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DO C ZYTELNIK Ó W

Z roku na rok wzrasta znaczenie dialogu i współpracy między chrześcijanami z jed
nej strony a wyznawcami wielkich religii światowych — z drugiej. Czasopismo nasze in
teresowało się tymi sprawami od chwili swego powstania. Nie tak dawno opublikowali
śmy na naszych łamach (nr 3-4 z 1985 r.) dwa dokumenty katolickie dotyczące dialogu z 
niechrześcijanami: uchwaloną przed ponad 20 laty Deklarację II Soboru Watykańskiego 
„O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich” („Nostra Aetate”) oraz ogłoszony w 
1984 r. dokument watykańskiego Sekretariatu dla Niechrześcijan „Postawa Kościoła wo
bec wyznawców innych religii”.

Dwie trzecie objętości bieżącego numeru postanowiliśmy poświęcić wspomnianym 
wyżej zagadnieniom. Numer ten otwierają dwa obszerne artykuły dotyczące dialogu 
chrześcijaństwa z judaizmem i islamem, tj. religiami, z którymi łączą go szczególnie blis
kie więzy pokrewieństwa. Ich autorami są wybitni specjaliści. Ks. dr Franz von Hammer
stein, aktualny dyrektor Akademii Ewangelickiej w Berlinie Zachodnim, który był w la
tach siedemdziesiątych sekretarzem Komitetu do spraw Stosunków Kościoła z Narodem 
Żydowskim Światowej Rady Kościołów. Publikowany artykuł napisał on na zamówienie 
naszej Redakcji. Natomiast jezuita Christian W. Troll jest profesorem islamistyki i stosu
nków chrześcijańsko-islamskich w Vidyajyoti-Institute w Delhi. Jego artykuł, który udo
stępniamy naszym Czytelnikom, przetłumaczyliśmy z wychodzącego w RFN miesięcznika 
jezuitów „Stimmen der Zeit” (nr 11 z 1985 r.).

Publikowane w bieżącym numerze „Wytyczne w sprawie dialogu z przedstawiciela
mi różnych religii i ideologii” mają dla Kościołów członkowskich Światowej Rady Koś
ciołów, w pewnej mierze, takie samo znaczenie jak dla Kościoła Rzymskokatolickiego 
wspomniane na wstępie dokumenty watykańskie.

To nie przypadek, że najwięcej uwagi i miejsca poświęcamy stosunkom chrześcijańs- 
ko-żydowskim. Po wiekach nienawiści i ekscesów antysemickich, których tragicznym 
punktem kulminacyjnym była eksterminacja kilku milionów potomków Abrahama, Izaa
ka i Jakuba podczas II wojny światowej przez nazistów, chrześcijanie zaczynają uświada
miać sobie coraz bardziej, że wraz z wyznawcami judaizmu są uczestnikami tej samej Bo
żej historii zbawienia, i że ich stałe spotkanie z Żydami może przyczynić się do rzeczywi
stego wzbogacenia własnej wiary. Uważnej lekturze naszych Czytelników polecamy 
szczególnie „Rozważania ekumeniczne na temat dialogu żydowsko — chrześcijańskiego” 
opracowane przez Światową Radę Kościołów oraz wskazówki watykańskiej Komisji do 
spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem poświęcone właściwemu przedstawianiu Ży
dów i judaizmu w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego.

Jan Paweł II odwiedzając 13 kwietnia 1986 r. synagogę rzymską wszedł do historii 
jako pierwszy papież, który przekroczył próg świątyni żydowskiej. Nie ulega wątpliwo
ści, że ta odważna inicjatywa najwyższego przedstawiciela Kościoła Rzymskokatolickie
go otwiera nową epokę w stosunkach katolicko — żydowskich. W tym numerze zamiesz
czamy przemówienia, jakie z okazji tej wizyty wygłosili naczelny rabin Rzymu prof. Elio 
Toaff i Jan Paweł n. Reperkusje wizyty papieża w synagodze rzymskiej widoczne są już w 
Polsce. 213 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski, obradująca w dniach 1—2 maja na



Jasnej Górze w Częstochowie, postanowiła utworzyć Podkomisję do spraw Dialogu z Ju
daizmem w ramach Komisji Episkopatu do spraw Ekumenizmu. 13 maja odbyło się 
pierwsze posiedzenie Podkomisji, obradom przewodniczył bp Henryk Muszyński.

W powyższym kontekście warto by postawić pytanie, czy inicjatywa Kościoła Rzym
skokatolickiego nie powinna zyskać poparcia Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej? Czy nie należałoby się zastanowić wspólnie nad możliwościami zacieśnie
nia stosunków z niewielką społecznością judaistyczną w naszym kraju? Do tematu tego 
będziemy chcieli wrócić w jednym z najbliższych numerów naszego czasopisma.

Episkopat katolicki nie jest bynajmniej jedynym inicjatorem dialogu z wyznawcami 
judaizmu w naszym kraju. Na zaproszenie ks. prof. Alfonsa Skowronka, kierownika ka
tedry teologii ekumenicznej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w marcu 1986 r. 
w uczelni tej wygłosił wykłady ks. prof. John T. Pawlikowski, wybitny katolicki znawca 
judaizmu z USA. Natomiast w Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii 
zorganizowano w połowie kwietnia Dni Judaistyczne, podczas których prelegentami byli 
pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, przedstawiciele społe
czności judaistycznej, profesorowie miejscowego seminarium oraz naukowcy świeccy. 
Obu tym wydarzeniom poświęcamy obszerne relacje.

Mimo że większość publikowanych w tym numerze materiałów dotyczy dialogu 
chrześcijaństwa z wyznawcami innych religii, to nie zrezygnowaliśmy z naszych stałych 
pozycji —  sylwetek ekumenistów, kroniki, przeglądu prasy, bibliografii i recenzji. Mamy 
nadzieję, że nasi Czytelnicy znajdą w bieżącym numerze wiele interesujących materia
łów, które staną się inspiracją do przemyśleń i dyskusji.



A R T Y K U Ł Y

FRANZ VON HAMMERSTEIN

DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO—ŻYDOWSKI 
W EKUMENICZNEJ PERSPEKTYWIE

I. Misyjna działalność wśród Żydów jako punkt wyjścia chrześcijań
sko— żydowskiego dialogu.

Do zainaugurowania dialogu między chrześcijanami i Żydami do
szło w roku 1928 na wielkiej konferencji Międzynarodowej Rady Misyj
nej w  Jerozolimie, gdy w  rezultacie raportu o dwu posiedzeniach chrze
ścijańsko—żydowskich towarzystw misyjnych1 założony został Komi
tet Chrześcijański do spraw Żydów. Celem, jaki temu przedsięwzięciu 
przyświecał, było wyprowadzenie misji wśród Żydów z izolacji i uczy
nienie jej zadaniem Kościoła. Stopniowo jednak punkt ciężkości kon
taktów chrześcijańsko—żydowskich przesuwał się ze sprawy misji na 
dialog. Po włączeniu się Międzynarodowej Rady Misyjnej do Światowej 
Rady Kościołów (1961) Komitet Chrześcijański do spraw Żydów prze
kształcił się w  Grupę Konsultacyjną do spraw Kościoła i Narodu Żydo
wskiego, która w  roku 1971 włączona została do, powstałej w  między
czasie, Grupy Roboczej do Spraw Dialogu z Przedstawicielami Religii i 
Ideologii. W ramach Zespołu Programowego ŚRK „Wiara i Świadect
w o” grupa ta utrzymuje ścisły kontakt z komisjami: Wiara i Ustrój Ko
ścioła, Misja Światowa i Ewangelizacja oraz Kościół i Społeczeństwo. 
W rezultacie przystąpienia do dialogu ze wszystkimi religiami, dialogu, 
na który wyrazili zgodę przedstawiciele światowych federacji żydows
kich, wyłoniło się pytanie dotyczące specyfiki dialogu chrześcijańsko— 
żydowskiego wobec dialogu z innymi religiami. Czy dialogowi chrześci
jańsko—żydowskiemu przysługiwać ma miejsce centralne, czy też jest 
to taki dialog jak wszystkie inne? Pytanie co do dawania świadectwa w 
dialogu nasuwać się poczęło nie tylko ze względu na misję wśród Ży
dów lecz także w skali globalnej.

Przystępując do rozważań nad dialogiem chrześcijańsko —  żydow
skim w perspektywie ekumenicznej, nasamprzód powinniśmy się poro
zumieć co do znaczenia pojęcia judaizmu i ekumenii. Obydwa te pojęcia 
mogą być rozumiane w sensie węższym i szerszym, organizacyjnie albo

1 Posiedzenia te odbyły się w 1927 r. w Warszawie i Budapeszcie z inicjatywy Międzyna
rodowej Rady Misyjnej pod przewodnictwem Johna R. Motta. Sprawozdanie z nich znaj
duje się w książce: The Christian Approach to the Jews — Budapest/Warsaw, April 1927, 
London 1927.
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historycznie. Dlatego zachodzi możliwość wielu nieporozumień, które 
dać mogą powód do przesądów2.

Judaizm to religia, kultura i filozofia żydowskiego narodu, tak w 
przeszłości jak i obecnie. Są jednak badacze nie włączający do tego po
jęcia starożytnego Izraela sprzed niewoli babilońskiej. Judaizm w jego 
dzisiejszym wydaniu — twierdzą oni — powstał dopiero po powrocie 
Żydów z niewoli babilońskiej, względnie w warunkach diaspory i ma 
niewiele wspólnego ze starożytnym Izraelem. Gdy natomiast zastana
wiać się poczynamy nad judaizmem i chrześcijańsko—żydowskim dia
logiem, tym czym się zajmujemy jest Izrael3 w całej rozciągłości tego 
pojęcia. Chodzi nam przy tym o całość narodu żydowskiego w  przeszło
ści, teraźniejszości i przyszłości, włącznie z państwem Izrael i diasporą 
i włącznie tak z prawowiernymi jak i zeświecczonymi Żydami. Mamy 
przy rozważaniach na myśli tę społeczność, której tyczą się biblijne 
obietnice (Rdz 12, 2— 3, Rz 9, 4 i inne).

Na pojęcie Światowej Rady Kościołów — w skrócie ŚRK — składa
ją się: sztab i zarząd tej organizacji z jej generalnym sekretarzem w Ge
newie, jej 300 Kościołów członkowskich, rezolucje zapadające na odby
wających się co siedem lat zgromadzeniach ogólnych oraz co rok zbie
rającym się Komitecie Naczelnym, prace studyjne takich grup robo
czych jak „Wiara i Ustrój” Kościoła, Misja Światowa i Ewangelizacja, 
Dialog. Zamiarem naszym jest spróbować ująć —  przynajmniej w opar
ciu o kilka przykładów — Światową Radę Kościołów jako całość — 
ruch bardzo zróżnicowany, ale i nie pozbawiony zwartości. Trzeźwo 
przyjąć musimy do wiadomości, że w roku 1948 w  Amsterdamie Zgro
madzenie Ogólne ŚRK pod wpływem zachodniej teologii i wydarzeń za
szłych w  świecie zachodnim zajęło pozytywne stanowisko wobec Izrae
la, w  okresie późniejszym jednak — w rezultacie coraz silniejszej presji 
ze strony prawosławnych4, azjatyckich i afrykańskich Kościołów5 — 
ocena Izraela poczęła się stawać sprawą bardzo kontrowersyjną, mimo 
iż antysemityzm ciągle nie przestawał być potępiany. Jeszcze w roku 
1967 Komisja „Wiara i Ustrój” Kościoła przyjęła dokument „Kościół a 
Naród Żydowski” 6 i zaleciła jego przestudiowanie Kościołom członko
wskim, ale ze względu na przystąpienie do ŚRK wielu nowych Kościo
łów dokument ten odbił się echem tylko w środowiskach kościelnych i 
tak problematyką tą zainteresowanych. Sprawą pierwszoplanową stała 
się konieczność integracji nowych, różne teologiczne i polityczne poglą
dy reprezentujących, członków ŚRK. Zaszła potrzeba wdrożenia na 
skalę światową zakrojonej współpracy.

W kwietniu 1977 roku w  Tajlandii odbyła się teologiczna konsulta
cja ŚRK „Dialog we wspólnocie” , w  której wzięło udział 85 uczestni
ków z wielu Kościołów z całego świata, a którą poświęcono teologiczne

2 O pewnych istotnych spotkaniach między przedstawicielami ruchu ekumenicznego a 
judaizmu informuje wydana przeze mnie książka: Von Vorurteilen zun-. Verständnis. Do
kumente zum jüdisch—christlichen Dialog, Frankfurt/M. 1976.
3 Por. Rdz 32, 28— 29 i artykuł o Izraelu (Israel) w Encyclopaedia Judaica 9/106.
4 Większość Kościołów prawosławnych przystąpiła w 1961 r. do Światowej Rady Koś
ciołów.
5 Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Azji: New Delhi 1961, w 
Afryce: Nairobi 1975.
6 Bristol 1967. Studienergebnisse der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung 
(Beiheft zur „Ökumenischen Rundschau” nr 7— 8). Stuttgart 1967.



DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKI 13

mu znaczeniu dialogu z przedstawicielami innych religii i ideologii. 
W oficjalnej deklaracji wydanej na tym konsultatywnym zebraniu nie 
zajęto stanowiska wobec poszczególnych religii i ideologii (jak na kom
petencje konsultatywnego zebrania była to sprawa zbyt trudna). Jed
nak w  osobnym ustępie „Teologiczne znaczenie wyznawców innych re
ligii i ideologii” mowa jest o tym, że chrześcijanie winni być gotowi do 
tego, by z pokorą, radością i uczciwością odnieść się do przedstawicieli 
innych religii i ideologii:

a to dlatego, że wiemy, jak łatwo jest o to, byśmy źle zrozumieli i 
w naszym postępowaniu zdradzili Boże objawienie w Jezusie Chrystu
sie i zamiast przedstawiać się jako niegodni odbiorcy łaski, patrzyli na 
siebie jako na posiadaczy Bożej prawdy; (...) w wyznawcach innych re
ligii i ideologii odkrywamy takie wartości duchowe, wartości poświęce
nia, współczucia i mądrości, że nie mamy prawa z wysoka ferować o 
nich wyroków...7.

Konkretniej o stosunku do innych religii i ideologii mowa jest w 
niezbyt wiążącym raporcie sekcyjnym, który przez grupę konsultatyw
ną, jako całość, nie został uchwalony lecz tylko przyjęty był do wiado
mości. Po krótkiej wzmiance o teraźniejszych chrześcijańsko—żydows
kich spotkaniach, równie krótkim opisie historii stosunków między 
chrześcijanami i Żydami, sprawy antysemityzmu i wspólnie przeżytego 
wyzwolenia, sformułowane zostały na koniec trzy pytania — pytania, 
nad którymi żaden chrześcijańsko—żydowski dialog nie może przejść 
do porządku dziennego —  i zarazem trzy zadania dialogu:

Żaden dialog z Żydami nie może abstrahować od następujących py
tań, pytań na które chrześcijanie dawać mogą różne odpowiedzi, ale 
których absolutnie nie sposób jest uniknąć:
1. Jakich gwarancji udzielić mogą chrześcijanie odnośnie wytępienia 

antysemityzmu w tej jego formie, jaka znana jest z historii chrześci
jaństwa?

2. W jakim sensie chrześcijanie mogą się zgodzić z prawem narodu ży
dowskiego do posiadania własnego państwa?

3. Jakich gwarancji mogą chrześcijanie udzielić co do nie prowadzenia 
akcji prozelityzmu wśród Żydów?

Obok tych trzech, przy wszelkim chrześcijańsko — żydowskim dialogu, 
nieuniknionych pytań, zaleca się, by przy dialogu poruszano trzy tematy:
1. W jakim sensie chrześcijański Stary Testament i żydowska Biblia 

stanowią tę samą Księgę Świętą?
2. Czy Żydów i chrześcijan łączy jakaś wspólna misja i wspólny inte

res?
3. Jak obie społeczności mogłyby przyczynić się przez dialog do po

wstania uniwersalnej wspólnoty? 8
Dla nas na Zachodzie pytania te i tematy mogą sprawiać wrażenie 

truizmów, nowością jest jednak postawienie ich na ekumenicznej kon
ferencji, przy udziale afrykańskich i azjatyckich uczestników, jako 
zadań ekumenicznych, czyli zadań odnoszących się do wszystkich 
chrześcijan, a nie tylko tych, którzy bezpośrednio z Żydami sąsiadu
ją. Co się jednak tyczy tego, czy te pytania i tematy — tematy będące 
jednocześnie istotnymi i trudnymi zadaniami — będą poważnie wzię
te pod uwagę przez Kościoły członkowskie ŚRK, to zależy od tego,

7 Pełny tekst tego dokumentu zamieszczamy w bieżącym numerze (Redakcja).
8 Cyt. za: Michael Mildenberger (red.): Denkpause im Dialog, Frankfurt/M. 1978, s. 64n.
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czy zostaną one uznane za pytania istotne, czy też priorytet przyznany 
będzie innym problemom. Można też powiedzieć, że zależne jest to od 
tego, czy my —  to znaczy członkowie zaangażowanych grup na Zacho
dzie — będziemy w stanie tak się nimi zająć, że dla centralnych zadań 
pozyskamy nie tylko własne wspólnoty lokalne, lecz także szersze koła 
ekumeniczne.

Ważne jest też to, by pytania te nie były stawiane w izolacji, lecz w 
kontekście innych dialogów. Dlatego w Tajlandii obradująca grupa 
włączyła te sprawy w  kontekst na szeroką skalę zakrojonych rozmów 
między Żydami, chrześcijanami i muzułmanami.
1. Przy rozpatrywaniu z historycznego i teologicznego punktu widze

nia stosunków między trzema wyznaniowymi wspólnotami można 
powziąć nadzieję, że będą się one rozwijać. Witamy wszystkie ku 
temu celowi zdążające regionalne inicjatywy, takie inicjatywy jak 
Stała Konferencja Żydów, chrześcijan i muzułmanów w Europie. 
Odpowiednim tematem iego dialogu byłby naszym zdaniem temat: 
„Ludzka odpowiedzialność za naturę” .

2. Wierzymy, że przed naszą wiarą chrześcijańską otworzą się nowe 
perspektywy, jeśli zechcemy się lepiej poinformować o pytaniach na
suwających się w dialogu między Żydami i muzułmanami co do Pis
ma Św., Ukrzyżowania, Zmartwychwstania oraz spraw misji i posłu
szeństwa.

3. Trójstronny dialog jest nie tylko możliwy, lecz także konieczny ze 
względu na wzrastającą liczbę muzułmanów w wielu krajach Zacho
du (Wielka Brytania, Europa Zachodnia, USA, w tym również ame
rykańscy czarni muzułmanie).

4. W oparciu o doświadczenia tego dialogu i w imię tego, byśmy się w 
przyszłości lepiej rozumieli, zwracamy się do Kościołów z prośbą c 
dołożenie starań, by podręczniki na wszystkich szczeblach naucza
nia dawały autentyczny obraz judaizmu i islamu, obraz który móg
łby być przez wspólnoty te zaakceptowany.

5. Zdajemy sobie sprawę, że w obliczu teraźniejszych napięć na Bliskim 
Wschodzie nie wchodzą w grę oficjalne kontakty między wspomniany
mi trzema społecznościami i poprzestać trzeba na dodawaniu odwagi 
do nawiązywania kontaktów nieformalnych i osobistych. Zachodzi 
przy tym potrzeba bardzo starannego wyboru miejsca spotkań.

6. Z  radością wybiegamy myślami ku dniu, kiedy Jerozolima — ta Jero
zolima, która dla trzech naszych religii jest miastem pokoju i błogo
sławieństwa (Szalom —  Salaam) — przestanie być tylko symbolem i 
stanie się świadectwem naszych wspólnych związków z historią i z 
Bogiem 9.
Już w Tajlandii wyszło jasno na jaw, że poszczególne konkretne 

dialogi to sprawa o wiele bardziej kontrowersyjna niż zagadnienie ogó
lnych wytycznych i że proces tej konkretyzacji okazuje się zależny tak 
od regionalnych interesów i problemów jak i —̂  i to przede wszystkim 
— przekonań poszczególnych chrześcijan i Kościołów.

Na Konferencji ŚRK „Kościół a Naród Żydowski” , która odbyła się 
w czerwcu 1977 r. w Jerozolimie, kontynuowano prace nad ekumenicz
nymi wytycznymi dla chrześcijańsko — żydowskiego porozumienia. 
Grupy z USA, Anglii i Izraela przedstawiły projekty, które poddane zo
stały dyskusji. Okazało się, że w  odniesieniu do takich problemów, jak

9 Op.cit., s. 68n.



DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKI 15

antysemityzm, prozelityzm i państwo Izrael między projektami tymi 
zachodziły daleko idące zbieżności, natomiast co do sposobu podejścia 
do zadań występowały geograficzne, narodowościowo, kulturowo i reli
gijnie uwarunkowane wielkie różnice. Taki stan rzeczy to zjawisko w 
pełni naturalne i dlatego nie może być mowy o zastąpieniu wytycznych 
konfesyjnych względnie regionalnych wytycznymi ekumenicznymi. 
Ekumeniczne wytyczne stworzyć tylko winny pewne ramy, dodać win
ny bodźca do głębszego zrozumienia i co najważniejsze, dać świado
mość zadania do wykonania tykże tym, którzy nie mają żydowskich są
siadów albo ich jeszcze nie znają. Powiązania z narodem żydowskim na 
płaszczyźnie historii, w  teraźniejszości i przyszłości, muszą zostać opi
sane, by przez to zarysowało się to, co nas z nimi łączy i byśmy zdali so
bie sprawę ze wspólnych zadań.

Ważnym plonem konferencji, która odbyła się w Jerozolimie — 
konferencji, w  której wzięło udział piętnastu Izraelem zainteresowa
nych afrykańskich chrześcijan — było uzyskanie przekonania, że chrze
ścijanie ci zabiegają o własny bezpośredni kontakt z Izraelem jako pań
stwem i krajem, a także jego wiarą. Ich stosunek do Izraela nie pozosta
je pod znakiem wpływu europejskiej czy amerykańskiej kultury i teolo
gii, obojętna im jest także sprawa zachodniego antysemityzmu. To 
czym ich stosunek jest nacechowany, to silna miłość, teologiczna i kul
turowa bliskość wobec Starego Testamentu.

Konferencja ta zwróciła się do teologicznych seminariów w  Afryce 
z wnioskiem, by ich studenci wystąpili z wypracowaniami na temat 
„afrykańsko— chrześcijańskiej oceny judaizmu” . W odpowiedzi nade
szło 15 prac z Kenii, Ghany, Nigerii, Kamerunu, Etiopii i Zairu. Prace 
te nie traktowały o problemach antysemityzmu i antyjudaizmu i nie
wiele mówiły o państwie Izrael czy kwestii misji i dialogu. Zajmowały 
się za to sprawą pokrewieństwa biblijnej i afrykańskiej kultury i religii.
I przy tym dochodziły do konkluzji, że zarówno gdy idzie o znaczenie 
imion, obrzezanie, wychowanie, sprawę małżeństwa i rodziny, jak i 
o znaczenie śmierci zachodzi wiele zgodności poglądów lub podo
bieństw, które sprawiają, że historia i teraźniejszość judaizmu stają się 
interesujące dla chrześcijan afrykańskich. A  także stwierdzały, że spe
cyfika biblijnej tradycji zdaie się być czymś bardzo bliskim afrykańs
kiemu sposobowi myślenia .

Konferencję wzbogaciła afrykańsko— azjatycka grupa robocza za
proszona do Jerozolimy przez pewien szwedzki Instytut. Zajmowała się 
ona sprawą izraelsko—żydowskich korzeni wiary chrześcijańskiej w 
związku z kwestią dopasowywania się chrześcijaństwa do różnych mo
deli kulturowych. W Europie z upływem wieków chrześcijanie stworzy
li kultury, na które składają się różnorodne czynniki, ale w  których 
wierze chrześcijańskiej przysługuje na ogół bardzo istotna rola. W A f
ryce natomiast i w  Azji chrześcijanie żyją otoczeni kulturą pozostającą 
pod silnym wpływem hinduizmu, buddyzmu, religii staroafrykańskich i 
islamu. Nie chcą oni — tak jak to działo się przez długie okresy, i jak 
tego jeszcze dziś chcą często chrześcijańskie misje — przyjmować wraz 
z chrześcijańską wiarą europejskiej kultury (jedno od drugiego trudno . 
jest jednak oddzielić, bo są to rzeczy bardzo ze sobą splecione). Chcą 
zachować zakorzenienie we własnych kulturach, co nie jest wszakże 10

10 Por. Franz von Hammerstein (red.): Christian — Jewish Relations in Ecumenical Per
spective, Genewa 1978.
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sprawą łatwą, gdyż chodzi o kultury, które zrosły się z innymi niż 
chrześcijaństwo religiami i takie, które nie weszły jeszcze w  stadium in
dustrializacji. I stąd właśnie bierze się zainteresowanie tych chrześcijan 
kulturą izraelsko—żydowską. Słowa wielkiego uznania należą się In
stytutowi Szwedzkiemu za to, że zajął się tym zadaniem i ściągnął do 
Jerozolimy nie tylko szwedzkich teologów lecz także luteranów z A fry
ki i Azji.

Jak już wspomniano, w  Tajlandii (1977) wypracowano wytyczne w 
sprawie ogólnych zasad prowadzenia dialogu. Natomiast podczas spot
kania w  Jerozolimie w  tym samym roku przedstawiono projekt wytycz
nych w  sprawie dialogu chrześcijańsko—żydowskiego. Projekt ten 
przesłano potem do zaopiniowania całemu szeregowi zainteresowanych 
i zaangażowanych grup, a także w  kwietniu 1980 roku poddany został 
dyskusji na posiedzeniu Grupy Roboczej do Spraw Dialogu ŚRK w Bu
dapeszcie.

Ponadto w  Budapeszcie wytypowano pięć punktów ciężkości dal
szej pracy nad dialogiem w ogóle, które, rzecz jasna, ważne są też w 
dialogu chrześcijańsko—żydowskim. Oto te punkty:
1. Dalsze poszukiwanie wspólnoty. Co to takiego jest chrześcijańska 

odpowiedź na pluralistyczny charakter społeczeństwa? Kwestia ta 
rozpatrywana ma być łącznie z pytaniem co do jedności Kościoła i 
ludzkiej społeczności.

2. Refleksja nad nowymi formami duchowości. Jakie znaczenie ma, 
zwłaszcza wśród zachodniej młodzieży, dająca się zauważyć i przy
bierająca różne formy tęsknota za „żywotną duchowością”?

3. Rola ideologii przy poszukiwaniu wspólnoty. Chodzi tu nie tylko o 
dialog z marksizmem, lecz także o ideologiczne wpływy w  dużo szer
szym i głębszym sensie. W toku opracowania jest tycząca się tego za
gadnienia praca studyjna przy udziale grup z różnych części świata.

4. Konieczność dawania zwyczajnego chrześcijańskiego świadectwa. 
Tradycyjne formy misji przechodzą kryzys. Chrześcijańskie świade
ctwo w  pluralistycznym społeczeństwie winno być na nowo przemy
ślane także w  ramach dialogu między religiami. Jaki jest wzajemny 
stosunek między dialogiem, jednością i świadectwem?

5. Wpływ nauki i techniki na ludzkie życie. Tyczące się tego zagadnie
nia rozmowy z Żydami, muzułmanami i hinduistami są już w  toku, 
powinny jednak zostać jeszcze pogłębione i być odpowiednio wyzys
kane.

Powyżej wyliczone punkty to program na najbliższe lata, program 
uzgodniony w  Grupie Roboczej do spraw Dialogu przez 35 delegatów z 
20 krajów wszystkich 5 kontynentów. W grę wchodzi więc zdumiewają
co szeroki konsens w stawianiu pytań. Grupa Konsultacyjna „Kościół i 
Naród Żydowski” powzięła w Jerozolimie w roku 1977 postanowienie, 
by spotykać się na obrady nie co dwa, lecz ćo cztery lata, a w  tak zwa
nym międzyczasie nad swoimi projektami pracować miały grupy regio
nalne. Tym tłumaczy się, że ostatnie obrady odbyły się w 1981 roku, 
miejscem gdzie się odbyły był Londyn. Najważniejszy punkt porządku 
dziennego stanowiła niewątpliwie sprawa wytycznych do żydowsko— 
chrześcijańskiego dialogu. Tycząca się tej sprawy uchwała — po powtó
rnej wyczerpującej dyskusji i wprowadzeniu do tekstu szeregu zmian — 
ostatecznie uchwalona została prawie jednomyślnie przy udziale tak 
Żydów, jak i arabskich i żydowskich chrześcijan. Powitać należy fakt 
zainaugurowania w  Kościołach bardzo szeroko zakrojonej dyskusji nad
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tymi wytycznymi. W swym ostatecznym ujęciu dyskusja ta skoncentro
wana jest na pięciu zagadnieniach:
1. Wstępne uwagi o znaczeniu dialogu;
2. Na drodze do chrześcijańskiego zrozumienia judaizmu;
3. Autentyczne świadectwo chrześcijańskie;
4. Antysemityzm stałą troską chrześcijańsko—żydowskiego dialogu;
5. Znaczenie Izraela jako kraju.

Wytyczne powyższe zawierają ważne, ku przyszłości skierowane, 
wypowiedzi teologiczne, o trwałym znaczeniu przymierza Boga z Izrae
lem, o faiyzeuszach, rabinackim żydostwie jako ekumenicznym partne
rze Kościoła, i o zasadniczym znaczeniu kraju Izrael.

Podczas obrad złożono sprawozdania na temat aktualnej współ
pracy chrześcijańsko — żydowskiej w  różnych krajach i regionach. 
Szczególnie imponujące było sprawozdanie z Izraela, gdzie odbywa się 
mnóstwo ważnych dialogów, i ze Stanów Zjednoczonych, gdzie coraz 
częściej w  skład rad kościelnych poczynają wchodzić przedstawiciele 
gmin żydowskich i gdzie plony dialogu bardzo intensywnie wprowa
dzane są w  życie na płaszczyźnie college’u, uniwersytetu i wspólnoty 
lokalnej. Istotną rolę w  wielu sprawozdaniach odgrywały pytania co do 
znaczenia państwa Izrael, co do nowych form antysemityzmu i inter
pretacji holokaustu.

W dalszym ciągu w grupach roboczych omawiano następujące te
maty: 1. Sprawa stosunku do innych religii a zwłaszcza do islamu; 2. 
Sprawa rozpowszechnienia i dyskusji wytycznych w Kościołach; 3. 
Przygotowanie Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w 1983 roku. Grupa osta
tnia obradowała nad tym, jak dobierać należy gości reprezentujących 
religie światowe oraz nad sprawą odpowiedniego zorganizowania 
współudziału tych gości w  przygotowaniu Zgromadzenia Ogólnego i 
jego przeprowadzeniu.

Kulminacyjnym punktem konsultacji była rozmowa między Dawi
dem Hartmanem (Jerozolima) i Paulem van Burenem (Boston), dotyczy
ła ona, w  wyniku holokaustu powstałych różnic w  podejściu Żydów i 
chrześcijan do postulatów stworzenia, objawienia, przymierza i miło
ści. Promieniująca z tego, co Hartman mówił, prawowierna żydowska 
duchowość okazała się dla słuchaczy wzruszającym przeżyciem. Świat 
żydowskiej wiary przedstawiony został przez Hartmana bardzo żywo i 
nie bez uwzględnienia, jak to ocenił van Buren, tego, co łączy go z inny
mi religiami.

Ostatnie posiedzenie Żydowsko— Chrześcijańskiej Grupy Konsul
tacyjnej ŚRK zajęło się w sposób bardzo konsekwentny w  roku 1984 w 
Stanach Zjednoczonych (Harvard University) następującym tematem: 
„Religijny pluralizm — jego znaczenie i granice” . Oto co czytamy we 
wspólnym oświadczeniu: „Odrzucamy fanatyzm i bigoterię zarówno 
wewnątrz naszych wspólnot jak i we wzajemnych naszych stosunkach. 
Fanatyzm ten i bigoterię uznajemy raczej za symptony niepewności niż 
siły wiary (...). W świecie, w którym występują różne przekonania w 
sprawach wiary musimy być gotowi do tego, by innych słuchać i do in
nych mówić. Jako wierzący w  jednego i tego samego Boga modlimy się: 
»Boże! Panuj i trzymaj na wodzy nasze słowa, nasze myśli i nasze po
stępowanie!« n . 11

11 Por. „Current Dialogue” 1985 nr 8 s. 19—22 (World Council of Chruches: Dialogue 
with People of Living Faiths and Ideologies).
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n. Antysemityzm i holokaust jako korzenie dialogu chrześcijańsko- 
-żydowskiego

Dialog ekumeniczny między Żydami i chrześcijanami wziął swój 
początek z misji wśród Żydów i ona jest jego pierwszym źródłem. Dru
gie źródło tego dialogu to współpraca między Komitetem Tymczaso
wym Światowej Rady Kościołów (genewskim biurem dra Visser’t Hoof- 
ta) i Światowym Kongresem Żydowskim (z jego sekretarzem general
nym dr G. Riegnerem, mającym swoją siedzibę także w Genewie). Vis- 
sert Hooft i Riegner pragnęli przyjść z pomocą żydowskim uchodźcom i 
zwrócić uwagę opinii publicznej — zwłaszcza w  USA —  na masowe 
mordy Żydów w niemieckich obozach koncentracyjnych. Podjęte przez 
nich zabiegi nie przyniosły niestety większych rezultatów, doprowadzi
ły jednak to tego, że pierwsze Zgromadzenie Ogólne ŚRK w Amsterda
mie (1948) intensywnie zajęło się sprawami antysemityzmu, powstania 
państwa Izrael i soteriologicznymi powiązaniami żydowsko— chrześci
jańskimi. Stopniowo, choć nie bez oporów, rozwijał się dialog z przed
stawicielami judaizmu. Po roku 1962 dialog ten uległ intensyfikacji i

Erzybrał bardziej skrystalizowane formy. Komisją „Wiara i Ustrój” 
RK podjęła ważne studium „Kościół a Naród Żydowski” , którego 

ostateczna wersja została przyjęta na posiedzeniu w Bristolu (Anglia) w 
1967 r. 12.

Od 1965 r. odbywają się regularnie, z częstym udziałem sekretarza 
generalnego ŚRK, konsultacje między przedstawicielami Światowej 
Rady Kościołów a reprezentantami światowych organizacji żydow
skich, które — z inicjatywy Światowego Kongresu Żydowskiego — 
utworzyły Międzynarodowy Komitet do spraw Konsultacji Międzyreli- 
gijnych. Komitet ten — należą doń takie organizacje, jak Światowy 
Kongres Żydowski, Rada Synagogalna Ameryki, Amerykański Komitet 
Żydowski, Liga Obrony przed Zniesławieniem ,,B’ riai B ’ rith” i Rada 
Żydowska w  Izraelu do spraw Stosunków Międzyreligijnych —  prowa
dzi negocjacje zarówno z Watykanem, jak i ze Światową Radą Kościo
łów i z różnymi światowymi związkami wyznaniowymi. W początko
wych konsultacjach brali także udział przedstawiciele Kościołów pra
wosławnych, anglikanów i luteranów, tak iż to właśnie w ich toku dojść 
mogło do stworzenia podstaw do późniejszych, rężnym specyficznym 
problemom poświęconych i na konfesyjnej płaszczyźnie odbywających 
się spotkań.

Po Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w Nairobi w 1975 roku pierwsza 
konsultacja odbyła się w lutym 1976 roku. W  jej toku, w oparciu o decy
zje Zgromadzenia Ogólnego, omówione zostały następujące zadania:

1. Dialog chrześcijańsko—żydowski prowadzony być winien na 
szerszej bazie pod względem konfesyjnym i regionalnym. Jak dotąd 
była to przeważnie tylko północnoatlantycka protestancka inicjatywa, 
co zresztą historycznie jest zrozumiałe. Dla chrześcijańskiej samoświa
domości czymś niesłychanie ważnym jest nie tylko judaizm czasów 
przedchrześcijańskich i czasów Jezusa. Równie ważny jest judaizm no
woczesny.

W szczególności intensywniej niż dotąd ubiegać by się należało o

12 Historię tego dialogu w ramach Światowej Rady Kościołów przedstawiam szczegóło
wiej w książce Von Vorurteilen zum Verständnis, op.cit. Por. też: Jewisch—Christian Dia
logue —  six Years of Christian—Jewish Consultations, Genewa 1975.
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kontakt z Kościołami prawosławnymi. Prawosławni żyją często w  bar
dzo bliskim sąsiedztwie gmin żydowskich. Między prawosławnymi i ży
dowskimi nabożeństwami widać duże podobieństwu, choć skądinąd 
właśnie z prawosławnej liturgii Wielkiego Tygodnia wynikają dla Ży
dów poważne problemy (to ona właśnie przyczyniała się ongiś do stra
szliwych pogromów Żydów!) Jezus z Nazaretu, jako człowiek, u prawo
sławnych przesłonięty zostaje przez Chrystusa Zmartwychwstałego, a 
przecież dla Żydów Jezus to ktoś, kogo najwyżej uznać można za oczeki
wanego Mesjasza. Jednak dzieło stworzenia, patriarchowie i przesłanie 
proroków nie przestają, mimo wszystko, być wspólnymi częściami składo
wymi tradycji, czymś w  świetle czego tak Żydzi, jak i prawosławni zasta
nawiać się mogą nad problemami i zadaniami współczesnego świata.

Jednocześnie zachodzi potrzeba wciągnięcia do dialogu na szerszą 
skalę niż to dotychczas było praktykowane chrześcijan afrykańskich i 
azjatyckich. W  krajach afrykańskich żyje co prawda niewielu Żydów, 
ale tamtejsi chrześcijanie lubią hebrajską Biblię i czują się ściśle związani 
z hebrajską kulturą, jako że wykazuje ona wiele podobieństwa z ich ro
dzimą kulturą afrykańską. Nowoczesny judaizm z całą pewnością może 
być dla tych chrześcijan ważnym partnerem rozmów w kwestiach wiary.

2. Jako sprawa pierwszoplanowa dla przyszłej teologicznej pracy 
wysunęło się pytanie co do chrześcijańsko—żydowskiej tradycji doty
czącej dzieła stworzenia w jej konfrontacji ze współczesną nauką i te
chniką. Na potrzebę wspólnego zajęcia się tym właśnie tematem wska
zali profesorowie: David Hartman z Uniwersytetu Hebrajskiego w  Je
rozolimie, Krister Stendahl, dziekan Divinity School na Uniwersytecie 
Harwardzkim oraz dr Lukas Vischer ze Światowej Rady Kościołów. 
W okresie między zgromadzeniami ogólnymi w Uppsali (1968) i w Nai
robi (1975) doszło do wielkiego przewartościowania w  ocenie stosunku 
człowieka do dzieła stworzenia. Szło ono drogą od optymizmu i nadziei 
do pesymizmu i zwątpienia. Andrć Dumas z nadzieją mówił w  Uppsali 
o nieskończonych możliwościach człowieka przy wykorzystaniu dzieła 
stworzenia, natomiast w Nairobi Charles Birch z naciskiem ostrzegał 
przed dalszym jego „eksploatowaniem” . Jak sprawić, aby przyrody'nie 
traktowano jak przedmiotu, którym wolno dowolnie manipulować, a 
zaczęto uważać ją za partnera będącego w posiadaniu przymiotów du
chowych? W  sposób zadziwiająca żywy w  oparciu o żydowską tradycję 
wyjaśnił to zadanie w Jerozolimie David Hartman.

Powstał plan, by do mieszanej grupy sześciu względnie ośmiu ży
dowskich i chrześcijńskich naukowców zwrócić się z prośbą o wspólne 
zajęcie się tą tematyką po to, by następnie mogły zasięgać u nich rady 
wspólnoty żydowskie i chrześcijańskie. Z kwestią stosunku do stworze
nia i przyrody ściśle związana jest przecież sprawa naszego życiowego 
standartu, naszej codziennej pracy, a także naszego wolnego czasu. 
Charles Birch stwierdził: „Sformułowanie w radykalny sposób na nowo 
programu naszej nauki i techniki jest czymś, co moim zdaniem można 
osiągnąć tylko w oparciu o radykalny przewrót w podejściu człowieka 
do przyrody (...) Trzeba poszukać odpowiedzi na pytanie, co oznacza 
jedność przyrody, człowieka i Boga w świetle nauki i szeroko pojęte
go ekumenizmu, ekumenizmu rozciągniętego także na afrykańskie i 
azjatyckie wyobrażenia kulturowe (...) Jeśli życzeniem naszym na
prawdę jest to, by tę naszą Ziemię zamieszkiwać, konieczna jest 
zmiana stosunku ludzi do tej Ziemi i stosunku jednych ludzi do dru-
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gich13.
Ponadto przedmiotem rozważań były możliwości kontynuowania 

chrześcijańsko— żydowskich rozmów w kwestii wiary. Okazało się, że 
strona chrześcijańska bardziej zainteresowana jest sprawą wiary i pra
wdy, stronę zaś żydowską bardziej absorbuje to, by możną było wspól
nie zająć się historią Kościoła i Synagogi. W przekonaniu Żydów wiara 
należy do sfery osobistego doświadczenia, doświadczeni^ osiągającego 
swój punkt kulminacyjny w  modlitwie Synagogi. Nabrała ona u nich si
lnego liturgicznego wydźwięku, ale w  przeciwieństwie do Kościołów 
chrześcijańskich nie została ujęta w  dogmaty. Dlatego tak z jednej, jak i 
drugiej strony dialog napotyka na trudności. Gdy idzie natomiast o 
sprawy historyczne, istnieje pilna potrzeba ich wyklarowania, albo
wiem w przeciwnym razie byłyby podstawy do obaw, że antysemityzm i 
inne tendencje negatywne będą nadal żywe, a z zadatków na pozytywne 
zmiany niewiele dobrego wyniknie. O tym, jak wielkie jest ciągle niebez
pieczeństwo chrześcijańskiego i nade wszystko świeckiego antysemityz
mu, mówił w  Jerozolimie ojciec E. Flannery, członek watykańskiej dele
gacji. Wśród historycznych tematów znaleźć się także powinna sprawa 
kontynuacji biblijnych studiów. Jakże wielkie są wśród chrześcijan roz
bieżności przy wykładaniu Biblii gdy idzie o zagadnienie znaczenia Izrae
la i judaizmu. Co zrobić, by uczeni żydowscy bardziej niż dotąd mogli się 
w tę pracę zaangażować? Dalej prowadzona być powinna praca nad „sie
demnastoma pytaniami” , praca którą zainaugurowano studium na temat: 
„Interpretacja Biblii a Bliski Wschód” . Jak dotąd nie doszło do wyciąg
nięcia z tej pracy żadnych wniosków i pozostało wiele pytań otwartych.

Strona żydowska zaczęła okazywać coraz większą skłonność do 
rozpatrywania wymienionego kompleksu zagadnień w  kontekście opu
blikowanych w  styczniu 1975 roku wytycznych Watykanu odnośnie 
stosunków chrześcijańsko—żydowskich: W  związku z tym powstało py
tanie: czy Światową Radę Kościołów również nie byłoby stać na wystą
pienie z podobnymi „Wytycznymi”? Przyznano, że ze względu na demo
kratyczną strukturę ŚRK, trudniej przychodzi jej wypracowanie wiążą
cych wytyczny ch —  opinie Kościołów członkowskich są przecież w  tej 
materii bardzo rozbieżne — mimo wszystko jednak o zadaniu tym ŚRK 
nie powinna zapominać. Dobrze byłoby, mówiono, ażeby grupy z róż
nych części świata przeanalizowały wytyczne będące w posiadaniu po
szczególnych Kościołów członkowskich i przestudiowały występujące 
w nich zbieżności i rozbieżności, po to, by następnie skupić się w swej 
pracy nad tym, co do czego zdania są podzielone.

Żydowski przewodniczący Komitetu Chrześcijańsko— Żydowskie
go, rabin Joseph Lookstein, nie zawahał się wystąpić z pomysłem wyty
cznych współpracy żydowsko-chrześcijańskiej, wytycznych, które po
winny by zostać opracowane i które stać by się mogły miernikiem po
stępu chrześcijańsko—żydowskiego zbliżenia. Gdyby powstało coś ta
kiego, byłby to na pewno wielki lank naprzód na drodze do wzbogace
nia dotychczasowych wyłącznie „wewnątrzkościelnych” wytycznych. 
Stać nas było na wspólne raporty o dialogu. Dlaczego zatem nie mieli
byśmy się także pokusić o takie dokumenty, które tyczyłyby się naszego 
pokrewieństwa i naszych wspólnych zadań?

13 Cyt. za: H.Krüger (red.): Jesus Christus befreit und eint. Vorträge von der Fünften Vol- 
Iversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi (Beiheft zur „Ökumeni
schen Rundschau” nr 30), Frankfurt/M. 1976, s. 106nn.
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3. Zatroszczyć się trzeba o to, by rozwinęła się na szeroką skalę 
wymiana informacji w  sprawach politycznych i społecznych przy szcze
gólnym uwzględnieniu problemu praw ludzkich i prawa do swobodne
go wyznawania religii. Koniecznie znaleźć należy drogę wspólnego 
działania w  tych sprawach.

W  Jerozolimie przedłożony projekt, już w  1977 roku wzięty został 
„na warsztat” w  Zurychu. Chodziło o chrześcijańsko—żydowską kon
sultację na temat: „Przyroda, nauka i technika w żydowskiej i chrześci
jańskiej tradycji” , konsultację w  ramach której współpracuje trzech ży
dowskich i czterech chrześcijańskich naukowców .

Powielony raport przedstawiony został innym partnerom dialogu 
— muzułmanom, hinduistom, buddystom itd. — a zwłaszcza Grupie 
Roboczej do spraw Kościoła i Społeczeństwa ŚRK. Chodziło o to, by do
starczyć bodźca do opracowywania podobnych projektów i właśnie w 
tym zakresie przyczynić się do realizacji programu SRK zmierzającego 
do powstania „sprawiedliwego i bardziej zdolnego do przetrwania spo
łeczeństwa” . Raport ten pomyślany był także jako przyczynek do przy
gotowania w  Bostonie ważnej konferencji ekumenicznej na temat 
„Wiary, nauki i przyszłości” (1979).

Następna wielka konsultacja chrześcijańsko— żydowska na temat 
dialogu odbyła się latem 1980 roku w Toronto i zajęła się tematem: 
„Kryzys współczesności” 14 15. Co chrześcijanie i Żydzi — postawiono na 
jej forum pytanie —  tak z osobna jak i wspólnie, i o ile to byłoby możli
we zjednoczeni z innymi religiami, byliby w  stanie zrobić dla przezwy
ciężenia w  naszych czasach występującego kryzysu? Partnerami roz
mów m.in. byli: Emil Fackenheim, Peter Berger, Pineus Peli, Burgess 
Carr. Chodziło przede wszystkim o to, jak w  naszym coraz bardziej 
przez terror —  terror tak indywidualny jak i państwowy —  a także 
przez wojny i wojny domowe zagrożonym świecie zachować by było 
można wolność myślenia i działania oraz religijny i kulturalny plura
lizm? Pierwszoplanowym celem przestało już,być to, by doprowadzić do 
dyskusji Żydów i chrześcijan na temat ich historii, wiary, wzajemnych 
konfliktów i uprzedzeń. Od Zgromadzenia Ogólnego w  Nairobi sprawą 
najważniejszą jest to, by wspólnie móc zwrócić się ku problemom dzi
siejszego świata. W  poczuciu wspólnej odpowiedzialności za, na ogól
noświatową skalę zakrojone, zadania jedna i druga strona poczyna 
mieć nadzieję, że da się coś zrobić gdy idzie o przezwyciężenie wzajem
nych, ciągle bardzo poważnych kontrowersji.

