêkszemu Koœcio³owi. Najwa¿niejszy w
„Mojej Arce” jest bowiem zawarty w niej potê¿ny ³adunek wiary, jej afirmacja
jako sprawy najwa¿niejszej w ¿yciu chrzeœcijanina i próba – oby zap³adniaj¹cego
dla czytelników – osobistego odczytania Ewangelii. Wiary opartej nie na ckliwej
pobo¿noœci i wspieranej zape³niaj¹cej katolick¹ przestrzeñ cudami, lecz rozumnej,
odwo³uj¹cej siê do teologii najwy¿szego lotu i to ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich. O swojej wierze tak pisze autor: „Zmienia³a siê ona przez te lat kilkadziesi¹t, rozwija³a niemal jak rozmaryn w piosence legionowej, pog³êbia³a intelektualnie, obrasta³a w moje w³asne i cudze myœli”.
Turnaua fascynuje teologia, która, jak mawia³ jego ulubiony poeta ks. Jan
Twardowski, jest „spocona”, czyli „niewydolna”, ale przez wieki podejmuj¹ca
wielk¹ próbê udowodnienia, ¿e Bóg jest Ÿród³em istnienia.
„Credo etatowego katolika”, jak Jan Turnau o mówi o sobie za W³adys³awem
Bartoszewskim, porusza szczeroœci¹, oryginalnoœci¹ i bardzo subiektywnym tonem. Osobiste wyznanie wiary jednego z najwa¿niejszych publicystów katolickich
nie pozostawia obojêtnym. Wyjaœniam, ¿e do owego credo zaliczam nie tylko
pierwszy rozdzia³ tak zatytu³owany, ale tak¿e „Alfabet Jana Turnaua” – autorski
przewodnik po œwiecie pojêæ, cnót, idei, instytucji i postaci ¿ycia religijnego ( i nie
tylko). A czy¿ „Credo etatowego katolika” nie obejmuje równie¿ tekstów o tematyce ekumenicznej, gdzie Janek wyznaje wiarê w Koœció³ powszechny, czyli katolicki, rozumiany nie tylko jako Koœció³ rzymskokatolicki, ale „ca³y, wielokszta³tny,
pojednany dziœ coraz bardziej”?
Mimo, ¿e ksi¹¿ka traktuje o trudnych sprawach, czyta siê j¹ œwietnie, gdy¿
Turnau unika – co jest zreszt¹ wyró¿nikiem jego pisarstwa od lat – typowo koRECENZJE

183

JAN TURNAU, MOJA ARKA

œcielnej, nudnej mowy, wyra¿a swoje myœli zrozumiale, nie szczêdz¹c czytelnikowi anegdot i facecji, czasem nawet na granicy dobrego smaku.
Autor okreœla to wszystko skromnie jako „teologiczne pisanki”. Turnau jawi
siê nam jako prozatorski odpowiednik poety ks. Twardowskiego, który o sprawach wiary te¿ pisa³ lekko, m¹drze i celnie.
Grzegorz Polak
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PAWE£ A. LESZCZYÑSKI,

CHRZEŒCIJAÑSKI CHARAKTER ANGLII
DAWNIEJ I DZIŒ,
Wojewódzki Oœrodek Metodyczny,
Gorzów Wielkopolski 2018, s. 174.
PAWE£ A. LESZCZYÑSKI,

IRLANDIA PÓ£NOCNA.
MIÊDZY PRZESZ£OŒCI¥ A NADZIEJ¥
TRWA£EJ REGULACJI POKOJOWEJ,
Wojewódzki Oœrodek Metodyczny,
Gorzów Wielkopolski 2018, s. 116.
Prorektor Akademii im. Jakuba Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim, prof.
Pawe³ A. Leszczyñski w niewielkim odstêpie czasu wyda³ dwie interesuj¹ce ksi¹¿ki, które nie powinny zostaæ przeoczone przez ekumenistów. Obie dotycz¹ Wielkiej Brytanii, a wiêc pañstwa, gdzie mamy liczn¹ emigracjê z Polski i z którym
³¹czy³y i ³¹cz¹ nas liczne wiêzy, o czym autor przypomina we wstêpie do pierwszej z ksi¹¿ek.
Œciœle bior¹c pierwsza publikacja ogranicza siê do Anglii, ziemi niezwykle
wa¿nej dla chrzeœcijañstwa, gdzie narodzi³ siê anglikanizm, metodyzm i salwacjonizm (Armia Zbawienia). Ziemi œwiêtych, mêczenników, mnichów, teologów, mistyków. Wszyscy oni mogliby siê podpisaæ pod strof¹ mistycznego poety i malarza,
Williama Blake«a, który swój cel ¿ycia wyrazi³ w s³owach:
„Myœl moja ju¿ nie spocznie w boju, Nie uœnie miecz w uœcisku r¹k, Póki nie
stanie Jeruzalem w Anglii zielonej, kraju ³¹k”.
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Ka¿da z tych rodzin wyznaniowych wnios³a swój wk³ad w budowanie to¿samoœci Anglików, chc¹c na swój sposób urzeczywistniæ owe Jeruzalem, „pañstwo Bo¿e” w swojej ojczyŸnie, z tym ¿e od pocz¹tku swego istnienia do chwili
obecnej najwiêkszy wp³yw na ¿ycie publiczne „w kraju ³¹k” wywiera anglikanizm, tak ze wzglêdu na liczebnoœæ jak na specyficzny model relacji Koœció³Pañstwo, bêd¹cy ju¿ dzisiaj anachronizmem. Najwy¿szym rz¹dc¹ Koœcio³a Anglii, który ma charakter pañstwowy, jest monarcha brytyjski z tytu³em „Obroñcy
Wiary”. Monarcha musi byæ anglikaninem i przyjmowaæ Komuniê w Koœciele
anglikañskim. Biskupi zasiadaj¹ w Izbie Lordów, a wszyscy duchowni, którzy s¹
obywatelami brytyjskimi, przed objêciem funkcji zobowi¹zani s¹ do z³o¿enia
przysiêgi wiernoœci monarsze. Niektóre przepisy wydawaæ siê mog¹ groteskowe,
jak na przyk³ad ten, który mówi, ¿e „Koœció³ Anglii nie mo¿e samodzielnie postanowiæ o zaprzestaniu w liturgii Modlitewnika powszechnego bez decyzji parlamentu w tej materii”.