Na konferencji w  Toronto strona żydowska poddała ostrej krytyce 
oświadczenie Komitetu Naczelnego ŚRK w sprawie Jerozolimy. Stwie
rdzono, że powstało ono bez jakiejkolwiek konsultacji za stroną żydow
ską i że nie uwzględnia powszechnego przekonania narodu żydowskie
go na całym świecie o jedności Jerozolimy jako stolicy państwa Izrael. 
Jedynie dla Żydów — podniesiono w  tej krytyce — Jerozolima była i 
jest miastem wiecznym, ośrodkiem ich duchowości, centralnym pun
ktem ich na tysiąclecia zakrojónej nadziei. I przypomniano chrześcijań
skim partnerom tekst przez SRK opublikowanych „Wytycznych do dia
logu” z 1979 roku, tekst, który m.in. stwierdzał co następuje: Wielka 
uwaga, z jaką traktują samoświadomość swych sąsiadów sprawia to, iż 
chrześcijanie zdolni są lepiej wypełniać przykazanie: »N ie mów fałszy-

14 Por. „Newsletter The Church and the Jewish People” 1/1977 s. 5.
15 Por. „Current Dialogue” , op.cit. 1980/81 nr 1 s. 8.
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wego świadectwa przeciw bliźniemu swemu«” . Strona chrześcijańska 
przyrzekła wówczas swym żydowskim partnerom, że w  przyszłości 
SRK zawsze konsultowała będzie z nimi swe oświadczenia1 .

W  maju 1981 roku Światowa Rada Kościołów ogłosiła oświadcze
nie w sprawie sytuacji w Libanie, oświadczenie, które znów krytyko
wało Izrael i znów zredagowane było bez zasięgnięcia opinii strony ży
dowskiej. Również gdy idzie o Watykan, ma strona żydowska podobne 
problemy. Cokolwiek by jednak powiedzieć o wszystkich tych „awa
riach” , można stwierdzić, że dziś zarówno Światowa Rada Kościołów 
jak i Waty kein gotowe są poważnie traktować inne religie jako strony 
dialogu i konsultować się z nimi przy swoich politycznych i teologicz
nych oświadczeniach. Ale zrozumienie potrzeby poważnego podcho
dzenia do „wytycznych dialogu” to coś, co ciągle jest wielką nowością i 
właśnie fakt tej nowości sprawia, że realizacja nowej postawy ciągle na 
różnych płaszczyznach napotyka na trudności. Przy negocjowaniu w 
1980 roku w  Londynie wytycznych chrześcijańsko —  żydowskiego dia
logu współuczestniczyli poważni przedstawiciele Międzynarodowego 
Komitetu Żydowskiego. Był to nie lada krok naprzód jeśli pamiętać, że 
uprzednio przy opracowywaniu tematu: „Kościół i Naród Żydowski” 
chrześcijanie obywali się najczęściej bez udziału żydowskich partnerów.

UL Poszczególne wyznania chrześcijańskie i ich dialog z judaizmem na
tle ruchu ekumenicznego

W ostatnich latach byliśmy świadkami nasilenia się ruchu na rzecz 
dialogu między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi a judaizmem. 
Rozmaite są powody tego zjawiska. Faktem jest wielkie zróżnicowanie 
problemów, problemów teologicznych, historycznych oraz społecznych 
w każdym kraju i każdym Kościele. Niektóre z Kościołów — ną przy
kład prawosławny albo luterański — gotowe są spotykać się z Żydami 
w ramach Światowej Rady Kościołów, ale równocześnie widzą też po
trzebę dodatkowych kontaktów na płaszczyźnie regionalnej a nawet i 
konfesyjnej. Sprawozdania z poszczególnych spotkań informują nas o 
motywach, z jakich doszły one do skutku, a także wskazują na ich zna
czenie. Z całą pewnością w wielu przypadkach impulsu do kontaktów 
dostarczyła działalność ŚRK, jednak w  toku ekumenicznych imprez po
twierdziło się, że po to, by uporać się z aktualnymi problemami i zada
niami, obok kontaktów o charakterze ekumenicznym, zachodzi też po
trzeba kontaktów regionalnych względnie konfesyjnych. Bywały przy
padki, że spotkania lokalne i regionalne stawały się punktem wyjścia 
poważnych ekumenicznych imprez.

1. Już w  styczniu 1972 r. doszło w  Nowym Jorku do spotkania gre
cko—prawosławnych i żydowskich naukowców, zorganizowane ono 
zostało z zachęty arcybiskupa Iakovosa i reprezentującego Amerykań
ski Komitet Żydowski rabina Marka Tanenbauma, którzy obaj osobiś
cie wzięli udział w tym „jedynym w swym rodzaju międzyreligijnym 
kolokwium16 17. W  zagajeniu arcybiskup Iakovos podkreślił, że żydowsko-

16 O p .c it .  s. lO n .

17 S z c z e g ó ło w ą  d o k u m e n ta c ję  z  t e g o  k o lo k w iu m  d a je  n u m e r  s p e c ja ln y  „J o u rn a l o f  E c u 

m e n ic a l  S tu d ie s ” : Orthodox Christian—Jewisch Dialogue, 1976 n r  4 ( je s ie ń ),  T e m p le  

U n iv e r s i t y ,  P h i la d e lp h ia ,  P a . 19122, U S A .
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-chrześcijańska tradycja nie tylko jest podstawą zachodniej cywilizacji, 
lecz stanowi także —  zwłaszcza w  przekonaniu Amerykanów — wspól
ny punkt wyjścia teologii i moralności. Dlatego jest bardzo ważne, by 
wbrew wszelkim dotychczasowym antysemityzmom i antychrystianiz- 
mom Żydzi i chrześcijanie potrafili znaleźć między sobą wspólny język. 
My chrześcijanie Zachodu czujemy się winni tego, że obciążaliśmy Ży
dów odpowiedzialnością za ukrzyżowanie Chrystusa, przyczyniając się 
przez to do dokonanej przez nazistów zbrodni ludobójstwa na narodzie 
żydowskim. Greckie i w  ogóle wschodnie prawosławie okazało się jed
nak zawsze religią pełną serdeczności i ludzkości, religią, w  ramach 
której antysemityzm nie mógł się rozplenić. Celem, któremu niniejsze 
kolokwium winno służyć jest to, byśmy się nawzajem lepiej poznali, je
dni drugich poinformowali o własnej historii, własnej nauce wiary, 
własnych obyczajach, tudzież świadectwie składanym o Jedynym Bogu. 
Korzenie ruchu ekumenicznego tkwią w  Starym Testamencie: wedle 
obydwu Testamentów i obydwu tradycji skrucha stanowi źródło odno
wy. O tych wywodach arcybiskupa Jakovosa da się powiedzieć, że w  ca
łym tego słowa znaczeniu skierowane były ku przyszłości i mogą jeszcze 
mieć poważny wpływ na postawę prawosławnych Kościołów.

Rabin Marek Tanenbaum w swym expose z naciskiem nawiązał do 
swobód religijnych, z jakich korzystali Żydzi w  czasach hellenistycz
nych, do intelektualnych i duchowych wpływów chrześcijan na Żydów 
i na odwrót oraz pomocy okazywanej* Żydom w okresie panowania hit
leryzmu przez Grecki Kościół Prawosławny. Nie obeszło się w  jego wy
stąpieniu bez wspomnienia tradycji antyżydowskich nauk i modlitw z 
jednej jak również i tendencji antychrześcijańskich z drugiej strony, ale 
stwierdził on przy tym, że jedno i drugie musi być przezwyciężone. 
W  swym charakterze strażników wielkich kultur i ideałów Grecki Koś
ciół Prawosławny i Żydzi wspólnie stawić winni czoło kryzysowi jedno
stki i społeczeństwa i wspólnie zabiegać o powstanie autentycznie ludz
kiego społeczeństwa.

W ramach kolokwium, po pierwsze, naświetlona została przez dwu 
referentów —  jednego żydowskiego i drugiego chrześcijańskiego —  ca
łość historii grecko—prawosławno—żydowskich stosunków. Po drugie, 
również w  ramach chrześcijańsko—żydowskiego „dwugłosu” , mowa 
była o Nowym Testamencie widzianym przez pryzmat żydowsko- 
-chrześcijańskich relacji. Po trzecie, krytycznej analizie poddano spra
wę korelacji religii i nacjonalizmu w państwie bizantyjskim i świecie 
dzisiejszym. I po czwarte, poruszona została jakże ważna dla prawosła
wnych chrześcijan i Żydów kwestia kultu religijnego, zwłaszcza sprawa 
wielkiego żydowskiego wpływu na liturgię prawosławną, przy czym w 
toku rozmów nie uchylono się od rozważenia także bardzo trudnych 
pytań. Rzucało się w  oczy, że przy omawianiu wszystkich tych tematów 
uwzględniana była tak specyfika żydowsko—prawosławnych stosun
ków, jak i dla wszystkich chrześcijan istotne pytania dotyczące chrześ
cijańskiego i żydowskiego sposobu rozumienia Biblii. Wszyscy prele
genci rekrutowali się spośród, bynajmniej nie tylko w  fachowych ko
łach Ameryki, Grecji i Izraela, znanych uczonych. Jeden z prawosław
nych ekspertów od wiedzy o Nowym Testamencie rozwinął tezę, że z 
uwagi na eklezjologiczne i chrystologiczne implikacje nowotestamento- 
wej doktryny absolutnie nie do przyjęcia są jakiekolwiek próby umniej
szania „wyjątkowości Kościoła jako mesjanicznego ludu Bożego” i 
tego, że chrześcijański Kościół „stał się nowym prawdziwym Izrae-
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lern” . Jednak uznanie takiego stanu rzeczy bynajmniej nie powinno 
prowadzić do antysemityzmu. Wprost przeciwnie, wszelki antysemi
tyzm winien być potępiony i także z hymnów i tekstów liturgicznych 
usunąć należy wszelkie antyżydowskie formuły18.

Co się natomiast tyczy żydowskiego „nowotestamentowca” Jakuba 
Agusa, specjalisty w  zakresie rabinackiego judaizmu, to podniósł on z 
naciskiem, że „nauka Jezusa nie żądała odrzucania judaizmu i żydow
skiego narodu” i im lepiej poznajemy apostolską wspólnotę na terenie 
Jerozolimy, tym dobitniej stwierdzamy, że nie przewidywała ona ja
kiejkolwiek „eliminacji” Izraela. Okazuje się, że przejawy nowotesta- 
mentowego antyjudaizmu wywodzą się dopiero z powolnego przejścia 
w latach 65— 135 po Chr. tradycji ewangelicznej z kręgu żydowskiej w 
krąg hellenistycznej kultury. A  żydowscy znawcy nie wzdragają się re
windykować Nowego Testamentu dla judaizmu, by przedstawić chrześ
cijaństwo jako etap przygotowawczy do niebiańskiego Królestwa.

Takie oto były punkty ciężkości obszernego wywodu Agusa: rozwi
nął on zalążki żydowskiej teologii chrześcijaństwa. Z uwagi na przy
szłość ludzkości winniśmy —  stwierdził on —  podtrzymywać to co nas 
w sferze ducha łączy: to jest droga do przezwyciężenia dzielących nas 
rytualnych i historycznych różnic.19.

Obok wywodów na temat stosunku nacjonalizmu do religii niezwy
kle ważne i interesujące były wystąpienia podnoszące wpływ kultu ży
dowskiego na kształt nabożeństwa prawosławnego. Z tego, co w  sposób 
jakże wyczerpujący na ten temat podczas kolokwium zostało powie
dziane, jedynie bardzo pobieżnie zdać tu możemy sprawę. I tak okazało 
się, że świątynia jerozolimska, synagogalne nabożeństwo i żydowski 
kalendarz miały istotny wpływ na ukształtowanie się prawosławnej li
turgii. „W  żywym dramacie prawosławnej liturgii tkwią bardzo liczne 
żydowskie elementy pobiblijnego pochodzenia” 20, przy czym wielką 
rolę w  obydwu tradycjach odgrywa liturgiczne wysławianie męczenni
ków i świętych. Także i gdy idzie o sakramenty i wielkie święta z nie
dzielą włącznie, okazuje się że mają one pewne korzenie w  judaizmie.

Cerkwie tak jak synagogi zwrócone są ku wschodowi. Rozgranicze
nie kapłanów i ludu w  cerkwiach prawosławnych i fakt występowania 
ikonostasu to rzeczy nawiązujące do struktury żydowskiej świątyni. 
Wiele w  prawosławnych cerkwiach używanych symboli wywodzi się ze 
Starego Testamentu. Za każdym razem, gdy prawowierni Żydzi i chrze
ścijanie składają sobie nawzajem wizyty na nabożeństwach —  fakt nie
stety zachodzący bardzo rzadko — jedni i drudzy zaskoczeni są, nieza
leżnie od zasadniczych różnic, zauważyć się dającymi, daleko idącymi, 
podobieństwami. Jednak skonstatować wypada, że podobnie jak to ma 
miejsce w anglikanizmie obok konstruktywnych, a często przeoczanych 
świadectw chrześcijańsko-żydowskich związków, i w prawosławiu 
stwierdzić można obecność antyżydowskich akcentów w niektórych 
hymnach, modlitwach i obyczajach21.

Na zakończenie kolokwium doszło do przyjęcia wspólnych zaleceń. 
M.in. powołany został komitet mający się zająć przygotowaniem nastę
pnego kolokwium grecko—prawosławnych i żydowskich uczonych. I

18 O p .c it .  s. 77n. (T h e o d o r e  S ty l ia n o p o u lo s ) .

19 O p .c it .  s. 87 i  95n.

20 O p .c it .  s. 144.

21 O p .c it .  s. 117— 154.
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ustalono, że wspólna grupa studyjna (czy też większa ilość takich grup) 
kontynuować ma studiowanie następujących tematów:

a) Bizantyńska historia przy specjalnym uwzględnieniu stosunków 
między Żydami i chrześcijanami. Na Zachodzie do historii tej podcho
dzi się po macoszemu lub wręcz jest ona ignorowana, tak iż zachodzi 
pilna potrzeba nadrobienia zaniedbań.

b) Rola, jaką mniejszości o szczególnym dziedzictwie, odgrywają w 
pluralistycznym społeczeństwie. Całkiem specjalnie rozpatrzony ma 
być przy tym problem rozdziału państwa i Kościoła w  USA oraz sprawa 
powiązania wiary i polityki w Grecji i ewentualnie także w  Izraelu. 
Przy tym uwzględnić także należy sprawę stosunku diaspory do ducho
wej i umysłowej specyfiki kraju osiedlenia.

c) Żydowskie i grecko—prawosławne zapatrywania na Biblię (Sta
ry Testament i literatura hebrajska).

d) Grecko—prawosławny naukowiec i przedstawiciel Amerykań
skiego Komitetu Żydowskiego (American Jewish Committee) wspólnie zająć 
się mają rozbiorem grecko—prawosławnej liturgii w imię skorygowania wy
stępujących w  niej wrogich „wypadów” przeciw narodowi żydowskiemu.

Na konferencji w Jerozolimie — chodzi o zorganizowaną przez 
ŚRK w czerwcu 1977 r. konsultację „Kościół i Naród Żydowski” — 
pierwotnie planowane było poruszenie sprawy postawy prawosław
nych chrześcijan wobec judaizmu, nie doszło to jednak do skutku z po
wodu politycznych napięć na Bliskim Wschodzie i protestanckiej 
„przewagi” na tej konferencji. W  oparciu o swe tysiącletnie doświad
czenia na terytorium Ziemi Świętej egzystujące starożytne i czcigodne 
Kościoły prawosławne wolą nie angażować się politycznie i lękają się 
niewłaściwego potraktowania z politycznych powodów. Nie są one tak
że skłonne przystępować do dialogu, którego inicjatywa wychodzi ze 
strony protestanckiej czy w ogóle zachodniej. Mają bowiem one nieba
gatelne powody, by do zachodniego chrześcijaństwa odnosić się podej
rzliwie, jako że wielokrotnie były znieważane w czasach wypraw krzy
żowych i źle traktowane przez zachodnich misjonarzy także później. 
Podobnie jak Żydzi, prawosławni chrześcijanie są bardzo pamiętliwi. 
Pewien biskup prawosławny z Bliskiego Wschodu wyraził się, że 
wschodnio—prawosławnemu Kościołowi przypadło w udziale paść 
ofiarą trzech „ krucjat” : po pierwsze — „krucjaty” islamu w VII wieku; 
po drugie —  w wiekach X I—X II krucjat zachodniego chrześcijaństwa 
kontynuowanych następnie przez zachodnie misje; po trzecie —  „kruc
jaty” judaizmu odbywającej się pod szyldem państwa izraelskiego, 
kwestionującej pozycję Kościołów prawosławnych. Do tych trzech 
przeciwników —  ciągnął on — także i dziś Kościoły prawosławne nie 
przestają nieufnie się odnosić. Mimo wszystko jednak tak na terenie 
Izraela, jak i w  Europie torują sobie drogę, dające powód do optymiz
mu, a przez Światową Radę Kościołów popierane, inicjatywy. Dwie z 
nich krótko zostaną tu przez nas omówione:

a) Teologiczna Wspólnota Badawcza (Theological Research Frater
nity) w  Jerozolimie, zrzeszająca teologów protestanckich, katolickich i 
prawosławnych, wysłuchała w 1977 roku wykładu arcybiskupa armeń
skiego S. Ajamiana na temat „Naród, kraj i wiara widziane w perspek
tywie chrześcijańskiej” 22. W wykładzie wskazał on na to, że teologia pra

22 W y k ła d  p o w ie lo n y  p r z e z  E c u m e n ic a l  T h e o lo g ic a l  R e s e a r c h  F r a t e r n i t y  in  Is r a e l ,  P .O .B . 

249, J e ru s a le m , Is ra e l.
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wosławna jak najbardziej skłonna jest uznać ścisłą korelację zachodzą
cą między wartościami reprezentowanymi przez kraj, wiarę i kulturę. 
I wyciągając z tego wniosek stwierdził, że Kościoły prawosławne mają 
zrozumienie dla korelacji wartości kraju, wiary i kultury w judaizmie.

Tenże sam arcybiskup Ajamian w wykładzie swym wskazał także i 
ną to, że gdy idzie o podejście do Żydów zachodz# istotne różnice mię
dzy Kościołami przed- i pochalcedońskimi. Z chrześcijańską władzą 
państwową związane Kościoły czasów Konstantyna i Justyniana oka
zały się nietolerancyjne zarówno wobec nie chcących się ugiąć przed 
imperialistycznymi roszczeniami Kościołów prawosławnych, jak i wo
bec traktowanych jako obce ciało w społeczności chrześcijańskiej Ży
dów. Zdaniem Ajamiana wedle armeńskiej teologii nowy Izrael nie 
uzurpuje sobie prawa do zastąpienia dawnego ludu Bożego, dawnego 
Izraela. Uważa on się za adoptowane dziecko jednego i tego samego 
Boga i gotowy jest dzielić prawo dziedzictwa z tegoż Boga dzieckiem 
rodzonym 23.

Prawo — ciągnął Ajamian —  do dziedziczenia własnego kraju to 
prawo, którego Kościół Armeński nigdy staremu Izraelowi nie odma
wiał, albowiem Królestwo, o którego nadejście się modlimy, nie jest 
Królestwem tego świata. Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba podobało się 
zawrzeć przymierze z wybranym ludem, lud ten przyjąć do swego Kró
lestwa, przy czym wybór Izraela rozszerzony został następnie na naro
dy pogańskie. Prawowitego Królestwa Bożego nie wolno jednak mie
szać z nieprawowitymi królestwami tego świata — rzymskim, bizanty
ńskim, arabskim.

Czynniki, na które Ajamian kładzie akcent, to koncepcja diecezji 
jako niezależnej jednostki, zasada kolegialności jako baza zgromadzeń 
regionalnych i ekumenicznych oraz narodowe oblicze Kościoła lokalne
go. Wreszcie dochodzi on do wniosku, że teoria i praktyka zastąpienia 
(substytucji) dawnego wybranego ludu Bożego przez nowy i wyłączenie 
tego dawnego ludu od zbawienia to następstwo cezaropapizmu.

„Kościelny nacjonalizm” — kontynuuje swą myśl Ajamian — to 
rzecz czerpiąca inspirację z Biblii i coś, co stwarza podstawy dla jakże 
istotnego dla procesu dialogu paralelizmu między postawą chrześcijań
ską i żydowską. Dialogu tego w  żadnym przypadku nie powinny prze
słonić antyżydowskie uprzedzenia, których źródłem najczęściej było 
dążenie władców do zaprowadzenia na obszarze ich panowania jedno
litej religii. W fakcie ocalenia Izraela Kościoły prawosławne widzą dowód 
tego, że Bóg dotrzymuje Izraelowi danego przyrzeczenia i modlą się do 
Wszechmogącego o to, by Jego Królestwo nastało dla wszystkich ludów24.

Powyżej w  wielkim skrócie wyłuszczony tok rozumowania armeń
sko—prawosławnego teologa na pewno jest bardzo hipotetyczny i nie 
daje odpowiedzi na wiele pytań. Nie można jednak zaprzeczyć, że za
chodnim chrześcijanom przy takim spojrzeniu na Izrael otwierają się 
nowe całkiem perspektywy. Ze względu na stan napięcia w  blisko
wschodnim konflikcie głos ten jak dotąd pozostaje bez większego odze
wu, jednak przyjęty być winien bardzo poważnie.

b) Z chwilą gdy w  1976 roku dyrektor prawosławnego Cetrum w 
Chambesy k. Genewy, biskup Damaskinos Papandreou wygłosił w  Zu
rychu wykład na temat: „Absolutystyczne roszczenia dwu religii —

23 O p .c it .  s. 5.

24 O p .c it .  s. 7.
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chrześcijaństwa i judaizmu —  czyli o konieczności ich dialogu” 25 oraz 
gdy rozwinęły się kontakty z Międzynarodowym Komitetem Żydow
skim do Spraw Międzyreligijnej Konsultacji, w  szwajcarskiej Lucernie 
w dniach 16— 18 marca 1977 roku doszło do pierwszego prawosławno- 
-żydowskiego posiedzenia konsultacyjnego. Prawosławni chrześcijanie 
z Europy Zachodniej i Grecji przystąpili wraz z Żydami do pracy nad 
tematem: „Zakon w  ujęciu chrześcijańsko—prawosławnym i żydows
kim” . Zagajając tę konsultację biskup Damaskinos podniósł, że w 
Chambesy w  grudniu 1976 r. odbyta Konferencja Ogólnoprawosławna 
wystąpiła z zachętą do tego rodzaju dialogów i chodziło jej przy tym o 
to, by znikły wszelkie przejawy fanatyzmu i w  miejsce ich wzmocniła 
się atmosfera pojednania, pokoju i wolności. Patriarcha Dimitrios zaa
pelował do wszystkich ludzi w swoim bożonarodzeniowym orędziu w 
1976 r. o obronę religijnej wolności i tolerancji.

W toku obrad wnet okazało się, że gdy idzie o zrozumienie Tory 
(Zakonu), to teologowie prawosławni i żydowscy mają sobie wiele do 
powiedzenia. W odróżnieniu od tego, co przez długie wieki miało miejs
ce w  teologii Zachodu, teologia prawosławna nie traktuje Zakonu i 
Ewangelii jako rzeczy sobie przeciwnych, lecz jako uzupełniające się 
nawzajem. Prawosławni Ojcowie Kościoła — stwierdzono —  nie tyle 
zajmowali się kwestią usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem, co 
zagadnieniem przekształcenia (anaplasis) i przemiany (metamorphosis) 
człowieka przez Chrystusa i w  Chrystusie: przykładu na to dostarcza Ata
nazego „De incarnatione verbi” . Zakon jako część jednego i tego samego 
Pisma Św. to element Bożej ekonomii zbawienia człowieka. I nie ulega 
wątpliwości, że poprzez sięgnięcie do tego rodzaju nauk dialog chrześcija
ńsko—żydowski staje się niezwykle instruktywny. Głębokie i całościowe 
żydowskie zrozumienie Tory walnie do tego może się przyczynić.

Ustalono, że następna tego rodzaju prawosławno—żydowska kon
sultacja odbędzie się w  Grecji. Wybór Grecji na miejsce tego dialogu o 
tyle był ważny, że chodzi o jeden z najstarszych i najbardziej znaczą
cych krajów prawosławnych. Jest to kraj, w którym nie brak tak zwo
lenników jak i przeciwników tego rodzaju dialogu. Niestety, obok antyse
mityzmu w tradycyjnym wydaniu —  antysemityzmu zersztą nie tak bar
dzo silnego —  jest też w  Grecji antysemityzm w  nowym wydaniu. Bywa 
mianowicie, że z judaizmem i Izraelem utożsamiani są wśród prawosław
nych chrześcijan Grecji „apostołujący” Świadkowie Jehowy26. Tego ro
dzaju znak równania między Świadkami Jehowy a Żydami to całkowity 
absurd, Żydzi bowiem zdecydowanie odrzucają przez Świadków Jehowy 
prowadzone „misje” i nigdy z nimi nie sympatyzowali.

Wspomniana konsultacja odbyła się w  1979 r., ale nie w  Grecji, lecz 
w Rumunii. Poruszono na niej następujące tematy: 1. „Znaczenie Litur
g ii” , 2. „Człowiek w  pojęciu chrześcijańskim i żydowskim“ ; 3. „Bóg i 
człowiek” .

2. Pierwsza konsultacja anglikańsko—żydowska odbyła się w 
dniach 26—28 listopada 1980 r. w  Anglii i dotyczyła tematu: „Prawo i

25 O  w y k ła d z ie  t y m  in fo r m o w a łe m  w  a r ty k u le :  Aufgaben des ökumenischen christlich- 
-jüdischen Dialogs nach Nairobi, w :  „Ö k u m e n is c h e  R u n d s c h a u ” , F ra n k fu r t/ M . 1976 n r  4 

s. 504.

26 P o r .  Attitudes on Jews and Judaism, In s t i tu te  o f  J e w is h  A f f a i r s ,  L o n d o n ,  D e c e m b e r  

1976, s. 16 n.
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religia we współczesnym społeczeństwie27. Organizatorami konsultacji 
byli doradcy arcybiskupów Canterbury i Yorku i Międzynarodowy Ko
mitet Żydowski do Spraw Konsultacji Międzyreligijnych, a kierowni
ctwo spoczywało w  rękach arcybiskupa Yorku i głównego rabina An
glii. Dziewięciu uczestników żydowskich przybyło z Zachodniej Euro
py, Izraela i USA, a chrześcijańscy uczestnicy w liczbie dziesięciu osób 
poza jednym wyjątkiem (prof. Paul van Buren, Boston, USA) przybyli z 
Anglii. Trudno byłoby zatem mówić, a zwłaszcza gdy idzie o stronę an
glikańską, o na skalę światową zakrojonej reprezentatywności składu 
uczestników konsultacji. Można jedynie żywić nadzieję, że anglikanie z 
Anglii zainspirują pod tym względem resztę świata anglikańskiego. An
glikanie w  USA i Kanadzie zdążyli się już co prawda wcześniej zaanga
żować w dialogach chrześcijańsko—żydowskich, jednak ich partnerem 
nie był Międzynarodowy Komitet Żydowski, lecz różne krajowe stowa
rzyszenia żydowskie. Imprezę tę można zatem traktować jako pierwszą 
anglikańsko—żydowską konsultację z tego jedynie tytułu, że z obu 
stron wzięły w  niej udział bardzo wybitne osobistości. Pytania, jakie w 
toku konsultacji postawiono, były następujące:

a) Co to takiego jest prawowitość i konieczność obiektywnego pra
wa Bożego przy jego konfrontacji z etyką sytuacyjną?

b) Czy odrzucenie z pobudek religijnych, zbyt daleko idącej toleran
cji oznacza coś więcej niż tylko nawrót do religijnego tryumfalizmu 
(przynajmniej w  granicach społecznie akceptowanych)?

c) Czy Żydzi i chrześcijanie mają rozeznanie granicy dzielącej in
dywidualną osobistą wolność od prerogatyw państwa?

Trzy powyższe pytania uznali organizatorzy za sprawę ważniejszą 
od zajmowania się stosunkami między przedstawicielami obu religii w  
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Decyzje wybrania na przed
miot dyskusji pytań właśnie z zakresu etyki można tłumaczyć niechęcią 
strony żydowskiej i kto wie czy także nie anglikanów do roztrząsania 
centralnych kwestii wiary.

Z referatów i dyskusji wykrystalizowały się trzy wymagające dal
szych studiów pytania:

a) Co to takiego jest Boże niezmienne Prawo dostarczające nat
chnienia do chrześcijańskiej i żydowskiej misji wobec świata?

b) Jak mówić o boskim źródle Prawa do niewierzących w  Boga?
c) W którym punkcie Prawo zaczyna stawać się instrumentem rzą

dzenia?
Mowa była także o takich pragmatycznych kwestiach jak terro

ryzm, przemoc, tortury, rozgraniczenie wolności osobistej od preroga
tyw państwa, etyczne aspekty robienia użytku z broni, sprawa nierów
ności w  korzystaniu z dobrobytu, coraz bardziej dający się we znaki* 
problem uchodźców. Nie miały one jednak takiej rangi jak trzy pytania 
uprzednio wyłuszczone.

Główny rabin Anglii wskazał na to, że Żydzi i chrześcijanie na ca
łym świecie coraz częściej godzić się muszą z tym, że stają się mniejszo
ścią, tym bardziej jednak dźwigać winni w  społeczeństwie ciężar swej 
wspólnej profetycznej odpowiedzialności. Zgodzono się co do tego, że 
wspólnota anglikańska powinna czuć się zobowiązana do wniesienia * 11

27 D o k ła d n ą  d o k u m e n ta c ję  z  te j  k o n s u lta c j i  z a m ie s z c z a  p e r io d y k  „ C h r is t ia n  J e w is h  R e 

la t io n s ”  t. X I V  n r  1 w y d a w a n y  p r z e z  In s t itu te  o f  J e w is h  A f f a i r s  (W o r ld  J e w is h  C o n g re s s ),

11 H e r t f o r d  S tr e e t ,  L o n d o n  W L Y  7 D X , E n g la n d .
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istotnego ‘wkładu do ukształtowania nowej struktury stosunków mię
dzy Kościołem i narodem żydowskim. Jaki obrót przybierze realizacja 
wszystkich tych przyrzeczeń i inicjatyw, trudno na razie powiedzieć, 
już sam jednak fakt, że takie inicjatywy są podejmowane, godny jest 
uznania. Ze strony anglikańskiej kanonik Peter Schneider, pełnomoc
nik Kościoła Anglikańskiego do spraw stosunków z innymi religiami, 
podniósł problem brzmienia modlitw liturgii wielkopiątkowej. Oficjal
ny tekst modlitwy jest taki:

... bądź łaskaw dla zacnego ludu żydouiskiego,
i wszystkich tych, którzy Cię nie znają
albo wiarę w ukrzyżowanego Chrystusa odrzucają.
Niech wyzbędą się oni swej niewiedzy,
swej zatwardziałości serca i swego wzgardliwego
stosunku do Twego słowa...

Dawniejsza redakcja anglikańskiego rytuału wymieniała Żydów w 
jednym ciągu z innymi niewierzącymi:

... bądź łaskaw wszystkim Żydom, Turkom, niewierzącym 
i heretykom i wyprowadź ich z ich ignorancji...

W  1980 roku uprzedni anglikański biskup Jerozolimy George Ap
pleton zaproponował w  miejsce powyższych, teologicznie przestarza
łych tekstów modlitwę w  takiej formie:

O, Boże! Dziękujemy Ci za to, 
że w wierze jesteśmy dziećmi Abrahama 
i dzielimy przyrzeczenie uniwersalnego błogosławieństwa. 
Otwórz nasze oczy i serca, byśmy widzieli te inne 
Twoje dzieci, Żydów i muzułmanów. Natchnij nas, 
byśmy razem z nimi pracowali, tak by przyobiecane 
błogosławieństwo stało się udziałem 
wszystkich pokoleń, wszystkich ludzi...

W taki oto sposób Kościół Anglikański wniósł wkład do wypraco
wania przez Światową Radę Kościołów wytycznych w sprawie dialogu 
chrześcijańsko —  żydowskiego. Wytyczne te przywrócić mają narodowi 
żydowskiemu to miejsce, jakie przysługuje mu w historii naszego zba
wienia.

Jak to stwierdził sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydo
wskiego dr Gerhart Riegner, po stronie chrześcijańskiej zaszły dziś 
dwie istotne zmiany pociągając za sobą polepszenie chrzęścijańsko- 
-żydowskich stosunków. Po pierwsze, rozwój ruchu ekumenicznego 
zmusił Kościoły do odkrycia na nowo ich wspólnych żydowskich korze
ni i żydowskiego rodowodu. Odkrycie to zbliża Żydów i chrześcijan 
nawzajem i stwarza warunki do lepszego zrozumienia judaizmu. Po 
drugie — ciągnie dr Riegner — pozytywną zmianą jest to, że w  postawie 
Kościołów dokonał się zwrot ku współczesnemu światu. Chrześcijanie 
poczynają się obecnie czuć odpowiedzialni nie tylko za wieczność. Zbli
żając się do tego, czego uczy judaizm, przyjmują, że zgodnie z Bożymi 
przykazaniami człowiek powołany jest do dopełniania i doskonalenia 
dzieła Stworzenia.

Biorąc to wszystko za podstawę judaizm w sposób systematyczny 
zabiega dziś o nawiązywanie stosunków i regularne konsultacje z 
chrześcijańskimi Kościołami. Przestały wystarczać dawniejsze przygo
dne i niewiążące kontakty. W odniesieniu do Żydów Wspólnota Angli
kańska ma mniej obciążone konto niż inne Kościoły chrzęścijańskie. 
Toteż w stosunkach anglikańsko—żydowskich chodzi nie tyle o reflek



30 FRANZ VON HAMMERSTEIN

sję nad przeszłością, lecz o takie kwestie, jak: misja i świadectwo oraz 
problem państwa Izrael. Żydzi nie mogą zaakceptować działalności mi
syjnej wśród nich i życzą sobie, by Kościoły miały zrozumienie dla 
szczególnego stosunku wszystkich Żydów w świecie wobec państwa 
Izrael. Poza tym są liczne problemy natury praktycznej, jak sprawa 
praw człowieka, wolności religii, zagrożenia ze strony wojowniczego 
fundamentalizmu islamskiego, sprawa antysemityzmu w nowym wyda
niu w wielu krajach świata. W obliczu tych problemów i na ich temat 
Żydzi życzą sobie stałych i regularnych konsultacji ze Wspólnotą An
glikańską i to przy większej reprezentatywności jej przedstawicieli niż 
ta, jaka miała miejsce przy pierwszym spotkaniu2 . W Ohio w  Stanach 
Zjednoczonych już na przełomie 1977 i 1978 roku doszło z inicjatywy 
Kościoła Anglikańskiego do interesującej próby pogłębienia żydowsko- 
-chrześcijańskich stosunków, próby, która miała dostarczać przykładu 
i która w tak zwanym międzyczasie doczekała się urzeczywistnienia 
także w  innych diecezjach Kościoła Anglikańskiego * 29. Rzecz polegała 
na tym, że anglikańscy księża i żydowscy rabini poczęli wspólnie wy
stępować na seminariach poświęconych zagadnieniu żydowskich ko
rzeni chrystianizmu i wspólnym, chrześcijanom i Żydom, teologicznym 
i liturgicznym problemom. Organizatorzy tych seminariów mieli, po 
pierwsze, na oku to, by doprowadzić do współpracy księży i rabinów. 
Po drugie, zależało im na tym, by w  ten sposób zapobiec, w  wyniku ru
chu charyzmatycznego, budzącemu się wśród anglikanów antysemityz
mowi. Chodziło o to, by anglikańscy duchowni zapoznawali się z żydo
wskim dziedzictwem duchowym i wykorzystywali je w swych kaza
niach oraz uczyli się doceniać piękno żydowskiej obyczajowości. Walną 
pomocą i zachętą do tych starannie zaplanowanych seminariów była 
rozdawana przez ich organizatorów literatura: teksty pióra Flussera, 
Lapide’a, Hartmana, Grennburga, Warhafliga, Greenberga i innych ży
dowskich autorów. Rozprowadzanie tej literatury służyć miało temu, 
by szersze kręgi społeczeństwa dowiedziały się o postępach w  wiedzy o 
religii i kulturze żydowskiej, dokonanych w  ostatnich latach.

Równolegle z tymi wszystkimi przedsięwzięciami przystąpiono do 
kierowania zaproszeń do wybitnych przedstawicieli judaizmu, by ze
chcieli wziąć udział w  synodach jako goście z głosem doradczym. Dosz
ło do uchwalenia rezolucji o anglikańsko—żydowskich stosunkach w 
Stanach Zjednoczonych, a także programu ściślejszej współpracy w 
sprawach wychowawczych, sprawach społecznych i w  zakresie służby 
publicznej. Taki aktywny współudział w  synodach żydowskich gości 
odpowiada, przez ŚRK przedsięwziętej, inicjatywie zapraszania na 
zgromadzenia ogólne jako gości z głosem doradczym przedstawicieli re
ligii światowych. Inicjatywa ta zainaugurowana została w  1975 roku w 
Nairobi i jej kontynuację w  ulepszonej i poszerzonej formie dało się za
obserwować na Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w 1983 roku w  Vancou
ver.

3. Kościół Rzymskokatolicki, jak o tym mówi dokument „Nostra 
Aetate” (Nr 4) z 1965 roku i wytyczne dotyczące realizacji tego doku
mentu z 1975 roku, rozwinął dużą aktywność w  imię wprowadzenia w 
życie nowego podejścia do Żydów. W  grę weszły przy tym zarówno po

’ 28 O p .c it .  s. 62nn .

29 P o r .  „ T h e  E c u m e n ic a l  B u l le t in ” , N o v ./ D e c . 1980, T h e  E p is c o p a l  C h u rc h  C e n tre ,  815 

S e c o n d  A v e . ,  N e w  Y o r k ,  N Y  10017 U S A .
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czynania samego Watykanu jak i to, cc zrobiły poszczególne krajowe 
Kościoły. Ale już dziesięciolecie między oświadczeniem z 1965 roku a 
wytycznymi z 1975 roku wystarczyło, by okazało się, że przy sprawie tej 
nie obeszło się bez trudności. Po to, by mimo oporów dało się położyć 
podwaliny pod trwalszą współpracę, potrzeba było całego szeregu, rok 
po roku odbywanych, konsultacji między Watykanem a żydowskimi or
ganizacjami światowymi, konsultacji poświęconych takim problemom, 
jak misyjna działalność wśród Żydów, antysemityzm i sprawa stosunku 
do państwa Izrael. Czynnie popierały tę inicjatywę Kościoły katolickie 
Francji i USA, a takie kraje jak Holandia, RFN, Anglia i Austria, odno
siły się do niej bardzo pozytywnie30. W RFN do uchwały synodu z listo
pada 1975 roku „O naszej nadziei” wprowadzony został krótki ustęp 
zatytułowany: „O nowy stosunek do skarbca wiary narodu żydowskie
go” . Wkrótce potem doszło do wydania dokumentu roboczego „Teologi
czne punkty ciężkości rozmów żydowsko— chrześcijańskich” , który 
opracowany został przez żydowsko— chrześcijańskie gremium pod aus
picjami Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików. Mimo wszystko 
jednak, gdy patrzy się na te katolickie kroki i porównuje się je z kroka
mi chrześcijan—ewangelików, nie sposób oprzeć się refleksji, że Koś
ciołowi Katolickiemu w RFN w obliczu holokaustu i powstania pań
stwa Izrael trudniej niż nam jest się zdecydować na oparcie stosunków 
z narodem żydowskim na nowej całkiem podstawie.

W  Angin dopiero w  1981 roku wydanych zostało — w imieniu Krajo
wego Sakretariatu do spraw Stosunków Katolicko—Żydowskich —  sze
reg praktycznych propozycji zawierających wytyczne dla duchownych i 
świeckich, wytyczne obejmujące także przedruk tekstu „Nostra aetate” z 
1965 roku i watykańskich wytycznych z 1975 roku31.

Uwadze osób zorientowanych w sprawach watykańskich nie ucho
dzi, że watykański Sekretariat do spraw Niechrześcijan jest mocniej 
obsadzony niż, jednym tylko sekretarzem dysponujący, Sekretariat do 
spraw Stosunków z Żydami. Jednak okazuje się, że obydwa sekretaria
ty wyposażone są w  bardziej reprezentatywne, z wyższych katolickich 
dostojników złożone, ciało doradcze niż Grupa Robocza do Spraw Dia
logu w  Światowej Radzie Kościołów. Rozmaitość struktur Rzymu i Ge
newy także i pod tym względem jest widoczna. Że Rzym darzy wielką 
uwagą religie światowe, jasno wyszło na jaw podczas sprawom etyki 
poświęconego Światowego Kongresu Religii. Chodzi o kongres, który 
odbył się w  Japonii w  dniach 23—26 czerwca 1981 r. przy udziale 
przedstawicieli sintoizmu, hinduizmu, judaizmu, chrześcijaństwa i 
islamu: kongres, w  którym wraz z trzema współpracownikami wziął 
udział przewodniczący watykańskiego Sekretariatu do spraw Nie
chrześcijan, kardynał Jean Jadot. Poza tym ze strony chrześcijańskiej 
reprezentowane były: Grecki Kościół Prawosławny i Kościół Anglikań
ski z USA. Przedstawicieli Światowej Rady Kościołów zabrakło, nato
miast ze strony żydowskiej wkład w obrady Kongresu wniósł prof. Jean 
Halperin (Światowy Kongres Żydowski) i inni. W ogóle na przykładzie 
całego tego Kongresu jasno widać, jak wielkie znaczenie przywiązuje 
Watykan do stosunków z religiami światowymi.

Doniosłość wszystkich tego rodzaju imprez polega na tym, że

30 Por. Die Christen und das Judentum, Text der Pastoral—Icommission Österreichs, mit 
Zustimmung der Bischofskonferenz, Freiburger Rundbrief 1983/84, s. 18nn.
31 Por. „Christian Jewish Relations”, June 1981, s. 41— 44.
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przedstawiciele różnych religii mają możność poznać się nawzajem, 
mogą się poinformować wzajemnie o ważnych sprawach nurtujących 
własne religie i są w stanie nawiązać luźną przynajmniej współpracę. 
Tak też było w Japonii, przy czym uwaga uczestników spotkania skupi
ła się na praktycznym urzeczywistnieniu wolności religii, zharmonizo
waniu wartości nauki i techniki z jednej i ducha oraz ludzkiej świado
mości z drugiej strony. Hasła, jakie na kongresie padały, były następu
jące: godność człowieka, fundamentalna jedność rodu ludzkiego, po
trzeba forsowania „cywilizacji miłości” . lAflcład religii do urzeczywist
nienia tych haseł polegać .winien na budowaniu wzajemnego zaufania, 
poszukiwaniu dróg zabezpieczenia pokoju, zdecydowanym odrzuceniu 
prozelityzmu (tj. nawracania przy użyciu moralnego względnie fizycz
nego przymusu), „wyklarowaniu” życia własnego i życia świata. Coko
lwiek powiedzieć o idealizmie na przesłanie kongresu składających się 
haseł, na pewno nie jest niemożliwe, by religie poczęły się do siebie 
nawzajem inaczej odnosić i zapanowała między nimi ograniczona choć
by współpraca. Pluralizm religijny jest już przecież faktem dokonanym 
nie tylko w ogóle w świecie, lecz także w Europie, ba, nawet i w  niektó
rych przynajmniej europejskich miastach. Kto wie, czy ten stah rzeczy 
nie okaże się bardizo brzemienny w znaczenie dla przyszłości świata?

W maju 1985 roku watykański Sekretariat do spraw Jedności 
Chrześcijan w oparciu o „Nostra aetate” z 1965 r. i wytyczne z roku 
1975 opublikował nowy dokument: „Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa 
Bożego i katechezie Kościoła katolickiego” 32, dokument, pod którym 
położyli swoje podpisy i kardynał Willebrands, Pierre Duprey i sekre
tarz Komisji do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem Jorge Me
jia. Na treść tego dokumentu złożył się wnikliwy rozbiór ważnych py
tań, takich jak sprawa stosunku między Starym i Nowym Testamentem, 
zagadnienie żydowskich korzeni chrześcijaństwa, Żydów w Nowym 
Testamencie itp. U prowadzących z Watykanem negocjacje żydowskich 
partnerów, Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego do spraw Kon
sultacji Międzyreligijnych, dokument ten spotkał się jednak z ostrą 
krytyką. Zarzucono mu, że nie uwzględnił on w  wystarczający sposób 
żydowskiej samoświadomości, że jedynie marginalnie wspomniał o ho
lokauście, że nie wspominając o chrześcijańskich korzeniach antysemi
tyzmu abstrahował prawie całkiem od religijnego znaczenia państwa 
Izrael. A także najważniejsze, to, że opracowanie dokumentu nie było 
poprzedzone — w przeciwieństwie do dokumentów z 1965 i 1975 roku 
— konsultacją z żydowskimi partnerami33..

4. Światowa Federacja Luterańska34 nie rozwinęła świadomie 
własnego programu chrześcijańsko—żydowskiego. Poprzestała na tym, 
że z jednej strony wspierała w  tej dziedzinie inicjatywy podejmowane 
przez ŚRK, z drugiej zaś stale zachęcała Kościoły luterańskie do inicjo
wania dialogu chrześcijańsko—żydowskiego oraz koordjmowała ich 
aktywność w tym"zakresie. Do roku 1975 odbyły się pod jej auspicjami 
trzy spotkania konsultatywne:

32 P o ls k i p rz e k ła d  te g o  d o k u m e n tu  z a m ie s z c z a m y  w  b ie ż ą c y m  n u m e rz e  (R e d a k c ja ) .

33 P o r . „A llg e m e in e  J ü d is ch e  W o c h e n z e itu n g ”  z  5 l ip c a  1985.

34 Ś w ia to w y  A lia n s  K o ś c io łó w  R e fo r m o w a n y c h  p o w ie r z y ł  n ie m a l z u p e łn ie  s p r a w ę  d ia lo 

gu  ch rześc ijań sk o— ż y d o w s k ie g o  Ś w ia t o w e j  R a d z ie  K o ś c io łó w .
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a) Logumkloster, Dania, 1964 rok. Na porządku dziennym była sprawa 
sposobu podejścia do problemów egzegetycznych i teologicznych.

b) Neuendettelsau, RFN, 1973 rok. Na porządku dziennym była sprawa 
rozwoju myśli teologicznej odnośnie takich zagadnień, jak Kościół i 
Synagoga, dialog a prowadzenie działalności misyjnej, państwo 
Izrael, antysemityzm.

c) Oslo, Norwegia, 1975 rok. Na porządku dziennym była sprawa jed
ności Boga i specjalnej roli Chrystusa, zagadnienie chrześcijańskiego 
świadectwa a narodu żydowskiego.
Uczestnicy powyższych spotkań konsultacyjnych rekrutowali się 

spośród luteranów europejskich i północnoamerykańskich, ponadto był 
obecny jeden Japończyk. Żydzi, czy to jako uczestnicy, czy jako goście i 
referenci, na tych spotkaniach nie wystąpili. Rzeczywisty dialog z ży
dami sugerowany był co prawda przez amerykańskich luteranów i 
przedstawicieli SRK, zainaugurowany jednak został dopiero po 1975 
roku. Sprawy Oświęcimia, holokaustu i „ostatecznego rozwiązania 
kwestii żydowskiej” przez nazistów na spotkaniach powyższych prawie 
wcale nie były poruszane. Wszystko to były raczej czysto akademickie 
imprezy abstrahujące od zorganizowanego na gigantyczną skalę mordu 
na Żydach. W roku 1984 ukazało się pod tytułem „Luthers Erben und 
die Juden” (Dziedzictwo.Lutra a Żydzi) studium o stosunku Kościołów 
luterańskich Europy do Żydów35.