To wszystko jest konsekwencj¹ uchwalonego w 1534 r. przez parlament Anglii pod dyktando Henryka VIII „aktu supremacyjnego”, przyznaj¹cemu królowi
tytu³ g³owy Koœcio³a Anglii.
W ksi¹¿ce znajdziemy zarys dziejów i specyfiki Koœcio³a Anglii, ze swoimi
trzema nurtami: ewangelikalnym, liberalnym oraz katolicyzuj¹cym. Dane nam bêdzie przeœledziæ ewolucjê w jego ³onie, od zaprogramowanego przeœladowania innych chrzeœcijan, przede wszystkim katolików, a¿ po postawê dialogiczn¹, wyczulon¹ na wra¿liwoœæ innych. Œwiadczy o tym drobny na pozór, ale bardzo wymowny
fakt przytoczony w ksi¹¿ce. Otó¿ œlub cywilny ksiêcia Karola i Camilli ParkerBowles mia³ siê odbyæ pocz¹tkowo 8 kwietnia 2005 r., ale poniewa¿ tego dnia mia³
miejsce pogrzeb papie¿a Jana Paw³a II, ceremonii zosta³a przesuniêta o dzieñ póŸniej.
Prof. Leszczyñski omawia tak¿e dzia³alnoœæ innych Koœcio³ów: katolickiego,
metodystycznego, Armii Zbawienia i innych wspólnot. Mamy te¿ w ksi¹¿ce syntetyczny opis d¹¿eñ ekumenicznych w Anglii, pocz¹wszy od powstania w 1844 r.
YMCA, która to organizacja choæ nie stawia³a sobie za cel dzia³añ na rzecz jednoœci chrzeœcijan, to wielu jej przywódców uczestniczy³o w pierwszej Œwiatowej
Konferencji Misyjnej w Edynburgu w 1910 r., która by³a kamieniem milowym
œwiatowej ekumenii. Mamy te¿ przegl¹d dialogu anglikañsko-katolickiego, a rozdzia³ koñczy informacja o historycznym „Przymierzu Anglikañsko-Metodystycznym”, które jednak nie zak³ada organizacyjnego zjednoczenia, lecz formu³uje linie
wspó³pracy.
Szczególnie interesuj¹cy jest rozdzia³ poœwiêcony udzia³owi chrzeœcijan w
¿yciu politycznym Anglii, choæ nie ma on takiego charakteru jak np. w Ameryce,
gdzie czêste s¹ przypadki wyraŸnej instrumentalizacji religii i ostentacyjnego manifestowania wiary przez polityków. Bardzo ciekawe jest spostrze¿enie prof. Lesz-
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czyñskiego na temat angielskiego fenomenu, jakim jest wk³ad chrzeœcijan-socjalistów w dzia³alnoœæ zorganizowanego ruchu zwi¹zkowego, a nastêpnie powstania
Partii Pracy. Mówi¹c za prof. Leszczyñskim to nie „czerwony sztandar proletariackiej wszechœwiatowej rewolucji”, ale Biblia by³a Ÿród³em inspiracji w procesie
uformowania siê ruchu zwi¹zkowego w Anglii.
Autor sporo miejsca poœwiêca islamowi w pañstwie nad Tamiz¹, zetkniêciu
siê dwóch cywilizacji i kolizji prawodawstwa angielskiego z prawem szariatu, stosowanym w niektórych œrodowiskach muzu³mañskich. Na wyspach, podobnie jak
w bogatych krajach zachodnich, dochodzi do czêstego nadu¿ywania wolnoœci religijnej przez radykalnych muzu³manów, a z drugiej strony spo³eczeñstwo angielskie dojrza³o do tego, ¿eby urz¹d burmistrza Londynu powierzyæ wyznawcy islamu: zosta³ nim w 2015 r. Sadiqu Khan.
Ostatni rozdzia³ autor poœwiêca teraŸniejszoœci i przysz³oœci chrzeœcijañstwa
w Anglii. Jego prognozy s¹ optymistyczne. Prof. Leszczyñski pisze w zakoñczeniu: „Religia chrzeœcijañska jest donios³ym sk³adnikiem to¿samoœci konstytucyjnej
ca³ego Zjednoczonego Królestwa. Przy czym w dzisiejsze dobie sekularyzacji nie
chodzi tylko o pamiêæ o tej to¿samoœci utrwalonej w ludzkim kunszcie wznoszonych na chwa³ê Bo¿¹ piêknych katedr, ale te¿ urokliwych wiejskich koœcio³ów, tak
istotnie wpisanych w tamtejszy krajobraz. Nie chodzi bowiem o roz¿alanie siê i
pisanie elegii na czeœæ dawno minionej chrzeœcijañskiej Anglii. Chodzi o dostrze¿enie dzisiejszych mo¿liwoœci wzrostu chrzeœcijañstwa nad Tamiz¹ poprzez jego
obecnoœæ w tamtejszej kulturze, sformu³owanie nowych zadañ ewangelizacyjnych
i w nowych formach docieranie do wspó³czesnego cz³owieka doby informatycznej,
poprzez np. Twittera, Facebooka, ale te¿ organizacjê flash-mobów, o refleksjê nad
tym, co dla dzisiejszych i przysz³ych chrzeœcijan w Anglii oznacza kanterberyjski
oœrodek wiary, z którego równie¿ rozesz³a siê niegdyœ Dobra Nowina do ró¿nych
zak¹tków tamtego terytorium”.
Godne podkreœlenia jest to, ¿e autor przysz³oœæ to¿samoœci chrzeœcijañskiej
Anglii upatruje w przymierzu ekumenicznym, co nie oznacza utworzenia kolejnej
instytucji, ale zak³ada proces wzajemnego zbli¿ania siê Koœcio³ów, co – nale¿y
dodaæ – ju¿ de facto nastêpuje. Pisze prof. Leszczyñski: „Troska o chrzeœcijañskie
œwiadectwo w Anglii jest mo¿liwa nie poprzez separatyzm konfesyjny i osobne
dzia³anie anglikanów, katolików, metodystów, baptystów, prezbiterian, adwentystów, prawos³awnych ró¿nych jurysdykcji, zielonoœwi¹tkowców, luteran, salwacjonistów, kwakrów i innych, ale poprzez szerokie ekumeniczne przymierze angielskich chrzeœcijan, w tym chrzeœcijan z afrykañskich Koœcio³ów charyzmatycznych,
od dawna bêd¹cych witaln¹ si³¹ chrzeœcijañskiego orêdzia znad Tamizy, znakiem
nowej wiosny wiary. To przymierze bêdzie swoistym laboratorium ekumenizmu
chrzeœcijañstwa XXI w., byæ mo¿e maj¹cego kszta³t – za Benedyktem XVI –
<twórczych mniejszoœci>, w uwarunkowaniach sekularyzacji, odkoœcielnienia i
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prywatyzacji religii”. Autor bierze pod uwagê mo¿liwoœæ, ¿e w ramach takiego laboratorium ekumenicznego „powstan¹ zupe³nie nowe formy ekumenicznej bliskoœci i wspó³pracy, takie, których nie jesteœmy w stanie dzisiaj sobie wyobraziæ”.
Druga z ksi¹¿ek prof. Leszczyñskiego przypomina wydarzenia, które
nie tak dawno z niepokojem obserwowa³ œwiat, zanim przyzwyczai³ siê do terroryzmu islamskiego. Angli¹ wstrz¹sa³y akty terrorystyczne dokonywane przez bojowników skupionych wokó³ Irlandzkiej Armii Republikañskiej (IRA). Jej celem
by³o utworzenie jednolitego pañstwa irlandzkiego i zmuszenie Brytyjczyków do
wycofania siê z ca³ej Irlandii. Tu¿ przed wizyt¹ Jana Paw³a II w Irlandii (29 wrzeœnia – 1 paŸdziernika 1979 r.) terroryœci z radykalnego skrzyd³a IRA zabili osiemnastu ¿o³nierzy brytyjskich w zasadzce w Warrenpoint, a nied³ugo póŸniej wysadzili w powietrze jacht lorda Louisa Mountbattena, ostatniego wicekróla Indii, zabijaj¹c go wraz z kilkoma cz³onkami rodziny. Podobnych aktów terroru by³o
bardzo du¿o.
W obiegowej opinii by³a to walka pomiêdzy proangielskimi protestanckimi
lojalistami, a republikañskimi katolikami. Prof. Leszczyñski odcina siê od tego stereotypu, wskazuj¹c, ¿e chodzi³o przede wszystkim o spór na tle narodowym i terytorialnym (o docelow¹ przynale¿noœæ Ulsteru). Z drugiej jednak strony nie przymyka oka na fakt, ¿e obie strony instrumentalizowa³y chrzeœcijañstwo dla swoich
celów.
Autor przedstawia sytuacjê konfesyjn¹ w Ulsterze i naœwietla t³o sporu politycznego, który doprowadzi³ wreszcie do pokoju w podpisanym 10 kwietnia 1998
r. przez rz¹dy Irlandii i Wielkiej Brytanii „Porozumieniu Wielkopi¹tkowym”, a
kontrasygnowanym przez g³ówne partie polityczne Irlandii Pó³nocnej. Cennym
walorem ksi¹¿ki jest przedstawienie – po raz pierwszy w polskiej literaturze poœwiêconej Irlandii Pó³nocnej – inicjatyw ekumenicznych w tym kraju i d¹¿eñ pokojowych podejmowanych przez katolików i protestantów. Zdaniem prof. Leszczyñskiego utorowa³y one drogê do „Porozumienia Wielkopi¹tkowego” – ju¿ sam
wybór daty podpisania dokumentu mówi wyraŸnie o inspiracji ewangelicznej.
Wymownym, o symbolicznym znaczeniu jest fakt, ¿e g³ównymi architektami 65-stronicowego dokumentu byli politycy: katolik John Hume i protestant David Trimble, którzy otrzymali Pokojow¹ Nagrodê Nobla.
Autor nie przemilcza wstydliwych faktów i podaje przyk³ady skandalicznej,
antychrzeœcijañskiej postawy – tak¿e wœród duchownych obu wyznañ. Na przyk³ad
katolicki ksi¹dz James Chesney w 1972 r. w miejscowoœci Claudy zainstalowa³
bombê, która zabi³a dziewiêæ osób.
Symboliczn¹ postaci¹ by³a pastor Ian Paisley, zaciek³y przeciwnik porozumienia, cz³owiek jakby przeniesiony ¿ywcem z okresu wojen religijnych do
wspó³czesnoœci. To on l¿y³ Jana Paw³a II przed i w trakcie pielgrzymki do Irlandii
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w 1979 r. , a potem, jako eurodeputowny na forum Parlamentu Europejskiego w
1988 r. w Strassburgu wywo³a³ skandal, protestuj¹c przeciwko obecnoœci tam papie¿a i wymyœlaj¹c mu od antychrystów.