Od 1975 r. poprzez założenie Europejskiej Konferencji Regionalnej 
do spraw Kościoła i Judaizmu całej tej pracy nadana zostaje europejska 
struktura i częścią realizowanego programu stają się spotkania z przed
stawicielami judaizmu. Grupy zainteresowane tymi spotkaniami obra
dowały w 1974 i 1977 r. w  Akademii Ewangelickiej w  Amoldshain 
(RFN), w  1978 r. w  Holandii iw l980r .  w  Liebfrauenbergu k. Strasbur
ga (Francja). Większość grup luterańskich należy do wspomnianej 
struktury europejskiej. Dodatkowo utworzyły one jeszcze własną orga
nizację — Luterańską Konferencję Europejską do spraw Kościoła i Ju
daizmu 36.

Na tle tych wszystkich przedsięwzięć w  roku 1981 w  Kopenhadze 
doszło do pierwszego spotkania Światowej Federacji Luterańskiej z 
Międzynarodowym Komitetem Żydowskim do spraw Konsultacji Mię- 
dzyreligijnych, na porządku dziennym spotkania stanął temat: „Obraz 
człowieka z żydowskiego i chrześcijańskiego punktu widzenia” . Uzgod
niono powołanie do życia stałego organu do spraw łączności między 
Żydami i luteranami. Ponadto przedmiotem narad było zagadnienie 
znów narastającego antysemityzmu a także sprawa dialogu żydów, 
chrześcijan i muzułmanów na Bliskim Wschodzie widziana w  perspek
tywie konieczności zabezpieczenia państwa Izrael i w  ogóle pokoju w 
tym rejonie świata. Drugie kolejne spotkanie zgodnie z podjętymi usta
leniami odbyło się w  roku 1983 w Sztokholmie, roku pięćsetlecia uro
dzin Lutra: żydzi i chrześcijanie dyskutowali na nim po raz pierwszy

35 K s ią ż k a  ta , w y d a n a  p r z e z  L u th e r is c h e s  V e r la g s h a u s  w  H a n n o w e r z e ,  d a je  z n a k o m it y  

p r z e g lą d  h is t o r y c z n y c h  i  w s p ó łc z e s n y c h  p r o b le m ó w  za d a ń , k tó r e  p r z y c z y n ia ją  s ię  d o  p o 

d z ia łu  lu b  z b l i ż e n ia  m ię d z y  c h r z e ś c i ja n a m i i  ż y d a m i.  A n e k s  z a w ie r a  w s z y s tk ie  w a ż n e  a d 

r e s y  o r g a n iz a c j i  lu t e r a ń s k ic h  p r a c u ją c y c h  n a  ty m  o b s z a r z e .  Z u p e łn ie  p o m in ię to ,  n ie s te ty ,  

E u r o p ę  Ś r o d k o w ą  —  P o ls k ę ,  W ę g r y  itd .

36 C e n tr a la  te j  o r g a n iz a c j i  (L u th e r is c h e  E u ro p ä is c h e  K o m m is s io n  K ir c h e  u n d  J u d e n tu m ) 

z n a jd u je  s ię  w  H a n o w e r z e ,  A r c h iv  —  s tr . 3.
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otwarcie o „Lutrze, luteranizmie i Żydach” . Zalecenia tej konsultacji 
przedłożono Zgromadzeniu Ogólnemu Światowej Federacji Luterań- 
skiej, które w  1984 roku odbyło się w  Budapeszcie.

Światowa Federacja Luterańska z uwagi na ekumeniczną donios
łość całej sprawy powołała do życia na Zgromadzeniu Ogólnym w Bu
dapeszcie osobny Referat do spraw Kościoła i Narodu Żydowskiego, 
stwierdzając, że jest to potrzebne tym bardziej, iż zachodzi pilna po
trzeba koordynacji poczynań poszczególnych Kościołów luterańskich. • 
Ponadto zalecono Kościołom członkowskim lekturę studium „Luter, lu- 
teranizm i Żydzi” 37. Praca nad tym tematem postępuje naprzód przy 
ścisłych konsultacjach z żydowskimi gremiami.

Wymieniona powyżej Europejska Konferencja Regionalna do 
spraw Kościoła i Judaizmu, w  której zaangażowane są zarówno liczne 
Kościoły luterańskie, jak i grupy katolickie i delegaci z krajów wschod
nioeuropejskich planuje odbycie w  dniach 13— 17 kwietnia 1986 r. w 
Birmingham (Anglia) obrąd na temat: „Naród żydowski i chrześcijańs
ka nauka o inkamacji” . W kwestii tej wypowiedzieć się mają żydowscy 
i chrześcijańscy referenci.

Ważne ekumeniczne inicjatywy wyszły w  ostatnim okresie ze stro
ny Misji Szwedzkiej. Misja ta jęła zapraszać do Jerozolimy luteran z A f
ryki, by w  tym miejscu zaznajamiali się nie tylko z życiem Jezusa, lecz 
także z wczorajszym i dzisiejszym judaizmem. Chodzi przy tym o to, by 
chrześcijanie Trzeciego Świata nie byli konfrontowani prawie wyłącz
nie z europejską teologią i europejskim życiem kościelnym, lecz mogli 
poznać dawne chrześcijaństwo i judaizm „u ich źródeł” i przy rozwią
zywaniu swoich problemów i zadań bardziej kierowali się tymi „u źró
deł” zaczerpniętymi danymi niż wzorami „starej Europy” 38.

Ponadto w  ostatnich latach Światowa Federacja Luterańska przy
stąpiła do tego, by teologów z Europy i Ameryki zapraszać do wygła
szania prelekcji na temat judaizmu w afrykańskich i azjatyckich insty
tutach teologicznych. Pastor Am ulf Baumann doznał przy tej okazji w  
1980 roku w  Madrasie wielkiego zaskoczenia. Okazało się, że słuchacze 
jego wykładu nie tylko z tytułu swej wiedzy o judaizmie orientowali się 
lepiej w  Starym i Nowym Testamencie, lecz także dzięki tej wiedzy 
otwarły się nowe perspektywy w  spojrzeniu na hinduizm i islam. Do
dajmy tu, że judeochrystianizm otwiera nowe możliwości m.in. także 
chrześcijaństwu w Indiach. Kto biegły jest w  judaizmie, może też lepiej 
zrozumieć islam: Przemyślenie stosunków żydowsko— chrześcijańskich 
okazuje się czymś niezwykle pomocnym dla przemyślenia stosunku 
chrześcijan do innych otaczających ich re lig ii39.

>

5. Ze strony ewangelikalnej (fundamentalistów protestanckich) 
występuje wielka sympatia dla państwa Izrael, jego powstanie zdaje się 
bowiem wskazywać na „wypełnienie czasów” , jednocześnie wszakże 
akcentowana jest potrzeba prowadzenia wśród Żydów działalności mi

37 „ F r ie d e  ü b e r  I s r a e l ”  1984 n r  4 s. 163. P o r .  te ż :  „C u r r e n t  D ia lo g u e  o p .c it .  1984 n r  7 

s. 9.

38 P o r .  T h e  J e w is h  S e t t in g  o f  th e  E a r ly  C h u rc h  in  R e la t io n  to  T r e n d s  to w a r d s  In d ig e n iz a -  

t io n  in  T h ir d  W o r ld  C h u rch e s , w :  Christian —  Jewish Relations in Ecumenical Perspecti
ve, o p .c it .  s. 93— 100. P o z a  t y m  W y d z ia ł  M is y jn y  K o ś c io ła  L u t e r a ń s k ie g o  S z w e c j i  o p u b l i 

k o w a ł  w  fo r m ie  p o w ie lo n e j  s z c z e g ó ło w y  o p is  t e g o  p ro je k tu .

39 „ F r ie d e  ü b e r  I s r a e l ” 1980 n r  2 s. 86.



DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKI 35

syjnej. Na przykład godne jest uwagi to, o czym czytamy w  7 zeszycie 
lozańskiej Komisji do spraw Ewangelizacji Świata na temat „Chrześci
jańskiego świadectwa wobec narodu żydowskiego” . Raport ten bazuje 
na zbiorowej pracy wykonanej podczas konsultacji na temat ewangeli
zacji świata w  Tajlandii (czerwiec 1980 rok)40. Sformułowano tam na
stępujące zasady:
a) Misja wśród Żydów jest zadaniem niedwuznacznie nakazanym przez 

Ewangelię (zob. J 14,6 albo Dz 4,12). Z miłości do narodu żydowskiego 
zadanie to traktować należy dużo poważniej niż to miało dotychczas 
miejsce. W dokumencie rozwinięta zostaje strategia i przedstawione są 
organizacyjne propozycje odnośnie ewangelizacji narodu żydowskiego. 
O dialogu z Żydami nię ma w  dokumencie mowy i rezygnację z działa
lności misyjnej wśród Żydów zdecydowanie się odrzuca.

b) Zniesławianie narodu żydowskiego jest we wszystkich jego przeja
wach czymś bezwzględnie niechrześcijańskim, konieczne jest res
pektowanie przymierza, jakie Bóg z nim zawarł. Przesłanką wszel
kiej misji wśród Żydów jest miłość do tego narodu. W żaden sposób 
nie wolno jest wygrywać Ewangelii przeciw Torze (Zakonowi). Sta
nowczo i bezwarunkowo potępiony być winien wszelki antysemi
tyzm łącznie z kościelnym antyjudaizmem. Potępienie to rozciągać 
się też ma na wszelkie próby zniesławiania faryzejskiego, rabinac- 
kiego żydostwa i antyżydowskie elaboraty Ojców Kościoła. Kościół 
chrześcijański nie jest instytucją powołaną do sądzenia, lecz instru
mentem pojednania, zbawienia i pokoju41.

c) Nawracani na chrześcijaństwo Żydzi zachowywać winni swą kultu
rową żydowską tożsamość. Gdy Żyd staje się wyznawcą Chrystusa, 
nie tylko pozostaje dalej Żydem, lecz wypełnia też powołanie narodu 
żydowskiego, powołanie polegające na tym, by służyć Bogu Izrae
la 42. Dlatego judeochrześcijan zachęcać należy do tego, by opowia
dali się za syjonizmem, wstawiali się za współbraćmi—Żydami w 
Związku Radzieckim i wspierali żydowskie akcje charytatywne. Po
zostać oni mają Żydami trzymając się żydowskich tradycji history
cznych i kulturowych (m.in. w  zakresie literatury, muzyki i humoru), 
obchodząc dalej żydowskie święta narodowe i religijne oraz prze
strzegając żydowskie obyczaje przy uroczystościach weselnych i po
grzebowych. Swoboda ich pod tym względem ograniczona jest tylko 
wymogiem wierności Pismu Świętemu: chodzi o to, by to, co w wie
rze jest najistotniejsze, nie doznało uszczerbku z powodu nadmierne
go akcentowania zewnętrznych form 43.

Strona żydowska odrzuca tego typu działalność misyjną w  sposób 
jeszcze bardziej zdecydowany niż misje, przy których Żydzi pozyskiwa
ni są na członków jednego z tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich. 
Powodem tego negatywnego stosunku jest to, że działalność misyjna 
nowego typu okazuje się dużo skuteczniejsza i sieje niemałe zamiesza
nie w żydowskich Wspólnotach. Skuteczniejszą okazuje się, jak się zda
je, dlatego, że przy nawracaniu tą metodą Żydzi nie są zmuszani do 
przyswajania sobie konfesyjnego oblicza i obyczajowości odnośnego

40 The Thailand Report on Jewish People, 1980, L a u s a n n e  C o m m it te e  f o r  W o r ld  E v a g e l i -  

s a t io n , P .O .B o x  1100, W h e a to n  111. 6087, U S A .

41 O p .c it .  s. 16.

42 O p .c it .  s. 11.

43 O p .c it .  s. 18.
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Kościoła chrześcijańskiego. Zamieszanie zaś powstaje z tego powodu, 
że różnice dzielące Żydów i chrześcijan przy procedurze tej zaczynają 
się robić płynne. Językiem używanym podczas judeochrześcijańskich 
nabożeństw, jest hebrajski, żydowskie obyczaje nie przestają być prak
tykowane, dniem świętym jest sobota a nie niedziela, obchodzone są ży
dowskie święta Nowego Roku i Pojednania. W rozmowach między Ży
dami i chrześcijanami trzeba będzie zajmować się i tym zagadnieniem.

Na fenomen judeochrześcijaństwa patrzeć z całą pewnością należy 
przez pryzmat w  Izraelu istniejących warunków. Językiem panującym 
jest przecież w  tym kraju hebrajski, sobota jest przyjętym dnifgn świą
tecznym, tak iż chrześcijańskie hebrajskie sobotnie nabożeństwa ła
twiejsze są tam do zaakceptowania. O znaczeniu eksperymentu z judeo- 
chrześcijaństwem w Izraelu dla chrześcijaństwa w  skali światowej tak 
oto wypowiedział się niedawno Daniel Ruf eisen:... Jesteśmy hebrajsko- 
języcznymi katolikami (...) pierwotne chrześcijaństwo to coś, co dzisiaj 
uległo całkowitemu zaprzepaszczeniu. Gdy w Afryce lub Azji powstają 
dziś nowe kościoły, występujemy wobec nich z wzorcem „adoptowane
go” Kościoła. Wzorca jednak takiego one nie potrzebują, Kościół o cha
rakterze greckim to coś dobrego dla ludzi o greckiej kulturze, ale nie 
dla wszystkich. Dlatego trzeba, byśmy wrócili do źródeł, do tego, co 
było w zaraniu chrześcijaństwa 44.

Daniel Rufeisen, funkcje duszpasterza w  Izraelu pełniący judeo- 
chrześcijanin z Egiptu, bez popadania w  jakąkolwiek nadgorliwość na 
tle chrystianizacji Żydów, daje w  swej wypowiedzi wyraz stanowisku 
mogącemu mieć wielkie znaczenie ekumeniczne. Zjednoczona Rada 
Chrześcijańska w  Izraelu (United Christian Council in Israel) uznała w 
1977 roku za stosowne bardzo gruntownie zająć się tą problematyką, 
jako że na tym tle dochodziło do napięć między chrześcijanami pocho
dzenia arabskiego i żydowskiego. Jednak sposób podejścia do tej kwe
stii nie miał charakteru ogólnoekumenicznego, rzecz traktowano raczej 
jako sprawę wewnątrzizraelską.

Reasumując można powiedzieć, że wśród ewangelikalistów wzglę
dnie fundamentalistów występują bardzo różne stanowiska teologicz
no—biblijne a także i polityczne, tak iż wszelkie uogólnienia są bardzo 
niebezpieczne. Dnia 15 września 1985 roku, w związku z 50 rocznicą 
norymberskich rasistowskich ustaw, pewna ewangeliczno—mesj anisty
czna grupa podjęła kroki, które wywołały niemałe zamieszanie, tak 
wśród chrześcijan, jak i wśród Żydów. Jakże doniosłą skądinąd roczni
cę —  pomyślmy tylko jak straszne skutki od roku 1935 pod dziś dzień 
miały norymberskie ustawy —  pozwolono sobie nadużyć do akcji 
chrześcijańskiego prozelityzmu wśród Żydów45.

IV. Słowo o szczególnie ważnych projektach z ekumenicznego punktu
widzenia

Osobne słowo należy się jeszcze kilku szczególnym projektom ze 
względu na ich bardzo wielkie znaczenie. Na myśli mamy próby nawią
zania kontaktu z ortodoksyjnymi żydami, z którymi, w  ścisłym porozu

44 „E n ts c h lu s s ”  1981 z . 2.

45 P o r .  „ A l l g e m e in e  J ü d is c h e  W o c h e n z e itu n g ”  z  26 l ip c a  i  13/20 w r z e ś n ia  1985. O p u b l i 

k o w a n o  ta m  je d n o  s ta n o w is k o  c h r z e ś c i ja ń s k ie  i  je d n o  ż y d o w s k ie .
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mieniu ze Światową Radą Kościołów, wystąpił Instytut Ekumeniczny w 
Bossey, organizatorzy w  ramach Kościoła Wirtembergii odbywających 
się żydowsko— chrześcijańskich Tygodni Biblijnych i niektóre inne in
stytucje. Do Bossey uczestnicy imprezy przybyli z londyńskiego Jew 
College oraz z Yeschiva Ets—Haim w Montreux i na porządku dzien
nym dyskusji znalazł się temat: „Człowiek i jego miejsce w  dziele stwo
rzenia, społeczeństwie i historii z żydowskiego i chrześcijańskiego punr 
ktu widzenia” 46. Do Wirtembergii zgłosiła się grupa żyjących w  Izraelu 
ortodoksyjnych żydów pochodzenia niemieckiego. Po wstępnych refe
ratach na takie tematy jak: „Co to takiego jest Żyd wiemy Zakonowi” i 
„Różnice w  żydowskim i chrześcijańskim podejściu do Biblii” zajęto się 
wspólnym czytaniem biblijnych tekstów i dyskutowano nad ich inter
pretacją. Przy okazji jednego i drugiego seminarium doszło do nawią
zania osobistych przyjaźni, pryskały uprzedzenia i torowano drogę 
wzajemnemu zaufaniu. Wszelkie tego rodzaju imprezy wymagają jed
nak bardzo wszechstronnego i starannego przygotowania, gdyż należy 
pamiętać o tym, aby ortodoksyjni żydzi mieli odpowiednie warunki do 
przestrzegania przepisów dotyczących dobom potraw, zmawiania mo
dlitw i odprawiania nabożeństw.

Inne imprezy, o których wypada coś powiedzieć, to przy współpra
cy z ŚRK w Europie i Ameryce Północnej inicjowane dialogi żydows
ko— chrześcijańsko—muzułmańskie. Ich uczestnicy to pracownicy aka
demiccy i studenci. A  tematyka, jaka staje na porządku dziennym 
wszystkich tych spotkań i rozmów, to sprawa różnych sposobów rozu
mienia Biblii, zagadnienie osoby Jezusa, kwestia pokoju, kwestia oso
bowości założycieli trzech religii, sprawy z jednej strony tego wszyst
kiego, co do czego te trzy religie między sobą się bardzo różnią, ale z 
drugiej także i tego, co jest im wspólne (jeden i ten sam Bóg, wspólna 
Biblia, wspólne zadania)47. Z inicjatywy żydowskiej na wiosnę 1981 
roku w  Nowym Jorku miała miejsce próba dialogu muzułmańsko—ży
dowskiego, przygotowana przez akredytowane przy Narodach Zjedno
czonych żydowskie i muzułmańskie organizacje. W jej toku przedstawi
ciele najważniejszych religijnych organizacji i poważnych uniwersyte
tów w  USA omawiali możliwości i zadania dialogu48.

Krajowa Rada Kościołów w  USA i Związek Amerykańskich Kon
gregacji Hebrajskich (Union of American Hebrew Congregations) prze
prowadziły w  1979 roku seminarium na temat: „Żydzi i chrześcijanie 
we wspólnej modlitwie” , by wypracować wytyczne do organizowania 
wspólnych żydowsko— chrześcijańskich nabożeństw. Skoro w  dzisiej
szym pluralistycznym społeczeństwie żyjący Żydzi i chrześcijanie po
trafią się zdobyć na wspólne działania, zachodzi też prawdopodobień
stwo, że zechcą brać udział we wspólnych nabożeństwach, by poprzez 
nie zamanifestować wspólne przekonania. Na treść powyższych w y
tycznych złożyło się nie tylko omówienie teologicznych założeń pro
jektowanych nabożeństw, lecz także ich planu i szczegółów prakty
cznej realizacji (okazja nabożeństwa, pomieszczenie i symbolika, 
sposób powitania uczestników, muzyka, modlitwy, dobór czyta

46 Report of Jewish and Christian Study Seminar at the Ecumenical Institute Bossey, C h  

1298 C e l ig n y ,  S w i t z e r la n d  1980

47 Standing Conference of Jews, Christian and Muslims, 5413 B e n s d o r f ,  P o s t fa c h  1260.

48 W o r ld  J e w is h  C o n g re s s , „ N e w s  a n d  V ie w s ”  1981 n r  5 O n e  P a r k  A v e . ,  N e w  Y o r k ,  N .Y .  

10016.



38 FRANZ VON HAMMERSTEIN

nych tekstów)49. Podobne inicjatywy w  ostatnich latach przestały już 
należeć w  Europie i Ameryce Północnej do rzadkości.

Nie byle jaki wkład do sprawy dialogu chrześcijańsko —  żydow
skiego wnosi Międzynarodowa Rada Żydów i Chrześcijan, do której na
leżą towarzystwa do spraw współpracy chrześcijańsko—żydowskiej z 
15 krajów. Rada ta od szeregu lat ma swoją główną siedzibę w  Heppen
heim (RFN) w dawnym mieszkaniu Martina Bubera. Jest to organizacja 
świecka, dużo wcześniej jednak niż różne Kościoły potrafiła ona zatro
szczyć się o poprawę stosunków żydowsko—chrześcijańskich i również 
dzisiaj angażuje się w  różne poczynania, przede wszystkim w sprawę 
rewizji podręczników szkolnych, ale także i w zwalczanie na co dzień 
antysemityzmu i akcje na rzecz konkretnego zbliżenia między żydami i 
chrześcijanami50. W  dniach 17—20 listopada 1985 roku Rada ta zorga
nizowała w  Budapeszcie posiedzenie na temat: „Dialog chrześcijań
sko—żydowski i.jego wkład w  sprawę pokoju” , posiedzenie, w  którym 
wzięło bardzo czynny udział wielu chrześcijan z Europy środkowej i za
chodniej.

Pozostaje, byśmy jeszcze wskazali na ściśle współpracującą z ONZ 
Światową Konferencję do Spraw Religii i Pokoju, która po raz pierwszy 
obradowała w  1970 roku w  Kioto w  Japonii, a następnie w  1974 roku w 
Louvain w  Belgii, w  1979 roku w  Princeton w USA i — na koniec — w 
1984 roku w  Nairobi w  Kenii. Przedstawiciele religii światowych, 
wśród nich także reprezentanci judaizmu uczestniczą w posiedzeniach 
tej organizacji jako równoprawni partnerzy, którzy pragną przyczynić 
się do sprawy pokoju na świecie. Rzecz jasna, w pierwszym rzędzie cho
dzi o uregulowanie własnych konfliktów wewnętrznych, ale i to już jest 
jakiś krok na rzecz pokoju w naszym świecie. Można się cieszyć, że w 
imprezy te włączają się tak przedstawiciele Watykanu i Światowej 
Rady Kościołów jak i liczni inni chrześcijanie51.

Tłum: Andrzej Kempfi

49 P o r .  „E c u m e n ic a l  B u l le t in ”', T h e  E p is c o p a l C h u rc h  C e n tre , 1980, n r  44.

50 In t e r n a t io n a le r  R a t  d e r  C h r is te n  u n d  J u d en , M a r t in — B u b e r— H a u s , W e r le s t r .  2, 

D — 6148 H e p p e n h e im .

51 P o r .  „ C u r r e n t  D ia lo g u e ” , o p .c it .  1984 n r  7 s. 29 i  31 (T h e  N a i r o b i  D e c la r a t io n ) .  A d r e s :  

W o r ld  C o n fe r e n c e  o n  R e l ig io n  a n d  P e a c e , 2— b is , c h e m in  A u g u s t—  V i lb e r t ,  1218 G ra n d -  

-S a c o n n e x ,  G e n e v e .



DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKI 39

CHRISTIAN—JEWISH DIALOGUE IN ECUMENICAL PERSPECTIVE
(summary)

¥

D r  F r a n z  v o n  H a m m e rs te in ,  d ir e c t o r  o f  th e  E v a n g e l ic a l  A c a d e m y  in  W e s t  B e r l in ,  is  

a m o n g  th e  m o s t  e m in e n t  P r o te s ta n t  e x p e r ts  o n  C h r is t ia n -J e w is h  p ro b le m s . In  h is  a r t ic le  

h e  c la im s  th a t  e c u m e n ic a l  d ia lo g u e  b e tw e e n  J e w s  a n d  C h r is t ia n s  w a s  s p a w n e d  b y  th e  

m is s io n  a m o n g  J e w s  a n d  i t  is  it s  p r im a r y  sou rce . A n o th e r  s o u rc e  o f  th is  d ia lo g u e  is  c o o p e 

r a t io n  b e tw e e n  th e  W o r ld  C o u n c il  o f  C h u rch e s  „ in  p ro c e s s  o f  f o r m a t io n ”  a n d  th e  W o r ld  

J e w is h  C o n g re s s , u n d e r ta k e n  d u r in g  W o r ld  W a r  EL I t  w a s  a im e d  a t  r e n d e r in g  a s s is ta n c e  

to  J e w is h  r e fu g e e s  a n d  m a k in g  p u b l ic  o p in io n  a w a r e  o f  m a s s -s c a le  m u r d e r in g  o f  J e w s  in  

N a z i  c o n c e n t r a t io n  ca m p s . R e g u la r  c o n s u lta t io n s  b e tw e e n  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  W o r ld  

C o u n c i l  o f  C h u sch es  a n d  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  w o r ld  J e w is h  o r g a n iz a t io n s  h a v e  b e e n  h e ld  

s in c e  1965. T h e  m o v e m e n t  f o r  d ia lo g u e  b e tw e e n  v a r io u s  C h r is t ia n  d e n o m in a t io n s  —  O r 

th o d o x y ,  C a th o lic is m , A n g l ic a n is m ,  L u th e ra n is m  —  a n d  J u d a is m  h as  r e c e n t ly  in te n s i f ie d .  

T h e r e  a r e  v a r io u s  re a s o n s  u n d e r ly in g  th is  p h e n o m e n o n . G r e a t  d iv e r s i f ic a t io n  o f  p r o 

b le m s , th e o lo g ic a l ,  h is t o r ic a l  a n d  s o c ia l  p r o b le m s  in  e v e r y  c o u n tr y  a n d  in  e v e r y  C h u rc h  is  

a fa c t .  T h e r e  a r e  a ls o  a t te m p ts  a t  in i t ia t in g  J e w is h -C h r is t ia n -M u s lim  d ia lo g u e .

CHRISTLICH—JÜDISCHER DIALOG IN ÖKUMENISCHER PERSPEKTIVE
(Zusammenfassung)

D r . F r a n z  v o n  H a m m e rs te in ,  D ir e k t o r  d e r  E v a n g e l is c h e n  A k a d e m ie  in  W e s tb e r l in ,  

g e h ö r t  a u f  d e r  p r o te s ta n t is c h e n  S e i t e  z u  d e n  h e r v o r r a g e n d s te n  K e n n e r  d e r  c h r is t l ic h -  

- jü d is c h e n  P r o b le m a t ik .  E r  b e h a u p te t  in  s e in e m  A r t ik e l ,  d ass  d e r  ö k u m e n is c h e  D ia lo g  

z w is c h e n  J u d e n  u n d  C h r is te n  s e in e  e in e  W u r z e l  in  d e r  J u d e n m is s io n  h a t. D ie  a n d e r e  W u 

r z e l  l i e g t  in  d e r  Z u s a m m e n a rb e it  z w is c h e n  d e m  „ im  A u fb a n  b e g r i f f e n e n ”  Ö k u m e n is c h e n  

R a t  d e r  K ir c h e n  u n d  d e m  J ü d is c h e n  W e ltk o n g r e s s ,  d ie  im  L a u fe  d es  Z w e i t e n  W e lt k r ie g s  

u n te rn o m m e n  w o r d e n  w a r .  D u r c h  d ie s e  Z u s a m m e n a rb e it  w o l l t e  m a n  d e n  jü d is c h e n  

F lü c h t l in g e n  h e l fe n  u n d  d ie  W e l t  a u f  d ie  M a s s e n e rm o rd u n g e n  v o n  J u d e n  in  d e u ts c h e n  

K o n z e n t r a t io n s la g e r n  a u fm e rk s a m  z u  m a c h e n . S e i t  1965 g ib t  es  r e g e lm ä s s ig  K o n s u lt a t io 

n en  z w is c h e n  V e r t r e t e r n  d es  Ö k u m e n is c h e n  R a te s  d e r  K ir c h e n  u n d  V e r t r e t e r n  jü d is c h e r  

W e lt o r g a n is a t io n e n .  In  d e n  le t z t e n  J a h re n  h a b e n  in  w a c h s e n d e r  Z a h l  B e w e g u n g e n ,  D ia 

lo g e  z w is c h e n  e in z e ln e n  K o n fe s s io n e n  —  O r th o d o x e n ,  K a th o l ik e n ,  A n g l ik a n e r ,  L u th e r a 

n e r  —  u n d  V e r t r e t e r n  d e s  J u d e n tu m s  s ta t tg e fu n d e n . D ie  G rü n d e  h ie r fü r  s in d  u n te r s c h ie 

d lic h . D ie  th e o lo g is c h e n ,  h is to r is c h e n  o d e r  a u ch  s o z ia le n  P r o b le m e  v o n  L a n d  zu  L a n d ,  

au ch  v o n  K ir c h e  zu  K ir c h e  s in d  u n te rs ch ied lich . E s  g ib t  au ch  sch on  d ie  e rs ten  D ia lo g s 

v e rs u c h e  z w is c h e n  Ju den , C h is ten  u n d  M u s lim en .
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DIALOG MIĘDZY MUZUŁMANAMI A CHRZEŚCIJANAMI

W  o s ta tn ic h  d z ie s ią tk a c h  la t ,  a  p r z e d e  w s z y s tk im  o d  p o c z ą tk u  la t  s z e ś ć d z ie s ią ty c h ,  

p o w s ta ła  b e z  w ą tp ie n ia  n o w a  s y tu a c ja  w e  w z a je m n y c h  s to s u n k a c h  p o m ię d z y  c h r z e ś c i ja 

n a m i a  m u z u łm a n a m i. M o ż n a  t o  p r z e d e  w s z y s tk im  o d c z y ta ć  z e  s ta ty s ty c z n y c h  d a n y c h . 

M u z u łm a n ó w  je s t  d z iś  p r a w ie  m i l ia r d ,  w  te n  s p o s ó b  z b l i ż a ją  s ię  w  l ic z e b n o ś c i  d o  c h r z e ś 

c ija n . L ic z b a  m u z u łm a n ó w  w y n o s i  w  E u r o p ie  z a c h o d n ie j  o d  16 d o  17 m il io n ó w ,  w  R e p u 

b l ic e  F e d e r a ln e j  N ie m ie c  1,7 m il io n a .  (W  B e r l in ie  Z a c h o d n im , n a  p r z y k ła d ,  ż y je  w ię c e j  

m u z u łm a n ó w  n iż  k a t o l ik ó w :  300  000 m u z u łm a n ó w  i  260 000 k a to l ik ó w ) .

Obydwie społeczności religijne znaleźć można na całym na świecie, 
na całym też świecie są one aktywne i żyją w  bezpośrednim ze sobą są
siedztwie. Obydwie posiadają z istoty swej charakter uniwersalny. 
W każdym człowieku widzą potencjalnego członka swej społeczności, 
każdego i wszystkich zapraszając do członkostwa. W oczach muzułma
nów czas obecny jest nadal nacechowany neokolonializmem i neoimpe- 
rializmem. Prawdą jest jednak, że obydwie społeczności, zarówno 
chrześcijańska jak i muzułmańska, żyją dziś w  epoce pokolonialnej. 
W epoce kolonialnej państwa przynależne do cywilizacji chrześcijańs
kiej panowały bezpośrednio lub pośrednio nad przeważającą częścią 
świata islamu. Fakt ten miał decydujący wpływ na wzajemne stosunki 
religijne, w  niemałym też stopniu wycisnął swe znamię na teologicznym 
podejściu do siebie obu religii. Przełom w sposobie patrzenia na siebie 
pojawił się, na płaszczyźnie ideologicznej i normatywnej, najpierw po 
stronie chrześcijańskiej. To nowe nastawienie, za którym kryje się naj
wyższy autorytet, uwidacznia się w  tekstach Drugiego Soboru Watykań
skiego: Wyrażają one najpierw ogólne stanowisko kościoła w  sprawie 
dialogu z religiami niechrześcijańskimi i z niechrześcijańskim światem 
kultury, po czym szczegółowo omawiają kwestie związane z dialogiem 
między chrześcijanami i muzułmanami. Autorytatywne teksty soboro
we były wynikiem i punktem szczytowym proroczych inicjatyw i ku 
przyszłości skierowanych idei wielu pionierów, choćby takich jak 
Charles de Foucauld, Louis Massignon, W.H. Temple-Gairdner i Ken
neth Cragg — by wymienić jedynie niektórych wyróżniających się szer
mierzy o nowe spojrzenie na wzajemne stosunki pomiędzy chrześcija
nami i muzułmanami i o ich nowe ukształtowanie. Deklaracja o stosun
ku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra Aetate” (nr 1), daje 
oto taką charakterystykę dialogu z niechrześcijanami i sensu,, jaki za
warty jest w religiach:



DIALOG MIĘDZY MUZUŁMANAMI A CHRZEŚCIJANAMI 41

W naszej epoce, w której ludzkość coraz bardziej się jednoczy i 
wzrasta wzajemna zależność między różnymi narodami, Kościół szcze
gólnie pilnie rozważa, w jakim pozostaje on stosunku do religii nie
chrześcijańskich. W swym zadaniu wspierania jedności i miłości wśród 
ludzi, a również wśród narodów, główną uwagę poświęca temu, co jest 
ludziom wspólne i prowadzi ich do dzielenia wspólnego losu. Jedną bo
wiem społeczność stanowią wszystkie narody, jeden mają początek, po
nieważ Bóg uczynił to, że cały rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar 
ziemi, jeden także mają cel ostateczny, Boga, którego Opatrzność oraz 
Świadectwo dobroci i zbawienne zamysły rozciągają się na wszystkich 
(...) Ludzie oczekują od różnych religii odpowiedzi na głębokie tajemni
ce ludzkiej egzystencji, które, jak niegdyś, tak i teraz do głębi poruszają 
ludzkie serca: czym jest człowiek, jaki jest sens i cel naszego życia, co 
jest dobrem, a co grzechem, jakie jest źródło i jaki jest cel cierpienia, na 
jakiej drodze można osiągnąć prawdziwą szczęśliwość, czym jest 
śmierć, sąd i wymiar sprawiedliwości po śmierci, czym wreszcie jest 
owa ostateczna i niewysłowiona tajemnica, która ogarnia egzystencję 
naszą, z której bierzemy początek i ku której dążymy.

W Konstytucji o Kościele „Lumen gentium” (nr 16) islam wymie
niony jest jako pierwsza religia spośród niechrześcijańskich religii mo
noteistycznych. „Nostra Aetate” zajmuje następnie bardziej szczegóło
we stanowisko odnośnie islamu oraz odnośnie stosunków chrześcijań
sko—islamskich:

Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających 
cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wsze
chmocnemu Stwórcy nieba i ziemi, który przemówił do ludzi; Jego na
wet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządko
wać, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara isla
mu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za 
Boga, oddają cześć jako prorokowi i czcżą dziewiczą Jego Matkę Mary
ję, nieraz pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w 
którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim ludziom 
wskrzeszonym z martwych. Z  tego powodu cenią życie moralne i oddają 
Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużny i post. Ponieważ zaś w 
ciągu wieków wiele powstało sporów i wrogości między chrześcijanami 
i mahometanami, święty Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując z 
pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i 
w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość 
społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność („Nostra Aetate” , 3).

Do krytycznego omówienia wymienionych tutaj wspólnych ele
mentów praktyki wiary i nauki obu religii jeszcze powrócimy. Na razie 
odnotujmy, że dokument soborowy: (1). wydobywa to, co pozytywne i 
co łączy jako zasadniczy punkt wyjścia. (2). Pomija tak ważne i central
ne tematy, jak znaczenie życia i osoby Muhammada (Mahometa) dla 
wiary i życia muzułmanów, ascetyczno—mistyczne elementy islamu 
oraz podstawowe wyobrażenia polityczne i ideały społeczne muzułma
nów wyrażające się w  pojęciu „umma” . (3). Uznaje wprawdzie bolesną 
przeszłość, lecz w  żaden sposób jej nie objaśnia.

Pierwsze lata po Soborze były pełne optymizmu i entuzjazmu, pra
wie euforii, w każdym razie ów optymizm i entuzjazm panował wśród 
tych, którzy naukę i napomnienia Soboru brali poważnie i próbowali 
wcielić je w w  życie. Jednakże w  latach siedemdziesiątych, w  różnych 
częściach świata islamskiego wzrosło znaczenie wielu nurtów funda-
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mentalistycznych, nurtów zdecydowanie akceptujących politykę silnej 
ręki. Skutki tego dały się odczuć przede wszystkim w krajach zamiesz
kałych przez stare i szacowne mniejszości chrześcijańskie, np. w  Egip
cie i w Syrii, ale także w  Libanie, gdzie chrześcijanie stanowią prawie 
połowę ludności, w krajach posiadających mniejszości chrześcijańskie 
niedawnego pochodzenia, jak Pakistan lub Sudan, oraz w strefie Zatoki 
Perskiej i w  Arabii Saudyjskiej, gdzie zatrudnionych jest wielu robotni
ków Cudzoziemskich będących chrześcijanami. Owe dążenia do polityki 
silnej ręki wywołały w  społecznościach chrześcijańskich niepewność'i 
spowodowały zrodzenie się nowych, naznaczonych lękiem problemów, 
porównywalnych z lękami i problemami wielu muzułmanów i gmin 
muzułmańskich w  nowo powstałej zachodniej diasporze. Rozwój poli
tyczny rewolucji islamskiej w  Libii, a przede wszystkim poruszający 
cały świat dramat islamskiej rewolucji w  Iranie w  latach 1978— 79 do
prowadziły do dalszego otrzeźwienia tych właśnie, którzy z wielkimi 
nadziejami, a niekiedy może nawet z naiwnymi oczekiwaniami, zaan
gażowali się w  pracę nad nowym ukształtowaniem stosunków chrześci
jańsko—islamskich. Po obu stronach odżyły znów dawne, głęboko za
korzenione uprzedzenia, lęki i skłonności do ukazywania drugich jako 
wrogów.

Konfrontacja zachodniego chrześcijaństwa z islamem

Przypomnijmy sobie pokrótce historię konfrontacji pomiędzy za
chodnim chrześcijaństwem a islamem. W VII wieku państwo arabsko- 
-islamskie rozszerza się najpierw gwałtownie na wschód i zachód. 
W roku śmierci (632) proroka islamu państwo to obejmuje prawie cały 
Półwysep Arabski. W  drugiej połowie V II wieku rozciąga się ono po 
Egipt i północną Afrykę, nie zawsze wbrew woli znużonej panowaniem 
Bizantyńczyków miejscowej ludności. W roku 711 armie muzułmańskie 
przekraczają Cieśninę Gibraltarską. Państwo Wizygotów upada. 
W roku 732 bitwa pod Poitiers zapobiega rozszerzeniu się państwa ara
bskiego poprzez Hiszpanię ku północy, kładąc w  tym regionie kres ara
bskim dążeniom do podbojów. W  innych częściach Europy zachodniej 
w  dalszym ciągu powiększają się zdobycze islamu. Na wschodzie zagro
żone jest państwo bizantyńskie, w  IX  wieku na zachodzie wpada w  ręce 
Arabów Sycylia. Panowanie muzułmańskie i kultura muzułmańska 
utrzymują się rzeczywiście przez długi czas jedynie w Hiszpanii, by 
wreszcie w  XV wieku ulec reconąuiście, zdobywającej na powrót całą 
Hiszpanię.

Chrześcijanie stali najpierw bezradni i zakłopotani wobec islam
skiej wiary. Chrześcijanin był przeświadczony o posiadaniu doskonałej 
i pełnej prawdy; Objawienie zostało zamknięte wraz ze śmiercią ostat
niego Apostoła, nic nowego więcej nie doszło. Tak więc początkowo nie 
brano islamu poważnie. Jeśli zajmowano się tą nową religią, to nie po 
to, by poznać właściwe je j cechy, lecz po to, by ją zdyskredytować1.

W najwcześniejszym okresie wielkiej wzajemnej nieznajomości pa
miętną i wyróżniającą się postacią był Jan Damasceński (675—753), 
który osobistym kontaktom zawdzięczał swą wiedzę o islamie. Jego oj
ciec zajmował, jak niejeden chrześcijan we wczesnym okresie państwa

1 L .  H a g ę  m a n n , Christentum und Islam zwischen Konfrontation und Begegnung (A l t e n 

b e r g e  1983 ) 63.
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arabskiego, wysokie stanowisko na dworze kalifa, był bowiem jego 
przybocznym lekarzem. Jan Damasceński zalicza islam do herezji, po
nieważ Muhammad w szczególny sposób czerpał swą wiedzę od ariań- 
skiego mnicha. W tym też widzi Jan wyjaśnienie faktu, że Koran nazy
wa wprawdzie Chrystusa „Słowem” i „Duchem Boga” , lecz neguje Jego 
boskość. Jan mniemał zatem, że nauka Muhammada o Chrystusie jest 
herezją o charakterze ariańskim. Za owym poglądem, modyfikowanym 
w niezliczonych, przez wieki szeroko rozpowszechnianych legendar
nych odmianach, tkwiło wiadome dążenie, by nowej religii nie przed
stawiać jako religii oryginalnej, lecz raczej jako echo heretycko-chrześ- 
cijańskiego nauczania. Opatrując w ten sposób Koran etykietą fałszers
twa chciano osłabić jego siłę oddziaływania i pozbawić go roszczeń o 
wartość pisma objawionego o boskim pochodzeniu.

Obok polemiki i baśniowych opowiadań o Muhammadzie, które 
można również rozumieć jako odpowiedź na zagadkę niewiarygodnie 
szybkiego i szerokiego rozprzestrzeniania się islamu, średniowiecze po
łożyło także fundamenty pod przyszłą duchową rozprawę z islamem. 
Z inicjatywy opata z Cluny, Piotra Venerabilis, angielski mnich Robert 
z Ketton, około roku 1143 przetłumaczył po raz pierwszy Koran na ję
zyk łaciński. Tą drogą stworzono podstawę do względnie rzeczowej dy
skusji z islamem.

W związku z misyjną i umysłową działalnością nowo powstałych 
zakonów kaznodziejskich doszły w X III wieku do głosu tendencje apo- 
logetyczne. Nowe akcentowanie — pisze Ludwig Hagemann —  wynika
ło z budzącego się zamiaru głoszenia muzułmanom wiary chrześcijań
skiej i dostarczania im argumentów za prawdą biblijnego posłania. 
Podjęte dla uwolnienia od muzułmanów Ziemi Świętej wyprawy krzy
żowe nie osiągnęły spodziewanego skutku.2 Dostrzeżono teraz koniecz
ność prowadzenia teologicznej dyskusji w miejsce ślepej polemiki. Na 
różnych uniwersytetach wprowadzono pierwsze ośrodki nauki języka 
arabskiego. Poważne trudności na drodze do stworzenia adekwatnej 
apologetyki widzi św. Tomasz z Akwinu w  niedostatecznej znajomości 
muzułmanów i w braku wspólnej podstawy w  księgach świętych. W 
skierowanym do muzułmanów piśmie „De Ratione Fidei” zamieszcza 
krótki wykład wiary chrześcijańskiej oparty na wspólnej podstawie ro
zumu naturalnego. Jako wyróżniających się prekursorów nowego spoj
rzenia na muzułmanów można tu jedynie wymienić takie postacie, jak 
Ricoldus de Monte Crucis (zm. 1320), Raimundus Lullus (1232— 1316) i 
Mikołaj Kuzańczyk (1401— 1464).

Jeszcze w  roku upadku Konstantynopola (29 maja 1453) zredago
wał Mikołaj Kuzańczyk prorocze pismo „De Pace Fidei” (O pokoju w 
dziedzinie Wiary), wizjonerską rozmowę o wierze pomiędzy przedsta
wicielami najróżniejszych religii i światopoglądów. Jego krytyczne, sie
dem lub osiem lat później napisane badania nad Koranem: „Cribatio 
Alkorani” , zachowują wprawdzie charakter polemiczno—apologetycz- 
ny, świadczą jednak o gruntownych i intensywnych studiach dla znale
zienia punktów stycznych pomiędzy islamem a chrześcijaństwem.

Reformacja nie przyniosła, po stronie chrześcijańskiej, polepszenia 
w zrozumieniu islamu. Dopiero wraz z Oświeceniem i wraz z pogłębia
jącym się dzięki niemu rozluźnieniem więzów z dogmatami i z tradycją 
powstał nowy okres w  historii stosunków islamsko— chrześcijańskich.

2 ta m ż e ,  74.
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Boleśnie odczuwana różnorodność, a nawet skłócenie pomiędzy wyzna
niami i religiami, stało się impulsem do poszukiwania takiej religii, 
która znajdowałaby się ponad tym, co różni. Sądzono, że można ją zna
leźć odwołując się do wspólnego wszystkim ludziom rozumu jako zasa
dy jedności. Idea tolerancji utorowała sobie drogę. Na pytanie, która z 
trzech religii monoteistycznych jest prawdziwa, odpowiada Gotthold 
Ephraim Lessing (1729— 1781) w  swym dydaktycznym dramacie „Na
tan mędrzec” : Jako dar Boga Ojca każda z nich jest prawdziwa o tyle, o 
ile dar ów nie będzie ujmowany teoretycznie, lecz przyjmowany w sen
sie praktycznym. Człowieka posiadającego ten dar poznaje się po tym, 
że zostanie on przyjęty przez Boga i ludzi. Każda z tych religii odzwier
ciedla Objawienie Boga.

Wielki przełom w przedstawianiu osoby Muhammada zapoczątko
wał szkocki romantyk Thomas Carlyle (1795— 1881). W jednym z ese
jów swej książki „Bohaterowie” (1841) ukazuje on Muhammada jako 
proroka i literackiego geniusza, który w niepowtarzalny i skuteczny 
sposób przetłumaczył Ducha Wszechświata oraz jego święte i twarde 
prawa na słowo Koranu dając im tym samym wymiary historyczne. Za
sługą takich ludzi, jak Ignaz Goldziher i Theodor Nóldecke jest to, że w 
końcu X IX  wieku zapoczątkowali historyczno—krytyczne badania nad 
islamem. Dzięki swym metodom i wynikom swej pracy wnieśli oni 
wkład w  rzeczowe poznanie rozwoju i istoty islamu.

Wypowiedzi kościelne po Drugim Soborze Watykańskim

Cytowane już wypowiedzi Soboru zostały podjęte i kontynuowane 
przez następnych papieży. Tak więc Jan Paweł II w  swym pozdrowieniu 
dla muzułmańskich robotników cudzoziemskich w  dniu 17 listopada 
1980 r. w  Moguncji powiedział:

Jeśli ze szczerym sercem przynieśliście tutaj do tego obcego kraju 
ze swych stron ojczystych Waszą wiarę w Boga i tu się do Niego modli
cie jako swego Stwórcy i Pana, to też należycie do wielkiej gromady 
pielgrzymów, którzy od czasów Abrahama wciąż wyruszają w drogę, by 
szukać i odnajdować prawdziwego Boga. Jeśli nie wahacie się nawet 
również publicznie modlić, dajecie tym samym nam, chrześcijanom, 
przykład zasługujący na głęboki szacunek. Żyjcie Waszą wiarą także na 
obczyźnie i nie pozwalajcie je j wykorzystywać dla jakichkolwiek inte
resów, prywatnych czy politycznych 3.

Zbierając razem wszystkie papieskie oświadczenia dotyczące sto
sunków chrześcijańsko—islamskich, można z nich wydobyć następują
ce myśli: Poddanie się żywemu i miłosiernemu Bogu, co pod każdym 
względem uznaje Koran (Sura 29, wiersz 46: Nasz i Wasz Bóg jest jedy
nym Bogiem i jemu jesteśmy poddani) i Kościół (Lumen Gentium, 
nr 16: Oni modlą się do Boga), stwarzając pomiędzy chrześcijanami i 
muzułmanami „duchową więź” , „prawdziwą więź braterską” (lub brater
stwo). Chodzi o wiarę w  jednego Boga, Stwórcę, wszechmocnego i miło
siernego Pana historii, który mówił do ludzi przez proroków i będzie sę
dzią w dniu ostatecznym. Owa wspólna wiara w Boga jest podstawą po
dobnego widzenia człowieka: Jest on stworzeniem Boga, „sługą Boga” , 
zarządcą dóbr Bożych; poddany jest prawu dobra i zła i powołany do

3 C y t . za : Jan Paweł II w kraju Reformacji, In s ty tu t  W y d a w n ic z y  P A X ,  W a r s z a w a  1984, 

s. 130.
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tego, by dojść do Boga. Dla chrześcijan i muzułmanów fundament etyki 
leży w  napięciu pomiędzy osobowym Bogiem i człowiekiem jako stwo
rzeniem, a cel życia polega na służeniu człowiekowi i na czczeniu Boga. 
W jednakowy sposób obowiązują ich nakazy sprawiedliwości i miłosie
rdzia, podobnie jak zaangażowanie w prawdę i obronę pochodzącego 
od Boga pokoju. Oto, co powiedział Jan Paweł II w  Ankarze już w listo
padzie 1979 r., a więc akurat w roku islamskiej rewolucji w Iranie:

Bracia moi, kiedy myślę o tym duchowym dziedzictwie i o wartości, 
jakie ma ono dla człowieka i dla społeczeństwa, o tym, że jest ono zdol
ne dać, zwłaszcza młodym, orientację życiową, możliwość zapełniania 
pustki spowodowanej przez materializm, że potrafi stworzyć pewny 
fundament dla struktur społeczno-prawnych, to pytam się, czy nie jest 
sprawą pilną, właśnie dzisiaj, kiedy chrześcijanie i muzułmanie weszli 
w nowy okres historii, czy nie jest teraz sprawą pilną uznanie i rozwija
nie łączących nas duchowych więzów po to, żebyśmy „w interesie całej 
ludzkości — jak zachęca nas Sobór —  wspólnie strzegli i rozwijali spra
wiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność” *. W podob
ny sposób i często we wspólnym ku sobie zwróceniu się i we wzajem
nym zbliżeniu odnosiły się do islamu Kościoły ewangelickie.

Reakcja muzułmanów

Lecz jaka jest reakcja muzułmanów na‘ową przychylność Kościoła? 
Kościół zbliżył się do islamu, ale czy można też mówić o zbliżeniu się 
islamu do Kościoła? Słusznie zauważa Pietro Rossano, wieloletni dawny 
czołowy współpracownik rzymskiego Sekretariatu dla Niechrześcijan:

Odpowiedź na to pytanie nie jest ani łatwa, ani jednoznaczna. Na
leży uwzględniać różnice pomiędzy osobami a instytucjami, intelektua
listami a ludem, pomiędzy islamem arabskim, afrykańskim, Azji połud
niowej i południowo—wschodniej, pomiędzy islamem, który stanowi 
religię mniejszości, jak w Europie lub w Republice Indii a islamem wyz
nawanym przez większość, jak to ma miejsce we wszystkich państwach 
islamskich (...), przede wszystkim należy dokonać rozróżnienia między 
różnorakimi sektami i ruchami w islamie oraz właściwymi im zasadni
czymi sposobami myślenia religijnego4 5.

Na płaszczyźnie tak zwanego dialogu życia, to znaczy w  codzien
nym współżyciu chrześcijan i muzułmanów stwierdzamy wszędzie tam, 
gdzie czyniono próby lepszego zrozumienia się, występowanie całej 
gamy postaw pozytywnych i negatywnych. Można by tu cytować wiele 
pozytywnych przykładów z Indii i z innych regionów: wzajemny szacu
nek; zaufanie i gotowość dzielenia się; widoczny wzrost stosunków do
brosąsiedzkich, co wyraża się w wymianie podarunków i życzeń, jak to 
ma miejsce w  wielkie święta; pomoc w  dziedzinie wychowania; wzaje
mne poznawanie sposobów modlenia się i motywacji życia religijnego. 
Jednocześnie uwidaczniają się negatywne postawy: ciągle powtarzają
ce się fałszywe zadowolenie z samego siebie; nieufność; odrzucanie 
każdego rodzaju pluralizmu; zazdrość i obawa przed powodzeniem 
drugiego; postawa sekciarska, która nie pozwala drugiemu na odmien-

4 Cyt. za: Jan Paweł I I  w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1984, s. 115.
5 Pietro Rossano, Weltkirche und religionswissenschaßliche Aspekte. Redaktionen der 
Muslime, w: CIBEDO—Texte 20 (15 marca 1983) 10.
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ne zdanie; rywalizacja; prozelityzm i jednostronne żądania. Przygląda
jąc się bliżej stosunkom między muzułmanami i chrześcijanami widać, 
jak trudno jest obu stronom wyrzec się dążenia do liczebnej siły i prze
wagi, jak trudno zdobyć się na konieczne wewnętrzne wysiłki, by móc 
bezstronnie i z wyrozumiałością patrzeć na stronę przeciwną i by umieć 
traktować ją z taką samą uczciwością, jak członków własnej grupy reli
gijnej. Co się tyczy zorganizowanego i oficjalnego dialogu religijnego, 
tó najpierw należy stwierdzić, że dochodziło do gestów zaskakujących 
otwartością i serdecznością ze strony pojedynczych osób, instytucji i 
państw. Wiele spotkań na tej płaszczyźnie doszło do skutku z inicjaty
wy islamskiej. Trzeba przyznać, że od kilku lat ilość takich spotkań 
drastycznie się zmniejszyła. Orędzie na święto zakończenia postnego 
miesiąca ramadan (Idul fitr), które ó’d 1968 r. wysyłała corocznie strona 
chrześcijańska, przyjmowane było przez pojedyncze osoby na islam
skim obszarze Azji, Afryki i Ameryki z sympatią i nierzadko odwzajem
niane życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia, nie spotkało się to 
jednak z uznaniem wielkich organizacji islamu. Od kilku lat islam uka
zuje w  wielu krajach oblicze twardsze, bardziej pewne siebie i bardziej 
nacjonalistyczne, mając na uwadze siłę i wpływy polityczne. Dwa no
wsze dokumenty islamskie — „Islamska Deklaracja Ogólna” z 12 kwie
tnia 1980 r. i „Islamska Deklaracja Praw Człowieka” z 19 września 1981 r. 
na pewno nie zawierają szczególnego otwarcia się na chrześcijaństwo6.

Można by powiedzieć, że — spotykając się z Kościołem — islam 
szamocze się między dwoma sprzecznymi uczuciami. Z jednej strony 
Kościół przyciąga go dzięki swej zwartości organizacyjnej, dzięki wy
chowawczym i socjalnym służbom, dzięki swemu moralnemu, politycz
nemu i dyplomatycznemu znaczeniu na płaszczyźnie międzynarodowej, 
które to znaczenie islam chciałby dla siebie wykorzystać, dzięki chary
tatywnym i socjalnym dokonaniom, przede wszystkim sióstr zakon
nych, co nabiera, w postaci Matki Teresy, często cytowanej w islamskiej 
prasie, charakteru symbolu. Z drugiej zaś strony islam próbuje odciąć 
się od wszelkich kontaktów z Kościołem i ta postawa zdaje się obecnie 
brać górę. W  świecie islamskim identyfikuje się często Kościół z Zacho
dem potępiając obydwa: Obydwa ponoszą odpowiedzialność za wypra
wy krzyżowe, kolonializm, kapitalizm, marksizm za szeroko rozpo
wszechniony rozkład rodziny i moralności. Chrześcijaństwu zarzuca 
się, że jest nauką idealistyczną, którą w końcu powinno się uczynić od
powiedzialną za ewidentny upadek obyczajów i dekadencję Zachodu 
oraz tych warstw społeczeństw islamskich, które ulegają jego wpły
wom. Za symptomatyczną uważa się graniczącą z nienaturalnością mi
łość do zwierząt, szczególnie miłość do psów, która ma wskazywać na 
ludzkie osamotnienie i stanowić efekt rozkładu rodziny. Do ewiden
tnych oznak owego rozkładu zalicza się również problem alkoholizmu, 
narkomanii i seksualizmu.

Islam nie może Kościołowi wybaczyć przede wszystkim misji w 
krajach islamskich. Są one dla islamu cierniem w oku,' mimo że sam 
oczywiście, bez wyrzutów sumienia i na swój sposób, prowadzi własne 
misje (da’wat, tzn. zaproszenie). Zarzut, jakoby Kościół żył w zgodzie z 
Izraelem i z syjonizmem, jest również przyczyną ciągle powtarzającej 
się krytyki. Krótko mówiąc; muzułmanie cieszą się z soborowego i po

6 C IB E D O — D o k u m e n ta t io n  15/16 (c z e r w ie c / w r z e s ie ń  1 98 2 ); z o b .  te ż :  Politisch —  Reli
giöse Islamische Grundsatzerklärung, w :  C IB E D O — T e x t e  4 (15  l ip c a  1980).
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soborowego stosunku Kościoła do nich, ale, jako grupa, są dalecy od 
tego, by zbliżyć się do chrześcijan. Nie najlepszy stan stosunków wyni
ka także z odmienności partnerów dialogu i z niejednakowego poziomu 
teologicznego, który reprezentują. Zwraca na to uwagę Muhammad 
Talbi pisząc:

Jest prawdą powszechnie znaną, że cały dzisiejszy islam należy do 
strefy zacofania: nie tylko materialnego, lecz może przede wszystkim za
cofania intelektualnego. To, że można wskazać tego lub owego jako wybit
nego naukowca, w niczym nie zmienia ogólnej sytuacji. Wyjątki potwier
dzają tylko regułę. Wskutek braku „zdolności do dialogu” nie dochodzi 
wcale do intelektualnie prawdziwie adekwatnej rozmowy. Fakt ten tłu
maczy bardziej niż inne trudności ociąganie się, powściągliwość, nieuf
ność i wreszcie częstą obecnie bezowocność kontaktów, pomimo wielu 
prób podejmowanych przez chrześcijan, a niekiedy róumież przez wyzna
wców islamu. Nierówny poziom teologiczny stanowi przy tym wielki pro
blem. Teologia chrześcijańska ciągle się rozwijała i odnawiała — szczegól
nie od czasu Oświecenia i pojawienia się dyscyplin krytyczno-historycz- 
nych —  prowadząc dialog z duchowymi nurtami swych czasów. Właśnie 
dzięki kryzysom, które musiała przejść, stała się zdolna do dialogu. Dys
ponuje wykwalifikowanymi rozmówcami ^prawdziwymi naukowcami ró
wnież w dziedzinie stosunków chrześcijańsko-islamsicich.1

Tymczasem islam —  tak jak wykłada się go w  wielkich seminariach 
teologicznych, np. w Al-Azhar.(Kair) lub Deobandzie (Indie) —  posłu
guje się teologią, której rozwój zakończył się praktycznie w X II wieku. 
Muhammad Talbi pisze na ten temat:

Teologia islamska nie przyjęła wyzwania i nie pozwoliła się przy
musić do odważnego, ciągłego wnikania w tajemnicę świata i Boga. Ce
chuje ją więc dzisiaj bezruch; interesują ją często jedynie historyczne 
aspekty islamu7 8.

Daleko zatem islamowi do tego, by móc dysponować pewną liczbą 
doświadczonych specjalistów. Istnieje tylko bardzo niewielu uczonych 
islamskich, których by można nazwać kompetentnymi znawcami 
chrześcijaństwa i Zachodu. W  tym kontekście jest zrozumiałe pełne go
ryczy pytanie, jakie postawił Algierczyk Muhammad Arkoun (Paryż):

Jak może partner, który jest odcięty od swej prawdziwej tradycji, 
którego nękają gospodarcze i polityczne kłopoty, prowadzić dialog z 
drugim partnerem, który utrzymuje prawdziwy kontakt ze swą przesz
łością i teraźniejszością?9.

Głębsze przyczyny trudności w dialogu islamsko—chrześcijańskim

W dalszym ciągu nie mamy odpowiedzi na pytanie: skoro istnieją 
tak ważne pod względem teologicznym punkty styczności, jak wiara w 
Boga Abrahama, pojmowanie człowieka jako stworzenia Bożego, przy
jęcie objawionego prawa Bożego, dostrzeganie podstaw społeczeństwa 
w boskim porządku i oczekiwanie na wieczną nagrodę u Boga, to dla
czego tak trudno islamowi pozytywnie zareagować na dialog, ofiarowa
ny przez Kościół? Wszak chodzi tu o punkty styczności występujące w 
Koranie, księdze wyprzedzającej powstanie wszelkich sekt i szkół teo

7 M u h a m m a d  T a lb i ,  Islam und Dialog, w: C IB E D O — D o k u m e n ta t io n  10 (m a r z e c  1980 )‘ Y.

8 ta m ż e , 7n.

9 ta m że .
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logiczno—prawnych, a więc mogącej uchodzić za wspólne dobro całego 
islamu.

Wydaje się, że właściwa przyczyna jest następująca: W  codziennym 
życiu nie interpretuje się i nie rozumie się w ten sam sposób wspólnych 
chrześcijaństwu i islamowi wielkich zasad religijnych i zawartych w 
nich treści etyczno—socjalnych. Dzieje się tak dlatego, że obydwie reli- 
gie mają dwa różne religijne źródła: Jezusa Chrystusa i Muhammada. 
To samo można by powiedzieć o judaiźmie powołując się na Mojżesza. 
Cała duchowa rzeczywistość chrześcijaństwa jest przeniknięta history
czną postacią Jezusa lub, inaczej mówiąc, kształtuje się nieustannie 
według podstawowego modelu, jakim jest życie i nauka Jezusa, co znaj
duje swój szczytowy wyraz w  tajemnicy cierpienia, śmierci i zmar
twychwstania do nowego życia. Rzeczywistość islamskiej nauki wiary i 
praktyki jest podobna: jest ukształtowana na podstawowym modelu, 
jakim jest życie i nauka Muhammada. Ów podstawowy model jest naz
naczony ziemskim sukcesem Muhammada w  Medynie, gdzie mógł on 
skutecznie wcielić w  polityczne struktury głoszoną przez siebie naukę o 
oddaniu się Bogu i o braterstwie w sprawiedliwości. Obydwie tradycje 
określa, jaka by też ńie była, historyczna rzeczywistość, kontrast po
między Getsemani a hidżrą (emigracją do Medyny). Do historycznej 
rzeczywistości chrześcijańskiej należy przełom konstantyński, przy
mierze tronu z ołtarzem, idea i realizacja wypraw krzyżowych, nauka o 
dwóch mieczach, i nierzadko idące ze sobą w  parze misje oraz kolonia
lizm. Antynomizm w kręgach sufijskich, synkretyczne formy regional
nie zróżnicowanego islamu oraz teoria sekularyzmu i nacjonalizmu — 
to znowu część historii islamu.

Obydwa modele wyciskają za każdym razem swe niezatarte znamię 
na tym, co w islamskiej i chrześcijańskiej wierze zasadnicze: w  islamie 
jest to absolutny i bezpośrednio transcendentny Bóg, a w chrześcijań
stwie — jeden i trójosobowy Bóg, który sam się objawia; w  islamie jest 
to prawo jako wszystko obejmująca norma, w  chrześcijaństwie — prze
łamująca stare prawo nauka o bezwarunkowej służbie bliźniemu i o ra- 
dykalizacji miłości Jezusa, uzasadniająca „nowe prawo ducha” ; w  isla
mie jest to człowiek jako sługa Boży lub jako zastępca Boga, który jest 
powołany do posłuszeństwa i odpowiedzialności wobec woli Bożej ob
jawionej w  Koranie jako instancji ostatecznej, po stronie chrześcijańs
kiej — człowiek jako obraz Boży, człowiek powołany w duchu na adop
towane dziecko w Chrystusie; w islamie są to dyktowane przez szariat, 
przez niego określone i przypieczętowane prawa człowieka, w nauce 
chrześcijańskiej — prawa człowieka, które wywodzą się z godności sa
mego człowieka i które są dla wszystkich jednakowo ważne; w islamie 
jest ideał lub utopia społeczeństwa związanego jedynym, teokratycznie 
rozumianym prawem, w chrześcijańskiej tradycji — polityczny i społe
czny pluralizm.

Są to głęboko sięgające różnice. Stają się one szczególnie odczuwa
lne, gdy chodzi o konkretyzację wiary w codziennym życiu i w  polityce. 
Przed kilku laty, kiedy to w Egipcie stosunki między muzułmanami a 
chrześcijanami osiągnęły nowy stopień napięcia, tak otwarty i światły 
człowiek jak prezydent egipski Anwar-el-Sadat, powiedział z nacis
kiem, jako coś samo przez się zrozumiałego, że pod ochroną islamu po
winni chrześcijanie czuć się bezpieczni, wszak islam jest „niebiańską 
religią” . Nie trzeba zaznaczać, że chrześcijanie ze swej strony nie chcą 
żyć jako polecający się opiece (dhimis) „obywatele drugiej klasy” , lecz
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pragną być równoprawnymi i wolnymi współobywatelami swych mu
zułmańskich rodaków.

Reakcja chrześcijan

Dwa stosunkowo nowe dokumenty kościelne obrazują dwa modele, 
które mogłyby stanowić odpowiedź na istniejącą sytuację:

W 1979 roku wysłali wspólnie biskupi Afryki Północnej ważny list 
do żyjących na tym obszarze wiernych, zatytułowany: „Le sens de nos 
rencontres” (Sens i znaczenie naszych spotkań). Biskupi zapraszają 
chrześcijan do spotkania z muzułmanami jako braćmi, spotkania opar
tego na ziemskich, ludzkich doświadczeniach, nie wdając się w  sprawy 
ich islamskiej wiary. Każdy człowiek jest w Adamie i w  Chrystusie bra
tem i każdy jest w  niepowtarzalny sposób zaproszony do udziału w  ta
jemnicy paschalnej. Duch Święty rozbudza w  każdym człowieku prag
nienie religijnego poszukiwania i chęć zwrócenia się ku drugiemu.

Królestwo Boże —  pisali biskupi — urzeczywistnia się nie tylko 
tam, gdzie ludzie przyjmują chrzest, ale również tam wszędzie, gdzie 
ubogi angażuje się jako człowiek zgodnie ze swym powołaniem, wszę
dzie tam, gdzie jest on kochany (...) Przychodzi tam, gdzie nieprzyjacie
le jednają się ze sobą, gdzie sprawiedliwość cieszy się poparciem, gdzie 
człowiek wzbogacony zostaje przez prawdę, piękno i dobro.

Jak widać, dodaje Rossano, chodzi tu o pewien rodzaj odreligijnie- 
nia rozmówców po to, by spotkać się w oparciu o takie wartości ludz
kie, jak pokój, sprawiedliwość, braterstwo, pojednanie, solidarność i 
tak dalej, wartości, które są dla chrześcijanina częścią Królestwa Boże
go. Jest to stanowisko godne szacunku. Jest ono wynikiem długiego i 
bolesnego doświadczenia. Ale przy tym rezygnuje się z międzyreligijne- 
go dialogu i nie zważa się na odziedziczoną przez rozmówcę wiarę1 .

Inne stanowisko wyraża twierdzenie, że dialog z muzułmanami jest 
niemożliwy, ponieważ islam nie zważa na egzystencję drugiego czło
wieka. Na ten temat pisał libański biskup Paul Bassim do ówczesnego 
przewodniczącego Sekretariatu dla Niechrześcijan, kardynała Pigne- 
doli (list opublikowany 16 listopada 1977 r. we „Frankfurter Allgemei
ne Zeitung” ). Stanowisko to staje się szczególnie zrozumiałe, jeśli uwz
ględni się doświadczenia chrześcijańskich społeczności w  Libanie. Bis
kup ten uważa dialog z muzułmanami za niemożliwy, ponieważ islam 
nie uznaje pełnej równości drugiego człowieka, a także godzi w  zasadę 
wzajemności. Islam może tolerować istnienie niemuzułmanów, ale tyl
ko pod warunkiem płacenia haraczu (dżizja), poddania się i nie miesza
nia się w  sprawy państwa (por. Koran 9:29). Niemożliwość podjęcia 
dialogu z muzułmaninem wynika z zasad Koranu.

Wspólna droga do dialogu

Dzisiaj, po Drugim Soborze Watykańskim i po intensywnych pou
czeniach ostatnich papieży, po wezwaniach wielu konferencji bisku
pich, gremiów chrześcijańsko— ekumenicznych i grup chrześcijańsko- 
-muzułmańskich nie jest już dopuszczalne, by chrześcijanie separowali się 
duchowo od islamu, by ignorowali islam w jego historyczno—religijnych 
wymiarach lub by wręcz wracali na stare pozycje walki i polemiki. 10

10 ta m ż e , 14; ta m  r ó w n ie ż  c y ta t  z  l is tu  b is k u p ó w
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Wymaga to mądrości i rozwijania umiejętności krytycznego rozróż
niania. Jest rzeczą ważną, by kierując się duchem Ewangelii ciągle na 
nowo otwierać się na to, co jest w  wierze i w  życiu muzułmanów dobre i 
prawdziwe. Chodzi o to, aby te elementy dobra i prawdy przybliżyć do 
Królestwa Bożego. Wprawdzie Kościół jest w  szczególny sposób powołany 
do świadczenia o Królestwie Bożym, tym niemniej w zalążkowej formie 
żyje ono wszędzie, a szczególnie w  tych, którzy przynależąc do różnych 
rehgii, szukają Boga. Nie na ostatnim miejscu należy tu wymienić człon
ków „rodziny Abrahama” . Innymi słowy, wiara w  plan Boży odnośnie hi
storii i chrześcijańskie przekonanie, że Bóg nie dokończył jeszcze dzida 
pojednania i zjednoczenia wszystkiego w  Chrystusie, są niewyczerpanym 
źródłęm nadziei na stopniowe wzajemne zbliżenie w różnorodności.

Lecz do dialogu i do odpowiedzialności jednych za drugich należy 
również to, by chrześcijanie reagowali krytycznie i wnosili swój sprze
ciw, gdy w imię islamu przeforsowuje się cele polityczne i przepisy pra-, 
wne, które godzą w  ludzką godność i w  prawa człowieka, przysługują 
one bowiem bez wyjątku wszystkim, żyjącym w pluralistycznej rodzi
nie ludzkiej. Chrześcijanie i muzułmanie są powołani do dawania świa
dectwa prawdom i wartościom, które są im wspólne. Stąd rodzi się obo
wiązek zbadania wspólnych'ram teologii, antropologii i eschatologii, 
ich rozszerzenia, naświetlenia i wyjaśnienia po to, by nadać życiu i po
stępowaniu konkretny kierunek (np. na płaszczyźnie praw człowieka, 
etyki lekarskiej, etyki*środowiska i etyki pokoju). Wraz z P. Rossano 
należy zapytać: Czy w  wystarczającej mierze zastanawiamy się nad 
tym, co znaczy —  w ramach dziesiejszej, na cały świat rozprzestrzenia
jącej się kultury zachodniej z jej relatywistycznym, czysto ziemskim i 
utylitarystycznym spojrzeniem na świat — chcieć zakotwiczyć podsta
wowe wartości życia w  Bożym Absolucie, od którego człowiek bierze 
swe podobieństwo i w  którego „zastępstwie” jest tutaj na ziemi odpo
wiedzialny? Czy nie jest, w  coraz to większej mierze, zadaniem dialogu 
chrzęścijańsko-muzułmańskiego —  takie uzasadnienie i wspieranie lu
dzkiej godności i wolności (z jej prawami i obowiązkami), by absolutna 
i transcedentna Boskość zajaśniała w  historii w  społeczeństwie swym 
blaskiem?11 Lub mówiąc słowami Miihammada Talbisa:

Dialog jest długą próbą cierpliwości. Jeżeli dzięki niemu uda się 
utorować drogę stopniowemu wzajemnemu zbliżeniu i jeśli dzięki nie
mu prawdziwa przyjaźń, a nawet prawdziwe braterstwo zastąpi obojęt
ność i życzliwą powściągliwość, to, pomimo różnic w wierze i w zapa
trywaniach, będzie to duże osiągnięcie. Prowadzić dialog, to nie znaczy 
koniecznie znaleźć wspćtne rozwiązanie, a jeszcze w mniejszym stopniu 
chcieć za wszelką cenę dojść do pogodzenia stanowisk. Zadaniem dialo
gu jest raczej wniesienie do dyskusji jasności i szczerości oraz doprowa
dzenie wszystkich rozmówców do tego, by przezwyciężyli samych siebie 
rezygnując z postawy pełnej pewności siebie i zadowolenia z posiadania 
prawdy. Droga do Królestwa Światłości będzie długa. Bóg okrył ją taje
mnicą .

(P r z e k ła d  za : „ S t im m e n  d e r  Z e i t ” , F r e ib u r g  1985 n r  11 s. 723— 7 34 )

Tłum.: Henryk Wencel 11 12

11 ta m ż e ,  16.

12 T a lb i ,  ja k  w y ż e j ,  29.
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DIALOGUE BETWEEN MUSLIMS AND CHRISTIANS
' (summary)

C h r is t ia n  W . T r o l l ,  m e m b e r  o f  th e  J e su it  S o c ie ty ,  p r o fe s s o r  in  Is la m ic  s tu d ie s  a n d  

C h r is t ia n  -  I s la m ic  r e la t io n s  a t  th e  V id y a jy o t i  In s t i tu te  in  D e lh i ,  p re s e n ts  th e  h is t o r y  o f  

th e  d ia lo g u e  w i t h  Is la m , l i s t in g  p r o b le m s  a n d  ta sk s . H e  b e l ie v e s  th a t  to d a y ,  a f t e r  V a t ic a n  

C o u n c i l  I I  a n d  in te n s iv e  in s t ru c t io n s  o f  th e  la s t  P o p e s , a f t e r  a p p e a ls  o f  m a n y  e p is c o p a l 

c o n fe r e n c e s , e c u m e n ic a l  C h r is t ia n  g a th e r in g s  a n d  C h r is t ia n  -  M u s l im  g ro u p s  i t  is  n o t  lo n 

g e r  p e r m is s ib le  f o r  C h r is t ia n s  t o  s e p a ra te  th e m s e lv e s  s p ir i t u a l ly  f r o m  Is la m , t o  ig n o r e  in  

its  h is t o r ic a l  a n d  r e l ig io u s  d im e n s io n s  o r  d o w n r ig h t  r e tu rn  to  o ld  p o s it io n s  o f  s t r u g g le  

a n d  p o le m ic s .  T h is  r e q u ir e s  w is d o m  a n d  d e v e lo p in g  th e  a b i l i t y  o f  m a k in g  c r i t i c a l  d is t in 

c t io n s . I t  is  im p o r ta n t ,  b e in g  g u id e d  b y  th e  s p ir i t  o f  th e  G o s p e l  t o  o p e n  o u rs e lv e s  a l l  th e  

t im e  t o  w h a t  is  g o o d  a n d  tru e  in  th e  fa i t h  a n d  l i f e  o f  M u s lim s . A l th o u g h  th e  C h ru c h  is  in  a 

s p e c ia l  w a y  a p p o in t e d  t o  w itn e s s  th ö  K in g d o m  o f  G o d ,  n e v e r th e le s s  in  a n  e m b r y o n ic  fo r m  

i t  l iv e s  e v e r y w h e r e ,  p a r t ic u la r ly  in  th o s e  w h o ,  p r o fe s s in g  d i f f e r e n t  r e l ig io n s ,  s e e k  G o d . 

L a s t  b u t  n o t  le a s t , m e n t io n  s h o u ld  b e  m a d e  h e r e  o f  th e  m e m b e rs  o f  th e  „ A b r a h a m  fa m i 

l y ” . B u t  d ia lo g u e  a n d  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  o th e rs  r e q u ir e s  C h r is t ia n s  a ls o  to  c r i t i c i z e  a n d  o b 

je c t  w h e r e v e r ,  in  th e  n a m e  o f  Is la m  p o l i t i c a l  g o a ls  a n d  le g a l  r e g u la t io n s  a r e  .fo rc e d , w h ic h  

v io la t e  h u m a n  d ig n i t y  a n d  r ig h ts ,  f o r  th e y  a r e  v e s te d  in  a ll,  w i t h o u t  an  e x c e p t io n ,  p e o p le  

l i v in g  in  th e  p lu r a l is t ic  h u m a n  fa m ily .  C h r is t ia n s  a n d  M u s lim s  a r e  a p p o in t e d  to  w itn e s s  

tru th s  a n d  v a lu e s , w h ic h  a r e  c o m m o n  to  th em .

DER DIALOG ZWISCHEN MUSLIMEN UND CHRISTEN
(Zusammenfassung)

C h r is t ia n  W . T r o l l ,  M i t g l i e d  d es  J e s u ite n o rd e n s , P r o fe s s o r  fü r  Is la m  u n d  c h r is t l ic h 

is la m is c h e  B e z ie h u n g e n  a m  V id y a jy o t i - In s t i t u t e  in  D e lh i ,  b e s c h r e ib t  d ie  G e s c h ic h te  d es  

D ia lo g s  m it  d e m  Is la m  u n d  n e n n t  d ie  P r o b le m e  u n d  d ie  A u fg a b e n .  E r  is t  d e r  M e in u n g ,  

d ass  h e u te , 'n a c h  d e m  Z w e i t e n  V a t ik a n is c h e n  K o n z i l  u n d  d e r  in te n s iv e n  B e le h ru n g  d e r  l e 

t z t e n  P ä p s te ,  d e r  A u f r u fe n  v i e l e r  B is c h o fs k o n fe r e n z e n ,  c h r is t l ic h -ö k u m e n is c h e r  G r e m ie n  

u n d  c h r is t l ic h -m u s l im is c h e r  G ru p p e n  is t  es fü r  d ie  C h r is te n  n ic h t  m e h r  le g i t im ,  s ic h  g e 

is t l ic h  v o m  Is la m  zu  tr e n n e n , d e n  Is la rq  in  s e in e r  g e s c h ic h t l ic h - r e l ig iö s e n  D im e n s io n  zu  

ig n o r ie r e n  o d e r  g a r  zu  d e n  a lt e n  P o s it io n e n  d es  K a m p fe s  u n d  d e r  P o le m ik  z u rü c k z u k e h 

ren . D a s  f o r d e r t  K lu g h e i t  u n d  d ie  E n tw ic k lu n g  e in e s  k r it is c h e n  U n te r s c h e id u n g s v e r m ö 

gen s . E s  g i l t ,  au s  d e m  G e is t  d es  E v a n g e l iu m s  s ich  im m e r  w ie d e r  n eu  a l le m  G u te n  u n d  

W a h r e n  im  G la u b e n  u n d  L e b e n  d e r  M u s lim e  zu  ö f fn e n ,  u m  es, w o  im m e r  m ö g l ic h ,  m i t  ih 

n e n  g e m e in s a m  z u  fö r d e r n  u n d  so  a u f  d a s  R e ic h  G o t tę s  h in z u le n k e n , d a s  d ie  K i r c h e  in  b e 

s o n d e r e r  W e is e  zu  b e z e u g e n  b e ru fe n  is t, d as  je d o c h  k e im h a ft  ü b e r a l l  u n d  b e s o n d e r s  in  

d e n  w i r k l i c h  S u c h e n d e n  d e r  R e l ig io n e n ,  n ic h t  z u le t z t  d e r  „ F a m i l ie  A b r a h a m s ” , a m  W e r k  

is t. E s  g e h ö r t  a b e r  a u c h  z u m  D ia lo g  u n d  z u r  V e r a n tw o r tu n g  fü r e in a n d e r ,  d ass  C h r is te n  

im m e r  d o r t  K r i t i k  ü b e n  u n d  W id e r s ta n d  le is te n , w o  p o l i t is c h e  Z ie l e  u n d  g e s e t z l ic h e  

V o r s c h r i f t e n  im  N a m e n  d e s  Is la m  d u r c h g e s e tz t  w e rd e n ,  d ie  d e r  M e n s c h e n w ü rd e  u n d  d en  

M e n s c h e n r e c h te n , w ie  s ie  a l le n  M e n s c h e n  o h n e  A u s n a h m e  in  d e r  e ilte n  p lu ra l is t is c h e n  

M e n s c h e n fa m il ie  z u k o m m e n , w id e r s p r e c h e n .  C h r is te n  u n d  M u s lim e  s in d  b e ru fe n ,  Z e u g 

n is  fü r  d ie  ih n e n  g e m e in s a m e n  W a h r h e it e n  u n d  W e r t e  a b zu le g e n .



SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

DIALOG WE WSPÓLNOCIE

WYTYCZNE W  SPRAWIE DIALOGU  
Z PRZEDSTAWICIELAMI RÓŻNYCH RELIGH

I IDEOLOGII
Dokument Światowej Rady Kościołów

NOTA HISTORYCZNA

Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów na posiedzeniu w Addis Abebie (Etio
pia) w 1971 r. przyjął „tymczasową” deklarację zasad i „tymczasowe” wytyczne w spra
wie prowadzenia dialogu z przedstawicielami różnych religii i ideologii. W  latach następ
nych zorganizowano różne — dwustronne i wielostronne — spotkania, z partnerami re
prezentującymi inne religie, w celu zbadania problemów, jakie dialog taki ze sobą niesie. 
Refleksja nad tymi problemami trwa nadal w Kościołach w różnych częściach świata oraz 
podczas spotkań ekumenicznych. Ważnym etapem w tym nieprzerwanym procesie była 
konsultacja na temat „Dialogu we wspólnocie”, zorganizowana w Cziang Mai (Tajlandia) 
w 1977 r. Przyjęty tam dokument uzyskał aprobatę Komitetu Naczelnego obradującego w 
tym samym roku, przy czym z zadowoleniem powitano wysoki stopień zgodności poglą
dów i wzajemnego zrozumienia, który zdołali osiągnąć uczestnicy reprezentujący całkiem 
odmienne poglądy teologiczne. Ta deklaracja, zrewidowana raz jeszcze w oparciu o opi
nie Kościołów, tworzy teologiczną podstawę dla dołączonych do niej wytycznych.

Część I iH  publikowanego dokumentu zyskała aprobatę Komitetu Naczelnego na po
siedzeniu w sierpniu 1977 r. w Genewie. Częś^m przyjęto na posiedzeniu Komitetu Na
czelnego w Kingston (Jamajka) w styczniu 1979 r. Wszystkie trzy części należy traktować 
jako nierozerwalną całość. Komitet Naczelny stwierdził: Podjęcie dialogu wymaga 
otwarcia umysłu i serca na iimych. Jest to przedsięwzięcie wymagające zarówno podej
mowania ryzyka, jak i głębokiego powołania. Deklarację i wytyczne przekazano Kościo
łom członkowskim pod rozwagę i dyskusję, do wypróbowania i oceny i do zastosowania w 
praktyce w każdej specyficznej sytuacji.

WSTĘP

Dlaczego „dialog we wspólnocie”? Ponieważ chrześcijanie mają za 
sąsiadów ludzi innych wyznań i przekonań ideologicznych, trzeba poło
żyć nacisk nie tyle na sam dialog, co na dialog we wspólnocie. Wspólno
tę chrześcijańską łączą ze wspólnotą ludzką: jednakowe dziedzictwo i 
specyficzne posłannictwo; trzeba zatem zastanowić się nad naturą 
wspólnoty, do której chrześcijanie dążą wraz z innymi, i nad relacjami
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między dialogiem a życiem Kościołów, Kościołów które zadają sobie 
pytanie, w  jaki sposób mogą być wspólnotami w służbie i świadectwie 
bez osłabienia wiary czy wdawania się w  kompromisy w  kwestii Boga 
w  Trójcy Jedynego. Do takich dociekań jest potrzebna zarówno znajo
mość różnych religii i ideologii, jak i wiedza uzyskana w  faktycznym 
dialogu z ich przedstawicielami. W dociekaniach tych należy również 
wziąć pod uwagę problemy, pytania i doświadczenia Kościołów człon
kowskich Światowej Rady Kościołów (ŚRK).

Komitet Naczelny, który obradował w  Addis Abebie (w 1971 r.) uz
nał, że zaangażowanie się Światowej Rady Kościołów w dialog należy 
rozumieć jako wspólne przedsięwzięcie Kościołów. W ŚRK reprezento
wane jest różnorodne dziedzictwo wyznaniowe i wielka rozmaitość 
przekonań. Ważną rolę w  dyskusjach odgrywa zarówno wielość sytuac
ji kulturowych, jak i rozmaitość religii, kultur, ideologii, struktur poli
tycznych i pochodzenie społeczne, jakie chrześcijanie wnoszą do wspól
nego życia. Postawy polityczne i czynniki gospodarcze wywierają 
wpływ na układ sił między wspólnotami. W epoce toczącej się na całym 
świecie walki ludzkości o przeżycie i wyzwolenie, religie i ideologie 
muszą wnieść istotny wkład, który można wypracować tylko we wspól
nym dialogu.

Na chrześcijanach spoczywa odpwiedzialność na podsycanie tego 
dialogu w duchu pojednania i nadziei danej nam przez Jezusa Chrystusa.

Nietrudno dyskutować nad religiami, a nawet ideologiami jak gdy
by istniały w  jakimś królestwie ciszy, odgrodzonym od ostrych podzia
łów, konfliktów i cierpień ludzkości. Religie i ideologie często przyczy
niają się do rozbicia.wspólnot i do cierpień tych, których życie we 
wspólnocie uległo zniszczeniu. Zatem poczynione tu uwagi na temat 
stosunków między wspólnotami chrześcijan a wspólnotami ich bliźnich 
należy odczytywać pamiętając o tym, że mieszczą się one w całościo
wym programie ŚRK, który obejmuje zasadnicze zaangażowanie się 
chrześcijan zarówno w  napięcia polityczne i gospodarcze oraz proble
my społeczne, jak i w  problemy, jakie dla przyszłości rodzaju ludzkiego 
stwarzają nauka i technika. Następnie trzeba je także oceniać na tle in
nych spraw, jakimi zajmuje się ŚRK, i w związku z takimi dyskusjami, jak 
dyskusja nad jednością Kościoła i jednością (wspólnotą) ludzkości.

Należy stwierdzić, że te uwagi i wytyczne odnoszą się bardziej do 
religii niż do ideologii. Jest to świadome samoograniczenie się, ponie
waż jak dotąd Grupa Robocza do Spraw Dialogu z Przedstawicielami 
Religii i Ideologii (DFI) ma większe doświadczenie w  faktycznym dialo
gu z wyznawcami religii niż ideologii. Nie oznacza to jednak, że pro
gram dialogu nie uwzględnia ideologii. Dostrzeganie, że religie i ideolo
gie oddziałują i wpływają wzajemnie na siebie, należy do jego zadań. 
Sposób, w jaki czynniki ideologiczne wpływają na struktury i postawy re
ligijne, był przedmiotem rozważań podczas niektórych konsultacji. Kwe
stie ideologiczne dotykają wielu dziedzin działalności Światowej Rady 
Kościołów. Częścią programu Wydziału do Spraw Kościoła i Społeczeńst
wa były przez wiele lat spotkania między chrześcijanami a marksista
mi. W wielu krajach chrześcijanie żyją i pracują wśród bliźnich, którzy 
mają bardzo określone przekonania ideologiczne. W  różnych progra
mach z zakresu nauki i techniki, dążenia do sprawiedliwego, opartego 
na partycypacji i wartego popierania społeczeństwa, spraw międzyna
rodowych, rozwoju itp. problemy stwarzane przez ideologię grają istot
ną rolę. Zatem wszędzie tam, gdzie w  uwagach i wytycznych występują
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odniesienia do ideologii, ma się na względzie fakt, że kontynuować pra
cy w  tej dziedzinie nie może sama Grupa Robocza do Spraw Dialogu, 
lecz trzeba to robić we współpracy z innymi wydziałami i nawiązując 
do poprzednich doświadczeń Światowej Rady Kościołów.

W niniejszym dokumencie nieczęsto używa się słów „misja” i 
„ewangelizacja” — nie z chęci uchylania się od chrześcijańskiej odpo
wiedzialności, podkreślonej na nowo na Zgromadzeniu Ogólnym w Na
irobi, za wyznawanie dziś Chrystusa, lecz w  celu zbadania innych spo
sobów wyjaśnienia intencji chrześcijańskiego świadectwa i służby. Czę
ścią samoświadomości chrześcijańskiej jest także dawanie jasnej odpo
wiedzi na wezwanie Chrystusa zmartwychwstałego, by być Jego świad
kami aż po krańce ziemi.

CZĘŚĆ I 

O WSPÓLNOCIE

A. Wspólnoty i wspólnota ludzkości

1. Punktem wyjścia dla chrześcijańskiej refleksji nad wspólnotą 
jest uznanie, iż Bóg, który zgodnie z wiarą chrześcijańską przyszedł w 
osobie Jezusa Chrystusa, jest Stwórcą wszystkich rzeczy i całego rodza
ju ludzkiego; że od początku chciał związku ze Sobą i między wszyst
kim tym, co powołał do życia; że w  tym celu umożliwił powstanie wspó
lnot, osądza je i odnawia. Kiedy chrześcijanie wyznają Go jako jedną 
Trójcę Świętą, kiedy w  Jego nowym świecie radują się zmartwychwsta
niem Chrystusa, dostrzegają i przeżywają nowy wymiar ludzkości, da
nej przez Boga. Jednak sam charakter i treść naszej wiary chrześcijańs
kiej sprawiają, że chrześcijanie zwracają jak największą uwagę na rea
lia świata, jaki powstał pod twórczymi, nauczającymi i odkupicielskimi 
rządami Boga. Podejmują zatem próbę opisania wspólnot i wspólnoty 
rodzaju ludzkiego w  świetle podstaw wiary chrześcijańskiej, ale w sło
wach, które mogą zostać zrozumiane, a nawet spotkać się z aprobatą 
wśród przedstawicieli wielu innych religii i ideologii.

2. Wszyscy ludzie rodzą się do wzajemnych związków z innymi lu
dźmi. Najpierw są to członkowie ich rodzin, ale wkrótce odkrywają 
szersze związki, kiedy idą do szkoły lub rozpoczynają pracę. Może się to 
odbywać w  kompleksie wzajemnych związków w społeczeństwie wiejs
kim albo w  nowoczesnych ośrodkach miejskich, które przyciągają coraz 
więcej ludzi. Stykają się także z coraz szerszymi powiązaniami w  ramach 
narodu, rasy, religii; zarazem mogą należeć do różnych klas lub kast spo
łecznych, które warunkują ich poglądy ideologiczne. Następnie gazety, 
które czytają, programy radiowe i telewizyjne, których słuchają i które 
oglądają, uświadamiają im, pod jak wieloma względami ich byt jest uza
leżniony od ludzi w  innych częściach świata, ludzi, których sposób życia 
jest tak zdumiewająco różnorodny. Z tych i wielu podobnych kontekstów 
wyrasta ich poczucie, że stanowią część pewnych wspólnot, że są odrębni 
od innych. To poczucie tożsamości z niektórymi wspólnotami, a wyobcowa
nia z innych jest czymś, czego nigdy dó końca się nie rozumie, lecz co jest dla 
nas wszystkich realnym faktem na wielu płaszczyznach egzystencji.
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3. W poszczególnych wspólnotach, do których ludzie należą, łączą 
ich ze sobą wspólne wartości. Na najgłębszym poziomie wiążą się one z 
ich tożsamością, dającą im poczucie, że w  grupach, do których należą, 
są „u siebie” . Tożsamość może się wytworzyć w  procesie długich do
świadczeń historycznych lub w  obliczu nowo pojawiających się proble
mów; może wyrażać się we wspólnych tradycjach i rytuałach, ukształ
towanych w  ciągu stuleci, albo w  nowszych formach, czasami swobod
niejszych, a czasami surowszych. Religie i ideologie wpływają kształtu- 
jąco na wspólnoty; ale i same religie i ideologie zostały ukształtowane 
przez inne elementy kultury, której część stanowią —  język, lojalność 
etniczna, warstwy społeczne, kasty. Niektóre wspólnoty mogą być pod 
tym względem skłonne do uniformizmu, inne natomiast mają długie 
tradycje pluralizmu, i nie jest rzadkością, że członkowie poszczegól
nych rodzin reprezentują różne zespoły wierzeń.

4. Wspólnoty ludzkie są liczne i zróżnicowane. Przechodzą stały 
proces zmian, który każe je raczej porównywać do płynących rzek niż 
do niewzruszonych pomników. Jednak, chociaż zmiany zachodziły za
wsze, to nie ulega wątpliwości, że obecnie zostały przyspieszone, szcze
gólnie przez naukę, technikę, siły ekonomiczne i środki masowego prze
kazu. Niektóre z tych zmian są tak gwałtowne i dramatyczne, że pocią
gają za sobą zerwanie wspólnoty i, w konsekwencji, izolację jednostki. 
W innych przypadkach zmienia się struktura i kształt wspólnot: wspól
noty niegdyś zwarte stykają się nagle z innymi i okazuje się, że stoi 
przed nimi zadanie stworzenia wspólnie narodu; wspólnoty o jednolitej 
dawniej tożsamości kulturowej zostają otwarte na pluralizm kulturowy 
i wielość systemów religijnych; w  innych wspólnotach zachodzą dale
kosiężne zmiany w  tradycyjnych systemach religijnych, które, po odro
dzeniu, zapewniają odnowę tożsamości i ciągłość w  odniesieniu do 
przeszłości. W toku tych zmian wielu ludzi zostaje wyobcowanych z 
wszelkiej wspólnoty i albo zrezygnowało z jej poszukiwania, albo szuka 
jej w  wielu źródłach.

5. Złożona sieć wzajemnych zależności, wytworzona ostatnio mię
dzy wspólnotami ludzkimi, zrodziła pewien ważny aspekt tych przy
spieszonych zmian. Częściej i gwałtowniej niż kiedykolwiek w  przesz
łości tradycje naszych pojedynczych wspólnot zderzają się dziś ze sobą, 
niekiedy tworząc nową harmonię, niekiedy zaś działając jak destruk
cyjny w ir w  płynących rzekach. Ta współzależność wspólnot ludzkich 
pociąga za sobą wiele nowych zadań w  dziedzinie obopólnego zaintere
sowania i pasterskiej troski; sposób rozwiązywania tych zadań, zarów
no indywidualny, jak i zbiorowy, wybrany przez wspólnoty, określi 
charakter rzeczywistej „wspólnoty ludzkości” .

6. Często sposób na rozwiązanie tych zadań przybiera formę ideo
logii. Owe przyspieszone zmiany w  istocie mocniej uświadomiły lu
dziom potrzebę świadomego działania społecznego i politycznego, po
nieważ stykają się z masą projektów ideologicznych, które w  rozmaity 
sposób zmierzają do uformowania społeczeństwa lub przekształcenia 
go. Tradycyjne wspólnoty nie uchylają się przed zderzeniem się z myślą 
i działaniem ideologicznym i ich zróżnicowane sposoby rozwiązywania 
.pojawiających się zadań, mogą spowodować zarówno konflikt, jak i od
nowę.
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7. Sytuacja ta kryje w  sobie niebezpieczeństwa, ale poznanie ludz
kiej współzależności w  różnych sytuacjach lokalnych pogłębia świado
mość, jak bogata w swej różnorodności jest wspólnota rodzaju ludzkie
go, którą, zgodnie z wiarą chrześcijańską, stworzył i utrzymuje Bóg w 
swej miłości do wszystkich ludzi. Zdumiewają się oni i składają dzięki 
za to bogactwo, w uznaniu, że zetknięcie się z nim pozwoliło wielu z 
nich lepiej docenić głębsze wartości w ich własnych tradycjach — a w 
niektórych wypadkach umożliwiło im odkrycie ich na nowo. Jednocześ
nie jednak wyraziście uświadamiają sobie, w  jaki sposób można nadu
żywać i zbyt często się nadużywa tej różnorodności: pojawia się poku
sa, by uważać własną wspólnotę za najlepszą; swojej tożsamości religij
nej i kulturowej przypisuje się absolutny autorytet; pojawia się pokusa, 
by wyłączyć z niej innych i izolować ją od innych. Takie pokusy uświa
damiają chrześcijanom, że potrafią odtrącać i profanować bogactwa, 
których Bóg tak hojnie udzielił swemu ludzkiemu stworzeniu..., że są 
gotowi zubażać, dzielić i profanować.