Gwoli œcis³oœci nale¿y dodaæ, ¿e w 2007 r. , kilka lat przed œmierci¹, Paisley
prze¿y³ przemianê i wspar³ proces pokojowy.
Autor wyra¿a pewnoœæ co do trwa³oœci pokoju w Irlandii Pó³nocnej. Nie wyobra¿a sobie, aby mog³oby dojœæ do powrotu do okresu „K³opotów” (tym eufemizmem okreœla siê czas walki miêdzy unionistami a lojalistami). Pomocne w utrwalaniu pokoju bêdzie, jego zdaniem, okazywane od dawna wsparcie Koœcio³ów oraz
kontynuowanie i pomna¿anie inicjatyw ekumenicznych. Znowu wiara w ekumenizm!
Obie ksi¹¿ki prof. Leszczyñskiego utkane s¹ z faktów, tworz¹cych – w
pierwszym przypadku – swoist¹ panoramê chrzeœcijañstwa w Anglii, a w drugim –
kronikê konfliktu w Irlandii Pó³nocnej, zakoñczonego wspomnianym „Porozumieniem Wielkopi¹tkowym”. Zagêszczona faktografia nie utrudnia lektury, gdy¿ autor podaje masê ciekawostek, okraszaj¹c je smakowitymi cytatami i anegdotami.
Profesor Leszczyñski nie poprzestaje na faktografii: przedstawia ciekawe
wnioski, snuje prawdopodobne scenariusze dalszego rozwoju wydarzeñ. W drugiej z ksi¹¿ek dowodzi na przyk³ad nieuchronnoœæ zjednoczenia – w dalszej perspektywie – Irlandii Pó³nocnej z Irlandi¹.
Godnym podkreœlenia jest jêzyk obu publikacji, pozbawiony „naukowej patyny”, dlatego œmia³o mog¹ po nie siêgn¹æ osoby nie obeznane z tematyk¹ religijn¹, tak¿e Polacy, którzy wyje¿d¿aj¹ na wyspy w celach zarobkowych. Dziêki
ksi¹¿ce „Chrzeœcijañski charakter Anglii” bêd¹ lepiej mogli poznaæ jej historiê i
teraŸniejszoœæ, przede wszystkim jej duszê, czyli chrzeœcijañsk¹ to¿samoœæ, nadszarpniêt¹ przez migracjê islamsk¹ i pr¹dy sekularyzacyjne, skutkuj¹ce tendencj¹
do marginalizacji chrzeœcijañstwa, o czym tak¿e przeczytamy w ksi¹¿ce.
Grzegorz Polak

RECENZJE

189

WSPÓLNOTA KOŒCIO£ÓW EWANGELICKICH W EUROPIE

WSPÓLNOTA KOŒCIO£ÓW
EWANGELICKICH
W EUROPIE.
WYBÓR DOKUMENTÓW 1973-2012
Redakcja naukowa, wprowadzenie i t³umaczenie
tekstów Karol Karski, Wydawnictwo „Warto”,
Dziêgielów 2018, ss. 495.

Europa po blisko 30 latach spokoju i wzglêdnego dobrobytu stoi obecnie
wobec niebagatelnych zagro¿eñ. Œrodowiska polityczne tradycyjnie umiejscowione na marginesie spo³ecznego spektrum dzia³aj¹c w z³ej wierze, pos³uguj¹c
siê demagogi¹ i nieprawdziwymi informacjami (fake news), wykorzystuj¹c nieza³atwione kwestie socjalne, w tym i kryzys imigracyjny, zdoby³y potencja³
umo¿liwiaj¹cy znacz¹ce os³abienie a nawet zniszczenie dorobku w zakresie integracji kontynentu zgodnie z za³o¿eniami Unii Europejskiej. Wspieraj¹ ich przeciwnicy tych zasad znajduj¹cy siê poza UE. W warunkach sterowanej destabilizacji naturaln¹ rzecz¹ jest poszukiwanie i odwo³ywanie siê do wartoœci uniwersalnych i ponadczasowych. Wa¿ne impulsy w tym zakresie przychodz¹ od
wspólnot religijnych, poœród których na Starym Kontynencie szczególn¹ pozycjê
maj¹ Koœcio³y protestanckie bêd¹ce sygnatariuszami zawartej w 1973 r. Konkordii leuenberskiej, na bazie której utworzono Wspólnotê Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE).
Ekumeniczny dorobek Wspólnoty jest imponuj¹cy. Obejmuje on nie tylko
ustalenia natury doktrynalnej, ale przede wszystkim praktykê porozumiewania
siê Koœcio³ów, usuwania stoj¹cych miêdzy nimi barier rozmaitej natury (m.in. historycznych, narodowoœciowych, kulturowych, etycznych i dogmatycznych),
tworzenia wspólnej przestrzeni koœcielnej (Konkordia proklamowa³a wzajemne
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uznanie sakramentów i urzêdów) i wreszcie umo¿liwienie unii organicznej, co
mia³o wyraz w powstaniu kilku Koœcio³ów zjednoczonych. U podstaw procesów
znalaz³a siê jednak wola otwarcia siê na partnerów, zrozumienia ich, weryfikacji
dotychczasowych zapatrywañ, wszelako przy zachowaniu przekonañ, pojmowanych jako oœrodkowe dla Reformacji i centralne dla Ewangelii. Koœcio³y zrzeszone w WKEE to wspólnoty odmienione w procesie wspólnej modlitwy oraz
refleksji teologicznej i etyczno-spo³ecznej. To wspólnoty praktycznie traktuj¹ce
zasadê „ecclesia semper reformanda”, nakazuj¹cej weryfikacjê nawet najbardziej
ugruntowanych zapatrywañ.
Dziêki prezentowanej publikacji, polski czytelnik mo¿e zapoznaæ siê z kluczowymi dokumentami Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie. Wybór
przygotowany zosta³ przez znakomitego znawcê problematyki, najwa¿niejszego
protestanckiego specjalistê w zakresie ekumenizmu w Polsce, prof. Karola Karskiego, wieloletniego prorektora i wyk³adowcê Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Omawiana ksi¹¿ka jest kolejnym przygotowanym przezeñ
zbiorem Ÿród³owych tekstów dialogu ekumenicznego i zawdziêcza mu nie tylko
opracowanie naukowe, ale przede wszystkim t³umaczenie kilkuset stron dokumentów sk³adaj¹cych siê na publikacjê. To gwarantuje jej najwy¿sz¹ jakoœæ.
Tom sk³ada siê z 14 dokumentów Ÿród³owych (ss. 29–464), wykazu Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE (485–496) oraz omówieñ dialogu Wspólnoty z
Koœcio³ami anglikañskimi i Koœcio³ami prawos³awnymi pióra prof. K. Karskiego
(s. 465–483). Zasadnicz¹ czêœæ publikacji poprzedza wspólne s³owo zwierzchników trzech polskich Koœcio³ów bêd¹cych cz³onkami Wspólnoty: bp. Jerzego
Samca z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, bp. Andrzeja Malickiego z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego oraz bp. Marka Izdebskiego z Koœcio³a
Ewangelicko-Reformowanego (s. 11–12). Rolê ogólnego przewodnika po treœci
zbioru odgrywa tekst autorstwa redaktora naukowego tomu pt. Wprowadzenie.
Od Leuenbergu (1973) do Florencji (2012) (s. 13–26). Jest to chronologiczny,
szczegó³owy, syntetyczny, oparty na dog³êbnej znajomoœci rzeczy, przegl¹d
g³ównych etapów integrowania siê „Koœcio³ów leuenberskich”, ze wskazaniem
podstawowych inicjatyw, osi¹gniêæ i wartoœci tego œrodowiska chrzeœcijañskiego. W jego ramach znajdziemy tak¿e dane o udziale w tych przedsiêwziêciach
reprezentantów Koœcio³ów polskich. Publikacjê dope³nia wykaz u¿ytych skrótów. Po¿¹danym elementem ksi¹¿ki by³aby nota wyjaœniaj¹ca przes³anki wyboru
takich a nie innych dokumentów, wskazuj¹ca miejsca ich pierwotnej publikacji
oraz zawieraj¹ca informacjê o pierwodruku polskich przek³adów – zdecydowana
wiêkszoœæ z nich, jeœli nie wszystkie, ukaza³a siê na przestrzeni lat w wydawanym przez prof. K. Karskiego, nieocenionym periodyku „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne”. Wbrew brzmieniu podtytu³u w ksi¹¿ce znajduj¹ siê materia³y powsta³e po 2012 roku (np. oœwiadczenie z okazji 40-lecia Konkordii).
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Edytor publikacji, Wydawnictwo „Warto”, zadba³o o starann¹ szatê formaln¹
dzie³a. Przydatne by³oby wprowadzenie do ksi¹¿ki „¿ywej paginy”, u³atwiaj¹cej
poruszanie siê po tekœcie, wynajdywanie poszukiwanych jej elementów. Chocia¿ w
wielu publikacjach stosuje siê na wszystkich ich stronach ci¹g³¹ numeracjê przypisów, w tym przypadku nie jest to w³aœciwy zabieg. Jêzyk przek³adu prezentowanych dokumentów jest jak zwykle u prof. Karola Karskiego komunikatywny, precyzyjny, wykorzystuje odpowiednio dobran¹ siatkê pojêæ polskich, odzwierciedlaj¹cych skomplikowan¹ niejednokrotnie specyfikê niemieckojêzycznej i
angielskojêzycznej terminologii protestanckiej. Rzadko zdarzaj¹ siê formu³y kontrowersyjne lub nietrafne neologizmy (przyk³ad tych ostatnich: „WKEE jako misjonalna wspólnota Koœcio³ów” – s. 293).
Zamieszczone w zbiorze teksty ze wzglêdu na cele stawiane sobie przez
Wspólnotê Koœcio³ów Ewangelickich w Europie poœwiêcone s¹ najszerzej pojêtej
problematyce eklezjologicznej. Mo¿na zarazem uznaæ je za dokumenty dla niej
konstytutywne, gdy¿ okreœlaj¹ one podstawowe elementy to¿samoœci Wspólnoty
we wszystkich jej wymiarach, od organizacyjnego, historycznego, teologicznego
po spo³eczno-publiczny. Autor zbioru zdecydowa³ siê na uszeregowanie ich w porz¹dku chronologicznym, ale uk³ad ten pokrywa siê w du¿ym stopniu z pewnym
³adem merytorycznym, wynikaj¹cym z przyjêtego w wielu wyznaniach wiary i
wyk³adach dogmatyki porz¹dku prezentacji prawd wiary o Koœciele. Odzwierciedla on tak¿e hierarchiê prawd z zakresu protestanckiej nauki o spo³ecznym, wspólnotowym wymiarze bycia chrzeœcijaninem. Po najbardziej ca³oœciowych ujêciach
„leuenberskiej” wizji koœcielnoœci (tekst Konkordii leuenberskiej, której towarzyszy statut WKEE i fundamentalne, imponuj¹ce studium eklezjologiczne z 1994 r.