8. Ponieważ wszystkie religie i ideologie tak łatwo stają się przy
czyną podziałów, to wzywa się je wszystkie do nowego spojrzenia na 
siebie, by mogły się przyczynić swoimi bogactwami do wspólnoty ro
dzaju ludzkiego jako całości. Chrześcijanie myśląc o tym wyzwaniu dla 
w iaiy chrześcijańskiej, powinni pamiętać zarówno o niebezpieczeń
stwie, jakim jest mówienie „pokój, pokój” , kiedy nie ma pokoju, i-o sło
wach Jezusa z kazania na Górze: Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9). Chrześcija
nie, jako ci, którzy działają dla pokoju, wyzwolenia i sprawiedliwości 
—  droga do czego często nieuchronnie wywołuje konflikty i za co trzeba 
płacić wysoką cenę —  czują się wezwani, by wraz z innymi członkami 
wspólnoty rodzaju ludzkiego poszukiwać nowych doświadczeń w ewo
lucji wspólnot, w których ludzie mogą potwierdzać zarówno swoją 
współzależność, jak i szacunek dla swojej odrębnej tożsamości. Na kon
sultacji w Colombo w  1974 r. dyskutowano nad wizją światowej „wspó
lnoty wspólnot” . Wizja taka może być pomocna w poszukiwaniu wspól
noty w  pluralistycznym świecie; nie jest to wizja jednorodnej jedności 
ani totalitarnego ujednolicenia, ani też nie jest koncepcją samowystar
czalnych wspólnot, po prostu istniejących obok siebie. Podkreśla raczej 
pozytywną rolę, którą, istniejące wspólnoty mogą odgrywać w  tworze
niu wspólnoty ludzkości (por. par. 6). Dla chrześcijan myśl o wspólno
cie wspólnot wiąże się także z panowaniem Boga jako króla nad wszys
tkimi wspólnotami ludzkimi.

B. Wspólnota chrześcijańska: Kościoły i Kościół

9. Rozproszeni w  świecie ludzkich wspólnot, my, jako chrześcija
nie, poszukujemy znaków królewskiego panowania Bożego i prawdzi
wie wierzymy w  naszą wspólnotę z chrześcijanami wszędzie w  Koście
le, Ciele Chrystusowym. Będąc osadzoną w świecie, wspólnota chrześ
cijańska ma swój udział w wewnętrznych odrębnościach i podziałach 
wspólnot ludzkich i między nimi. We własnym łonie reprezentuje ogro
mną różnorodność kulturową, która — musimy to przyznać —  wywiera 
wpływ nie tylko na praktykę, lecz także na interpretację wiary czynio
ną przez różne grupy chrześcijan. Widać to na przykładzie chrześcijan 
w południowej Azji, którzy żyjąc pomiędzy kulturami ukształtowanymi
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przez hinduizm, buddyzm i islam, mówią o swej walce o dawanie wyra
zu wierze chrześcijańskiej jednocześnie w duchu posłuszeństwa Ewan
gelii i zgodnie z kontekstem kulturowym. W Europie i Ameryce Północ
nej głęboki wpływ na rozumienie i praktykę wiary chrześcijańskiej wy
warła kultura zachodnia.

10. Nasze doświadczenia jako chrześcijan w- tej szeroko rozsianej 
po świecie wspólnocie są bardzo różnorodne. Są Kościoły żyjące w  wa
runkach ucisku społecznego, kulturowego i narodowego; ich tożsamość 
jest zagrożona, a ich wolność —  ograniczona. Są okresy i miejsca, kiedy 
i gdzie chrześcijanie muszą odsunąć się od innych grup ludzkich z po
wodu lojalności wobec Chrystusa, ale nie rozgrzesza to chrześcijan, 
którzy czy to świadomie, czy nieświadomie ulegli pokusie arogancji 
kulturowej i poczuciu wyłączności jako wspólnota. W ten sposób bo
wiem przyczynili się do podziałów we wspólnocie ludzkiej i wytworzyli 
głębokie antagonizmy między różnymi grupami w  łonie samej wspólno
ty chrześcijańskiej. Chrześcijanie muszą zatem poddać się pod sąd 
Boży. Wierzymy, że jest realny sens w  tym, iż nasza jedność ze wszyst
kimi ludźmi polega na współudziale we wszystkim tym, co tak tragicz
nie wytworzyło podziały na świecie. W ten właśnie sposób odnosimy do 
naszego tematu doświadczenie aktualnie istniejących Kościołów mó
wiące, że stale potrzebują Bożego przebaczenia.

11. W tej złożonej, kłopotliwej i upokarzającej sytuacji wierzymy 
jednak, że Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowuje cha
rakter boskiego daru. Ewangelii nie można ograniczyć do jakiejś poje
dynczej kultury; z natchnienia Ducha Świętego promieniuje ona we 
wszystkich kulturach i na wszystkie kultury. Prawdy Ewangelii nie 
zniekształca też fakt, że jej chrześcijańscy wyznawcy są grzeszni. 
Ewangelia wzywa ich raczej, pojedynczo i we wspólnotach, do skruchy 
i wyznania wiary, i zaprasza ich, by rozpoczęli nowe życie w zmar
twychwstałym Chrystusie. Ta realna odnowa wspólnoty chrześcijańs
kiej należy do naszych najgłębszych doświadczeń jako chrześcijan. Jest 
wiele sposobów mówienia o tym doświadczeniu. Na przykład:

—  nasza wspólnota w Kościele jako sakrament pojednania i jedno
ści rodzaju ludzkiego, odnowionego przez zbawcze działanie Boga w 
Jezusie Chrystusie;

— nasza wspólnota z Bogiem, który w pełni swej Trójcy Świętej 
wzywa ludzkość do jedności ze sobą w  wiecznej wspólnocie z całym 
swoim stworzeniem;

—  nasza wspólnota w bratniej społeczności ze wszystkimi człon
kami Ciała Chrystusowego przez całe dzieje, mimo różnic rasy, płci, 
kast i kultury; <

—  przekonanie, że Bóg w Chrystusie wyzwolił nas do wspólnoty ze 
wszystkimi ludźmi i wszystkim, co zostało uświęcone przez działanie 
Boże.

Chociaż swoje przekonanie o realności tej wspólnoty możemy wy
rażać na różne sposoby, to jesteśmy wierni Bogu w  Chrystusie, który 
żywi swój Kościół Słowem i Sakramentami.

12. Musimy zdawać sobie sprawę ze ścisłej zależności między na
szą troską o dialog a naszą pracą dla dobra widzialnej jedności Kościo
ła. Rzecz bowiem polega nie tylko na tym, że odmienne tradycje wyzna
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niowe miały wpływ na odmienne podejście do dialogu i że w Kościołach 
i między Kościołami poważnie dyskutuje się nad sprawami dotyczący
mi dialogu, lecz także na tym, że podziały między chrześcijanami znie
kształcają ich wkład w  dialog.

13. W ŚRK spotykamy się zarówno z możliwością wspólnego wyz
nawania wiary i wspólnej modlitwy, jak i z przeszkodami na drodze do 
jedności chrześcijan. Zgadzamy się co do tego, że w naszych myślach 
ważne miejsce powinno zajmować studiowanie Biblii i modlitwa; umie
my modlić się do naszego jedynego Pana na nader różne sposoby, właś
ciwe Kościołom reprezentowanym w Radzie. Jesteśmy jednak również 
świadomi istnienia między nami różnicy zdań dotyczącej autorytetu Bi
blii, które nadal są nierozwiązane, oraz faktu, że nie należymy jeszcze 
do jednej wspólnoty eucharystycznej. Nic dziwnego zatem, że wśród 
chrześcijan toczą się spory co do wykorzystywania świętych ksiąg in
nych religii do medytacji (a nie tylko po prostu do studiów intelektual
nych) oraz co do problemu wspólnego nabożeństwa z wyznawcami in
nych religii. Potrzebne są dalsze staranne i wyczulone Studia nad tymi 
problemami; zwracamy się do Grupy Roboczej do spraw Dialogu, by 
zachęcała do podejmowania takich studiów przez Kościoły członkows
kie ŚRK wspólnie z naszymi partnerami w dialogu.

14. Jako chrześcijanie jesteśmy świadomi napięcia we wspólnocie 
chrześcijańskiej, która z jednej strony jest w  naszym doświadczeniu 
częścią świata wspólnot ludzkich, z drugiej zaś, jak wierzymy, podlega 
obietnicy Bożej. Napięcie to jest czymś podstawowym dla naszej chrze
ścijańskiej tożsamości. Nie możemy zlikwidować go ani nie powinniś
my starać się go unikać. Jądro tego napięcia ujawnia charakter Kościo
ła chrześcijańskiego jako oznaki ludzkiej potrzeby pełniejszej i głębszej 
wspólnoty, a zarazem boskiej obietnicy odnowienia ludzkiej wspólnoty 
w Chrystusie. Świadomość tego napięcia musi wykluczać wszelki ślad 
triumfalizmu w życiu Kościoła chrześcijańskiego we wspólnotach lu
dzi. Musi także wykluczać wszelki ślad protekcjonalizmu wobec 
wszystkich bliźnich. Powinna raczej wzbudzać w nas postawę prawdzi
wej pokory wobec wszystkich ludzi, ponieważ wiemy, że wraz ze wszy
stkimi swymi braćmi i siostrami nie potrafiliśmy stworzyć takiej wspó
lnoty, jakiej chce Bóg.

%

15. Swoje powołanie jako chrześcijan rozumiemy jako pełne 
uczestnictwo w misji Bożej (missio Dei), z odwagą przekonań, pozwala
jącą nam na śmiałość i podejmowanie ryzyka. W tym celu moglibyśmy 
wspólnie ze wszystkimi bliźnimi pokornie uczestniczyć w  jednoczącej 
nas pielgrzymce. Jesteśmy w szczególny sposób uczniami Chrystusa, ale 
nie chcemy ograniczać Go do wymiarów naszego ludzkiego pojmowa
nia. Wierzymy, że w swych stosunkach i zależnościach w  łonie tych 
wielu wspólnot ludzkich, zbliżamy się do pełniejszego poznania 
Chrystusa przez wiarę w  Niego jako Syna Bożego i Zbawiciela świata; 
wzrastamy służąc Mu na świecie i radujemy się nadzieją, jaką On nam 
daje.
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CZĘŚĆ II 

O DIALOGU

C. Powody, dla których prowadzimy dialog

16. Termin „dialog we wspólnocie” jest użyteczny, ponieważ kon
kretyzuje chrześcijańską refleksję nad dialogiem. Co więcej, ześrodko- 
wuje uwagę na powodach, dla których należy prowadzić dialog. Są 
dwie zbliżone kategorie tego dialogu.

Większość chrześcijan pędzi dziś życie w  faktycznej wspólnocie z 
ludźmi, którzy mogą być wyznawcami innych religii i ideologii. Czasa
mi żyją w rodzinach mieszanych pod względem religijnym i ideologicz
nym; mają różnych sąsiadów w miastach i we wsiach; muszą układać 
swoje stosunki okazując sobie wzajemnie troskę i dążąc do wzajemnego 
zrozumienia. Ten rodzaj dialogu jest praktyczny, związany z problema
mi codziennego życia — społecznymi, politycznymi, ekologicznymi, a 
przede wszystkim zwykłymi bieżącymi i rodzinnymi.

Są jednak sprawy wykraczające poza granice lokalne, wymagające 
od chrześcijan zaangażowania się w dialog w  celu stworzenia szerszej 
wspólnoty, w której pełniej można urzeczywistniać pokój i sprawiedli
wość. Prowadzi to z kolei do dialogu między wspólnotami, w  którym 
podejmuje się problemy o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodo
wym.

17. Dialogu, podobnie jak wspólnoty nie można precyzyjnie zdefi
niować. Można go raczej opisywać, przeżywać i rozwijać jako styl ży
cia. Jako istoty ludzkie nauczyliśmy się mówić: rozmawiamy, gawędzi
my, udzielamy informacji i otrzymujemy je, prowadzimy dyskusję —  
ale to wszystko to jeszcze nie dialog. Od czasu do czasu zdarza się, że z 
naszych rozmów i związków wyrasta głębszy kontakt, otwarcie się,- w 
kategoriach nie tylko intelektualnych, na problemy drugiego człowie
ka. Zdarza się to w  rodzinach i wśród przyjaciół, i wśród ludzi wyzna
jących tę samą religię lub ideologię; nam jednak szczególnie chodzi o 
dialog przekraczający bariery dzielące religie, ideologie i kultury, dia
log prowadzony nawet tam, gdzie partnerzy nie są zgodni co do istot
nych, głównych, aspektów życia ludzkiego. Dialog można uznać za po
żądany sposób okazywania posłuszeństwa wobec Dziesięciorga Przy
kazań: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 
Dialog pomaga nam nie wypaczać obrazu naszych bliźnich, wyznają
cych inną religię i idelogię. Wielu chrześcijan przekonało się już, że dia
log jest naprawdę możliwy na bazie obopólnego zaufania i poszanowa
nia nienaruszalności tożsamości każdego uczestnika.

18. Dialog jest zatem fundamentalną częścią służby chrześcijań
skiej we wspólnocie. W  dialogu chrześcijanie czynnie odpowiadają na 
przykazanie: Będziesz miłował Pana Boga swego... a bliźniego swego, 
jak siebie samego. Zaangażowanie w  dialog świadczy, jako wyraz miło
ści, o miłości przeżywanej w Chrystusie. Jest to radosna afirmacja życia 
przeciwko chaosowi i uczestniczenie wraz ze wszystkimi, którzy są so
jusznikami życia, w  dążeniu do tymczasowego celu, jakim jest lepsza 
wspólnota ludzi. Zatem „dialog we wspólnocie” nie jest tajną bronią w
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arsenale agresywnego chrześcijaństwa wojującego; jest raczej sposo
bem przeżywania naszej wiary w Chrystusa w służbie wspólnoty z bliź
nimi.

19. W tym rozumieniu dialog zajmuje specyficzne i pełnoprawne 
miejsce w  życiu chrześcijan, w  sposób bezpośrednio porównywalny z 
innymi formami służby. Jednak „specyficzne” nie znaczy całkowicie 
odmienne lub odrębne. W  dialogu chrześcijanie dążą do mówienia pra
wdy w duchu miłości, a nie, w  naiwności, do tego, by miotały nimi fale i 
poruszał każdy powiew nauki (Ef 4, 14— 15). Dając świadectwo widzą, 
że dziś w  większości sytuacji niezbędny jest duch dialogu. Z tego powo
du nie uważamy, by dialog i dawanie świadectwa były ze sobą w  jaki
kolwiek sposób sprzeczne. Więcej, kiedy chrześcijanie przystępują do 
dialogu w  duchu przywiązania do Jezusa Chrystusa, to od czasu do cza
su dialog właśnie stwarza okazję do dawania autentycznego świade
ctwa. Czujemy się zatem w prawie zalecić Kościołom członkowskim 
ŚRK drogę dialogu jako jeden ze sposobów wyznawania Jezusa Chry
stusa w  dzisiejszym świecie; jednocześnie czujemy się w prawie zapew
nić naszych partnerów w  dialogu, że przychodzimy nie po to, żeby ma
nipulować, lecz jako prawdziwi bracia-pielgrzymi, by mówić z nimi o 
tym, co, jak wierzymy, uczynił Bóg w Jezusie Chrystusie, który uprze
dził nas, ale którego staramy się ponownie spotkać w dialogu.

D. Teologiczne znaczenie wyznawców innych religii i ideologii

20. Chrześcijanie zaangażowani w sumienny „dialog we wspólno
cie” z wyznawcami innych religii i ideologii nie mogą uniknąć zadawa
nia sobie wnikliwych pytań o miejsce tych ludzi w działaniu Boga w  hi
storii. Zadają te pytania nie teoretycznie, lecz konkretnie — co może 
Bóg uczynić w życiu setek milionów ludzi, którzy żyją we wspólnocie i 
dążą do wspólnoty razem ż chrześcijanami, ale odmiennymi drogami. 
Dlatego też dialog powinien się toczyć raczej z myślą o wyznawcach in
nych religii i ideologii, a nie o teoretycznych, bezosobowych systemach. 
Nie oznacza to zaprzeczania ważności tradycji religijnych i ich wzaje
mnych związków; nader ważne jest jednak zbadanie, w jaki sposób re- 
ligia i ideologia nadają kierunek codziennej egzystencji jednostek i 
grup i jak w  istocie wpływają na dialog po obu stronach.

21. Podchodząc do problemów teologicznych w  tym duchu, chrze
ścijanie powinni postępować:

—  ze skruchą, a to dlatego, że wiemy jak łatwo jest o to, byśmy źle 
zrozumieli i w naszym postępowaniu zdradzili Boże objawienie w  Jezu
sie Chrystusie i zamiast przedstawić się jako niegodni odbiorcy łaski, 
patrzyli na siebie jako posiadaczy Bożej prawdy;

—  z pokorą, ponieważ tak często w wyznawcach innych religii i 
ideologii odkrywamy takie wartości duchowe, wartości poświęcenia, 
współczucia i mądrości, że nie mamy prawa z wysoka ferować o nich 
wyroków; a zwłaszcza pownniśmy unikać używania określeń takich jak 
„anonimowi chrześcijanie” , „obecność chrześcijańska” , „nieznany 
Chrystus” , w  sposób nie odpowiadający intencjom tych, którzy zapro
ponowali te terminy dla celów teologicznych, lub w sposób szkodliwy 
dla samozrozumienia chrześcijan i wyznawców innych religii.;

— z radością, bo nie zwiastujemy siebie samych; tym, kogo zwia-
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stujemy jest Jezus Chrystus, uważany przez wielu wyznawców innych 
religii i ideologii za proroka, świętego, nauczyciela, wzór; chrześcijanie 
jednak wyznają Go jako Pana i Zbawiciela, Świadka Wiernego i tego, 
który nadchodzi (Ap 1, 5— 7);

— z uczciwością, gdyż tylko pełna skruchy i pokory radość w Panu 
naszym Jezusie Chrystusie może być podstawą dialogu. Oznacza to po
trzebę informowania partnera o swoich doświadczeniach i swoim świa
dectwie a jednocześnie chęć gruntownego poznania jego własnych prze
konań i poglądów. Prowadzi to do zajęcia otwartej postawy i odsłania
nia się wobec innych, zgody na zranienie — co widzimy na przykładzie 
Pana naszego Jezusa Chrystusa i co określamy łącznie jako gotowość do 
przyjmowania ciosów.

22. Tylko w  tym duchu chrześcijanie mogą mieć nadzieję, że zdoła
ją twórczo podjąć problemy teologiczne, stawiane przez inne religie i 
ideologie. Chrześcijanie wywodzący się z różnych środowisk i tradycji 
kościelnych coraz lepiej rozumieją następujące sprawy:

—  że należy ponownie zwrócić uwagę na doktrynę stworzenia, 
zwłaszcza w  kontekście chrześcijańskiego rozumienia Boga jako jednej 
Trójcy Świętej oraz zmartwychwstania i gloryfikacji Chrystusa;

— że w dialogu pojawiają się zasadnicze pytania o naturę i działa
nie Boga oraz o doktrynę Ducha Św., i że dyskusja chrystologiczna 
musi toczyć się z tym ogólnym odniesieniem;

—  że Biblię, wraz ze wszystkimi pomocami w jej rozumieniu i 
przyswajaniu, czerpanymi ze skarbca tradycji i nauki Kościołów, nale
ży twórczo wykorzystywać jako pódstwę do chrześcijańskiej refleksji 
nad wyłaniającymi się problemami; płyną z niej zarówno zachęty, jak i 
ostrzeżenia, chociaż nie można się na nią powoływać wobec partnerów 
dialogu;

— że teologiczne problemy jedności Kościoła trzeba rozpatrywać 
także w  powiązaniu z dążeniem do dialogu;

— że celem dialogu nie jest sprowadzanie współczesnych religii i 
ideologii do najmniejszego wspólnego mianownika, że nie jest nim tyl
ko porównywanie symboli i koncepcji i dyskusja nad nimi, lecz umożli
wianie prawdziwego kontaktu między tymi przemyśleniami i doświad
czeniami duchowymi, które znajduje się tylko w  najgłębszych pokła
dach ludzkiego bytu.

23. Oczekujemy dalszej owocnej dyskusji nad tymi i wieloma inny
mi problemami w środowiskach chrześcijańskich, a także wszędzie 
tam, gdzie toczy się dialog. Są także inne kwestie, w  których dojście do 
porozumienia jest trudniejsze, a niekiedy niemożliwe, ale i te polecamy 
dalszej uwadze teologicznej:

—  Jaki jest związek między uniwersalnym stworzycielskim i odku- 
picielskim działaniem Boga w  stosunku do całego rodzaju ludzkiego a 
szczególnym stworzycielskim i odkupicielskim działaniem Boga w  hi
storii Izraela i w  osobie oraz dziele Jezusa Chrystusa?

— Czy chrześcijanie mają mówić o działaniu Boga w życiu wszyst
kich ludzi tylko w  nieobowiązujących kategoriach nadziei, że może po
znają Go oni w  jakiejś mierze, czy też pozytywniej, w  kategoriach obja
wienia się Boga wyznawcom innych religii i ideologii oraz w  walce o 
życie ludzkie?

—  W jaki sposób chrześcijanie mają wyszukiwać w  Biblii kryteria
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dla ich stosunku wobec wyznawców innych religii i ideologii, pamięta
jąc — i musząc to uznawać — jaki autorytet przypisywali Biblii chrześ
cijanie ze wszystkich epok, o szczególnych problemach dotyczących au
torytetu Starego Testamentu dla Kościoła chrześcijańskiego i o fakcie, 
że partnerzy w  dialogu mają inne punkty wyjścia i inne źródła, zawarte 
zarówno w  świętych księgach, jak i w  tradycjach nauczania?

— Jaki jest pogląd Biblii i jakie mają doświadczenie chrześcijanie, 
jeśli chodzi o działanie Ducha Św., i czy jest słuszne i pomocne rozu
mienie działania Boga poza Kościołem w kategoriach doktryny Ducha 
Św.?

E. Synkretyzm

24. Wzywa się chrześcijan do śmiałości w  dialogu, muszą też oni 
być gotowi podjąć ryzyko; ale jednocześnie powinni być czujni i gotowi 
na przyjęcie Boga. Czy synkretyzm jest niebezpieczeństem, wobec któ
rego chrzęścij ćmie muszą być czujni?

25. Istnieje niezaprzeczona potrzeba dokładnego „tłumaczenia” 
chrześcijańskiego posłania o każdym czasie i na każdym miejscu. Po
trzebę tę dostrzega się, gdy tylko tłumacze Biblii przystępują do pracy 
w określonym języku i muszą rozważać kulturowe i filozoficzne odcie
nie słów w  tym języku. Istnieje jednak również szersze „tłumaczenie” 
tego posłania przez wyrażanie go w  kategoriach artystycznych, drama
tycznych, liturgicznych, a przede wszystkim stosunków międzyludz
kich, kategoriach odpowiednich do przekazania autentycznej treści 
tego posłania w  sposób właściwy dla danej sytuacji. Często używa się 
tutaj, po sprawdzeniu od strony teologicznej, symboli i koncepcji okre
ślonej wspólnoty.

26. Mimo prób uratowania słowa „synkretyzm” , obecnie, po tym, jak 
go poprzednio używano w  dyskusjach chrześcijańskich, kryje się w nim 
ocena negatywna. Tak właśnie wyraźnie przedstawia się sprawa, jeśli sło
wo to ma takie znaczenie, w  jakim go używano na Zgromadzeniu w Nai
robi: Świadomie lub nieświadomie podejmowane przez ludzi próby stwo
rzenia nowej religii, złożonej z elementów zaczerpniętych z różnych reli
gii. Tak rozumiany synkretyzm odrzucają również partnerzy dialogu, cho
ciaż mogą wśród nich być tacy, którzy w  swym wyobcowaniu szukają po
mocy w  różnych źródłach i nie oceniają synkretyzmu negatywnie.

27. Jednak słowa „synkretyzm” używa się szerzej niż w Nairobi, w 
szczególności po to, by ostrzec przed dwoma niebezpieczeństwami.

Pierwsze niebezpieczeństwo polega na tym, że chrześcijanie, usiłu
jąc „przetłumaczyć” posłanie chrześcijańskie na język tła kulturowego 
lub chcąc się zbliżyć do religii i ideologii, z którymi toczą partnerski 
dialog, mogą posunąć się za daleko i narazić na szwank autentyczność 
chrześcijańskiej wiary i  życia. Mają za przewodnika Biblię, lecz dążenie 
do głoszenia Ewangelii w  nowej sytuacji zawsze jest ryzykowne: przy
pomnijmy sobie walkę pierwszych chrześcijan z herezją na przykładzie 
dyskusji z gnostykami lub zafałszowanie Ewangelii w tzw. „religiach 
państwowych” na Zachodzie. Dobrze jest studiować takie przykłady, 
żeby nie sądzić, iż synkretyzm to ryzyko występujące tylko na niektó
rych kontynentach.
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Drugie niebezpieczeństwo polega na interpretowaniu żywej religii 
nie w  jej własnych kategoriach, lecz w  kategoriach innej religii lub ide
ologii. Jest to niewłaściwe zarówno w myśl zasad nauki, jak i dialogu. 
W ten sposób można „zsynkretyzować” chrześcijaństwo, traktując je 
tylko jako wariant innego podejścia do Boga, albo też błędnie można 
„zsynkretyzować” inną religię, traktując ją tylko jako częściowe zrozu
mienie tego, co chrześcijanie, jak sądzą, znają w całości. Istnieje szcze
gólna potrzeba dalszych studiów nad sposobem, w jaki ten rodzaj syn- 
kretyzmu może się pojawić między jakąś religią a jakąś ideologią.

28. Oba te niebezpieczeństwa są realne. Wśród chrześcijan i mię
dzy Kościołami będą istnieć różnice zdań co do tego, kiedy te niebezpie
czeństwa grożą lub czy nie dosięgły już poszczególnych przedsięwzięć 
chrześcijańskich. Mimo tych dostrzeganych niebezpieczeństw chrześci
janie powinni z ochotą i przyjemnością podejmować ryzyko wiary jako 
poszukiwania. Szczególne ryzyko związane z synkretyzmem we współ
czesnym świecie nie powinno odwodzić chrześcijan od dialogu, lecz po
winno stanowić dodatkowy powód do angażowania się w dialog, tak by 
można było wyjaśnić powstałe problemy.

29. W łonie ruchu ekumenicznego praktyka dialogu i dawania 
świadectwa wywoływały niekiedy wzajemne podejrzenia. Bóg okazuje 
Kościołowi ogromną cierpliwość, dając mu miejsce i czas na odkrywa
nie Jego drogi i bogactw na niej się znajdujących (por. P 2; 3, 9). W łonie 
wspólnoty ekumenicznej też trzeba sobie wzajemnie dawać miejsce i 
czas —  np. w  Indiach czy Ghanie, na to, by odkryć bogactwo Ewangelii 
w  otoczeniu tak różnym od „zhellenizowanej” Europy; albo np. w  Ko
rei, by rozwinąć obecną imponującą pracę ewangelizacyjną Kościołów; 
lub np. w  Europie, by przystosować się do nowej sytuacji, w  której lai
cyzację zastępuje obecnie nowe zainteresowanie religią, nie wyrażające 
się w tradycyjnych kategoriach. Zaś na różnorodność samego dialogu 
trzeba patrzeć pod kątem jego szczególnej treści i w jego specyficznym 
kontekście.

CZĘŚĆ III

ZALECANE KOŚCIOŁOM WYTYCZNE DO STUDIÓW I DZIAŁANIA

Z doświadczeń chrześcijan w dialogu z wyznawcami różnych reli
gii i ideologii oraz z dokumentu Komitetu Naczelnego na temat 
„dialogu we wspólnocie” wynika wyraźnie, że dialog ten stał się 
dziś pilną potrzebą dla wielu chrześcijan. Zamieszczone poniżej 
„wytyczne” są oparte na przekonaniach chrześcijańskich, wyłożo
nych w dwu pierwszych częściach tego dokumentu; części te i wy
tyczne należy czytać łącznie.

Tym, co nakazje nam, Chrześcijanom, utrzymywanie międzyludz
kich stosunków z naszymi licznymi bliźnimi, jest nasza wiara w Boga w 
Trójcy Jedynego — Stworzyciela całego rodzaju ludzkiego, Jezusa 
Chrystusa Odkupiciela i objawiającego oraz odnawiającego Ducha Św. 
Do stosunków tych należy również dialog; dawanie świadectwa naszym 
najgłębszym przekonaniom i słuchanie poglądów bliźnich. To wiarą
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chrześcijańska nakazuje nam otwierać się na wiarę innych, podejmo
wać ryzyko, ufać i wystawiać się na ciosy. W dialogu równoważą się 
przekonania i otwartość.

W świecie, w którym chrześcijanie mają wielu bliźnich-sąsiadów, 
dialog nie polega tylko na spotkaniach i konferencjach, lecz jest także 
sposobem wyrażania wiary chrześcijańskiej całym życiem w stosunkach i 
związkach z tymi bliźnimi, z którymi chrześcijanie wspólnie zamieszkują 
wsie, miasta, kraje i całą ziemię. Dialog to styl życia w  stosunkach z bliź
nimi. Nie zastępuje to jednak ani nie ogranicza w żaden sposób naszego 
chrześcijańskiego obowiązku dawania świadectwa, podobnie jak i nasi 
partnerzy przystępują do dialogu z własnymi zobowiązaniami.

Niniejsze wytyczne proponujemy Kościołom członkowskim ŚRK i 
poszczególnym wspólnotom lokalnym świadomi ogromnej różnorodno
ści ich sytuacji. Bliźni, z którymi chrześcijanie nawiązują stosunki w 
dialogu, mogą być ich partnerami we wspólnych kryzysach i dążeniach 
społecznych, ekonomicznych i - politycznych; towarzyszami w pracy 
naukowej lub poszukiwaniach intelektualnych i duchowych; albo też, 
dosłownie, ludźmi z sąsiedniego domu. Niekiedy chrześcijanie i Kościół 
jako instytucja zajmują silne i wpływowe pozycje, a ich bliźni nie mają 
władzy. Gdzie indziej nie mają władzy chrześcijanie. Są również takie 
sytuacje, gdzie panują napięcia i konflikty i dialog jest niemożliwy albo 
sposobności doń bardzo ograniczone. W wielu miejscach wyznawcy ró
żnych religii współdziałają nie tylko ze sobą, lecz także z wyznawcami 
różnych ideologii, chociaż czasem jest trudno dokonać wyraźnego ro
zróżnienia między religiami a ideologiami, ponieważ ideologie miewają 
wymiar religijny, a religie, łącznie z chrześcijaństwem — ideologiczny. 
Pojawienie się w  wielu krajach nowych grup religijnych wprowadziło 
do stosunków między religiami nowe wymiary i napięcia. Pamiętając o 
całej tej różnorodności, poddajemy poniższe wytyczne Kościołom czło
nkowskim pod rozwagę i dyskusję, przekazujemy je do wypróbowania i 
oceny i do zastosowania w  praktyce w  każdej specyficznej sytuacji.

UCZENIE SIĘ I ROZUMIENIE W  DIALOGU

1. Kościoły powinny szukać sposobów nawiązywania przez wspólnoty chrześcijańskie 
dialogu z bliźnimi wyznającymi inne religie i ideologie.
Powinny również wynajdować sposoby odpowiadania na podobne 

inicjatywy swoich bliźnich.

2. Dialog trzeba w zasadzie planować wspólnie
Dialogs zaplanowane wspólnie z partnerami wyznającymi inne 

przekonania religijne lub ideologiczne mogą koncentrować się na posz
czególnych problemach: teologicznych lub religijnych, politycznych lub 
społecznych.

3. Partnerzy w dialogu powinni dokonać przeglądu różnic religijnych, kulturowych i 
ideologicznych w swojej lokalnej sytuacji.
Chrześcijanie i ich bliźni będą mogli stworzyć warunki do dialogu 

tylko wówczas, gdy będą .wyczuleni zarówno na szczególne obszary na
pięć i dyskryminacji, jak i na szczególne okazje do rozmowy i współpra
cy. Szczególnie wyczuleni powinni być na naruszanie podstawowych



DOKUMENT ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW 65

praw ludzkich mniejszościowych grup religijnych, kulturowych i ideo
logicznych.

4. Partnerzy w dialogu powinni mieć możność „zdefiniowania się”.
Jedna z funkcji dialogu polega na pozwoleniu, by jego uczestnicy 

przedstawili swoją wiarę i dali jej świadectwo posługując się swoją termi
nologią. Ma to pierwszorzędne znaczenie, ponieważ opisywanie wiary ja
kiejś grupy ludzi przez innych jest jednym ze źródeł uprzedzeń, stereoty
pów i protekcjonalności. Wielka uwaga, z jaką traktują samoświadomość 
swych sąsiadów sprawia to, iż chrześcijanie zdolni są lepiej wypełniać 
przykazanie: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, 
niezależnie od tego, czy ci bliźni są wyznawcami dawno istniejących tra
dycji religijnych, kulturowych lub ideologicznych, czy też członkami no
wych grup religijnych. Partnerzy w  dialogu powinni dostrzegać fakt, że 
każda religia lub ideologia określająca się jako uniwersalna, niezależnie 
od tego, że w  określony sposób rozumie samą siebie, ma również własną 
interpretację innych religii i ideologii, stanowiącą część własnego rozu
mienia samej siebie. Dialog daje sposobność do wzajemnego zadawania 
sobie pytań jak partnerzy rozumieją siebie i innych. Istotny dialog wyra
sta z wzajemnej chęci słuchania i uczenia się.

5. Dialog powinien pobudzać we wspólnocie chęć uczenia się
W wielu wypadkach chrześcijanie, wykorzystując doświadcze

nie dialogu, muszą podejmować inicjatywy edukacyjne w  celu na
prawienia zniekształconego wizerunku bliźnich, który może już ist
nieć w ich wspólnotach, i popierania lepszego rozumienia wyznaw
ców innych religii i ideologii.

Chrześcijanie nawet w sytuacji, kiedy nie żyją w  bliskim kon
takcie z ludźmi o różnych tradycjach religijnych, kulturowych i ide
ologicznych, powinni poważnie traktować obowiązek studiowania- 
tych innych tradycji i poznawania ich.

Kościoły członkowskie powinny zastanowić się, jakie działania 
mogą podjąć w  następujących dziedzinach edukacji:

a. Programy nauczania w  szkołach, uczelniach wyższych i w 
systemach oświaty dorosłych, mające na celu polepszenie rozumie
nia kulturowych, religijnych i ideologicznych tradycji ludzkości; 
programy takie, jeśli to możliwe, powinny zachęcać przedstawicieli 
tych tradycji do współudziału.

b. Programy nauczania w seminariach i uczelniach teologicz
nych, mające na celu przygotowanie duchownych chrześcijańskich 
do dialogu międzyreligijnego i wyrobienie w nich niezbędnej do tego 
wrażliwości.

c. Pozytywny wpływ na programy wydziałów uniwersyteckich i 
innych wyższych uczelni, związanych z akademickimi studiami nad 
religią.

d. Przegląd materiałów i programów używanych na wszystkich ̂  
szczeblach nauczania kościelnego łącznie z uczelniami i seminaria
mi teologicznymi, w  celu wyeliminowania wszystkiego, co zachęca
łoby do fanatyzmu i braku wrażliwości wobec wyznawców innych 
religii i ideologii.

e. Opracowanie kościelnych materiałów szkoleniowych do stu
diów nad wyznawcami innych religii i ideologii.

f . Zorganizowanie kursów dla ludzi, którzy mogą być wysyłani do
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pracy w  innych kręgach kulturowych albo mogą tam udawać się jako 
turyści, aby umieli lepiej je zrozumieć i byli bardziej na niewrażliwi.

g. Odpowiedzialne reagowanie na podręczniki szkolne i publikac
je środków masowego przekazu, mogące powodować uprzedzenia wo
bec wyznawców innych religii.

h. Twórcze wykorzystywanie prasy, radia, telewizji itp., gdzie tyl
ko to jest możliwe, aby dotrzeć do szerszej publiczności w celu upo
wszechniania zrozumienia wyznawców innych religii i ideologii.

WSPÓŁUCZESTNICTWO I WSPÓŁŻYCIE W  DIALOGU

6. Dialog jest najżywszy wówczas, gdy jego uczestnicy faktycznie żyją wspólnie.
Spontaniczny dialog rozwija się w  istniejących wspólnotach, tam 

gdzie rodziny spotykają się po sąsiedzku, a dzieci bawią się razem. Tam, 
gdzie wyznawcy różnych religii i ideologii wspólnie uczestniczą w róż
nych działaniach, mają wspólne zainteresowania intelektualne i wspólne 
dążenia duchowe, dialog może dotyczyć całości życia i może stać się sty
lem życia we wzajemnych związkach. Osoba, która pyta sąsiada wyznają
cego inną religię o znaczenie jakiegoś zwyczaju lub święta, faktycznie 
uczyniła już pierwszy krok w  dialogu.

Dialog między długoletnimi sąsiadami może być oczywiście utrud
niony przez głęboko zakorzenione podejrzenia i mężczyźni i kobiety będą 
musieli brać pod uwagę nie tylko wspólnotę, do której dążą, lecz także ba
riery, dzielące wspólnoty, do których należą obecnie.

7. Dialog powinno się prowadzić za pośrednictwem wspólnych przedsięwzięć we wspólno
cie.
Wspólne czynności i doświadczenia są najbardziej płodną glebą dla 

dialogu o sprawach wiary, ideologii i działania. To w  poszukiwaniu spra
wiedliwej wspólnoty rodzaju ludzkiego chrześcijanie i ich bliźni-sąsiedzi 
będą mogli wzajemnie sobie pomóc w  przełamywaniu izolacji kulturowej,, 
edukacyjnej, politycznej i społecznej w  celu urzeczywistnienia społeczeńs
twa w większym stopniu opartego na partycypacji. Może się okazać, że w 
określonych warunkach z takich wspólnych przedsięwzięć zrodzą się mię- 
dzyreligijne komisje lub organizacje, ułatwiające taki dialog.

8. Partnerzy w  dialogu powinni być świadomi swoich uwikłań ideologicznych.
Dialog powinien pomóc ujawnić i zrozumieć ideologiczne składniki 

religii w  poszczególnych sytuacjach. Chrześcijanie, stykający się we 
wspólnotach z bliźnimi wyznającymi inne religie, mogą mieć wspólne z 
nimi lub odmienne przekonania ideologiczne.

W takich sytuacjach partnerzy muszą być wyczuleni zarówno na re
ligijny, jak i ideologiczny wymiar toczącego się dialogu. Kiedy chrze
ścijanie stykają się we wspólnotach z ludźmi o świeckich przekona
niach ideologicznych, to dialog ujawni przynajmniej wkład we wspólne 
dążenie do tymczasowego celu, jakim jest lepsza wspólnota ludzka. Tu 
dialog może się zacząć jako swego rodzaju „dialog wewnętrzny” , mają
cy na celu sprecyzowanie problemów będących przedmiotem refleksji i 
dyskusji przy zetknięciu się Ewangelii zarówno z czynnikami ideologi
cznymi występującymi w  różnych wspólnotach, w których żyją chrze
ścijanie, jak i z wyobrażeniami ideologicznymi samych chrześcijan.
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9. Partnerzy w dialogu winni zdawać sobie sprawę ze swej przynależności kulturowej.
Dialog i uwrażliwienie na bliźnich trzeba rozwijać w sferze odnie

sienia wiary chrześcijańskiej do kultury. Odnosi się to szczególnie do 
tych regionów, gdzie Kościoły niełusznie zlekceważyły i odrzuciły kul
tury tradycyjne i ludowe. Kultury nie należy uromantyczniać ani czynić 
z niej fałszywego absolutu; często może ona jednak stanowić wyzwanie 
i wzbogacać wyrażanie wiary chrześcijańskiej. Po starannym zinterpre
towaniu i rozeznaniu , kultury lokalne mogą stanowić istotny wkład w 
symbolikę i liturgię, struktury społeczne, wzajemne stosunki, metody 
leczenia, sztukę, architekturę i muzykę, taniec i teatr, poezję i literaturę.

10. Dialog uaktualnia kwestię wspólnych uroczystości, obrzędów, nabożeństw i medy
tacji.
Wspólnoty ludzkie zbliżają się do siebie, wyrażają się i odnawiają 

w obrzędach i nabożeństwach, i dialog zakłada postawę szacunku dla 
obrzędowości wspólnoty bliźnich. Od czasu do czasu dialog polega ró
wnież na zapraszaniu i przyjmowaniu zaproszeń do wzajemnych wizyt, 
w charakterze gości i obserwatorów, w celu uczestnictwa w rodzinnych 
i wspólnotowych obrzędach, ceremoniach i uroczystościach. Są to dos
konałe okazje do pogłębiania wzajemnego zrozumienia między bliźni
mi.

Uczestnictwo we wspólnych projektach i działaniach czy też w izy
ty w  domach i udział w  świętach partnera dialogu doprowadzą w rezul
tacie do pojawienia się bardzo trudnej i ważnej kwestii: pełniejszego 
wspólnego udziału we wspólnej modlitwie, wspólnym nabożeństwie czy 
medytacji. Jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych i wymagają
cych dalszych badań dziedzin dialogu.

Bez względu na to, czy takie działania będą podejmowane, czy nie, 
partnerzy dialogu będą musieli rzetelnie stawić czoło pojawiającym się 
problemom, z wzajemnym wyczuleniem na swą integralność i w  pełni 
uświadamiając sobie założenia i implikacje tego, co zrobiono lub czego 
nie zrobiono.

PLANOW ANIE DIALOGU

11. Gdzie tylko to możliwe, dialog powinno się planować i podejmować w duchu ekume-i 
nicznym.
Kościoły członkowskie powinny podjąć współpracę w dziedzinie 

planowania dialogu. Może to oznaczać, że regionalne i lokalne rady Ko
ściołów powołają odrębne komisje do spraw dialogu.

12. Planowanie dialogu będzie wymagało opracowania wytycznych regionalnych i loka
lnych.
Kościoły członkowskie ŚRK, zastanawiając się nad niniejszymi 

wytycznymi, sprawdzając je i oceniając, będą musiały wypracować dla 
siebie i wraz ze swoimi partnerami w  dialogu deklaracje i wytyczne do 
użytku w  ich specyficznych sytuacjach, ŚRK może najlepiej pomóc Ko
ściołom członkowskim w prowadzeniu przez nie dialogu, koncentrując 
się na ogólnoświatowych aspektach dialogu chrześcijan z wyznawcami 
poszczególnych religii i ideologii. W  tym celu ŚRK zorganizuje odpo
wiednie konsultacje na szczeblu światowym.
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13. Dialog można wspierać przez selektywne uczestnictwo w światowych spotkaniach i 
w pracach organizacji między religijnych.
Istnieje obecnie wiele organizacji, łączących religie światowe i sta

rających się ułatwić współpracę w różnych celach takich jak walka o 
pokój i sprawiedliwość we wspólnocie i między narodami. Chrześcija
nie uczestniczący w  dialogu powinni selektywnie podchodzić do udzia
łu w spotkaniach, zwoływanych przez takie organizacje. Chrześcijańscy 
uczestnicy powinni przestrzegać zasady wzajemnego uznawania i res
pektowania integralności każdej religii. Niekiedy będzie niezbędne wy
jaśnienie ze strony chrześcijan, że ich uczestnictwo niekoniecznie ozna
cza akceptację zasadniczych założeń danego spotkania czy organizacji. 
Chrześcijanie powinni unikać zasadniczo identyfikowania ich z soju
szami wymierzonymi przeciwko innym religiom lub przeciwko ideolo
giom jako takim. ŚRK chętnie wydeleguje konsultantów-obserwatorów 
na wybrane spotkania tego rodzaju, lecz obecnie nie będzie brała bez
pośredniego, oficjalnego udziału w  tworzeniu struktur organizacyjnych 
światowych organizacji międzyreligijnych.

Podjęcie dialogu wymaga otwarcia umysłu i serca na innych. Jest 
to przedsięwzięcie wymagające zarówno podejmowania ryzyka, jak i 
głębokiego poczucia powołania. Jest ono niemożliwe bez wrażliwości 
na ogromną różnorodność egzystencji ludzkiej. To otwarcie się, to ryzy
ko, to powołanie, ta wrażliwość stanowią sedno ruchu ekumenicznego i 
najgłębszy nurt życia Kościołów. Komitet Naczelny przedstawia więc 
Kościołom ten dokument w  przekonaniu o wielkim znaczeniu dialogu 
dla Kościołów członkowskich Światowej Rady Kościołów.

Tłum.: J. Kruczyńska

ROZWAŻANIA EKUMENICZNE NA TEMAT DIALOGU
ŻYDOWSKO-CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dokument Światowej Rady Kościołów

NOTA HISTORYCZNA

W 1975 r. Grupa Konsultacyjna do Spraw Kościoła i Narodu Żydowskiego (CCJP) rozpo
częła proces przemyśleń, którego rezultatem są niniejsze „Rozważania ekumeniczne na 
temat dialogu żydowsko-chrześcijańskiego”. W  pierwszym etapie pracy zwrócono się do 
przedstawicieli różnych regionów świata, mających doświadczenia w dialogu zydowsko- 
chrześcijańskim, o przygotowanie tekstów wstępnych. Gdy Komitet Naczelny przyjął w 
1979 r. „Wytyczne w sprawie dialogu”, przystąpiono do opracowywania specyficznych 
sugestii dotyczących dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Opracowano kilka projektów 
zanim gotowy był tekst, który nadawał się do przedłożenia Międzynarodowemu Komite
towi Żydowskiemu do spraw Konsultacji Międzyreligijnych (UCIC), partnerowi dialogu 
CCJP, w celu wyrażenia opinii. Po dy skusi i w Grupie Roboczej do spraw Dialogu z Przed
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stawicielami Religii i Ideologii ŚRK (DFI) w 1980 r. poproszono o wypowiedź na temat 
przygotowywanego tekstu przedstawicieli Kościołów interesujących się dialogiem żydo
wsko-chrześcijańskim. Otrzymano wiele szczegółowych i ważnych odpowiedzi i propozy
cji.

W czerwcu 1981 r. podczas spotkania w London Conley CCJP opracowała ostateczną 
wersję tekstu. Potem przekazała tę wersję Grupie Roboczej L)FI, która przyjęła ją na po
siedzeniu na wyspie Bali (Indonezja) 2 stycznia 1982 l , dokonując poprawek w kilku 
punktach. Za radą obradującego w lutym 1982 r. Komitetu Wykonawczego ŚRK, prze
prowadzono dalsze konsultacje ze szczególnie zainteresowanymi tą tematyką Kościołami 
członkowskimi oraz z wieloma członkami CCJP, w celu ponownego zrewidowania tekstu. 
Rezultat tego całego procesu — „Rozważania ekumeniczne na temat dialogu żydowsko- 
chrześcijańskiego” — został przyjęty i przekazany Kościołom do przestudiowania oraz 
wprowadzania w życie przez Komitet Wykonawczy Światowej Rady Kościołów, obradu
jący w Genewie 16 lipca 1982 r.

Gdy Komitet Naczelny ŚRK przyjął w 1979 r. „Wytyczne w sprawie dialogu” przeka
zano je dalej Kościołom członkowskim „pod rozwagę” i dyskusję, do wypróbowania, do 
zastosowania i oecny w praktyce w specyficznych sytuacjach. Niniejsze „Rozważania 
ekumeniczne na temat dialogu żydowsko-chrześcijańskiego” są dalszym krokiem prowa
dzącym do wyżej nakreślonego celu: koncentrują one swoją uwagę na dialogu z przedsta
wicielami jednej konkretnej religii. Należy oczekiwać, że także inne dialogi, np. z muzuł
manami, buddystami, hinduistami, marksistami, doprowadzą w przyszłości do sformuło
wania podobnych „rozważań ekumenicznych”. W każdym przypadku owe „rozważania 
ekumeniczne” winny być rozumiane jako etapy wymagające precyzji! weryfikacji w mia
rę, jak poszerzający i pogłębiający się dialog umożliwi lepsze i wnikliwsze wejrzenie w 
stosunki między wyznawcami różnych religii jednego Bożego świata.

1. Wstęp

1.1. Jedna z funkcji dialogu polega na pozwoleniu, by jego uczestnicy 
przedstawili swoją wiarę i dali jej świadectwo posługując się swoją ter
minologią. Ma to pierwszorzędne znaczenie, ponieważ opisywanie wia
ry jakiejś grupy ludzi przez innych jest jednym ze źródeł uprzedzeń, 
stereotypów i protekcjonalności. Uważne przysłuchiwanie się własnej 
prezentacji sąsiadów, pozwala chrześcijanom lepiej wypełnić przyka
zanie o niemówieniu fałszywego świadectwa przeciw bliźnim, niezależ
nie od tego, czy ci bliźni są wyznawcami dawno istniejących tradycji 
religijnych, kulturowych lub ideologicznych, czy też członkami nowych 
grup religijnych. Partnerzy w  dialogu powinni dostrzegać fakt, że każ
da religia lub ideologia określająca się jako uniwersalna, niezależnie od 
tego, że w  określony sposób rozumie samą siebie, ma również własną 
interpretację innych religii i ideologii, stanowiącą część własnego rozu
mienia samej siebie. Dialog daje sposobność do wzajemnego zadawania 
sobie pytań, jak partnerzy rozumieją siebie i innych. Istotny dialog wy
rasta z wzajemnej chęci słuchania i uczenia się.

(Wytyczne w  sprawie dialogu ŚRK, III. 4)

1.2. Światowa Rada Kościołów opracowując takie, w  każdym dialogu 
dające się zastosować wytyczne oraz wypowiadając się na temat konie
czności i wyników dialogu, zwraca się w pierwszym rzędzie do swoich 
Kościołów członkowskich. Wyznawcy innych religii muszą sami zdefi
niować własne rozumienie dialogu i wyrazić oczekiwania dotyczące 
tego, jak dalece dialog z chrześcijanami może spowodować przemiany 
we własnych tradycjach i postawach oraz doprowadzić do lepszego zro



70 ROZWAŻANIA N.T. DIALOGU ŻYDOWSKO-CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

zumienia chrześcijaństwa. Wzajemne zadawanie sobie pytań w rodzaju, 
jak dany partner rozumie samego siebie i w jakiej perspektywie widzi 
drugiego partnera, staje się przedsięwzięciem owocnym tylko tam,

Sdzie rzeczywiście istnieje gotowość do podjęcia dialogu. Wytyczne 
RK nie mówią nic o tym, czego partnerzy dialogu mogą nauczyć się od 

siebie, o własnych problemach i historii. Są one dokumentem wewnątrz- 
kościelnym, gdyż mówią o wierze, postawie, postępowaniu i proble
mach chrześcijan.

1.3. W każdym dialogu zachodzi potrzeba respektowania asymetrii 
występującej w  stosunkach między dwiema wspólnotami religijnymi. 
Już takie pojęcia jak wiara, teologia, religia, Pismo św., lud itd., nie są 
ani nieobciążone ani neutralne. Partnerzy dialogu mogą słusznie kwe
stionować sam język, przy pomocy którego każdy formułuje myśli o 
sprawach religijnych.

1.4. W przypadku dialogu żydowsko-chrześcijańskiego specyficzne 
asymetrie historyczne i teologiczne są oczywiste. Podczas gdy zrozu
mienie judaizmu czasów nowotestamentowyćh jest integralną i nieo
dłączną częścią składową każdej teologii chrześcijańskiej, dla Żydów 
„teologiczne” zrozumienie chrześcijaństwa nie ma tak istotnego lub in
tegralnego znaczenia. Mimo -to żadna z tych wspólnot religijnych nie 
rozwinęła się bez świadomości istnienia drugiej.

1.5. Stosunki między Żydami i chrześcijanami są jedynymi swego ro
dzaju, dlatego, iż historycznie rzecz biorąc, chrześcijaństwo wyłoniło 
się z judaizmu. Chrześcijańskie rozumienie tego procesu stanowi konie
czną część dialogu i czyni go niezbędnym. W miarę jak chrześcijaństwo 
dochodziło do zdefiniowania własnej tożsamości, Kościół rozwinął też 
własne rozumienie, definicje i pojęcia dotyczące tego, co odziedziczył z 
żydowskiej tradycji oraz tego, co odczytywał we wspólnym dla Żydów i 
chrześcijan Piśmie św. W  procesie definiowania własnej tożsamości, w 
Kościele wytworzył się ściśle określony obraz judaizmu. Żydom wyzna
czono określoną rolę w  Bożym dziele zbawienia. Nie może budzić zdzi
wienia fakt, że Żydów oburza ją tego rodzaju chrześcijańskie teologie, w 
których im jako ludowi, wyznacza się negatywną rolę. Rzeczą tragiczną 
jest to, że takie sposoby myślenia w  chrześcijaństwie często prowadziły 
do postawy otwartej pogardy, bezpośrednich prześladowań i jeszcze 
gorszych czynów.

1.6. Obcujący z Biblią, wierzący chrześcijanie uważają często, że znają 
judaizm, poriieważ są obeznani ze Starym Testamentem, z polemikami 
Jezusa z żydowskimi nauczycielami oraz z wczesnochrześcijańską ref
leksją na temat judaizmu. Ponadto żadna inna tradycja religijna nie zo
stała tak dokładnie „zdefiniowana” przez kaznodziejów i nauczycieli 
Kościoła, jak judaizm. Na umocnienie tej postawy wpływa często jesz
cze fakt, że nie wie się nic na temat historii żydowskiego życia i myśli w 
ciągu 1900 lat, jakie upłynęły od rozejścia się dróg judaizmu i chrześci
jaństwa.

1.7. Z tych względów szczególnie ważne jest to, by chrześcijanie, w  ra
mach prowadzonego dialogu, słuchali uważnie, jak Żydzi opisują „wła
snymi słowami” swoją historię i tradycję, swoją wiarę i kult. Wzajemne
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informowanie się o tym, jak jeden z partnerów dostrzega drugiego, 
może przyczynić się do zrozumienia istniejących uprzedzeń, przezwy
ciężenia lęku i zrozumienia antagonizmów, które powstały w  wyniku 
odizolowania się.
1.8. Zarówno w chrześcijaństwie jak i w judaizmie występuje szeroki 
wachlarz opinii, możliwości wyboru, teologii, stylów życia i służby. Po
nieważ uogólnienia prowadzą często do powstawania stereotypów, 
przeto dialog żydowsko-chrześcijański nabiera znaczenia zwłaszcza 
wówczas, gdy prowadzony jest z udziałem ludzi reprezentujących mo
żliwie wszystkie kierunki myślowe występujące w  obu wspólnotach re
ligijnych.

2. Ku chrześcijańskiemu zrozumieniu Żydów i judaizmu

2.1. Poprzez dialog z Żydami wielu chrześcijan nauczyło się doceniać 
bogactwo i żywotność żydowskiej wiary i żydowskiego życia, w  przy
mierzu z Bogiem. Wpłynęło to na ich wzbogacenie własnego doświad
czenia Boga oraz poznania Jego woli wobec stworzenia.

2.2. W  dialogu z  Żydami chrześcijanie przekonali się, że faktyczna hi
storia żydowskiej wiary i żydowskiego życia nie pokrywa się z wyobra
żeniami, które zdominowały długą historię chrześcijańskiego naucza
nia i piśmiennictwa, wyobrażeniami, które zachodnia kultura i litera
tura rozpowszechniała także w  innych częściach świata.

2.3. Zgodnie z klasyczną tradycją chrześcijańską Kościół jako lud Boży 
zajął miejsce Izraela, a zburzenie drugiej świątyni jerozolimskiej po
twierdzało to roszczenie. Przymierze Boga z ludem izraelskim było, we
dług tego rozumowania, jedynie przygotowaniem na przyjście Chrystu
sa, po którym przestało ono istnieć.

2.4. Taka teologiczna perspektywa miała fatalne konsekwencje. Im bar
dziej Kościół przejmował rolę Żydów jako ludu Bożego, tym bardziej 
spoglądano na dalej istniejący judaizm jako na .skamieniały relikt reli- 
gii typu legalistycznego. Taki pogląd reprezentują jeszcze dzisiaj nie
którzy naukowcy, którzy twierdzą, że nie mają żadnych „teologicz
nych” zainteresowań. Judaizm pierwszych wieków przed i po narodze
niu Jezusa nazwany został „późnym judaizmem” . Faryzeuszy uznano 
za skrajnych reprezentantów formalizmu prawnego. Żydów i grupy ży
dowskie przedstawiano jako modele negatywne. Prawdę i piękno wiary 
chrześcijańskiej chciano uwydatnić przez przedstawienie judaizmu 
jako wiary fałszywej i brzydkiej.

2.5. Na skutek odnowionych studiów nad judaizmem i dialogu z Żyda
mi, chrześcijanie dowiadują się, że judaizm za czasów Jezusa znajdował 
się w  początkowej fazie długiego rozwoju Pod kierownictwem faryzeu
szy, naród żydowski wkroczył w duchową odnowę o wielkiej mocy, któ
ra umożliwiła mu przetrwanie katastrofy zniszczenia drugiej świątyni. 
Odnowa ta przyczyniła się z kolei do narodzin rabinistycznego judaiz
mu, który wydał Misznę i Talmud, oraz stworzył mocny fundament pe
wnego i twórczego życia w następnych stuleciach.

2.6. Jezus jako Żyd narodził się w  tej tradycji. Święte księgi hebrajskie
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były dla niego najwyższym autorytetem, swoim życiem i nauczaniem 
nadał on im nową interpretację. W tym środowisku Jezus oznajmił, że 
przybliżyło się Królestwo Boże; w Jego zmartwychwstaniu Jego zwo
lennicy znaleźli potwierdzenie, iż był Panem i Mesjaszem.

2.7. Chrześcijanie winni pamiętać, że niektóre kontrowersje między Je
zusem a „uczonymi w Piśmie i faryzeuszami"” przekazane w Nowym Te
stamencie, mają swoje paralele w  judaizmie faryzejskim oraz w jego 
następcy —  judaizmie rabinistycznym. Te kontrowersje miały miejsce 
w kontekście żydowskim, ale gdy słowa Jezusa zaczęły być powtarzane 
przez chrześcijan, którzy nie utożsamiali się już jak On z narodem ży
dowskim, wówczas Jego słowa stawały się często bronią w polemikach 
antyżydowskich i wskutek tego ich początkowe intencje zostały tragi
cznie wypaczone. Obecnie trwa wewnętrzna chrześcijańska dysputa 
nad tym, jak rozumieć fragmenty Nowego Testamentu, które wydają się 
zawierać antyżydowskie odniesienia.

2.8. Bogata historia życia duchowego judaizmu wydała z siebie Talmud 
jako normatywny przewodnik życia żydowskiego, który stanowi wdzię
czną odpowiedź na łaskę Bożego przymierza z narodem izraelskim. Po
przez wieki został on wzbogacony ważnymi komentarzami, głębokimi 
filozoficznymi dziełami i poezją o niezwykłej duchowej głębi. Talmud 
jest ośrodkiem życia judaizmu i jest darzony najwyższym autorytetem.' 
Judaizm jest dlatego czymś więcej niż tylko religią izraelskiego Pisma 
Św. To, co chrześcijanie nazywają Starym Testamentem, otrzymało w 
Talmudzie i późniejszych pismach interpretację, która w  żydowskiej 
tradycji dzieli autorytet Mojżesza.

2.9. Dla chrześcijan Biblia złożona ze Starego i Nowego Testamentu 
również posiada tradycje interpretacji, sięgające od Ojców Kościoła aż 
do czasów współczesnych. Zarówno Żydzi jak i chrześcijanie żyją więc 
w ciągłości swoich pism i tradycji.

2.10. Chrześcijanie i Żydzi czytają w Biblii hebrajskiej historię zawie
rającą święte wspomnienie Izraela o Bożym wyborze i Jego przymierzu 
z ludem izraelskim. Dla Żydów jest to ich własna historia, która trwa 
do chwili obecnej. Chrześcijanie, których korzenie tkwią na ogół w  po
gaństwie, uważają się za spadkobierców tej właśnie historii przez łaskę 
w Jezusie Chrystusie. Relacja między tymi dwiema wspólnotami, z któ
rych każda oddaje cześć Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, jest history
cznym faktem. Jednakże interpretacja teologiczna tego faktu jest kwe
stią dyskusji wewnątrzchrześcijańskiej, dyskusji, która może być wzbo
gacona przez dialog z Żydami.

2.11. Podobieństwa i różnice między obydwiema religiami wymagają 
uważnego zbadania. Kościół chrześcijański uważa, że pisma Starego i 
Nowego Testamentu są autorytetem wystarczającym do zbawienia. 
Dzieli wiarę Izraela w  jednego Boga, którego poznaje w  Duchu jako 
Boga i Ojca Pana Jezusa Chrystusa. Dla chrześcijan Jezus Chrystus jest 
jednorodzonym Synem Ojca, przez którego miliony ludzi doszły do 
uczestnictwa w  miłości Boga. Ża pośrednictwem Jezusa Chrystusa od
dają oni część Bogu, który najpierw zawarł przymierze z ludem Izraela. 
Ponieważ chrześcijanie znają jedynego Boga w Jezusie Chrystusie przez
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Ducha, przeto zwracają się do Niego posługując się trynitarnym wyz
naniem wiary w Boga Stworzenia, Wcielenia i Pięćdziesiątnicy. Tak 
czyniąc, Kościół modli się do Boga w sposób obcy dla kultu i wrażliwo
ści żydowskiej, ale w sposób, który jest odpowiedni dla chrześcijan.

2.12. Chrześcijanie i Żydzi wierzą, że Bóg stworzył mężczyzn i kobiety 
jako koronę stworzenia i wezwał ich, by byli świętymi oraz odpowie
dzialnymi przed Bogiem włodarzami pozostałego stworzenia. Pismo i 
Tradycja poucza chrześcijan i Żydów, że ponoszą odpowiedzialność za 
swoich bliźnich, zwłaszcza za tych, którzy są słabi, biedni i udręczeni. 
W różny sposób chrześcijanie i Żydzi oczekują dnia, w którym Bóg od
kupi stworzenie. W dialogu z Żydami wielu chrześcijan doszło do głęb
szego zrozumienia nadziei wyzwolenia wyrażonej w Księdze Wyjścia, 
skłania ich to do wznoszenia modłów i pracy na rzecz sprawiedliwości i 
pokoju na ziemi.

2.13. Poprzez dialog z Żydami chrześcijanie poznają, że dla judaizmu 
przetrwanie narodu żydowskiego jest nieodłączne od jego posłuszeńst
wa Bogu i Bożemu przymierzu.

2.14. Przez długie okresy, przed i po wyłonieniu się chrześcijaństwa, 
Żydzi znajdowali sposoby życia w posłuszeństwie wobec Tory, zacho
wując i pielęgnując swoje powołanie, jako szczególnego rodzaju naród 
pośród innych narodów. W  biegu dziejów były okresy i miejsca, w  któ
rych pozwalano Żydom żyć, w  których byli szanowani i akceptowani 
przez społeczeństwa, pośród których żyli. W tych okresach i miejscach 
kwitła ich własna kultura, wówczas też wnosili oni specyficzny wkład 
do chrześcijańskiej i muzułmańskiej kultury swoich sąsiadów. Często 
tereny nie zdominowane przez chrześcijan okazywały się najbardziej 
dogodne dla życia żydowskiej diaspory. Były nawet czasy, kiedy żydo
wscy myśliciele czynili cnotę z konieczności i traktowali życie w dias
porze jako specyficzny element żydowskiej egzystencji.

2.15. Nie było jednak takiego okresu, w  którym wspomnienie o ziemi 
Izraela i o Syjonie, Jerozolimie, nie byłoby ośrodkiem kultu i nadziei 
ludu żydowskiego. W przyszłym roku w Jerozolimie — to zawołanie 
stanowiło od niepamiętnych czasów część żydowskiego kultu w  diaspo
rze. I ciągła obecność Żydów w Ziemi i w  Jerozolimie oznaczała zawsze 
coś więcej niż tylko jedno pośród wszystkich innych miejsc zamieszka
nia.

2.16. Żydzi różnią się między sobą w  swojej interpretacji Państwa Izra
elskiego, zarówno co do jego religijnego jak i świeckiego znaczenia. Pa
ństwo to jest dla nich elementem zmagań o przetrwanie, zmagań, które 
w  każdej epoce były bardzo ważne dla judaizmu. Obecnie na pełną 
uwagę zasługują też dążenia Palestyńczyków — chrześcijan i muzułma
nów —  do własnej państwowości, dążenia te są bowiem elementem ich 
żagań o przetrwanie jako narodu w tym kraju.

2.17. Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie —  wszyscy oni przetrwali w  tej 
Ziemi od chwili swoich narodzin. Mimo że pojęcie „Ziemia Święta” jest 
w pierwszym rzędzie określeniem chrześcijańskim, Ziemia ta jest świę
ta dla wszystkich trzech religii. Świętość tę można rozumieć w róż
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ny sposób, nie można jednak twierdzić, że jest ona „bardziej święta” 
dla jednych niż dla drugich.

2.18. Potrzeba dialogu jest dzisiaj większa niż kiedykolwiek przedtem. 
Prowadzenie dialogu w trudnych okolicznościach jest dlań dobrą pró
bą. Czy dialog to tylko coś w rodzaju dyskusji lub pertraktacji, czy też 
jest on zakotwiczony w wierze, że gwarancja pokoju dla świata, oparte
go na sprawiedliwości i komunikacji międzyludzkiej, wynika z woli Bo
żej?

3. Nienawiść wobec Żydów i prześladowanie ich — nieustanną troską

3.1. Chrześcijanie nie mogą wejść w dialog z Żydami bez świadomości, 
że nienawiść wobec nich i prześladowanie ich posiada długą i trwałą 
historię, zwłaszcza w  krajach, w których Żydzi stanowili mniejszość 
wśród chrześcijan. Tragiczna historia prześladowań, żydowskich obej
muje masakry w  Europie i na Bliskim Wschodzie, wojny krzyżowe, in
kwizycję, pogromy oraz holocaust. Pierwsze Zgromadzenie Ogólne 
Światowej Rady Kościołów w  Amsterdamie w 1948 stwierdziło: Wzy
wamy Kościoły, które reprezentujemy, by wyrzekły się antysemityzmu, 
niezależnie od tego, jakie byłoby jego źródło, jako absolutnie niezgodne
go z wyznaniem i praktyką wiary chrześcijańskiej. Antysemityzm jest 
grzechem przeciw Bogu i człowiekowi. To wezwanie było wielokrotnie 
powtarzane. Ci, którzy mieszkają tam, gdzie miały miejsce wybuchy 
nienawiści przeciw Żydom, mogą przysłużyć się całemu Kościołowi 
przez ukazywanie rozpoznanego przez siebie, ciągle obecnego niebez
pieczeństwa.

3.2. Pogarda wobec Żydów i judaizmu, którą głoszą pewne chrześcija
ńskie tradycje, przygotowała grunt pod nazistowski holocaust. Kościół 
musi się tak nauczyć głoszenia i nauczania Ewangelii, by miał pewność, 
że nie będzie ona mogła być używana do szerzenia pogardy wobec juda
izmu i narodu żydowskiego. Dalszą reakcją* chrześcijan na holocaust, 
reakcją podzielaną również przez partnerów żydowskich, jest mocne 
postanowienie niedopuszczenia nigdy więcej do powtórzenia się czegoś 
takiego w stosunku do Żydów lub jakiegokolwiek innego narodu.

3.3. Dyskryminacja i prześladowanie Żydów ma głęboko zakorzenione 
przyczyny społeczno-ekonomiczne i polityczne. Różnice religijne wy
olbrzymia się po to, by usprawiedliwić etniczną nienawiść służącą wy
łącznie własnym interesom. Z podobnym zjawiskiem mamy też do czy
nienia w przypadku wielu konflików międzyrasowych. Chrześcijanie 
winni się przeciwstawić wszelkim tego typu uprzedzeniom religijnym, 
na skutek których z ludzi czyni się kozły ofiarne, tzn. czyni się ich od- 
pwiedzialnymi za błędy i problemy wytworzone przez społeczne i poli
tyczne systemy.

3.4. Chrześcijanie zamieszkujący te części świata, w których nie było 
lub prawie nie było prześladowania Żydów, nie chcą kierować się po
czuciem winy zrozumiałym w przypadku chrześcijan z innych części 
świata. Pragną oni raczej odkryć osobiście znaczenie stosunków żydo- 
wsko-chrześcijańskich, od najwcześniejszych czasów do chwili obecnej, 
dla własnego życia i świadectwa.
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4. Autentyczne świadectwo chrześcijańskie

4.1. Chrześcijanie są wezwani do składania świadectwa swojej wiary w 
słowie i czynie. Kościołowi powierzona została misja, bez niej nie byłby 
on Kościołem. Misja ta nie jest sprawą wyboru.

4.2. Chrześcijanie wypaczali często to świadectwo poprzez przymuso
wy prozelityzm, który uprawiali świadomie lub nieświadomie, jawnie 
lub skrycie. Mając na uwadze prozelityzm między Kościołami chrześci
jańskimi, Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i 
Światowej Rady Kościołów stwierdziła: Prozelityzm zawiera w sobie 
wszystko to, co narusza prawo osoby ludzkiej, chrześcijanina lub nie
chrześcijanina, do niepodlegania naciskom zewnętrznym w sprawach 
religijnych.

4.3. Takie odrzucenie prozelityzmu i propagowanie szacunku wobec 
integralności o tożsamości wszystkich ludzi i wspólnot religijnych ma 
szczególnie ważne znaczenie w stosunku do Żydów, a zwłaszcza wobec 
tych, spośród nich, którzy żyją jako mniejszość wśród chrześcijan. Sta
rania o unikanie wszelkiego przymusu mają wielkie znaczenie. W pro
wadzonym dialogu winno być miejsce na wzajemne informowanie się o 
przykładach stosowania przymusu i na rozważenie sposobów przeciw
stawiania się temu zjawisku.

4.4 Wszyscy chrześcijanie są zgodni co do tego, że nie może być miejsca 
na jakikolwiek przymus, natomiast różne interpretowanie przez nich 
Pisma św. sprawia, że reprezentują odmienne poglądy dotyczące auten
tycznych form działalności misyjnej. W tej kwestii występuje szeroki 
wachlarz poglądów, od tych, którzy w samej obecności Kościoła w 
świecie widzą już przykład świadectwa, do którego składania są powo
łani, aż po tych, którzy przez misję rozumieją wyraźne i zorganizowane 
głoszenie Ewangelii tym wszystkim, którzy jeszcze nie przyjęli Jezusa 
jako swojego Zbawiciela.

4.5. Ta różnorodność poglądów na temat misji w rozumieniu ogólnym 
znajduje także odbicie w  rozważaniach dotyczących kształtu autenty
cznej misji wśród Żydów. Oto kilka, przez chrześcijan reprezentowa
nych poglądów. Są chrześcijanie, którzy misji wśród Żydów przypisują 
specyficzne, historyęzno-zbawcze znaczenie; istnieją inni, którzy wie
rzą, że nawrócenie Żydów będzie wydarzeniem eschatologicznym, wy
darzeniem kończącym dzieje świata. Jeszcze inni chrześcijanie uważa
ją, że misja wśród Żydów nie ma szczególnego znaczenia, że należy ją 
rozpatrywać w ramach działalności misyjnej wobec tych wszystkich, 
którzy nie przyjęli Chrystusa jako swojego Żbawiciela..I wreszcie, są 
też i tacy chrześcijanie, którzy wierzą, że misja wobec Żydów nie jest • 
elementem autentycznego świadectwa chrześcijańskiego, ponieważ na
ród żydoWski znajduje swoje dopełnienie w  wierności wobec Bożego 
przymierza z dawnych czasów.

4.6. Dialog można trafnie opisać jako wzajemne składanie świadectwa, 
ale tylko wtedy, gdy istnieje intencja wysłuchania partnera po to, by le
piej zrozumieć jego wiarę, nadzieje, spostrzeżenia i troski, oraz prze
dłożenia, w  sposób możliwie najpełniejszy, zasad własnej wiary. Duch
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dialogu polega na pełnym odsłonięciu przed partnerem swoich słabo
ści i zajęciu wobec niego otwartej postawy.

4.7. Zgodnie z prawem rabinistycznym Żydzi, którzy uznają Jezusa za 
Mesjasza, traktowani są jako Żydzi-odstępcy. Ale dla wielu chrześcijan 
żydowskiego pochodzenia, ich utożsamienie się z narodem żydowskim 
stanowi ważną duchową rzeczywistość, której pragną dać wyraz na róż
ne sposoby. Jedni przez zachowywanie elementów tradycji żydowskiej 
w  kulcie i stylu życia, inni poprzez szczególną dbałość o dobro narodu 
żydowskiego oraz pokojową i bezpieczną przyszłość państwa izrael
skiego. Wśród chrześcijan pochodzenia żydowskiego istnieje ten sam 
szeroki wachlarz postaw wobec działalności misyjnej, jak wśród innych 
chrześcijan, przyjmują też oni te same co innf chrześcijanie kryteria 
wobec dialogu oraz sprzeciwiają się wszelkiemu przymusowi.

4.8. Chrześcijanie różnych tradycji podejmując dialog z Żydami na 
płaszczyźnie lokalnej, krajowej i międzynarodowej, wyrażą swoje rozu
mienie judaizmu w innym języku i w  inny sposób, niż zostało to uczy
nione w  niniejszych „Rozważaniach ekumenicznych” . Kościoły winny 
dzielić się między sobą tymi doświadczeniami dla wzbogacenia wszyst
kich.

Tłum.: Stanisława Demska

ŻYDZI I JUDAIZM W GŁOSZENIU SŁOWA BOŻEGO 
I KATECHEZIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

WSKAZÓWKI DO WŁAŚCIWEGO PRZEDSTAWIENIA TYCH ZAGADNIEŃ

Dokument watykańskiej Komisji ds. Stosunków Religijnyęh
z Judaizmem

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Dnia 6 marca 1982 r. Papież Jan Paweł H skierował następujące słowa do delegatów 
konferencji Episkopatów i do ekspertów zgromadzonych w Rzymie w celu badania sto
sunków między Kościołem i judaizmem:...zajęliście się nauczaniem katolickim i kateche
zę w odniesieniu do Żydów i judaizmu (...) Musi dojść do tego, żeby to nauczanie na róż
nych poziomach formacji religijnej, w katechezie dzieci i młodzieży, ukazywało Żydów i 
judaizm nie tylko w sposób uczciwy i obiektywny, bez uprzedzeń i bez obrażania kogoko
lwiek, lecz, by z większą świadomością ukazywało dziedzictwo wspólne Żydom i chrześ
cijanom (por. „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 3/1982).

W  tekście tym, tak bogatym w treść, Ojciec Święty w widoczny sposób inspirował się 
deklaracją soborową „Nostra aetate” (n. 4), która stwierdza: Niechże więc wszyscy dbają 
o to, aby w katechezie i głoszeniu słowa Bożego nie nauczali niczego, co nie licowałoby
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prawdę ewangeliczną i duchem Chrystusowym; jak również: Skoro więc tak wielkie jest 
dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom, święty Sobór obecny pragnie oży
wić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie (...).

W ten sam sposób Orientacje i sugestie dotyczące wprowadzania w życie deklaracji 
soborowej „Nostra aetate” (n. 4) zamykają następującym zaleceniem rozdział m, zatytu
łowany „Nauczanie i wychowanie”, zawierający zbiór konkretnych zadań, które należy 
zrealizować: Informacja o tych zagadnieniach musi objąć wszystkie szczeble nauczania i 
wychowania. Szczególne znaczenie mają następujące środki przekazu informacji: podrę
czniki do katechezy, książki do historii, środki społecznego przekazu (prasa, radio, film, 
telewizja). Skuteczne korzystanie z tych środków wymaga specjalnej formacji nauczycieli 
i wychowawców w szkołach, jak również w seminariach i na uniwersytetach (AAS 77, 
1975, s. 73).

Temu właśnie celowi ma służyć to, co zawierają poniższe paragrafy.

I

Nauczanie religijne a judaizm

1. W  deklaracji „Nostra aetatę” (n. 4) Sobór mówi o więzi, którą są 
zespoleni duchowo chrześcijanie i Żydzi, o wielkim dziedzictwie ducho
wym wspólnym dla jednych i drugich oraz stwierdza, że Kościół uznaje, 
iż początki jego wiary i wybrania znajdują się według Bożej tajemnicy 
zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków.

2. Zważywszy na te niepowtarzalne stosunki istniejące między 
chrześcijaństwem i judaizmem związanymi na płaszczyźnie samej ich 
własnej tożsamości (Jan Paweł II, 6 marca 1982 r.), stosunki, które opie
rają się na Bożym planie Przymierza (tamże), Żydzi i judaizm nie po
winni zajmować miejsca przypadkowego i marginalnego w  katechezie i 
głoszeniu słowa Bożego, lecz ich nieodzowna obecność musi być organi
cznie w  nie włączona.

3. To zainteresowanie judaizmem w nauczaniu katolickim nie jest 
oparte jedynie na podstawach historycznych lub archeologicznych. 
W  cytowanym wyżej przemówieniu, raz jeszcze przypominając o wspól
nym dziedzictwie Kościoła i judaizmu, dziedzictwie znacznym, Ojciec 
Święty stwierdził, że można je  rozważać samo w sobie; w lepszym je 
dnak zrozumieniu niektórych aspektów życia Kościoła może nam po
móc wzięcie pod uwagę wiary i życia religijnego narodu żydowskiego, 
tak jak są one wyznawane i przeżywane współcześnie. Chodzi zatem o 
troskę duszpasterską w  odniesieniu do rzeczywistości wciąż żywej, ści
śle związanej z Kościołem. Ojciec Święty przedstawił tę trwałą rzeczy
wistość narodu żydowskiego w  niezwykle trafnej formule teologicznej 
w  swym przemówieniu do przedstawicieli wspólnoty żydowskiej Repu
bliki Federalnej Niemiec (Moguncja, 17 listopada 1980 r.): naród żydo
wski Starego Przymierza, które nigdy nie zostało odwołane...

4. Należy wciąż przypominać fragment „Orientacji i sugestii” (n.
1), w którym starano się określić zasadniczy warunek dialogu: szacu
nek dla drugiego, takiego, jaki jest; znajomość podstawowych kompo
nentów religijnej tradycji żydowskiej oraz uchwycenie głównych cech, 
przy pomocy których sami Żydzi określają siebie w świetle przeżywanej 
przez nich rzeczywistości religijnej (Wstęp).

5. Szczególny charakter i trudność nauczania chrześcijańskiego w 
odniesieniu do Żydów i judaizmu wynika przede wszystkim z faktu, że 
w  takim nauczaniu należy stosować i zestawiać ze sobą różne terminy,
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które wyrażają stosunek między obiema ekonomiami, Starego i Nowego 
Testamentu: obietnica i spełnienie, ciągłość i nowość, szczególność i po
wszechność, jedyność i bycie przykładem.

Dla badającego te zagadnienia teologa i katechety oznacza to tros
kę wykazania w  praktycznym nauczaniu, że obietnica i spełnienie wza
jemnie się wyjaśniają, nowość polega na przekształceniu tego, co było 
wcześniej; szczególny charakter ludu Starego Testamentu nie polega na 
wyłączności, lecz na otwartości, i zgodnie z planem Bożym ma stać się 
powszechny; jedyność narodu żydowskiego polega na tym, że stanowi 
on pewien przykład.

6. Wreszcie, brak precyzji i niestaranność byłyby niezwykle szko
dliwe dla dialogu żydowsko-chrześcijańskiego (Jan Paweł II, przemó
wienie z 6 marca 1982 r.). Zważywszy jednak, że chodzi o nauczanie i 
wychowanie — szkodziłyby one przede wszystkim tożsamości chrześci
jańskiej (tamże).

7. Na mocy swej boskiej misji, Kościół, który stanowi powszechną 
pomoc do zbawienia i w  którym jedynie znajduje się pełnia zbawczych 
środków („Unitatis redintegratio” , n. 3), z samej swej natury musi gło
sić Jezusa Chrystusa światu („Orientacje i sugestie” , n. 1). Wierzymy 
istotnie, że to za pośrednictwem Jezusa idziemy do Ojca (por. J 14, 6) i 
że to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, 
oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17, 3).

Jezus stwierdza (J 10, 16), że będzie jedna owczarnia i jeden pa
sterz. Kościół i judaizm nie mogą być zatem przedstawiane jako dwie 
równoległe drogi zbawienia i Kościół musi świadczyć o Chrystusie Od
kupicielu wobec wszystkich, w najściślejszym poszanowaniu wolności 
religijnej, tak jak naucza o niej Sobór Watykański I I  (deklaracja „D ig
nitatis humanae” ) („Orientacje i sugestie” , n. 1).

8. Naglący charakter i znaczenie nauczania, które musi być prze
kazywane na temat judaizmu naszym wiernym, jak również fakt, że 
musi być ono precyzyjne, obiektywne i dokładne, wiąże się z niebezpie
czeństwem antysemityzmu, który zawsze gotów jest pojawić się w  róż
nych formach na nowo. Chodzi nie tylko o wykorzenienie z umysłów 
naszych wiernych resztek antysemityzmu, które jeszcze tu i ówdzie mo
żna napotkać, lecz zwłaszcza o pogłębienie, poprzez ten wysiłek wycho
wawczy, dokładnej znajomości szczególnej więzi (por. „Nostra aetate” , 
n. 4), która nas jako Kościół wiąże z Żydami i z judaizmem oraz o ucze
nie szacunku i miłości do nich, ponieważ zostali wybrani przez Boga do 
przygotowania przyjścia Chrystusa i ponieważ, mimo trudności w  uz
naniu Go za swego Mesjasza, zachowali to wszystko, co zostało stopnio
wo objawione i dane w  trakcie owego przygotowania.

'H

Stosunki między Starym i Nowym Testamentem

' 1. Chodzi o przedstawienie jedności biblijnej Objawienia (Stary1 i 
Nowy Testament) oraz planu Bożego przed przystąpieniem do omawia

1 Nadal używa się w  tekście wyrażenia „Stary Testament”, gdyż jest ono tradycyjne (por. 
już 2 Kor 3, 14), lecz także dlatego, że „Stary” nie znaczy ani „przestarzały” ani 
„przebrzmiały”. Tym, co zatem chce się podkreślić, jest jego nieprzemijająca wartość 
jako źródła Objawienia (por. „Dei verbum”,-n. 3).
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nia każdego z wydarzeń historycznych, aby podkreślić, że każde wyda
rzenie ma sens tylko wtedy, kiedy jest ujmowane z punktu widzenia ca
łej historii, od stworzenia do spełnienia. Dotyczy ona całego rodzaju lu
dzkiego, a w  szczególności wierzących. W ten sposób ostateczny sens 
wybrania Izraela ujawnia się jedynie w świetle całkowitego spełnienia 
(Rz 9— 11), a wybranie Jezusa Chrystusa jest jeszcze bardziej zrozumia
łe w  odniesieniu do zapowiedzi i obietnicy (por. Hbr 4, 1— 11).

2. Chodzi o wydarzenia szczególne, które dotyczą tylko jednego 
narodu, ale które, w w izji Boga objawiającej Jego zamiary, mają nabrać 
znaczenia powszechnego i wymowy przykładu.

Chodzi ponadto o przedstawienie wydarzeń Starego Testamentu 
nie jako wydarzeń dotyczących jedynie Żydów, lecz również nas osobi
ście. Abraham jest prawdziwie Ojcem naszej wiary (por. Rz 4, 11— 12; 
kanon rzymski: „patriarchae nostri Abrahae” ). I powiedziane jest (1 
Kor 10, 1): Nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, 
wszyscy przeszli przez morze. Patriarchowie, prorocy i inne postaci 
Starego Testamentu były i zawsze będą czczeni jako święci w  tradycji 
liturgicznej zarówno Kościoła wschodniego, jak Kościoła rzymskiego.

3. Z jedności planu Bożego wynika problem stosunków między 
Starym i Nowym Testamentem. Kościół, od czasów apostolskich (por. 1 
Kor 10, 11), a potem nieprzerwanie w swej tradycji, rozwiązywał ten 
problem przez typologię, która podkreśla zasadniczą wartość Starego 
Testamentu w  w izji chrześcijańskiej. U wielu osób jednak owa typolo
gia budzi poczucie pewnego zakłopotania, być może wskazującego na 
nie rozwiązany problem.

4. Zatem, w  stosowaniu typologii, której nauczanie i praktyka po
chodzą z Liturgii i od Ojców Kościoła, trzeba unikać wszelkiego przejś
cia od Starego do Nowego Testamentu, które byłoby ujmowane wyłącz
nie jako zerwanie. Kościół, spontanicznie ożywiany przez Ducha, zde
cydowanie potępił postawę Marcjona 2 i zawsze przeciwstawiał się jego 
dualizmowi.

5. Ważne jest też, by podkreślić, że interpretacja typologiczna po
lega na czytaniu Starego Testamentu jako przedstawienia i, pod pew- 
ńym względem, jako pierwszego zarysu i zapowiedzi Nowego (por. np. 
Hbr 5, 5— 10 itp.). Chrystus jest teraz kluczowym punktem odniesienia 
Pisma: ta skała to był Chrystus (1 Kor 10, 4).

6. Jest zatem prawdą i dobrze jest to podkreślić, że Kościół i chrze
ścijanie odczytują Stary Testament w świetle przyjścia Chrystusa 
umarłego i zmartwychwstałego i że, z tego względu, istnieje chrześcija
ńska lektura Starego Testamentu, która niekoniecznie zbiega się z lek
turą żydowską. Tożsamość, chrześcijańska i tożsamość żydowska muszą 
być zatem dokładnie rozróżniane w odnośnej lekturze Biblii. To wszak
że w  niczym nie umniejsza wartości Starego Testamentu w Kościele i 
nie przeszkadza, by chrześcijanie, ze swej strony, mogli roztropnie wy
korzystywać tradycję lektury żydowskiej.

7. Lektura typologiczna nie jest niczym innym jak ukazaniem 
niezgłębionych bogactw Starego Testamentu, jego niewyczerpanej tre
ści i tajemnicy, która go przesyca i nie powinna prowadzić do zapomi
nania, że Stary Testament zachowuje swoją własną wartość Objawienia,

2 Postać o skłonnościach gnostyckich z II w.; odrzucił Stary Testament i część Nowego 
jako dzieło złego boga, demiurga. Kościół energicznie zareagował przeciwko tej herezji 
(por. Ireneusz).
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którą często Nowy Testament jedynie przejmie (por. Mk 12, 29—31). 
Zresztą podobnie Nowy Testament wymaga odczytywania go w świetle 
Starego. Pierwotna katecheza chrześcijańska nieustannie będzie do 
niego sięgać (por. np. 1 Kor 5, 6—8; 10, 1— 11).

8. Typologia oznacza ponadto zwrócenie się ku spełnieniu planu 
Bożego, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (1 Kor 15, 28). Fakt 
ten odnosi się również do Kościoła, który już został urzeczywistniony w 
Chrystusie, niemniej oczekuje swej ostatecznej doskonałości jako Ciało 
Chrystusa. Fakt, że Ciało Chrystusa dąży jeszcze do swej miary wielko
ści doskonałej (por. Ef 4, 12— 13), w niczym nie umniejsza wartości by
cia chrześcijaninem. Tak też powołanie Patriarchów i wyjście z Egiptu 
nie tracą swego znaczenia i wartości właśnie w  planie Bożym z uwagi 
na to, że są jednocześnie pośrednimi etapami (por. np. „Nostra aetate” , 
n. 4).

9. Wyjście, na przykład, przedstawia doświadczenie ocalenia i 
uwolnienia, które nie kończy się na sobie samym. Oprócz swojego włas
nego znaczenia ma ono zdolność dalszego rozwoju. Ocalenie i wyzwole
nie już się spełniły w  Chrystusie i stopniowo dokonują się poprzez sa
kramenty w  Kościele. W  ten sposób przygotowuje się spełnienie planu 
Bożego, który czeka na ostateczne wpełnienie w  powrocie Jezusa jako 
Mesjasza, w  powrocie, o który co dzień się modlimy. Królestwo, o któ
rego nadejście również się modlimy codziennie, w  końcu nastanie. A  
wtedy ocalenie i wyzwolenie przekształcą w Chrystusie wybranych i 
całe stworzenie (por. Rz 8,19—23).

10. Ponadto, podkreślając eschatologiczny wymiar chrześcijańst
wa, osiągnie się większą świadomość faktu, że gdy lud Boży Starego i 
Nowego Przymierza rozważa przyszłość, zmierza on — nawet jeśli wy
chodzi z dwu różnych punktów widzenia — ku analogicznym celom: 
przybyciu lub powrotowi Mesjasza. I wyraźniej uświadomi się sobie, że 
osoba Mesjasza, co do której lub Boży jest podzielony, stanowi dla tego 
ludu punkt zbieżny (por. „Sussidi per TEcumenismo della diocesi di 
Roma” , n. 140). Można zatem powiedzieć, że Żydzi i chrześcijanie spo
tykają się w  podobnym doświadczeniu, zasadzającym się na tej samej 
obietnicy danej Abrahamowi (por. Rdz 12,1— 3; Hbr 6,13— 18).

11. Zwróceni ku samemu Bogu, który przemówił, wsłuchani w  to 
samo słowo, musimy dawać świadectwo tej samej pamięci i tej samej 
nadziei w  Tym, który jest Panem historii. Byłoby również rzeczą konie
czną, abyśmy wzięli na siebie odpowiedzialność za przygotowanie 
świata na przyjście Mesjasza, działając wspólnie na rzecz sprawiedliwo
ści społecznej, praw osoby ludzkiej i narodów, pojednania społecznego i 
międzynarodowego. Nas, Żydów i chrześcijan, pobudza do tego przyka
zanie miłości bliźniego, wspólna nadzieja Królestwa Bożego i wielkie 
dziedzictwo proroków. Przekazywana już w  pierwszych latach formacji 
poprzez katechezę, koncepcja taka konkretnie wychowywałaby młodych 
chrześcijan do utrzymywania stosunków wzajemnej współpracy z Żyda
mi, idącej dalej aniżeli zwykły dialog (por. „Orientacje i sugestie” , n. 4).

III

Żydowskie korzenie chrześcijaństwa

1. Jezus jest Żydem, jest nim na zawsze; Jego posługa świadomie 
ograniczała się do owiec, które poginęły z domu Izraela (Mt 15, 24). Je
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zus jest w pełni człowiekiem swoich czasów i swego środowiska żydow- 
sko-palestyńskiego z I w., dzielił jego radości i nadzieje. Podkreśla to, 
jak zostało objawione w Biblii (por. Rz 1, 3— 4; Gal 4, 4— 5), zarówno 
realność Wcielenia, jak samo znaczenie historii Zbawienia.

2. Stosunek Jezusa do prawa biblijnego i do jego interpretacji bar
dziej lub mniej tradycyjnych jest niewątpliwie złożony i wykazał On w 
tej sprawie wielką wolność (por. „antytezy” Kazania na Górze, w Mt 5, 
21—48, z całą świadomością trudności egzegetycznych; postawa Jezusa 
wobec rygorystycznego przestrzegania szabatu; Mk 3, 1— 6 itp.).

Nie ma jednak żadnej wątpliwości, że chciał On podporządkować 
się prawu (por. Gal 4, 4), że był obrzezany i ofiarowany w Świątyni jak 
każdy inny Żyd jego czasów (por. Łk 2, 21. 22. 24) i że został wychowa
ny do zachowywania przepisów prawa. Polecał szanować prawo (por. 
Mt 5,17— 20) i być mu posłusznym (por. Mt 8, 4). Rytm Jego życiu nada
ją, od dzieciństwa, pielgrzymki z okazji wielkich świąt (por. Łk 2, 41— 
52; J 2, 13; 7, 10 itp.). Często podkreślano znaczenie, w Ewangelii św. 
Jana, cyklu świąt żydowskich (por. 2, 13; 5, 1; 7, 2.10.37; 10, 22; 12, 1; 
13, 1; 18, 28; 19, 42 itp.).

3. Trzeba również zauważyć, że Jezus często naucza w synagogach 
(por. Mt 4, 23; 9, 35; Łk 4, 15— 18; J 18, 20 itp.) i w  świątyni (por. J 18, 
20 itp.), do których uczęszczał, tak jak czynili to Jego uczniowie, rów
nież po zmartwychwstaniu (por. np. Dz 2, 46; 3, 1; 21, 26 itp.). Chciał 
On włączyć w  kontekst kiiltu synagogi ogłoszenie swego mesjaństwa 
(por. Łk 4, 16—21). Przede wszystkim jednak chciał zrealizować naj
wyższy akt złożenia w  darze samego siebie w  ramach domowej liturgii 
Paschy, lub przynajmniej w ramach śwdąt paschalnych (por. Mk 14, 1; 
12 i równoległe; J 18, 28). To zaś pozwala lepiej zrozumieć charakter 
„pamiątkowy” Eucharystii.

4. Tak Syn Boży wcielił się w  naród i w  rodzinę ludzką (por. Gal 4,
4; Rz 9, 5). W  niczym to nie umniejszana raczej wręcz przeciwnie, faktu, 
że narodził się dla wszystkich ludzi (wokół Jego kołyski zbierają się ży
dowscy pasterze i pogańscy mędrcy: Łk 2, 8— 10; Mt 2,1— 12) i że umarł 
za wszystkich (u stóp krzyża znowu znajdują się Żydzi, wśród których 
są Maria i Jan: J 25—27, oraz poganie, jak setnik: Mt 15, 39 i równo
ległe). W  ten więc sposób uczynił, w  swym ciele, z dwóch narodów tylko 
jeden naród (por. E f 2, 14— 17). Tłumaczy to także obecność, w  Palesty
nie i gdzie indziej, obok Ecclesia ex gentibus — Ecclesia ex circumcisio
ne, o której mówi na przykład Euzebiusz (H.E., 5).

5. Jego stosunki z faryzeuszami nie były ani całkowicie, ani zawsze 
polemiczne, jak ukazują tćrliCzne przykłady, a wśród nich następujące:

—  to faryzeusze ostrzegaj a J ezusa o niebezpieczeństwie, które Mu 
grozi (Łk 13, 31); "

—  niektórzy faryzeusze są chwaleni jak „uczony w  Piśmie” z Mk
12, 34.