pt. Koœció³ Jezusa Chrystusa – wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na
temat jednoœci Koœcio³a), otrzymujemy dwa pog³êbione i wszechstronne studia sakramentologiczne Doktryna i praktyka Chrztu (1987/1994) i Doktryna i praktyka
Wieczerzy Pañskiej (1994). Nastêpnie zamieszczono dokument o modelach stosunków miêdzykoœcielnych opartych na wizji „jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci”,
gdzie zestawia siê w krytycznym ujêciu perspektywy wypracowane na szerokim
gruncie protestanckim (z udzia³em anglikanów) w Europie zachodniej: Leuenberg
– Miœnia – Porvoo. Modele jednoœci koœcielnej z perspektywy Konkordii leueberskiej (1998). Trzy kolejne dokumenty odnosz¹ siê do religijnego i spo³ecznego otoczenia Koœcio³ów, ich partnerów w sferze publicznej: ¯ydów, pañstw i narodów
oraz adresatów wysi³ku ewangelizacyjnego: Koœció³ i Izrael. Wk³ad Koœcio³ów europejskich wyros³ych z Reformacji do stosunków miêdzy chrzeœcijanami i ¯ydami
(2001); Koœció³ – Lud – Pañstwo – Naród. Protestancki wk³ad do trudnej relacji
(1995–2000); Ewangelizowanie – perspektywy ewangelickie dla Koœcio³ów w Europie (2006); Kszta³t i profil Koœcio³ów protestanckich w zmieniaj¹cej siê Europie
(2006). Najnowszy z udostêpnionych w ksi¹¿ce tekstów studyjnych dotyczy klu-
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czowego w ramach kwestii eklezjologicznej problemu pos³ugiwania w Koœciele.
Jest to dokument pt. Urz¹d – ordynacja – episkopé (2012). Po rocznicowym
Oœwiadczeniu z okazji jubileuszu 40-lecia „Konkordii leuenberskiej” (2013) znajduj¹ siê teksty dotycz¹ce integracji pierwotnych Koœcio³ów leuenberskich z innymi wspólnotami protestanckimi: ju¿ w³¹czonymi do ich grona Koœcio³ami metodystycznymi (Koœcio³y metodystyczne w Europie a Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów) oraz znajduj¹cymi siê wci¹¿ w du¿ym dystansie do WKEE Koœcio³ami
zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Baptystycznej (Dialog miêdzy Koœcio³ami
leuenberskimi a baptystami). W ramach dokumentu dotycz¹cego metodystów brak
jest informacji o roku jego przyjêcia.
Mimo skupienia siê prezentowanych tekstów na tematyce eklezjologicznej,
stanowi¹ one niezwykle treœciwe, przebogate Ÿród³o informacji o samozrozumieniu wspó³czesnego protestantyzmu europejskiego. Podejmuj¹ one pe³ne spektrum
tematów dogmatycznych od teologii w³aœciwej (mówi¹c o tym nawi¹zujemy tu do
szeroko rozpowszechnionego uk³adu prezentowania teologicznych loci) a¿ po
eschatologiê, a tak¿e obszern¹ paletê kwestii etycznych (w tym równouprawnienia
kobiet i sytuacji osób homoseksualnych), duszpasterskich, z zakresu ustrojoznawstwa koœcielnego, wiedzy o religiach, politologii i z wielu innych dziedzin. Bardzo
cenne s¹ ustalenia natury historycznej, zarówno z dziejów Koœcio³ów, jak i relacji
chrzeœcijañsko-¿ydowskich oraz wydarzeñ z historii kontynentu. Refleksja ujêta w
dokumentach „leuenberskich” jest efektem wielowiekowej ewolucji myœli protestanckiej, dokonuj¹cej siê w dialogu z otoczeniem spo³ecznym i kulturowym. Recenzowany zbiór przynosi zatem plon syntezy „teologii reformacyjnej” i „teologii
protestanckiej”, które to pojêcia stanowi¹ pewne – jak¿e przydatne – uogólnienie
dorobku du¿ej liczby pr¹dów i szkó³ ideowych, inspirowanych przez reformacyjne
i post-reformacyjne rozumienie chrzeœcijañstwa.
Ksi¹¿ka powinna znaleŸæ siê w bibliotece ka¿dego ambitnego teologa protestanckiego i ekumenicznego w Polsce, a zw³aszcza byæ pod rêk¹ ewangelickich
duchownych, wyk³adowców i studentów teologii. Otrzymuj¹ w niej bowiem najnowsze i najwy¿szej klasy ujêcia objêtej nimi problematyki koœcielno-spo³ecznej
w ca³ym jej kontekœcie. Publikacja powinna równie¿ przyci¹gn¹æ uwagê innych
osób (np. religioznawców, politologów, prawników i historyków) zainteresowanych zagadnieniami protestantyzmu europejskiego, jego pozycj¹ i rol¹. Zawarte w
nim materia³y w aktualny i przenikliwy sposób rekapituluj¹ pozytywnie zweryfikowane wartoœci, które protestantyzm wnosi³ i nadal zamierza wnosiæ w przestrzeñ
¿ycia Europejczyków.
Tadeusz J. Zieliñski
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Trudno pozostaæ obojêtnym, kiedy siê œledzi nie wolne od dramatów losy
ewangelickich rodzin o niemieckim rodowodzie, które w Polsce zasymilowa³y siê i
da³y przybranej ojczyŸnie, to co najlepsze wnosz¹c olbrzymi wk³ad w polsk¹ kulturê i gospodarkê, na trwale zapisuj¹c siê w historiê Polski.