— Jezus je razem z faryzeuszami (Łk 7, 36; 14,1).
6. Jezus podziela wraz z większością Żydów palestyńskich tego 

okresu niektóre poglądy faryzeuszy: zmartwychwstanie ciał; formy po
bożności: jałmużnę, modlitwę i post (por. Mt 6,1— 18) i liturgiczny oby
czaj zwracania się do Boga jako do Ojca; pierwszeństwo przykazania 
miłości Boga i bliźniego (por. Mk 12, 28—34). To samo powiedzieć moż
na o Pawle (por. np. Dz. 23, 8), który zawsze uważał za powód do chlu
by swą przynależność do grupy faryzeuszy (por. tamże 23, 6; 26, 5; Flp 
3, 5).
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7. Zarówno Paweł, jak zresztą sam Jezus, stosowali metody lektury 
i interpretacji Pisma i metody nauczania uczniów, które były powsze
chne wśród faryzeuszy ich epoki. Widać to na przykład w  stosowaniu 
przypowieści w  posłudze Jezusa lub w  metodzie stosowanej przez Jezu
sa i przez Pawła, polegającej na posługiwaniu się cytatem z Biblii, dla 
uzasadnienia własnej konkluzji.

8. Trzeba też zauważyć, że faryzeusze nie są wymienieni w  relac
jach dotyczących Męki. Gamaliel (por. Dz 5, 35—39) broni Apostołów 
na zebraniu Sanhedrynu. Przedstawianie faryzeuszy wyłącznie w  spo
sób negatywny zawiera ryzyko niedokładności i niesprawiedliwości 
(por „Orientacje i sugestie” , nota 1: AAS rozdz. 1, s. 76). Choć w  Ewan
geliach i innych częściach Nowego Testamentu widać wszelkiego ro
dzaju wzmianki im nieprzychylne, trzeba je odczytywać w  kontekście 
ruchu złożonego i zróżnicowanego. Krytyk wysuwanych pod adresem 
różnych typów faryzeuszy nie brak zresztą w  źródłach rabinackich 
(por. Talmud Babiloński, Traktat „Sotah” , 22 b itp.). „Faryzeizm” w 
pejoratywnym znaczeniu tego słowa, może szerzyć się w  każdej religii. 
Można także podkreślić, że surowość Jezusa wobec faryzeuszy wynika z 
faktu, iż jest On bliższy im niż innym grupom żydowskim sobie współ
czesnym (por. tamże, n. 7).

9. Wszystko to powinno pomóc do lepszego zrozumienia twierdze
nia św. Pawła (Rz 11,16 nn) o korzeniu i gałęziach. Kościół i chrześcija
ństwo, choć całkowicie nowe, mają swe źródło w  środowisku żydows
kim z pierwszego wieku i jeszcze głębiej, w  Bożym planie („Nostra aet- 
te” , n. 4), realizowanym poprzez Patriarchów, Mojżesza i Proroków 
(tamże) aż do spełnienia w  Chrystusie Jezusie.

IV

Żydzi w Nowym Testamencie

1. Już „Orientacje i sugestie” stwierdziły (par. 1), że sformułowa
nie „Żydzi” w  Ewangelii św. Jana oznacza czasem, w  zależności od 
kontekstu, przywódców żydowskich i przeciwników Jezusa, które to 
wyrażenia lepiej oddają myśl Ewangelisty i nie wydają się kierować 
przeciwko narodowi żydowskiemu jako takiemu.

Obiektywne przedstawienie roli narodu żydowskiego w  Nowym 
Testamencie musi uwzględnić następujące konkretne dane:

a) Ewangelie są owocem długiej i złożonej pracy redakcyjnej. Kon
stytucja dogmatyczna „Dei verbum” , idąc za instrukcją „Sancta Mater 
Ecclesia” Papieskiej Komisji Biblijnej, wyróżnia tu trzy etapy: Święci 
zaś autorowie napisali cztery Ewangelie, wybierając niektóre z wielu 
wiadomości przekazanych ustnie lub pisemnie; ujmując pewne rzeczy 
syntetycznie lub objaśniając, przy uwzględnieniu sytuacji Kościołów; 
zachowując wreszcie formę przepowiadania, ale zawsze tak, aby nam 
przekazać szczerą prawdę ó Jezusie (n. 19).

Nie jest zatem wykluczone, że niektóre wzmianki wrogie lub mało 
przychylne Żydom mają jako kontekst historyczny konflikty między ro
dzącym się Kościołem i wspólnotą żydowską. Niektóre polemiki od
zwierciedlają okoliczności stosunków między Żydami i chrześcijanami, 
które chronologicznie są wiele późniejsze od Jezusa.

To stwierdzenie pozostaje zasadnicze, jeśli chce się wyjaśnić dzi
siejszym chrześcijanom sens niektórych tekstów Ewangelii.
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Należy koniecznie brać to wszystko pod uwagę w  przygotowaniu 
katechezy i homilii na ostatnie tygodnie Wielkiego Postu i na Wielki 
Tydzień (por. „Orientacje i sugestie” , n. 2, a obecnie także „Sussidi per 
1 Ecumenismo della diocesi di Roma” , 1982, 144b).

b) Z drugiej strony jest jasne, że od samego początku Jego posługi 
istniały konflikty między Jezusem i niektórymi grupami Żydów Jego 
czasów, wśród nich również faryzeuszami (por. Mk 2, 1— 11; 3, 6 itp).

c) Jest ponadto bolesnym faktem, że większość narodu żydowskie
go i jego władz nie uwierzyła w Jezusa, faktem nie tylko historycznym, 
lecz mającym również swoje znaczenie teologiczne, którego sens stara 
się jasno wyłożyć św. Paweł (Rz 9— 11).

d) Ten fakt, coraz bardziej podkreślany w miarę rozwoju misji 
chrześcijańskiej, zwłaszcza wśród pogan, doprowadził do nieuniknio
nego zerwania między judaizmem i młodym Kościołem, już nieodwołal
nie rozdzielonymi i rozbieżnymi na poziomie samej wiary; ta sytuacja 
odbija się w  redakcji tekstów Nowego Testamentu, w szczególności 
Ewangelii. Nie chodzi o pomniejszenie lub tuszowanie tego zerwania; 
czyniąc tak bowiem, szkodziłoby się tożsamości jednych i drugich. 
Wszakże ono w  najmniejszym stopniu nie zaciera owej „w ięzi” ducho
wej, o której mówi Sobór („Nostra aetate” , n. 4) i której pewne aspekty 
ma opracować nasz dokument.

e) Rozważając ten fakt w  świetle Pisma, a w  szczególności cytowa
nych rozdziałów z Listu do Rzymian, chrześcijanie nie powinni nigdy 
zapominać, ż wiara jest wolnym darem Boga (por. Rz 9, 12) i że nie po
winno się sądzić sumienia innych. Wezwanie św. Pawła, żeby się nie 
„wynosić” (Rz 11, 18) z powodu korzenia (tamże), nabiera w  tym konte
kście pełnej wymowy.

f) N ie można jednakowo traktować Żydów, którzy znali Jezusa i w 
Niego nie uwierzyli, lub którzy przeciwstawiali się głoszeniu słowa Bo
żego przez Apostołów i Żydów z późniejszych epok lub Żydów współ
czesnych. O ile odpwiedzialność pierwszych za ich postawę wobec Je
zusa pozostaje Bożą tajemnicą (por. Rz 11, 25), drudzy znajdują się w 
sytuacji zupełnie odmiennej. Sobór Watykański II (Deklaracją „Digni
tatis humane” ) naucza, że wszyscy ludzie powinni być wolni od przy
musu... tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do 
działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w działaniu 
według swego sumienia... (n. 2). To jest jedna z podstaw, na których, 
opiera się dialog żydowsko-chrześcijański rozpoczęty przez Sobór.

2. Delikatne zagadnienie odpowiedzialności za śmierć Chrystusa 
trzeba zobaczyć w  perspektywie Deklaracji soborowej „Nostra aetate” 
n. 4 oraz „Orientacji i sugestii” n. 3. To, co popełniono podczas Jego 
Męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wów
czas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym, choć władze żydowskie wraz ze 
swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa. I dalej: Chry
stus... mękę swoją i śmierć podjął dobrowolnie pod wpływem bezmier
nej miłości za grzechy wszystkich ludzi, aby wszyscy dostąpili zbawie
nia („Nostra aetate” , n. 4). Katechizm Soboru Trydenckiego uczy po
nadto, że chrześcijanie grzesznicy są bardziej winni śmierci Chrystusa 
w  porównaniu z niektórymi Żydami, którzy w  niej mieli udział: ci osta
tni, istotnie, nie wiedzieli co czynią (Łk 23, 34), podczas gdy my wiemy 
to aż za dobrze (pars I, caput V, quaest. IX). W tym samym duchu z tego 
sfemego powodu nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani 
jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma Świętego
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(„Nostra aetate, n. 4), choć jest prawdą, że Kościół jest nowym fadem 
Bożym (tamże).

V

Liturgia

1. Dla Żydów i chrześcijan Biblia stanowi samą treść liturgii: po
przez głoszenie słowa Bożego, odpowiedź na to słowo, modlitwę uwiel
bienia i wstawiennictwa za żywych i zmarłych, uciekanie się do miło
sierdzia Bożego. Liturgia Słowa, w swej specyficznej strukturze, ma 
źródło w judaizmie. Teksty paralelne do brewiarza oraz innych tekstów 
i zbiorów modlitw liturgicznych znajdujemy w  judaizmie, tak jak i for
muły naszych najświętszych modlitw, jak na przykład „Ojcze nasz” . 
Również modlitwy eucharystyczne są inspirowane wzorcami tradycji 
żydowskiej. Zacytujmy w związku z tym słowa Papieża Pawła II (prze
mówienie z 6 marca 1982 r.): Wiara i życie religijne narodu żydowskie
go, tak jak są one wyznawane i przeżywane współcześnie, mogą pomóc 
w lepszym zrozumieniu niektórych aspektów życia Kościoła. Odnosi się 
to do liturgii...

2. Wszystko to uwidacznia się przede wszystkim z okazji wielkich 
świąt roku liturgicznego, jak Pascha: Pascha historyczna, skierowana 
w  przyszłość, dla Żydów; Pascha urzeczywistniona w śmierci i zmar
twychwstaniu Chrystusa, dla chrześcijan, nawet jeśli oczekują oni jesz
cze ostatecznego spełnienia (por. wyżej, n. 9). Jest stale „pamiątką” , 
przekazaną nam przez tradycję żydowską, mającą specjalną treść, róż
ną w  każdym przypadku. Istnieje zatem, z jednej i drugiej strony, rów
noległy dynamizm: w  odniesieniu do chrześcijan nadaje on sens uroczy
stości eucharystycznej (por. Antyiona „O sacrum convivium” ), uroczy
stości paschalnej i, jako taki, aktualizuje przeszłość, przeżywaną w 
oczekiwaniu aż przyjdzie (1 Kor 11, 26).

VI

Judaizm i chrześcijaństwo

1. Historia Izraela nie kończy się w roku 70 (por. „Orientacje i su
gestie” , n. 2). Będzie ona trwać, zwłaszcza w wielkiej diasporze, która 
pozwoli Izraelowi nieść na cały świat świadectwo, często heroiczne, 
jego wierności jedynemu Bogu i wynosió Go pochwałami przed wszyst
kim, co żyje (Tb 13, 4), zachowując stale w  centrum swych nadziei 
wspomnienie o ziemi przodków (Seder pasquale).

Chrześcijan zachęca się, by zrozumieli tę więź religijną, która ko
rzeniami swymi sięga tradycji biblijnej, choć nie powinni przejmować 
szczególnej interpretacji religijnej takiego związku (por. Deklaracja 
konferencji biskupów katolickich Stanów Zjednoczonych, 20 listopada 
1975r.).

Co do istnienia państwa Izrael i jego wyborów politycznych, trzeba 
je widzieć w  perspektywie, która nie jest sama w sobie religijna, lecz 
odwołuje się do ogólnych zasad prawa międzynarodowego.

Trwanie Izraela (tam, gdzie tyle starożytnych narodów znikło bez 
śladu) jest faktem historycznym i znakiem, który należy interpretować 
w  ramach planu Bożego. Trzeba w  każdym razie odejść od tradycyjnej
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koncepcji narodu ukaranego, zachowanego jako żyjący argument dla 
apologetyki chrześcijańskiej. On pozostaje narodem wybranym, dobrą 
oliwką, w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów 
(aluzja do Rz 11, 17— 24 w przemówieniu Papieża Jana Pawła II z dnia 
6 marca 1982 r., wyżej cytowanym). Pamiętać się będzie o tym, jak ne
gatywny był bilans stosunków między Żydami i chrześcijanami przez 
dwa tysiąclecia. Uwypukli się fakt, że owo trwanie Izraela łączy się z 
nieprzerwaną twórczością duchową, w okresie rabinistycznym, w śred
niowieczu i w czasach nowożytnych, biorącą swój początek w  dziedzic
twie, które długo było nam wspólne, tak że wiara i życie religijne naro
du żydowskiego, tak jak są one wyznawane i przeżywane współcześnie, 
mogą pomóc w lepszym zrozumieniu niektórych aspektów życia Koś
cioła. (Jan Paweł II, tamże), Katecheza, z drugiej strony, będzie musiała 
pomagać w  zrozumieniu znaczenia, jakie ma dla Żydów ich ekstermi
nacja w  latach 1939— 45 i jej następstwa.

2. Formacja i katecheza muszą zająć się problemem rasizmu, stale 
działającego w  różnych postaciach antysemityzmu. Sobór przedstawia 
to w następujący sposób: Poza tym Kościół, który potępia wszelkie 
prześladowania, przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone, pomnąc na 
wspólne z Żydami dzidzictwo, opłakuje — nie z pobudek politycznych, 
ale pod wpływem religijnej miłości ewangelicznej —  akty nienawiści, 
prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez 
kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom („Nostra aetate” , n. 4). A  
„Orientacje i sugestie” komentują: Duchowe więzi i związki historycz
ne łączące Kościół z judaizmem potępiają, jako przeciwne samemu du
chowi chrześcijaństwa, wszelkie formy antysemityzmu i dyskryminacji, 
do których potępiania, z drugiej strony, wystarcza sama godność osoby 
ludzkiej (Wstęp).

Nauczanie religijne, katecheza i głoszenie słowa Bożego muszą wy
chowywać nie tylko do obiektywności, sprawiedliwości i tolerancji, lecz 
także do zrozumienia i dialogu. Nasze obie tradycje zbyt są sobie blis
kie, aby się wzajemnie nie doceniać. Konieczne jest zachęcanie do wzą- 
jemnego poznania się na wszystkich szczeblach. Stwierdza się w  szcze
gólności żenującą ignorancję w  dziedzinie historii i tradycji judaizmu i 
czasem wydaje się, że jedynie aspekty negatywne, a często karykatural
ne, składają się na ogromną wiedzę wielu chrześcijan.

Niniejsze „Wskazówki” pragną zaradzić owej sytuacji tak, by tekst 
soborowy oraz „Orientacje i sugestie” były łatwiej i wierniej realizowa
ne.

Zakończenie

Kard. Johannes Willebrands
Przewodniczący

Jörge Meija
Sekretarz

. Pierre Duprey 
Wiceprzewodniczący

(Przedruk za: „L ’Osservatore Romano” Nr 6— 7, 1985 r.)
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PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II
DO UCZESTNIKÓW DOROCZNEGO SPOTKANIA 

MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU ŁĄCZNOŚCI MIĘDZY 
KOŚCIOŁEM KATOLICKIM A  JUDAIZMEM

Rzym, 28 października 1985 r.

Drodzy Przyjaciele!
Po dwudziestu latach od dnia, w  którym Sobór Watykański Drugi 

ogłosił. deklarację „Nostra aetate” , wybraliście Rzym jako miejsce 
obrad dwunastego spotkania Międzynarodowego Komitetu Łączności 
między Kościołem Katolickim (reprezentowanym przez Komisję Stoli
cy Apostolskiej do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem) a Juda
izmem (reprezentowanym przez Międzynarodowy Żydowski Komitet 
Konsultacyjny do spraw Kontaktów z innymi Religiami).

Przed dziesięciu laty, w  styczniu 1975 r., spotkaliście się tak samo 
w  Rzymie, aby obchodzić dziesiątą rocznicę ogłoszenia tego dokumen
tu. W czwartym rozdziale wymienionej deklaracji omawia się bowiem 
stosunki między Kościołem Katolickim a żydowską wspólnotą religij
ną. Wielokrotnie mówiono, że treść tego rozdziału —• który jest jasny i 
prosty —  była przełomowa, zmieniła istniejące stosunki między Kościo
łem a narodem żydowskim i otwarła nową erę w  tych stosunkach.

Cieszę się, iż w  dwadzieścia lat później mogę zapewnić, że owoce, 
które zbieraliśmy od tamtej pory — a dorobek Waszego Komitetu jest 
jednym z tych owoców —  potwierdzają prawdę, leżącą u podstaw tych 
twierdzeń. Kościół Katolicki jest zawsze gotów, z pomocą Łaski Bożej, 
rewidować i odnawiać w  swych postawach i wypowiedziach wszystko 
to, co okazuje się za mało odpowiadać tożsamości Kościoła, która opie
ra się na Słowie Bożym, na Starym i Ńowym Testamencie, tak jak je od
czytuje Kościół. Nie czyni on tego w jakimś określonym celu ani aby 
uzyskać jakieś praktyczne korzyści, lecz na podstwie głębokiej świado
mości swej własnej „tajemnicy” i odnowionej gotowości do przekształ
cenia tej tajemnicy w czyn. Deklaracja Soboru głosi bardzo precyzyj
niej że Kościół* powołując się na tę tajemnicę, pamięta o więzi, którą 
zespolony jest duchowo z pokoleniem Abrahama.

„Uświęcona” więź

Ta „w ięź” , którą deklaracja następnie poglądowo objaśnia, stano
wi właściwą podstawę naszego stosunku do narodu żydowskiego. Sto
sunku, który faktycznie wynika z „pochodzenia” i który łączy nas tylko 
z tą wspólnotą religijną, mimo naszych wielostronnych kontaktów i 
stosunków z innymi religiami światowymi, zwłaszcza z islamem, które 
to stosunki deklaracja omawia w  odrębnych rozdziałach. „W ięź” tę 
trzeba określić jako więź „uświęconą” , ponieważ wywodzi się’ ona z ta
jemniczej woli Boga.

Od owego historycznego dnia nasze stosunki w różnych prespekty- 
wach i na różnych płaszczyznach życia Kościoła Katolickiego i wspól
noty żydowskiej mogły się tylko poprawić, pogłębiać i rozszerzać. W 
tym kontekście, jak Państwo zapewne wiedzą, Stolica Apostolska już w 
1974 r. wystąpiła z inicjatywą utworzenia Komisji do spraw Stosun
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ków Religijnych z Judaizmem i za pośrednictwem właśnie tej komisji 
opublikowała dwa dalszedokumenty, z myślą o zastosowaniu deklara
cji Soboru do wielu dziedzin życia kościelnego: w 1975 r. „Wytyczne” i 
niedawno dyrektywy w  sprawie właściwego przedstawiania „Żydów i 
judaizmu w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła Katolickie
go” .

Oba dokumenty są dowodem dalszego zainteresowania i zobowią
zań Stolicy Apostolskiej w  kwestii tych odnowionych stosunków mię
dzy Kościołem Katolickim'a narodem żydowskim oraz dowodem goto
wości do wyciągnięcia z tego wszystkich praktycznych konsekwencji.

Przeciwko antysemityzmowi we wszelkiej postaci

Co się tyczy wspomnianych wyżej „dyrektyw” , opublikowanych w 
czerwcu (1985 r.) to jestem pewien, że miarodajnie przyczynią się one 
do uwolnienia naszej katechezy i nauki religii od negatywnego czy błę
dnego przedstawiania Żydów i judaizmu w ramach wiary katolickiej. 
Przyczynią się także do wspierania wzajemnego szacunku i uznania, a 
nawet miłości, ponieważ obie religie wchodzą w skład niezbadanych 
planów Boga, który nie odrzuca swego ludu (por. Ps 94, 14; Rz 11, 2). Z 
tego samego powodu należy całkowicie wytępić antysemityzm w  jego 
ohydnych, a niekiedy wyrażających się w  przemocy przejawach. Z pew
nością tym lepiej ujawni się pozytywna przyszłość obu naszych religii, 
nacechowana należytym poszanowaniem tożsamości każdej z nich — 
jak to już nastąpiło w  wielu miejscach.

Aby właściwie zrozumieć nasze dokumenty, a zwłaszcza deklarację 
Soboru, trzeba dobrze poznać tradycję katolicką i katolicką teologię. 
Powiedziałbym nawet, że aby pojąć otchłań zagłady milionów Żydów 
podczas drugiej wojny światowej i ran, zadanych przy tym świadomo
ści narodu żydowskiego, katolikom jest nieodzownie potrzebna również 
refleksja teologiczna, do której „dyrektywy” (nr 25) przecież ich wzy
wają. Liczę przy tym poważnie na to, że studiowanie teologii i refleksja 
nad nią będą w  coraz większym stopniu stawać się częścią wymiany 
myśli między nami, dla naszego wspólnego jak największego dobra, na
wet jeśli, co jest całkowicie zrozumiałe, we wspólnocie żydowskiej są 
grupy, które wciąż mają zastrzeżenia wobec takiej wymiany poglądów. 
W  każdym razie głęboka znajomość tożsamości religijnej drugiej strony 
i szacunek dla niej wydają się istotne dla potwierdzenia i umocnienia 
„w ięzi” , o której mówił Sobór.

Międzynarodowy Komitet Łączności, do którego należycie, jest 
sam dowodem i głoszeniem w praktyce istnienia tej „w ięzi” . Od 1971 r. 
spotkaliście się dwanaście razy i mimo normalnych trudności adapta
cyjnych, a nawet pojawiających się od czasu do czasu napięć wytworzy
liście bogate, wielorakie i otwarte stosunki. Widzę tu zarówno przed
stawicieli licznych Kościołów lokalnych, jak i lokalnych gmin żydows
kich. Obecność tak wielu reprezentacji w  Rzymie z okazji dwudziestej 
rocznicy „Nostra aetate” sama w sobie jest pocieszająca i obiecująca. 
Poczyniliśmy naprawdę wielkie postępy w  -naszych stosunkach. Aby 
pod okiem Boga i z jego zbawczym błogosławieństwem posuwać się na
przód na tej samej drodze, będziecie musieli z tym większym oddaniem 
zabiegać o stale pogłębiające się wzajemnie poznawanie się, o wzrost 
zainteresowania prawdziwymi wzajemnymi stosunkami i szczególnie o 
współpracę w  tych wielu dziedzinach, w  których nasza wiara w  jedyne
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go Boga i wspólne nam poszanowanie Jego obrazu i podobieństwa w 
każdym mężczyźnie i każdej kobiecie wymagają naszego wspólnego 
świadectwa i zobowiązania się do poczucia więzi.

Dziękuję wraz z Wami Bogu za wykonaną już pracę i modlę się za 
tę pracę, do której wykonania jesteście jeszcze powołani. Cieszę się, że 
mogłem jeszcze raz potwierdzić, jak bardzo Kościół Katolicki czuje się 
w obowiązku podtrzymywać te kontakty i ten dialog ze wspólnotą ży
dowską. Niech Pan wspomaga Waszą dobrą wolę i Wasze zaangażowa
nie w tym ważnym zadaniu — każdego z Was oddzielnie i razem jako 
instytucję.

Tłum.: Joanna Kruczyńska

HISTORYCZNA WIZYTA PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W SYNAGODZE

Rzym, 13 kwietnia 1986 r.

Papież Jan P a w e ł II  odw iedza jąc  synagogę rzym ską w szed ł d o  historii jako  pierw szy  

papież, który przekroczył p róg  św iątyni żydow skiej. Spotkanie p rzeb ieg ło  w  bardzo  ser
decznej atm osferze. Pap ieża  i tow arzyszące m u osoby p ow ita ł prezes w spó lnoty  żydow s
kiej Rzym u, d r G iacom o S aban  i naczelny rab in  tego m iasta prof. E lio  Toaff. W  chw ili, 
gdy Jan P a w e ł I I  przekroczył p róg  synagogi, chór za in tonow ał ostatni ze 150 Psalm ów , 
zaczynający się od słów : „A lle lu ja , chw alcie  B oga  w  Jego św iątyn i” , N astępn ie  prezes G . 
S aban  w yg ło s ił przem ów ienie, w  którym  p rzedstaw ił krótko 'h istorię rzym skiej w spólnoty  

Ż yd ó w , z uw zględn ien iem  w zajem nych, historycznych stosunków  kato lików  i w y zn a w 
ców  re lig ii m ojżeszowej. Z  ko lei m ów ca zauw aży ł, że jeden z dokum entów  soborow ych  —  

D ek la rac ja  „O  stosunku K ościo ła  do re lig ii niechrześcijańskich” („N ostra  aetate” ) —  

w p ro w ad za  „now e re lac je  m iędzy w ia rą  Ż y d ó w  a tą, którą w yzna je  otaczający św ia t” , 
oddając im  to, co przez w iek i by ło  im  odm aw iane. N iech a j dzisiejsza w izyta  papieża —  

stw ierdził W konk luzji prezes w spólnoty  żydow skiej Rzym u —  będąca żyw ym  św iadec
tw em  istnienia ducha soborow ego, napełn i nas wszystkich  radością jako  znak  zapow ia 
dający  nadejście lepszych czasów . N astępn ie  Jan P a w e ł II  i naczelny rab in  E. T o a ff p rze 
szli razem  w  k ierunku „serca” św iątyni, odpow iedn ika  prezbiterium  w  kościołach chrze
ścijańskich. S za fa  o łtarzow a, zaw iera jąca  Św ięte  Z w o je  Tory, nie została otw arta, gdyż  

program  spotkania nie p rzew id yw a ł żadnego re lig ijnego  obrzędu  żydow skiego. Po  p rze 
m ów ien iach  naczelnego rab in a  i papieża, d w a j rab in i odczytali w y ją tk i z K sięg i R odzaju  i 
z K sięg i P ro roka  Iza jasza. N astępn ie  naczelny rab in  i papież odm ów ili po jednym  P sa l
mie. N a jp ie rw  prof. E . T o a ff odczytał w  języku hebrajsk im  Psalm  124 zaczynający się od  

słów : „G d y b y  Pan  nie b y ł po  naszej stronie” , natom iast Jan P a w e ł II  odm ów ił P sa lm  133 

zaczynający się od słów : „O to  jak  dobrze i jak  m iło  gdy  brac ia  m ieszkają razem ” .

Po  zakończeniu zasadniczej części uroczystego spotkan ia papież Jan P a w e ł II  i n a 
czelny rab in  p rof. E . T o a ff przeszli na drugie  p iętro synagogi, gdzie m ieszczą się urzędy
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rzym skiej w spó lnoty  żydow sk iej. D okonano  tam  w ym iany  darów , a następnie pap ież  i 
naczelny rab in  odby li rozm ow y w  cztery oczy.

Poniżej pub liku jem y przem ów ien ia  naczelnego rab in a  w spólnoty  żydow skiej Rzym u  

prof. E lio  T o a ffa  i pap ieża  Jana P a w ła  II  w ygłoszone podczas opisanego w yżej spotkania.

K a r

PRZEMÓWIENIE NACZELNEGO RABINA RZYMU ELIO TOAFFA

Wasza Świątobliwość!
Jako Rabin Naczelny wspólnoty, która mierzy swe dzieje całymi ty

siącleciami, pragnę wyrazić Waszej Świątobliwości żywe zadowolenie z 
okazanego gestu, urzeczywistnionego dzisiaj w postaci złożenia wizyty, 
po raz pierwszy w  dziejach Kościoła, w synagodze; gestu, któremu są
dzone jest przejść do historii. Wydarzenie to łączy się ze świałtym nau
czaniem Waszego wspaniałego poprzednika Jana XXIII, pierwszego 
Papieża, który w  sobotni poranek zatrzymał się, aby pobłogosławić Ży
dów rzymskich wychodzących z tej Świątyni po modlitwie, wydarzenie 
to włącza się w  koleinę wytyczoną przez Sobór Watykański II, który 
poprzez Deklarację „Nostra aetate” dokonał w stosunkach z judaiz
mem tej rewolucji, która umożliwiła dzisiejszą wizytę Waszej Świąto
bliwości.

Znajdujemy się zatem w obliczu prawdziwego właściwego zwrotu 
w  polityce Kościoła, który spogląda obecnie na Żydów z uczuciem sza
cunku i uznania, porzucając owo nauczanie w duchu pogardy, o niedo
puszczalności, której Jules Isaac — niech będzie tu przypomniany z 
wdzięcznością — mówił Papieżowi Janowi.

Myśl moja — w tej dziejowej chwili — zwraca się z podziwem, 
wdzięcznością i żalem ku niezliczonej rzeszy męczenników żydowskich, 
którzy pogodnie stawili czoła śmierci, aby uczcić Imię Boże. To dzięki 
ich zasługom nasza wiara nigdy się nie zachwiała, a nasza wierność 
Panu i Jego Prawu nie zmalała przez tak wiele stuleci. Dla ich zasług 
naród żydowski żyje nadal jako jedyny spośród tylu ludów starożytności.

Nie możemy więc zapominać przeszłości, dziś jednak chcemy roz
począć z ufnością i nadzieją nowy rozdział historii, który zapowiada się 
jako płodny we wspólne dzieła podejmowane wreszcie na zasadzie par
tnerstwa, równości i poszanowania wzajemnego w  interesie całej ludz
kości.

Proponujemy szerzyć ideę duchowego i moralnego monoteizmu 
Izraela, aby zgromadzić ludzi i cały świat w miłości, mocy i sprawiedli
wości Boga, który jest Bogiem wszystkich oraz aby zanieść światło 
umysłom i sercom ludzi tak, aby na świecie zapanowały: porządek, mo
ralność, dobro, zgoda i pokój.

Jednocześnie potwierdzamy stanowczo powszechne ojcostwo Boga 
nad wszystkimi ludźmi, wzorując się na prorokach, którzy uczyli tej 
miłości synowskiej łączącej wszystkie istoty żyjące na matczynym łonie 
nieskończoności tak jak w  ich łonie prawdziwym. Człowiek musi o tym 
pamiętać. Człowiek, którego Bóg stworzył na swój obraz i podobieńst
wo po to, aby nadać mu godność i szlachetność, cechy, które może on 
otrzymać jedynie pod warunkiem, że będzie chciał postępować zgodnie
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z nauczaniem Ojca. W Księdze Powtórzonego Prawa napisano: Wy je 
steście synami Pana, Boga waszego, aby zaznaczyć stosunek, jaki w i
nien łączyć ludzi z ich Stwórcą, stosunek między ojcem a synem, stosu
nek miłości i życzliwej wyrozumiałości, ale także stosunek braterstwa, 
jaki powienien zapanować między wszystkimi istotami ludzkimi. Jeśli 
to nastąpi, nie będziemy musieli dzisiaj walczyć z terroryzmem i tymi 
obłędnymi przejawami przemocy, które pochłaniają tak wiele niewin
nych ofiar, mężczyzn, kobiety, starców i dziqpi, jak to się zdarzyło osta
tnio także przed tą Świątynią.

Naszym wspólnym zadaniem w społeczeństwie winna być zatem 
próba nauczania naszych bliźnich obowiązku szanowania człowieka 
przez człowieka, wykazując niesłuszność tego zła, które trapi świat, jak 
choćby terrozym, głoszący pochwałę ślepej i nieludzkiej przemocy i 
uderzający w  bezbronnych ludzi, wśród nich Żydów ze wszystkich kra
jów, tylko dlatego, że są Żydami; jak antysemityzm i rasizm, o których 
na próżno sądzono, że zostały raz na zawsze unicestwione po ostatnim 
konflikcie.

Potępienie przez Sobór wszelkich form antysemityzmu winno zna
leźć powszechne zastosowanie jako potępienie wszelkiej przemocy po 
to, by uniknąć pogrążenia się całej ludzkości w korupcji, niemoralności 
i niesprawiedliwości.

Wezwanie, które czytamy w  Księdze Kapłańskiej, gdzie Pan stwie
rdza: Ja jestem Pan, Bóg wasz; bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, 
Bóg wasz! (19,2) — oznacza nakłonienie do naśladowania w  naszym ży
ciu Świętości Pana.

W ten sposób obraz Boga potężnego tkwiący w człowieku od same
go jego stworzenia staje się obrazem Boga w  działaniu. „Kedoszim 
Tiju” jest naśladowaniem przez ludzi tych, którzy są nazywani „ścież
kami Pana” .

Nagroda za takie postępowanie jest wielka i Pan zapowiedział to 
już Abramowi, sprawiając, że wyszedł i spojrzał na nocne rozgwieżdżo
ne niebo: Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, 
aby ci dać ten oto kraj na własność (Rz 15,7). Posiadanie ziemi obieca
nej uzyskuje jako nagrodę za kroczenie drogami Pana, a koniec dni uj
rzy wtedy, gdy lud powróci.

Powrót ów trwa nadal: ci, którzy przeżyli nazistowskie obozy za
głady, znajdowali na ziemi Izraela schronienie i nowe życie w wolności 
i odzyskanej godności. Dlatego też ich powrót nasi Mistrzowie (Nau
czyciele) nazwali „Reszit dzemihat geulatenu” (początek nadejścia 
ostatecznego odkupienia).

Powrót narodu żydowskiego na jego ziemie powinien być uznany 
przez świat za niezaprzeczalne dobro i zdobycz, gdyż zapowiada to — 
według nauczania proroków — ową epokę powszechnego braterstwa, 
do której wszyscy dążymy, i tego zbawczego pokoju, który znajduje w 
Biblii swą niezawodną obietnicę. Należy uznać w  Izraelu tę jego nieza
stąpioną funkcję w  dziele ostatecznego odkupienia, które Bóg nam 
obiecał.

W ten sposób będziemy mogli wspólnie walczyć o potwierdzenie 
prawa człowieka do wolności, wolności pełnej, która znajduje własną 
nieprzekraczalną granicę tylko tam gdzie nadużywa lub ogranicza wol
ność innych. Człowiek rodzi się i jest z samej swej natury wolny, toteż 
wszyscy ludzie, niezależnie od tego, do jakiegokolwiek narodu by nale
żeli, powinni być jednakowo wolni, wszyscy bowiem mają tę samą god



HISTORYCZNA WIZYTA JANA PAWŁA H W  SYNAGODZE RZYMSKIEJ 91

ność i korzystają z tych samych praw. Nie istnieją ludzie, którzy mogli
by uważać się za lepszych, a inni za gorszych, gdyż we wszystkich tkwi 
owa iskra Boża, która czyni ich wolnymi.

A  jednak w  naszych czasach są jeszcze kraje na świecie, które bez 
jakiegokolwiek umiaru ograniczają wolność, praktykują dyskryminację 
i spychają na margines życia innych. Mam na myśli zwłaszcza Murzy
nów w Afryce Południowej i sprawy wolności religijnej dotyczące Ży
dów, jak również katolików w  Związku Radzieckim. Naszym wspólnym 
zadaniem powinno być głoszenie zasady, że z podstawowej wolności 
człowieka wypływają niepodważalne prawa ludzkie takie jak prawo do 
życia, do wolności myśli, sumienia, religii.

Prawo do życia powinno być rozumiane nie tylko jako prawo do 
istnienia, ale także jako prawo do bezpiecznego życia od chwili naro
dzin, zapewniające własne istnienie przeciw wszelkim zagrożeniom, 
wszelkiej przemocy; oznacza to zagwarantowanie środków wyżywienia 
poprzez sprawiedliwszy podział bogactw tak, aby nie było już na świe
cie ludzi umierających z głodu. Oznacza to prawo każdego do ochrony 
swego honoru, swego dobrego imienia przeciw oszczerstwom i uprze
dzeniom, także o charakterze religijnym, potępienie wszelkiego zama
chu na miłość własną, uważanego w  judaizmie za równy przelewowi 
krwi. Oznaczą walkę z kłamstwem ze względu na tragiczne następstwa, 
jakie może ono przynieść społeczeństwu, jak również z nienawiścią, 
która pobudza przemoc i traktowana jest przez judaizm jako nienawiść 
wobec Pana, którego człowiek jest obrazem.

Wolność myśli obejmuje także wolność sumienia i religijną. Powin
niśmy walczyć ze wszystkich sił o niedopuszczenie do tego, aby jakiś 
człowiek mógł być jeszcze dzisiaj prześladowany lub potępiany ze 
względu na wyznawane przez siebie idee lub przekonania polityczne.

Pojęcie wolności jest — jak widać — złożone i jeśli jeden z jego 
składników jest tłumiony, prowadzi to w  sposób nieuchronny do tego, 
że wcześniej czy później wolność w całym swym kompleksie zostanie 
utracona, gdyż jest to jedność mająca wartość bezwzględną i niepodzie
lną. Jest to ideał sam w sobie i dla siebie, jeden z przedmiotów tego 
ustroju sprawiedliwości powszechnej, przepowiadanego w Biblii, do 
którego ludzie i narody mają niezbywalne prawo będąc panami swych 
własnych losów.

Wasza Świątobliwość!
W  tym momencie tak ważnym w dziejach stosunków między naszy

mi dwiema religiami, gdy serce otwiera się ku nadziei, że miejsce 
nieszczęść przeszłości zajmie owocny dialog, który uwzględniając ist
niejące zróżnicowanie umożliwia nam zarazem zgodne działanie, szcze
rą i uczciwą współpracę w celu osiągnięcia tych powszechnych celów, 
jakie tkwią u naszych wspólnych podstaw, pozwalam sobie zakończyć 
te swoje rozważania słowami proroka Izajasza: Ogromnie się weselę w 
Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty 
zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, któ
ry wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak zie
mia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg 
sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich na
rodów (Iz 61, 10— 11).

Tłum.: Krzysztof Gołębiowski
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J E S T E Ś C IE  N A S Z Y M I  B R A Ć M I U M IŁ O W A N Y M I

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA JANA PAWŁA O 
W  RZYMSKIEJ SYNAGODZE

Panie Naczelny Rabinie rzymskiej wspólnoty izraelickiej, Panie 
Prezydencie Unii włoskich wspólnot izraelskich, Panie Prezydencie 
wspólnot rzymskich, Panowie Rabini, Drodzy przyjaciele i bracia żydows- - 
cy i chrześcijańscy, którzy bierzecie udział w  tej historycznej uroczystości.

1. Chciałbym przede wszystkim, razem z Wami, podziękować i 
okazać chwałę Panu, który rozciągnął niebo i założył ziemię (por. Iz 51, 
16) i który uczynił Abrahama ojcem wielkiego potomstwa, licznego jak 
gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza (Rdz 22, 17; 
por. 15,5), że zechciał, w  tajemnicy swej opatrzności, żeby spotkali się 
tego wieczoru w tej Waszej „świątyni większej” wspólnota żydowska, 
która żyje w  tym mieście od czasów starożytnych Rzymian i biskup 
Rzymu a zarazem i powszechny Pasterz Kościoła katolickiego.

Czuję następnie obowiązek podziękowania Naczelnemu Rabinowi, 
profesorowi Elio Toaff, który przyjął z radością od pierwszej chwili, 
projekt tej wizyty i który teraz podejmuje mnie z wielką otwartością 
serca i z prawdziwą gościnnością; a wraz z nim dziękuję tym wszystkim 
członkom rzymskiej wspólnoty żydowskiej, którzy umożliwili odbycie 
się tego spotkania i zaangażowali się na rozliczne sposoby, by mogło 
ono stać się równocześnie i rzeczywistością, i symbolem.

Zatem dzięki Wam wszystkim
Todä rabbś (=  wielkie dzięki)
2. W  świetle Słowa Bożego, proklamowanego przed chwilą i które 

„żyje na w ieki” (por. Iz 30, 8), chciałbym byśmy zastanowili się wspól
nie, w  obecności Świętego, błogosławiony niech On będzie (jak mówi 
się w  Waszej liturgii), nad faktem i nad znaczeniem tego spotkania po
między biskupem Rzymu i papieżem a wspólnotą żydowską, która mie
szka i działa w  tym mieście, tak drogim Wam i mnie.

Już od dawna myślałem o tej wizycie. W rzeczy samej, Naczelny 
Rabin był tak uprzejmy, że przyszedł i spotkał się ze mnę w  lutym 1981 
r., kiedy byłem z wizytą duszpasterską w  pobliskiej parafii Św. Karola 
ai Catinari. Ponadto niektórzy z Was byli wielokrotnie w  Watykanie, 
bądź to z okazji licznych audiencji, które mogłem mieć z przedstawicie
lami judaizmu włoskiego i światowego, bądź też jeszcze wcześniej, za 
czasów mych poprzedników: Pawła VI, Jana X X III i Piusa XII. Jest mi 
też dobrze znany fakt, że Naczelny Rabin, w  noc która poprzedziła 
śmierć Papieża Jana, nie zawahał się udać na plac Św. Piotra w  towa
rzystwie grupy wiernych żydowskich, by modlić się i czuwać, wmiesza
ny w  tłum katolików i innych chrześcijan, jakby chcąc dać świadectwo, 
w sposób milczący, ale jakże skuteczny, wielkości ducha tego Papieża, 
otwartego na wszystkich bez różnicy, a w  szczególności wobec braci 
Żydów.

Spuścizna, którą chciałbym teraz podjąć, to właśnie owo dziedzictwo 
Papieża Jana, który pewnego razu, przejeżdżając tędy, o czym przed chwilą 
wspomniał Naczelny Rabin, kazał zatrzymać samochód, aby pobłogosławić 
Żydów, wychodzących z tej właśnie świątyni. I chciałbym jego dziedzictwo 
przejąć w  tym momencie, znajdując się już nie na zewnątrz, lecz, dzięki Wa
szej wspaniałomyślnej gościnności, wewnątrz synagogi rzymskiej.
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3. Spotkanie to zamyka, w  pewien sposób, po pontyfikacie Jana 
X X III i po Soborze Watykańskim II, długi okres, nad którym nie można 
zaprzestać zastanawiać się, celem wyciągnięcia stosownej nauki. Zape
wne nie można i nie należy zapominać, że historyczne okoliczności 
przeszłości były wręcz inne od tych, które nastały obecnie dzięki mozo
lnemu dojrzewaniu w  ciągu stuleci; za cenę wielkich trudności został 
osiągnięty consensus co do słusznego pluralizmu na polu społecznym, 
cywilnym i religijnym. Uwzględnienie wiekowych uwarunkowań kul
turalnych nie może jednak stanowić przeszkody w ocenie* aktów dys
kryminacji, nieusprawiedliwionego ograniczania wolności religijnej, 
ucisku także i w  zakresie swobód obywatelskich w stosunku do Żydów, 
jako zjawisk obiektywnie godnych szczególnie głębokiego ubolewania. 
Tak, jeszcze raz, za mym pośrednictwem, słowami dobrze znanego de
kretu „Nostra aetate” (n. 4), Kościół ubolewa nad nienawiścią, prześla
dowaniami i wszelkimi objawami antysemityzmu, skierowanymi prze
ciw Żydom w każdym czasie i przez kogokolwiek. Powtarzam przez ko
gokolwiek.

Chciałbym jeszcze raz wypowiedzieć słowo najsilniejszego potępie
nia dla ludobójstwa, zadekretowanego podczas ostatniej wojny przeci
wko narodowi żydowskiemu, które przyniosło holocaust milionów nie
winnych ofiar. Podczas mej wizyty w  dniu 7 czerwca 1979 r. w  obozie w 
Oświęcimiu, w  czasie skupienia na modlitwie w intencji tylu ofiar róż
nych narodów, zatrzymałem się w  szczególności przed tablicą z napi
sem w języku hebrajskim i w ten oto sposób dałem wyraz uczuciom 
mego ducha: Napis ten wywołuje wspomnienie Narodu, którego synów i 
córki przeznaczono na całkowitą eksterminację. Naród ten początek 
swój bierze od Abrahama, który jest „ojcem wiary naszej” (por. Rz 4, 
12), jak się wyraził Paweł z Tarsu. Ten to naród, który otrzymał od 
Boga Jahwe przykazanie N IE  ZABIJAJ, w szczególnej mierze doświad
czył na sobie zabijania. Wobec tej tablicy nie wolno nikomu przejść obo
jętnie.

Także rzymska wspólnota żydowska zapłaciła wysoką cenę krwi.
Był to bez wątpienia znaczący gest, gdy podczas mrocznych lat 

prześladowań rasistowskich otworzyły się szeroko bramy naszych kla
sztorów, naszych kościołów, Seminarium Rzymskiego, gmachów Stoli
cy Apostolskiej i samego Miasta Watykańskiego, aby dać schronienie i 
ocalenie tylu rzymskim Żydom, tropionym przez prześladowców.

4. Dzisiejsza wizyta chce wnieść zdecydowany wkład w  utrwalenie 
dobrych stosunków pomiędzy naszymi dwoma wspólnotami, za przy
kładem tylu mężczyzn i kobiet, którzy angażowali się i nadal się anga
żują z jednej i z drugiej strony, dla przezwyciężenia starych uprzedzeń i żeby 
tworzyć grunt pod coraz pełniejsze uznanie tej wiązi i tego wspólnego dzie
dzictwa duchowego, które istnieją pomiędzy Żydami i chrześcijanami.

Jest to życzenie, które wyrażał już, wspomniany dopiero co przeze 
mnie, paragraf czwarty deklaracji soborowej „Nostra aetate” na temat 
stosunków pomiędzy Kościołem a religiami niechrześcijańskimi. Punkt 
zwrotny w  stosunkach Kościoła ktolickiego z judaizmem i z pojedyn
czymi Żydami dokonał się poprzez ten krótki, lapidarny paragraf.

Jesteśmy wszyscy świadomi, że wśród bogactw tego paragrafu 4 
„Nostra aetate” trzy punkty są szczególnie doniosłe. Chciałbym je pod
kreślić tutaj, wobec Was, w  tej chwili naprawdę jedynej.

Pierwszym punktem jest, że Kościół Chrystusowy odkrywa swoją 
więź z judaizmem wgłębiając się we własną tajemnicę (por. „Nostra ae,-
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tatę” , tamże). Religia żydowska nie jest zewnętrzną w  stosunku do nas, 
ale w  jakiś sposób wewnętrzną dla naszej religii. Posiadamy zatem z nią 
stosunki, których nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi 
braćmi umiłowanymi w  pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi 
starszymi braćmi.

Drugim punktem wskazanym przez spobór jest to, że nie można 
Żydom jako narodowi przypisać żadnej dziedzicznej i zbiorowej winy 
za to, co dokonało się podczas męki Jezusa (por. „Nostra aetate” , tam
że). Nie można tego przypisywać ani wszystkim Żydom bez różnicy, 
którzy wówczas żyli, ani tym, którzy przyszli po nich, ani Żydom, któ
rzy żyją dzisiaj. Nie posiada więc żadnych podstaw jakiekolwiek rzeko
me usprawiedliwienie teologiczne stosowania środków dyskryminacyj
nych, albo, jeszcze gorzej, prześladowczych. Pan osądzi każdego wedle 
własnych czynów, tak Żydów jak i chrześcijan (por. Rz 2,6).

Trzeci punkt z deklaracji soborowej, który chciałbym podkreślić, 
wypływa z drugiego. N ie godzi się mówić, mimo świadomości, jaką Ko
ściół posiada o swej własnej tożsamości, że Żydzi są odrzuceni albo 
przeklęci, jakoby to miało być nauczane przez Święte Księgi (por. „No
stra aetate” , tamże) czy to Starego czy też Nowego Testamentu, albo 
mogło być z nich wydedukowane. Przeciwnie, stwierdził wcześniej so
bór w  tym samym ustępie „Nostra aetate” , jak również w  konstytucji 
dogmatycznej „Lirmen gentium” (n. 6), cytując św. Pawła z Listu do 
Rzymian (11, 28 nst.), że Żydzi pozostają najmilsi Bogu, który powołał 
ich wezwaniem nieodwołalnym.

5. Na tych przekonaniach opierają się nasze obecne stosunki. 
Z okazji tej wizyty w  Waszej synagodze pragnę je potwierdzić na nowo 
i proklamować je w  ich walorze wieczystym.

Takie jest w  istocie znaczenie, które należy przypisać mojej wizycie 
w  pośrodku Was, Żydów rzymskich.