Niespe³na dwa lata po ma³ej sadze rodziny Burschów (zob. recenzja w
„SiDE” 2016 nr 2), otrzymaliœmy ksi¹¿kê o spokrewnionym z ni¹ rodzie
Sachsów. I Burschowie i Sachsowie – a podobnych rodzin by³o u nas bardzo
du¿o – to Polacy z wyboru. Zarówno jednym jak i drugim przysz³o swój wybór ciê¿ko okupiæ. Staj¹c siê Polakami, ale zachowuj¹c swoj¹ to¿samoœæ
wyznaniow¹, nie wybrali ³atwiejszej drogi. ¯yli w spo³eczeñstwie zdominowanym przez katolicyzm ze wszystkimi tego konsekwencjami. Uznawani za
„szwabów”, obcy tak¿e wyznaniowo, w czasie okupacji niemieckiej musieli
siê liczyæ z tym, ¿e bêd¹ traktowani jak zdrajcy. Bohatersko oparli siê pokusie „powrotu do korzeni”, zdecydowanie opowiadaj¹c siê za Polsk¹. A to
oznacza³o najczêœciej podpisanie na siebie wyroku œmierci. Doœwiadczy³a
tego szczególnie rodzina Burschów, o czym niejednokrotnie ju¿ na tych
³amach pisaliœmy. Zreszt¹ dzieje obu znakomitych rodów ewangelickich
bêd¹ siê czêsto przenikaæ, o czym jeszcze bêdzie mowa. To nie tylko asocjacje rodzinne, ale tak¿e wspólnota ducha, podobne rozumienie patriotyzmu i
miejsca ewangelicyzmu w spo³eczeñstwie polskim.
Jest rzecz¹ niezwykle cenn¹, ¿e stra¿nikami dziedzictwa obu rodów s¹ osoby
z nich siê wywodz¹ce. To one najlepiej znaj¹ tradycje i tajemnice rodzinne, wiedz¹
o s³abostkach i upodobaniach swoich przodków, sypi¹ anegdotami jak z rêkawa, co
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tak uwielbiaj¹ czytelnicy ksi¹¿ek. To nikt inny jak potomkowie rodów maj¹ bezpoœredni dostêp do œwiadków i do przechowywanych jak relikwie dokumentów.
Niezmordowanym popularyzatorem dzie³a bohaterskiego biskupa Juliusza
Burschego s¹ jego prawnuk prof. Juliusz Gardawski i praprawnuk dr Aleksander
£upienko, wspó³autorzy wspomnianej ksi¹¿ki „Rodzina Burschów”. O to, ¿eby
nie zanik³a pamiêæ o rodzinie Sachsów, dba z pietyzmem dr Ewa JóŸwiak, prezes
Synodu Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, redaktor naczelna „Jednoty”, prywatnie wnuczka ks. Jerzego Sachsa, którego mama – Zofia, pochodzi³a z Burschów.
W³aœnie Ewa JóŸwiak jest autork¹ ksi¹¿ki „Sachsowie. Polacy z wyboru”.
To bogato udokumentowana opowieœæ o niezwyk³ej, wyj¹tkowej, jedynej rodzinie
ewangelickiej w Polsce, w której przez cztery pokolenia pos³uga pastorska przechodzi³a z ojca na syna. „Autorka przedstawi³a w zarysie dzieje Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w latach 1800-1977, tj. od daty urodzenia pierwszego z Sachsów, Samuela, a¿ do œmierci ostatniego – Jerzego. Osobn¹ uwagê poœwiêci³a te¿
relacjom miêdzy Polakami i Niemcami w Koœciele, sprawom mazurskim, a tak¿e
czynnikom sprzyjaj¹cym polonizacji” – komplementuje w przedmowie prof. Karol
Karski.
Wspomniany okres, obejmuj¹cy prawie dwa stulecia, to okres niezwykle
burzliwy w dziejach Polski i polskiego protestantyzmu, pe³en epokowych zmian,
pasmo wielkich narodowych dramatów (zabory, odzyskanie i szybka utrata niepodleg³oœci, druga wojna œwiatowa i znalezienie siê Polski w orbicie ZSRR) z
jednym tylko piêknym interwa³em, czyli miêdzywojniem, kiedy Polacy nie tylko
rozkoszowali siê wolnoœci¹, ale budowali struktury pañstwowe, spo³eczne i koœcielne.
Na tym tle Ewa JóŸwiak kreœli proces polonizacji czteropokoleniowej rodziny pastorskiej Sachsów, której przodek, z zawodu sukiennik, osiedli³ siê na ziemiach polskich w drugiej po³owie XVIII w. W pocz¹tkowym okresie polonizacji,
to jest od wy¿ej wymienionego stulecia, w cudzoziemskich osiedleñcach – jak zauwa¿a autorka – budzi³o siê najpierw poczucie odpowiedzialnoœci za miejsce, do
którego przybyli, a z czasem rozwija³ siê te¿ patriotyzm.
Podobny syndrom zadzia³a³ w rodzinie Sachsów. „Polonizacja rodziny
Sachsów – zauwa¿a dr Ewa JóŸwiak – rozpoczê³a siê w najtrudniejszym okresie
dla Rzeczypospolitej, w czasie jej upadku, okrzep³a w czasie zaborów, powstañ
narodowych, odradzania siê polskiej pañstwowoœci, by³a wystawiana na próby
podczas dwóch wojen œwiatowych i w powojennym pañstwie totalitarnym”. Przyjmuj¹c metodologiê socjologa prof. Jerzego Wiatra, w odniesieniu do czterech pokoleñ pastorskich rodziny Sachsów, pierwszy z nich, ks. Samuel Bogumi³, zacz¹³
proces polonizacji od poziomu akomodacji i ewoluowa³ do asymilacji czêœciowej.
Jego syn, ks. Adolf Sachs, osi¹gn¹³ poziom asymilacji ca³kowitej. Z kolei przedstaRECENZJE
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wiciele nastêpnych generacji – ks. Leon i ks. Jerzy Sachsowie, byli ju¿ w pe³ni
œwiadomymi Polakami i – jak wynika z ksi¹¿ki – a co mo¿e autorce nie wypada³o
powiedzieæ expressis verbis – wielkimi polskimi patriotami, gotowymi cierpieæ za
Polskê.
Ks. Samuel Bogumi³ Sachs (1800-1849) po studiach teologicznych na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma we Wroc³awiu pracowa³ wiele lat jako duszpasterz
w Wieluniu, a nastêpnie – krótko – by³ drugim proboszczem parafii œw. Trójcy w
Warszawie. W pracy duszpasterskiej pos³ugiwa³ siê polskim i niemieckim. O duchu polskoœci w jego rodzinie œwiadczy fakt, ¿e jego ¿ona, Henrietta, podobnie jak
wiele Polek z dobrych rodów, nosi³a czarn¹ bi¿uterie na znak ¿a³oby po klêskach
powstañ narodowych.
Syn Samuela, który poszed³ w œlady ojca, Adolf Sachs (1839-1896) studiowa³ w Dorpacie, rosyjskiej uczelni z niemieckim jêzykiem wyk³adowym. Tam, w
s³ynnym konwencie „Polonia”, umacnia³o polskoœæ wielu pastorów z Kongresówki, w tym ojciec biskupa Juliusza Burschego, ks. Ernest Wilhelm Bursche, a tak¿e
Adolf Sachs. W ¿yciorysie zachowanym w aktach uniwersyteckich okreœli³ siê
jako Polonus. Po ordynacji jako drugi pastor w rodzie Sachsów, zosta³ wikariuszem w Mariampolu, a nastêpnie w Wierzbo³owie. Tam przyszed³ na œwiat jego
syn Leon (1877-1947), który równie¿ podj¹³ studia w Dorpacie, gdzie pozna³ brata
Juliusza Burschego, Edmunda, póŸniejszego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, zamêczonego w obozie koncentracyjnym w Gusen.
Jako wikariusz pracowa³ w Zgierzu, gdzie pomaga³ ks. Ernestowi Wilhelmowi Burschemu. Tam w³aœnie pozna³ jego córkê, Zofiê, z któr¹ w 1906 r. zawar³
zwi¹zek ma³¿eñski w Warszawie, a œlubu udzieli³ mu ks. superintendent Juliusz
Bursche. Ks. Leon Sachs by³ proboszczem w Stawiszynie, a od 1913 r. tak¿e w
Turku. Podczas drugiej wojny œwiatowej, jako zadeklarowany Polak, by³ szykanowany przy niemiecki konsystorz, który pozbawi³ go prawa do sprawowania urzêdu
duchownego i s³u¿bowego mieszkania.
Niezwykle ciekawe, pe³ne dramaturgii, by³y losy czwartego pastora w tym
rodzie, syna Leona, ks. Jerzego Sachsa, dziadka autorki. W latach 1935-36, kiedy
studiowa³ jako wolny s³uchacz w Marburgu, zosta³ stamt¹d wydalony za bezkompromisow¹ postawê wobec nazistów. Odmawia³ bowiem pozdrawiania okrzykiem:
„heil Hitler!”.
Podczas wojny, jako m³ody pastor, zosta³ aresztowany przez gestapo, które
szykanowa³o ca³¹ jego rodzinê. Po zwolnieniu dzia³a³ w AK. Po wojnie, jako duszpasterz na Mazurach, by³ systematycznie inwigilowany przez UB, œledzono ka¿dy
jego krok. Ks. Sachsa oskar¿ano o to, ¿e on, polski patriota, by³ agentem gestapo,
próbowano za wszelk¹ cenê zwerbowaæ go do wspó³pracy. W koñcu zosta³ aresztowany pod absurdalnym zarzutem szpiegostwa. W wiêzieniu by³ bity po g³owie,
przez co w znacznym stopniu straci³ s³uch.
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Ten niez³omny, prawy cz³owiek na wolnoœci prze¿y³ kolejny dramat, któremu nie by³ w stanie siê przeciwstawiæ: chodzi³o o masowy exodus ewangelickich
Mazurów z ojczystej ziemi. Skierowa³ apel do biskupa Koœcio³a, aby zwróci³ siê
do rz¹du o powstrzymanie wyjazdów. Jednak jego proœba zosta³a odrzucona..
Ks. Jerzy Sachs tak pojmowa³ miejsce ewangelicyzmu w spo³eczeñstwie polskim: „Naszym miejscem nie jest statystyczne stwierdzenie istnienia, ale œwiadome, odpowiedzialne ¿ycie koœcielne, które przynosi b³ogos³awieñstwo Polsce i jej
przede wszystkim. Tak pojmujê i zawsze pojmowa³em patriotyzm, który jest i pozostanie sercem i sumieniem naszej ojczyzny, w jej walkach, w budowaniu dnia
dzisiejszego i jutra, na drodze do prawdziwie szlachetnego i wolnego bytu ka¿dego
Polaka (…) Nasze miejsce w spo³eczeñstwie to œwiadoma odpowiedzialnoœæ za
duchowy skarb narodu i ca³oœæ jego dziejów, za rzeczywistoœæ budowania duchowego ¿ycia, jego dziœ i jutro; to nasze w³asne ¿ycie, które my, ewangelicy Polacy
przyjmujemy codziennie z r¹k Ojca Niebieskiego przez Jezusa Chrystusa”.
Ród Sachsów to duma polskiego ewangelicyzmu, z jego siln¹ wiar¹ w
Opatrznoœæ Bo¿¹, najwy¿szej próby etosem pracy i patriotyzmem zdolnym do najwy¿szej ofiary, wedle powiedzenia biskupa Juliusza Burschego: „z Polsk¹ idziemy
na œmieræ i ¿ycie”.
Ksi¹¿ka Ewy JóŸwiak, powsta³a na bazie jej dysertacji doktorskiej, jest pozycj¹ ze wszech miar godn¹ polecenia, gdy¿ rodzina Sachsów to wrêcz modelowy
przyk³ad etosu i losów rodów ewangelickich, które osiedli³y siê w Polsce.
Grzegorz Polak
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