To nie dlatego przyszedłem do Was, jakoby różnice między nami 
zostały już przezwyciężone. Wiemy dobrze, że tak nie jest.

Przede wszystkim, każda z naszych religii, przy pełnej świadomości 
licznych więzów, które łączą jedną z drugą, a przede wszystkim świa
doma owej więzi, o której mówi sobór, chce być uznana i respektowana 
w swej własnej identyczności, przy odrzuceniu wszelkiego synkretyzmu 
i wszelkiego dwuznacznego przywłaszczenia.

Ponadto należy powiedzieć, że jesteśmy jeszcze u początków drogi, 
na którą wkroczyliśmy, i że trzeba będzie jeszcze dość dużo, aby — 
mimo wielkich wysiłków poczynionych z jednej i z drugiej strony — 
usunąć wszelką, choćby tę podstępnie skrytą, formę uprzedzenia, aby 
wyrównać wszelki sposób wyrażania się i by dzięki temu ukazywać za
wsze i wszędzie, nam samym i innym, prawdziwe oblicze Żydów i juda
izmu, jak też chrześcijan i chrześcijaństwa, i to na każdym poziomie 
mentalności, nauczania i przekazu.

W tym miejscu chciałbym przypomnieć moim braciom i siostrom 
Kościoła Katolickiego, także tym w Rzymie, że narzędzia stosowania 
soboru na tym określonym polu są już do dyspozycji wszystkich, a mia
nowicie dzięki dwóm dokumentom, opublikowanym w 1974 i 1985 r. 
przez Komisję Stolicy Świętej dla Stosunków Religijnych z Judaizmem. 
Chodzi tylko o studiowanie ich z uwagą, o wgłębianie się w  ich naucza
nie i o wdrażanie ich w  praktykę.

Pozostają może jeszcze pomiędzy nami pewne trudności porządku 
praktycznego, które czekają na przezwyciężenie w  ramach braterskich
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stosunków: są one owocem bądź wzajemnych wiekowych nieporozu
mień, bądź też różnych stanowisk i postaw niełatwych do pogodzenia w 
sprawach złożonych i wielkiej wagi.

Nie może ujść niczyjej uwagi, że zasadniczą różnicą od samego po
czątku jest przylgnięcie nas, chrześcijan do osoby i do nauczania Jezusa 
z Nazaretu, syna Waszego ludu. Z tego ludu narodziła się Maryja Pan
na, Apostołowie, fundament i kolumny Kościoła, i większość członków 
pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Ale ta przynależność ma miejsce 
w  porządku wiary, czyli poprzez wolne przyzwolenie rozumu i serca, 
kierowanych przez Ducha, i nie może być nigdy przedmiotem nacisku 
zewnętrznego, z jednej czy z drugiej strony; i to jest motywem, dla któ
rego gotowi jesteśmy do pogłębienia dialogu w  duchu lojalności i przyjaź
ni, z poszanowaniem najgłębszych przekonań jednej i drugiej strony, bio
rąc za fundamentalną bazę elementy Objawienia, które posiadamy wspól
nie, jako wielkie dziedzictwo duchowe (por. „Nostra aetate” , n. 4).

6. Należy powiedzieć następnie, że drogi otwarte przed naszą 
współpracą, w  świetle wspólnego dziedzictwa, zaczerpniętego z Prawa i 
proroków, są wielorakie i wielkiej wagi. Chcemy przypomnieć przede 
wszystkim o współpracy na rzecz człowieka, jego życia od chwili poczę
cia aż po śmierć naturalną, jego godności, jego wolności, jego praw, jego 
rozwoju nie w  społeczeństwie nacechowanym wrogością, ale przyjaciel
skim i życzliwym, gdzie panuje sprawiedliwość i gdzie, w każdym naro
dzie, na wszystkich kontynentach i na całym świecie powinien panować 
pokój, shalom, głoszony z wyczekiwaniem przez prawodawców, proro
ków i mędrców Izraela.

Pozostaje jeszcze, w sensie bardziej ogólnym, problem moralny, 
wielkie pole etyki indywidualnej i społecznej. Jesteśmy wszyscy świa
domi, jak ostry jest kryzys w tym punkcie w  czasach, w których żyjemy. 
W  społeczeństwie często zagubionym w agnostycyzmie i w  indywidua
lizmie, które cierpi z powodu gorzkich konsekwencji egoizmu i przemo
cy. Żydzi i chrześcijanie są powiernikami i świadkami etyki ukazanej 
przez 10 Przykazań. Poprzez zachowanie ich człowiek odnajduje praw
dę i wolność. Rozwinięcie wspólnej refleksji i współpracy w  tym tema
cie jest jednym z wielkich zadań obecnej chwili.

I wreszcie chciałbym skierować myśl ku temu Miastu, gdzie współ
żyje wspólnota katolików na czele z ich Biskupem i wspólnota Żydów z 
ich zwierzchnimi władzami i z ich Naczelnym Rabinem.

Niech nasze „współżycie” nie będzie tylko odmierzane skąpą miarą, 
niech nie będzie współżyciem obok, przerywanym ograniczonymi i okoli
cznościowymi spotkaniami, ale niech je ożywia miłość bratnia.

7. Problemy Rzymu są wielorakie. Wiecie o tym dobrze. Każdy z 
nas, w  świetle tej błogosławionej spuścizny, o której wcześniej wspomi
nałem, wie, że jest zobowiązany, przynajmniej w jakiejś mierze, do ich 
rozwiązywania. Starajmy się, o ile jest to możliwe, robić to razem. Oby 
z tej mojej wizyty i z tej naszej osiągniętej zgody i pokoju ducha wypły
nęło —  niczym rzeka, którą Ezechiel widział, jak popłynęła ze wschodniej 
bramy Świątyni Jerozolimskiej (por. Ez 41,1 nst) —  świeże i dobroczynne 
źródło, które pomogłoby uleczyć rany, na które cierpi Rzym.

Pozwolę sobie powiedzieć, że czyniąc to, będziemy wierni na
szym własnym najświętszym zobowiązaniom, ale także i temu, co nas 
głębiej jednoczy i gromadzi: wierze w  jednego Boga, który „miłuje 
cudzoziemca” i „wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom” (por. 
Pwt 10, 18), poprzez angażowanie się nas samych w miłowanie ich
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i w  przychodzenie im z pomocą (por. tamże i Kpł 19,18, 34). Chrześcija
nie nauczyli się tej woli od Pana Tory, którą Wy tutaj czcicie, i od Jezu
sa, który wyciągnął ostateczne konsekwencje z miłości, wymaganej 
przez Torę.

8. Nie pozostaje mi teraz nic innego jak tylko, tak jak na początku 
tego mego przemówienia, zwrócić wzrok i umysł do Pana, aby podzię
kować Mu i chwalić Go za to szczęśliwe spotkanie i za wszelkie dobro, 
które z niego już wypływa, za odnalezione braterstwo i za nowe głębsze 
zrozumienie między nami tu, w  Rzymie, i pomiędzy Kościołem i judaiz
mem wszędzie, w  każdym kraju, dla dobrodziejstwa wszystkich.

Dlatego chciałbym mówić z Psalmistą w  jego języku oryginalnym, 
który jest także Waszym dziedzicznym:
hodü la Adonai ki tob Dziękujcie Jahwe, bo jest dobry
ki le olam hasdo bo laska Jego trwa na wieki,
yomar-na Yisrael Niech mówi dom Izraela:
ki le olam hasdo „Łaska Jego na wieki” ,
yomerii-na yi’e Adonai Niech mówią bojący się Jahwe:
ki le olam hasdo „Łaska Jego na wieki”

Amen

Przedruk za: „Tygodnikiem Powszechnym” Nr 17/1986 r.

DWA WYKŁADY PROF. JOHNA T. PAWLIKOWSKIEGO
NA TEMAT STOSUNKÓW 

CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKICH
Akademia Teologii Katolickiej w  Warszawie, 12 i 19 marca 1986 r.

N a  zaproszenie k ierow n ika  K atedry  Teo logii Ekum enicznej, ks. P ro f. A lfon sa  Sk o 
w ronka , w ystąp ił w  A kadem ii Teo logii K ato lick ie j z dw om a w yk ład am i pro fesor m iędzy- 
diecezjalnego sem inarium  duchow nego w  Chicago, John T. P aw likow sk i. Jest on człon
kiem  Sekretariatu  K on ferencji B isk u p ów  Am erykańsk ich  do sp raw  S tosunków  K ato lic - 
k o -Ż y d o w sk ich  oraz uczestniczy w  szeregu z jazdów  i konferencji chrześc ijańsko-żydow - 
skich o zasięgu  m iędzynarodow ym .

W pierwszym wykładzie, który odbył się 12 marca 1986 r. zostało 
przedstawione „Wyzwanie jakie stawia holocaust teologii chrześcijań
skiej” . Odpowiedzią na to wyzwanie ze strony katolickiej był historycz
ny dokument Drugiego Soboru Watykańskiego pt. „Nostra aetate” , 
gdzie znalazło się stwierdzenie o głębokich więzach, łączących judaizm 
z chrześcijaństwem w sposób istotnie odmienny od innych religii nie
chrześcijańskich.
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Dokument ten dał początek szeregowi innych wystąpień, zarówno 
jednostek jak i całych organizacji kościelnych w  Europie Zachodniej, 
Stanach Zjednoczonych oraz Ameryce Południowej.

Późniejszymi wypowiedziami Watykanu na ten temat były: „Wyty
czne i wskazówki dla realizacji dekretu soborowego »Nostra aetate»” z 
1975 r. oraz dokument „Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i ka
techezie Kościoła Katolickiego” , opublikowany w czerwcu 1985 r. 
przez Watykańską Komisję ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. 
Ostatni ten dokument podkreśla, że nasza uwaga winna obejmować nie 
tylko judaizm czasów biblijnych i rabinistycznych, ale także jego dal
szy rozwój w  wiekach średnich aż do chwili obecnej.

Jana Paweł II często zabiera głos na temat stosunków chrześcijańs- 
ko-żydowskich, szczególnie jednak z okazji 20-lecia dokumentu „No
stra aetate” w  październiku 1985 r. podkreślił konieczność zacieśniania 
silnych węzłów, jakie łączą chrześcijan z judaizmem. Wypowiedzi pa
pieskie nie pomijają też wstrząsającego wpływu, jaki wywarł holocaust 
na teologiczną myśl żydowską ostatnich dziesięcioleci.

Wykładowca oparł się w  swym wywodzie dotyczącym znaczenia 
holocaustu dla teologii chrześcijańskiej o wystąpienie profesora Tempie 
University, Franklina Littella, który twierdzi, że jest to wydarzenie wa
żne dla teologii chrześcijańskiej jako rebelia ludzi ochrzczonych prze
ciw Panu Historii (...) stawiająca samo chrześcijaństwo pod znakiem 
zapytania. Postanowił więc przedstawić konsekwencje, które stąd wy
nikają dla katolickiej myśli teologicznej.

Emil Fackenheimer, kanadyjski teolog żydowski, twierdzi, że jest 
rzeczą „niemoralną” dopatrywać się jakiegoś sensu w tym straszliwym 
wydarzeniu. Pod pewnym względem trzeba się z nim zgodzić. Trzeba 
przyjąć, że wydarzenie to było zaplanowane, a jego korzenie sięgają sa
mych podstaw liberalnej filozofii Zachodu oraz teologicznych postaw 
chrześcijaństwa niemal od jego początku. Ideologicznymi rodzicami 
holocaustu są więc: filozofia zachodnia i teologia chrześcijańska, i to 
nie w jakichś marginesowych, skrajnych postaciach, lecz w swoich za
sadniczych nurtach.

Filozofia narodowego socjalizmu postawiła sobie za cel stworzenie 
nowego człowieka, wyzbytego z cech podludzkich, właściwych Pola
kom, Żydom, umysłowo chorym, homoseksualistom i przedstawicielom 
ras niearyjskich w  ogóle. Dlatego musiała się pozbyć pojęć takich jak: 
ludzkie sumienie, grzech, zbawienie czy objawienie. Jej ideałem stał się 
Nietzscheański nadczłowiek. „Ostateczne rozwiązanie” nie miało więc 
na widoku pozbycia się samych tylko Żydów, lecz — jak stwierdza ży
dowski pisarz, Uriel Tal — stanowiło ono transpozycję pojęć teologicz
nych w  kategorie antropologiczne i nowy porządek polityczny:

Bóg stał się — mówi on — człowiekiem, ale nie w sensie nowotesta- 
mentowego Wcielenia Odwiecznego Słowa (...) Bóg stał się człowiekiem 
w sensie politycznym, jako członkiem rasy aryjskiej, której najwyższym 
przedstawicielem na ziemi jest Führer. Komunikacja z Fuhrerem stała 
się komunią. Na publicznych obchodach, noszących cechy jakichś reli
gijnych obrzędów, dokonywało się Przemienienie, pogłębiane potem  
przez wychowanie, indoktrynację i ścisłe posłuszeństwo. W rezultacie 
osobiste utożsamianie się z Wodzem realizowało się w państwie, pojmo
wanym jako Ojciec w rasie pojmowanej jako Syn i w narodzie pojmo
wanym jako Duch. Taka transformacja wartości miała być odpowiedzią 
narodowego socjalizmu na obecny kryzys człowieka.
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Wykształcony w  Tybindze teolog amerykański, prof. Michael D. 
Ryan, potwierdza istnienie hitlerowskiej „historii zbawienia” drogą 
analizy teologicznej książki „Mein Kampf” , g#zie występuje mit rasy 

.aryjskiej i jej pochód przez dzieje ludzkości w  postaci wielkich cywili
zacji przeszłości, których upadek był spowodowany wchodzeniem w 
związki małżeńskie z rasami niższymi. Dlatego zbawienie musi polegać 
na odzyskaniu tego dziedzictwa drogą biologicznej regeneracji. W  ten 
sposób nastąpi nowa era rasy panów, twórców kultury przyszłości, któ
ra przetrwa tysiąc lat. Tak wygląda eschatologia Hitlera.

Pierwszym i może najbardziej podstawowym faktem jest, że bada
nie holocaustu stawia współczesnej myśli religijnej pytanie, jak należy 
potraktować nowe poczucie wolności osoby ludzkiej. Narodowi socjali
ści mieli słuszność pod jednym względem. Trafnie przejrzeli, że w  ludz
kiej świadomości nastąpiły epokowe zmiany. Pod naciskiem nowych 
zdobyczy nauki 1 techniki ludzkość zaczęła doświadczać uczuć Prome
teusza Wyzwolonego na skalę masowę. Ludzie przeżywają dzisiaj więk
sze poczucie godności i autonomii, aniżeli na to pozwalała chrześcijań
ska teologia Zachodu ze swoimi pojęciami w  rodzaju boskiej kary, pie
kła, gniewu Bożego, boskiej opatrzności i tym podobnych. Chrześcijań
ska teologia dążyła do podkreślania wszechmocy Boga, co z kolei powo
dowało uczucie słabości ludzkiej osoby i jej bezsiłę w  rządach nad kulą 
ziemską. Ta zmiana ludzkiej percepcji stanowi wyzwanie dla interpre
tacji teologicznej, zarówno chrześcijańskiej jak i żydowskiej. Chrześci
janom jednak jest nieco trudniej niż Żydom wyjść na spotkanie tej no
wej rzeczywistości, która zagraża obu społecznościom religijnym. Żydzi 
mogą się odwołać do swego tradycyjnego pojmowania zbawienia jako 
niedokończonego procesu, który się toczy w  dziejach ludzkości, do swe
go pojmowania człowieka jako współstwórcy wszechświata i do swoje
go poczucia niezależności od Boga, najlepiej ukazanej w Hiobowym 
„zmaganiu się” z Bogiem. Te trzy tematy jakoś się zatarły w przecięt
nym pojmowaniu przez chrześcijanina stosunków między Bogiem a 
człowiekiem. “

Zadaniem więc teologii katolickiej będzie odnaleźć sposób afirma- 
cji świtającej wolności człowieka, aby ją skierować ku rozwiązaniom 
konstruktywnym. Teologia katolicka musi uznać tę wolność jako fakt 
rzeczywisty, który wymaga radykalnej zmiany w naszym rozumieniu 
stosunków między człowiekiem a Bogiem. Musi ona powitać zaszłe 
zmiany jako wyzwolenie człowieka oraz jego możliwy awans w  pozyty
wnym, zasadniczym i centralnym uczestnictwie w procesie zbawienia. 
Katolicka teologia musi sobie przyswoić pogląd, jaki rabin Richard Ru- 
benstein wyraził o Nietzschem, że mianowicie Nietzsche był jednym z 
pierwszych, którzy zrozumieli groźną potęgę złączoną z ludzką osobo
wością i dopiero wtedy rozwijać implikacje tego odkrycia.

Rubenstein głosi konieczność odnalezienia przez społeczeństwo lu
dzkie z powrotem swoich korzeni w ziemi. Nie jest to jednak dostatecz
na odpowiedź na holocaust.

W  uzupełnieniu nowej ziemskości, głoszonej przez Rubensteina, 
konieczne jest odnowione poczucie transcendencji, bez którego cała 
spotęgowana w  ostatnich dwu stuleciach ludzka aktywność może zno
wu się wyładować w  potwornościach holocaustu. Analizując próby 
stworzenia nowych społeczeństw w  kontekście filozofii, zaprzeczają
cych transcendencji, zauważamy dążność do wytworzenia typu „osoby 
uniwersalnej” . W  amerykańskiej wersji objawia się ona w  koncepcji
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„melting pot” — tygla, w  którym mają się stopić Murzyni, Żydzi, biali 
etnicy, tubylczy Amerykanie i Latynosi w  jedną formę, odpowiadającą 
mniej więcej modelowi kultury zasadniczo północnoeuropejskiej. W  no
woczesnej myśli Zachodu pojawia się możliwość kulturalnej, a czasem 
nawet i fizycznej eksterminacji tych, którzy nie odpowiadają przyjęte
mu wzorcowi. Zrywając powiązania z pojęciem Boga, którego się trzy
mały dawne pokolenia, otworzono drogę do większej samowystarczal
ności i swobody bez wzięcia pod uwagę destruktywnych możliwości, ja
kie niesie rozpasana wolność od wyższych norm, widoczna w  okrutnym 
eksperymencie hitlerowskim. Holocaust zdruzgotał wielkość zachod
niej myśli liberalnej. Poniekąd wykazał on, do czego jest zdolna osoba 
całkowicie „wyzwolona” od Boga.

Podchodząc do tej sprawy z perspektywy religijnej, należy uczciwie 
przyznać, iż wiele mordów dokonywało się w imię pobudek transcen
dentnych. Wspomnienie krucjat, wymordowanie dziesięciu może milio
nów Żydów od narodzenia Chrystusa w ciągu różnych prześladowań, 
eksterminacja Indian w  trakcie budowy „nowego Syjonu” po tamtej 
stronie Atlantyku, to przykłady nadużyć motywów religijnych w  prze
szłości. Nawrót jednak do tamtych czasów nam nie grozi, jak zagroziły 
nam komory gazowe, obozy zsyłki oraz inne fabryki masowej śmierci, 
tworzone w opozycji do światopoglądów transcendentnych.

Odpowiedzią na te zjawiska nie jest poganizm Rubensteina. Nie 
dostarcza jej też modna w  niektórych kołach teologia wyzwolenia, któ
ra nie bierze pod uwagę wydarzenia holocaustu. Wyzwolony człowiek, 
tworzący nowe społeczeństwa, musi uwzględniać normy, które wycho
dzą poza ludzkość. Choć motyw kary osłabł dzisiaj, gdy tylu zbrodnia
rzy chodzi bezkarnie, to jednak nadal konieczna jest wiara w  jakiś wyż
szy sąd, który z motywem dezaprobaty łączy poczucie miłości i prócz 
perspektyw teologicznych wprowadza głębokie;poczucie jedności ludz
kiego społeczeństwa.

Jak w  tym kontekście jawi się sprawa Opatrzności, wszechwiedzy i 
wszechmocy Bożej? Możliwe, że odpowiedzi na to pytanie należy szu
kać w  wypowiedziach, które sugerują w  swych pismach Gregory Baum, 
Paul Tillich i jezuita Teilhard de Chardin. Baum zwraca uwagę, że tłu
maczenie okropności Oświęcimia „dopustem Bożym” nie stawia Boga 
w  dobrym świetle. Dlatego odrzuca on tradycyjne pojęcie Opatrzności, 
wszechwiedzy i wszechmocy Bożej. Opatrzność, która by miała gotowy 
plan rozwoju ludzkości, według niego nie istnieje w tym sensie, by Bóg 
dopuszczał zło, aby je wynagradzać w ostatecznym rozrachunku, gdyż 
polega ona raczej na tym, że jakkolwiek nisko człowiek upadnie, za
wsze ma szanse rozpoczynania nowego życia, bardziej odpowiadające
go jego ludzkiej godności.

Odnośnie holocaustu Baum stwierdza, że Żydom i Żydówkom wol
no było mówić do siebie w drodze do komór gazowych, że to niepojęte i 
nieuzasadnione bezprawie stanowiło jakąś niedocieczoną tajemnicę woli 
Bożej, ażeby nie utracić swojej ufności w Bogu. Jednak na ustach postron
nego widza takie oświadczenie byłoby strasznym bluźnierstwem.

Teilhard de Chardin pisał: tym, którzy twierdzą, że Bóg umarł w 
Oświęcimiu trzeba odpowiedzieć, że w  ten sposób tylko ucieka się od 
zagadnienia, zwalając całą odpowiedzialność na Boga. Jeżeli jakieś po
jęcie Boga tam się zdezaktualizowało, to było to wyobrażenie Boga, 
który musiałby wciąż osobiście interweniować,'gdy tymczasem ludzie, 

. którzy stworzyli holocaust, muszą mu także położyć kres. W akcie bo-
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wiem stworzenia Bóg nieodwołalnie obdarzył człowieka wolnością, umie
ścił go także w  społeczności i tym sposobem przekazał w  jego ręce możli
wość tworzenia i eliminacji wypadków takich jak Oświęcim. W tym sensie 
Bóg potrzebuje człowieka podobnie jak człowiek potrzebuje Boga.

Holocaust wykazał konieczność ekumenicznego i międzyreligijnego 
dialogu, by całej ludzkości uprzytomnić konieczność wejścia w  intymny 
stosunek z transcendentnym Bogiem, aby zapobiec przyszłym Oświęci
miom. W szczególności holocaust, uczynił warunkiem sine qua non mię- 
dzyreligijny dialog chrześcijan i Żydów.

Nawet jeśli się przyjmie za Urielem Talem, że holocaust — przynaj
mniej w  jego niemieckiej postaci —  był następstwem liberalnej idei Za
chodu, dążącej do stworzenia uniwersalnego człowieka, to jednak nadal 
pozostają znaki zapytania nad postawą Kościoła, które postawił w 
swoim „Namiestniku” Rolf Hochhuth oraz Guenter Lewy w  dziele „The 
Catholic Church and Nazi Germany” . Może więc słusznie Alice Eckardt 
doszła do wniosku, że holocaust jest nie tyle problemem dla Żydów ile 
dla świata chrześcijańskiego, że był on dla chrześcijaństwa tym strasz
nym egzaminem, którego ono nie zdało. Edward Flanery podnosi możli
wość, że może tradycyjny chrześcijański antysemityzm już od początku 
mieścił w  sobie życzenie śmierci dla Żydów, co może było też jakąś for
mą podświadomej nienawiści do samego chrześcijaństwa.

Kościół zanurzony w  nurcie historii musi zrozumieć, że proces zba
wienia jest bezpośrednio zagrożony, jak długo niekatolicy cierpią prze
śladowanie i śmierć. Tylko taka eklezjologia może zachować swą waż
ność w  epoce pooświęcimskiej. Jak mówi dominikański profesor w 
Izraelu, Marcel Dubois, o chrześcijanach i Żydach: Nauczywszy się zje
dnoczenia w cierpieniu muszą teraz nabywać umiejętności w nadziei, 
nadziei ludzi, którzy wierzą w zwycięstwo żyda i w wierność wobec 
Boga, nadziei chrześcijan przekonanych o zwycięstwie krzyża.

Jeżeli ktoś wątpi w  połączenie teologii Krzyża z doświadczeniami 
Oświęcimia, to potrzeba mu przypomnieć, że holocaust nieodwołalnie 
łączy chrześcijan i Żydów, a także inne wyznania, z tej zaś łączności 
wyrasta nowa teologia chrześcijańska, która musi obecnie się wyłonić.

W świetle tych rozważań wypada popatrzeć na postać Piusa X II 
jako na symbol postaw chrześcijańskich w  czasie holocaustu. Od Ho- 
chhutha poczynając, sądy pisarzy żydowskich były bardzo surowe, do
póki w  jego obronie nie wystąpił jezuicki historyk i wydawca dokumen
tów watykańskich z tych czasów, jezuita Robert Graham. Jego jednak 
obronę zakwestionował inny katolicki pisarz, John Morley w  dziele 
„Vatican diplomacy and the Jews” , który stwierdził u Piusa X II przesa
dną troskę, by nie urazić Niemców:

Papież, ograniczając w ten sposób służbę dyplomatyczną Watyka
nu, zawiódł nie tylko Żydów, ale i członków własnego Kościoła, którzy 
doznali brutalności niemieckiej (...) Papiescy nuncjusze mogli energicz
niej wystąpić przeciw podstawom prawodawstwa rasowego jako po
gwałceniu sprawiedliwości (...) Papież nie wydał takich dyrektyw swo
im dyplomatom. Papież obrał raczej rezerwę i roztropną ostrożność, 
byle tylko zachować obecność służby dyplomatyęznej w stolicach euro
pejskich, dając im pierwszeństwo przed akcją, jakiej wymagała potrze
ba. Nie czynił tego ze złej woli czy z uczuć antysemickich, lecz wskutek 
niemożności odejścia od ulubionych szablonów kościelnych i osobistych 
postępowania, a przyjęcia innych sposobów reagowania na zło, które 
zagroziło Żydom i innym narodom Europy.
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Żydowska historyczka, Nora Levin, ubolewa nad tym, że: Watykan 
(...) podczas holocaustu był więźniem własnej historii antysemityzmu 
(...) W latach krytycznych dla egzystencji europejskiego żydostwa na 
czele tej instytucji stał człowiek, który był przekonany o swojej skrupu
latnej neutralności w ocenie wydarzeń przełomowych dla świata, ale 
uważał narodowy; socjalizm za zło mniejsze od komunizmu w czasie, 
gdy mordercami Żydów byli nie komuniści, lecz narodowi socjaliści.

W tej perspektywie zagłada Żydów była sprawą drugorzędną. W 
obliczu możliwej zagłady Kościoła śmierć milionów niekatolików prze
stała się liczyć. By to się już „nigdy znowu” nie powtórzyło w  myśl na
pisu na międzynarodowym pomniku w Dachau, katolicka teologia bę
dzie musiała: 1. zrozumieć nowe wymiary ludzkiego wyzwolenia i zna
leźć drogi do uzgodnienia tej nowej wolności z biblijnym szacunkiem 
dla ludzkiej osoby jako współtwórcy z Bogiem w kontekście nowego 
przeżycia transcendencji; 2. zinterpretować na nowo znaczenie Koś
cioła i sposób wejścia w historię chrześcijańskiej społeczności, oraz 3. 
przebadać znowu Nowy Testament, by zauważyć, gdzie mógłby on być 
źródłem nauk antysemickich.

Trzeba pamiętać, że pooświęcimska teologia katolicyzmu jest do
piero w  powijakach. Dopiero przyszłość przynieść nam może jej pełny 
rozwój.

Drugi wykład w  dniu 19 marca 1986 r. dotyczył stosunku chrześcijańst
wa do judaizmu. Ks. prof. Alfons Skowronek w swoim wprowadzeniu 
do tematu omawianego przez prelegenta podkreślił, że teologowie kato
liccy dużo się mogą nauczyć od judaizmu, jakkolwiek —  zaznaczył — 
niewiele jest w tej dziedzinie wypowiedzi żydowskich teologów.

Nawiązując do wymienionych poprzednio dokumentów oficjalnych 
Kościoła, prelegent nakreślił ich tło historyczne. Złożyły się na nie trzy 
czynniki. Pierwszym była wizyta, jaką Janowi X X III złożył Jules Isaac 
autor książki o chrześcijańskiej „doktrynie pogardy dla Żydów” (Tea
ching of contempt). Pod jej wpływem Papież miał zlecić Soborowi wy
danie dokumentu, potępiającego tę doktrynę. Drugim czynnikiem były 
wystąpienia takich teologów jak kard. Charles Joumet, kard Jean Da- 
nielou, prof. Hans Urs von Balthasar, protestancki teolog Karol Barth 
oraz kard. Augustyn Bea. Na terenie Stanów Zjednoczonych pionierską 
pracę na polu teologicznym przeprowadził msgr. John Oesterreicher, 
żydowski konwertyta z Niemiec. Trzecim wreszcie czynnikiem był na
cisk biskupów amerykańskich na pluralizm religijny, który w  Stanach 
Zjednoczonych głęboko był zakorzeniony.

Nowa teologia stosunków chrześcijańsko-żydowskich, jak ją 
przedstawili Charles Joumet i Augustyn Bea, oparła się przede wszyst
kim na rozdziałach 9 do 11 listu do Rzymian, najbardziej teologicznie 
nastawionego z listów Apostoła Narodów, w którym św. Paweł mocno 
podkreślił trwałość Przymierza żydowskiego z Bogiem, którego bynaj
mniej nie unicestwiło przyjście Chrystusa, z drugiej zaś strony central- 
ność osoby Chrystusa w  dziele zbawienia. Pozorna sprzeczność tych 
dwu punktów i sposób jej rozwiązania zostały określone jako tajemni
ca. Jedno wszakże wydało się pewne, to, że Nowe Przymierze wcale nie 
zastąpiło Przymierza z Żydami. Takie twierdzenie określono jako fał
szywą teologię i fałszywą egzegezę biblijną. Błędy te pozbawiły naród 
żydowski jego misji dziejowej i przygotowały klimat do fizycznej zagła
dy Żydów przez narodowy socjalizm.
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Teologia tajemnicy prawdziwego stosunku chrześcijaństwa do ju
daizmu, wyłożona w  książce kard. Bea opublikowanej wkrótce po So
borze Watykańskim II, zaczęła stopniowo się rozwijać u teologów kato
lickich i protestanckich w  kierunku jednej z dwu szkół, które możemy 
krótko określić jako teorie jednego albo dwu przymierzy.

Pierwszy z tych kierunków mówi o jednym tylko przymierzu mię
dzy Bpgiem a ludźmi, które cokolwiek inaczej było interpretowane 
przez Żydów i chrześcijan. Zwolennicy tej teorii stoją na stanowisku, że 
wydarzenie Chrystusa tylko otworzyło dostęp poganom do uczestni
ctwa w Przymierzu narodu żydowskiego z Bogiem. Drugi natomiast 
kierunek rozróżnia dwa odrębne Przymierza, równe pomiędzy sobą w 
ważności, lecz odnoszące się do dwu różnych społeczności.

Wyliczenie pośród religii niechrześcijańskich także i judaizmu w 
„Nostra aetate” nasuwa przypuszczenie, że ten oficjalny dokument Ko
ścioła suponuje dwa odmienne Przymierza, jednak w  praktyce dialog z 
Żydami i judaizmem został zaliczony do agend Sekretariatu do Spraw 
Jedności Chrześcijan, a więc uzyskał całkiem specjalne miejsce. Tym 
sposobem Watykan zbliżył się raczej do koncepcji jednego Przymierza, 
włączając stosunki z judaizmem do ruchu ekumenicznego. Pod tym 
względem teologia katolicka wyprzedziła Światową Radę Kościołów, 
która nadal traktuje dialog z judaizmem w-łączności z innymi religiami 
niechrześcijańskimi. To wszystko, oczywiście, nie przesądza postawy sa
mego judaizmu wobec koncepcji jednego czy dwóch Przymierzy.

Doniosłym krokiem naprzód, po uwolnieniu Żydów z oskarżenia o 
bogobójstwo przez Sobór Watykański II, było stwierdzenie sesji plenar
nej Synodu Biskupów w  1969 r., chociaż nie posiadało ono wagi doktry
nalnego orzeczenia Kościoła, że mianowicie zrozumienie judaizmu jest 
istotne dla autentycznej eklezjologii: Problem, stosunku między Żydami 
a chrześcijanami należy do problemu Kościoła jako takiego, ponieważ 
dotyka tajemnicy Izraela.

Wypowiedź biskupów z 1969 r. stanowi odwrót od dotychczasowej 
egzegezy, która pomniejszała żydowskie elementy w  chrześcijaństwie 
na korzyść składników hellenistycznych. Ta szkoła myśli próbowała, 
przerobić Jezusa na modłę „człowieka uniwersalnego” , jako bardziej 
strawną dla ludzi odmiennych kultur. Innym krzywdzącym i historycz
nie nieprawdziwym rozróżnieniem, stosowanym do posłannictwa Chry
stusa i judaizmu, było wiązanie pierwszego z królestwem miłości i łas
ki, a przypisywanie drugiemu cech religii strachu i legalizmu prawa, 
aby tym sposobem pokazać wyższość chrześcijaństwa nad żydowską 
wiernością Torze. To również zostało napiętnowane przez Synod Bisku
pów w 1969 r.

Przyjście Chrystusa nie unieważniło Przymierza zawartego na Sy
naju, które obowiązuje nadal. Wydarzenie Chrystusa nie wypełniło cał
kowicie proroctw mesjańskich, lecz tylko otwarło wszystkim nie-Ży- 
dom możność spotkania Boga Abrahama, Izaaka i Sary. Jezus-Żyd 
uprzystępnił nie-Żydom tę intymność stosunków z Bogiem Stwórcą, do 
której był dopuszczony naród żydowski w rezultacie swojego wybrańst- 
wa.

Zdecydowanym zwolennikiem teorii jednego Przymierza jest rów
nież profesor filozofii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, do
minikanin Marcel Dubois, który kładzie wielki nacisk na symbol Krzy
ża, wiążący cierpienie Chrystusa z żydowskim holocaustem, raczej te
raz przez Żydów nazywanym po hebrajsku shoah — zagładą.
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Przechodząc do wypowiedzi Jana Pawła II, trudno nie zauważyć 
jego przekonania o ścisłych więzach między judaizmem a katolicyz
mem, któremu dał wyraz w  1982 r. na spotkaniu ekumenicznym wycho
wawców w Watykanie. To przekonanie znalazło odbicie w dokumencie 
o „Żydach i judaizmie w  głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła 
Katolickiego” z 1985 r., gdzie stwierdzono, że wiedza o judaizmie po
winna się stać jednym z podstawowych przedmiotów nauczania.

Podsumowując można powiedzieć, że wspólną cechą zwolenników 
pojedynczego Przymierza jest przekonanie, że nie-Żydzi mogą być zba
wieni tylko przez przyłączenie się do Przymierza zawartego z Izraelem, 
oraz że Żydzi i chrześcijanie uczestniczą równolegle i całkowicie w  pro
cesie zbawienia ludzkości.

Przechodząc obecnie do teorii dwóch Przymierzy, zauważamy w 
niej i katolików i protestantów z lekką przewagą pierwszych. Wybitne 
nazwiska tej szkoły to James Parkes oraz J. Coert Rylaarsdam po stro
nie protestanckiej, a Clemens Thoma, Franz Mussner, Gregory Baum i 
Johann Metz po stronie katolickiej. Własne badania Prelegenta umiesz
czają także i jego w  tej szkole.

Moja własna praca —  stwierdził prof. Pawlikowski — nad teologią 
stosunków chrześcijańsko-żydowskich najpełniej została przedstawio
na w  książce p.t. „Christ in the light of the Christian-Jewish dialogue” 
(Chrystus w  świetle dialogu chrześcijańsko-żydowskiego). Mieści się 
ona w  parametrach tradycji o dwojakim Przymierzu, a składa się ona z 
twierdzeń następujących:

1. Wydarzenie Chrystusa nie unieważnia żydowskiej perspektywy 
wiary.

2. Chrześcijaństwo nie jest wyższe od judaizmu i nie jest jego wy
pełnieniem, jak uczył Kościół w  wiekach ubiegłych.

3. Przymierze Synaju jest w zasadzie tak samo ważne dla wiary 
chrześcijańskiej jak samo Przymierze Chrystusa.

4. Chrześcijaństwo potrzebuje reinkorporacji wymiarów swego 
oryginalnego kontekstu żydowskiego.

Podstawą tych twierdzeń jest wiara, że trzeba rozwinąć taką chry
stologię, w której wydarzenie Chrystusa, a zwłaszcza doktryny Wciele
nia nie wyczerpuje całości objawienia, lecz zostawia miejsce na trwają
cą nadal ważność żydowskiego Przymierza. Odważam się twierdzić —  
mówił prof. Pawlikowski — że taka doktryna chrystologiczna wyrasta z 
judaizmu Drugiej Świątyni. W mojej perspektywie chrześcijaństwo i 
judaizm to dwie odrębne religie, które nawzajem się uzupełniają, każda 
jednak wywodzi się z tej samej biblijnej tradycji. W judaizmie charak
terystyczne jest podkreślanie zbiorowości (peoplehood), Upatrywanie w 
Bogu czynnika aktywnego w  ludzkich dziejach oraz wiara w  podstawo
wą dobroć stworzonego świata.

Między zwolennikami teologii podwójnego Przymierza wydaje się 
istnieć zbieżność poglądów w tym, że właściwością objawienia w  Chry
stusie jest nowe poczucie intymności między ludzkością a Bogiem. Wy
kład. swój prof. Pawlikowski zakończył przypomnieniem wypowiedzi 
Synodu Biskupów z 1969 r., że zagadnienie stosunku do judaizmu nie 
jest dla chrześcijan jakąś marginesową sprawą, lecz należy do spraw 
istotnych.

W kwadransie pytań, ze strony studentów padło przede wszystkim 
zapytanie, jak sami Żydzi odnoszą się do dialogu z chrześcijanami. Na 
to prelegent odpowiedział, że nie wszyscy Żydzi są pełni entuzjazmu do
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tego dialogu. Tłumacz dr Wacław Zajączkowski zaś dodał od siebie, iż 
przyczyną tego może być obawa przed asymilacją, która już teraz po
stępuje tak szybko, że z końcem bieżącego stulecia liczba wyznawców 
judaizmu w USA może się skurczyć do jednego miliona z obecnych sze
ściu. Ks. prof. Skowronek dodał, że jednak z najwyższych szczebli Ko
ścioła Katolickiego manifestuje się duże zainteresowanie judaizmem, 
czego dowodem jest zapowiedziana wizyta Jana Pawła II w  synagodze 
rzymskiej.

O prać: W a c ła w  Za jączkow sk i

DNI JUDAISTYCZNE W PIENIĘŻNIE
16— 17 kwietnia 1986 r.

Po ubiegłorocznym Dniu Muzułmańskim inaugurującym Pienięż- 
nieńskie Spotkania z Religiami, tym razem księża werbiści zorganizo
wali w  swoim seminarium sesję poświęconą religii, którą z chrześcijań
stwem łączy najwięcej. Dni Judaistyczne odbyły się tuż po historycznej 
wizycie Jana Pawła II w  synagodze rzymskiej i nic dziwnego, że o wy
darzeniu tym wspominano wielokrotnie podczas obrad, zwłaszcza gdy 
mówiono o zmianie w  stosunkach między chrześcijanami a Żydami w i
docznej od tak niedawna.

Spotkanie zainaugurowała Msza św. koncelebrowana w  kościele 
seminaryjnym pod przewodnictwem i z homilią bpa Edmunda Piszczą, 
administratora apostolskiego diecezji warmińskiej, przewodniczącego 
Komisji Episkopatu ds. Misji. Następnie ksiądz biskup dokonał otwar
cia wystawy judaistycznej pt. „Życie religijne wyznawców moząizmu” , 
na którą złożyły się eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum Żydow
skiego Instytutu Historycznego w  Warszawie oraz Muzeum Synagogi w 
Tykocinie. Wystawa ta, prezentowana w  pomieszczeniach Muzeum Mi- 
syjno-Etnograficznego Seminarium Duchownego Księży Werbistów, 
czynna będzie do końca br.

O celach, jakie postawili przed sobą organizatorzy Pieniężnień- 
skich Spotkań z Religiami, mówił w  słowie wprowadzającym o. dr Eu
geniusz Śliwka SVD, dyrektor Muzeum Misyjno-Etnograficznego w 
Pieniężnie, „spiritus movens” całego przedsięwzięcia. A  więc spotkania 
pieniężnieńskie mają być w pierwszym rzędzie wypełnieniem postulatu 
Soboru Watykańskiego II zachęcającego do dialogu i kontaktów z wy
znawcami innych religii; mają wpłynąć na usunięcie wzajemnych anta
gonizmów, podejrzliwości i uprzedzeń; mają nauczyć szacunku do czło
wieka inaczej myślącego i inaczej oddającego cześć i chwałę Stwórcy; 
mają mimo istniejących różnic — uświadomić wierzącym, jak wiele 
wspólnego mają ze sobą wszystkie religie; mają być szkołą pogłębiającą 
spojrzenie na własną religię; mają być wyrazem chrześcijańskiego prze
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żywania przykazania miłości Boga i bliźniego; mają dać okazję do 
wspólnego autentycznego świadectwa wiary i wspólnej modlitwy do Je
dnego Ojca; mają być także w  jakimś sensie wspólnym przeciwdziała
niem ludzi wierzących fali ateizmu i laicyzacji.

O. Śliwka poinformował również, że w latach następnych planuje 
się przedstawienie innych religii niechrześcijańskich, po czym będą 
kontynuowane spotkania poświęcone wybranym zagadnieniom, na któ
re wszystkie religie usiłują dać swoję odpowiedź, jak np. pojęcie Boga, 
zbawienie, problem bytu, kosmos, człowiek, dobro-zło, cierpienie, 
szczęście, śmierć itp. W przyszłości planuje się też zaproszenie do dys
kusji marksistów i ateistów.

Nawiązując zaś do tematyki obecnego spotkania o. Śliwka podkre
ślił, iż jest ono szczególnie cenne dla wyznawców Chrystusa, gdyż lud 
Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama, 
a korzenie Kościoła tkwią mocno w Starym Przymierzu. Jednocześnie 
mówca wyraził życzenie, aby spotkanie to było odczytane jako widocz
ny znak odwrócenia się wyznawców Chrystusa od dawnych niechlub
nych praktyk nietolerancji i walki.

Oficjalnego otwarcia obrad dokonał o. Marian Faliszek SVD, rek
tor seminarium, witając wszystkich zgromadzonych, wśród których, 
oprócz miejscowych kleryków, byli pracownicy Żydowskiego Instytutu 
Historycznego w  Warszawie, kilkuosobowa grupa przedstawicieli, jak
że już nielicznej u nas, religijnej wspólnoty żydowskiej, duchowni, 
dziennikarze oraz grono ludzi zajmujących się zawodowo bądź prywat
nie religią i kulturą żydowską. W spotkaniu uczestniczył także ducho
wny muzułmański imam Mahmud Taha Żuk, który przewodniczył 
pierwszej sesji przedpołudniowej.

Wygłoszono następujące referaty: „W  kierunku dialogu judeo- 
chrześcijańskiego” (ks. Michał Magda SVD, wykładowca Starego Te
stamentu w seminarium księży werbistów), „Poglądy religijne judaiz
mu” (ks. dr Bernard Wodecki z ATK), „Trzy filary judaizmu” (dr Stani
sław Krajewski, Warszawa), „Liturgia domowa mozaizmu” —  (Kon
stanty Gebert, Warszawa), „Żydowska modlitwa poranna” (Zbigniew 
Targielski, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie), „Główne idee 
chasydyzmu Żydów polskich” oraz „Polski mesjanizm żydowski” (dr 
Anna Zuk, UMCS, Lublin), „Kabała — tajemna nauka i mistyka żydo
wska” (Bogdan Kos, Warszawa), „Symbolika cmentarzy żydowskich” 
— prelekcją z przezroczami (Monika Krajewska, Warszawa), „Kultura 
umysłowa Żydów w dawnej Polsce (XIV—XVIII w .)” (prof dr Maurycy 
Horn, ŻIH, Warszawa) i „Stanowisko prawne ludności żydowskiej w 
Rzeczypospolitej od końca XV do XVIII w .” (dr Anatol Leszczyński, 
ŻIH, Warszawa).

Już z tej prezentacji tematów widać,, że uczestnikom sesji dano mo
żliwość dość wszechstronnego zapoznania się z bogatym dorobkiem te
ologicznej i filozoficznej myśli judaistycznej, z liturgią mozaizmu, a 
także z niektórymi zagadnieniami dotyczącymi historii i kultury żydo
wskiej. Nas najbardziej jednak interesował tutaj pierwszy, główny refe
rat ks. Magdy pt. „W  kierunku dialogu judeo-chrześcijańskiego” , rozu
mianego jako dialog judaizmu z Kościołem katolickim. Prelegent 
przedstawił na wstępie historię kontaktów wyznawców obu wielkich 
religii podkreślając, iż datują się one od samych początków chrześcija
ństwa, które zrodziło się z judaizmu i od niego otrzymało pewne istotne 
elementy swej wiary i kultu. Położenie jednak akcentu na wypełnieniu
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się proroctw, czyli zrealizowaniu się nadziei mesjańskich, w  osobie Je
zusa Chrystusa, doprowadziło do podziału w  łonie judaizmu. Chrześci
jaństwo zostało uznane za sektę. Wyznawcy judaizmu uznali wiatę 
chrześcijan w  Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza i Syna Bożego za ciężką 
dewiację monoteizmu głoszonego przez Torę. Dlatego też obłożono 
chrześcijan formalną ekskomuniką religijną. Chrześcijanie początkowo 
prowadzili z Żydami polemikę, później zaś zajęli podobną jak Żydzi 
postawę, która doprowadziła do prześladowań i do ekscesów antyży
dowskich w  średniowieczu i w  wiekach następnych.

Prelegent nakreślił historię prześladowań Żydów w Europie, do 
których dochodziło na tle ekonomiczno-społecznym. Były też i względy 
religijne, a najczęściej przypisywane Żydom zarzuty, to profanacja ho
stii konsekrowanych, mordy rytualne dokonywane na dzieciach chrześ
cijańskich, rozprzestrzenianie zarazy, skażenie i zatruwanie wód.

Prądy antyjudaistyczne średniowiecza, mówił ks. Magda, mimo 
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, miały przeważnie podstawy 
religijne, natomiast antysemityzm czasów nowożytnych, którego szczy
tem było ludobójstwo hitlerowskie, mimo odwoływania się do motywa
cji z przeszłości, swe źródło posiadał w  nacjonalizmie państw współcze
snych oraz w  procesie przemian społeczno-ekonomicznych, które zaszły 
w następstwie uprzemysłowienia. Lękano się Żydów, uważając, że dążą 
do zapanowania nad światem. Dlatego też na podatny grunt trafiły tzw. 
„Protokoły mędrców Syjonu” , dzieło fałszywe, spreparowane na począ
tku X X  w. w  celu siania nienawiści wobec ludności żydowskiej. Poglą
dy rasistowskie nazizmu oparły się na teorii głoszonej przez Josepha 
Gobineau, rozwiniętej potem przez Alfreda Rosenberga. Ich podstawą 
nie była religia chrześcijańska, lecz germańskie wierzenia pogańskie 
oraz idee Fryderyka Nietzschego, według którego judeo-chrześcijanie 
głosili moralność niewolników.

Mordy, jakich dopuścił się antysemityzm reprezentowany przez ra
sistowski hitleryzm, stwierdził ks. Magda, zmusiły chrześcijaństwo do 
refleksji nad antysemityzmem. Kościół, dostrzegając niebezpieczeńst
wo odradzania się antysemityzmu wśród chrześcijan zaraz po zakoń
czeniu działań wojennych, zalecał ludziom wierzącym trwać przy zasa
dach, jakie zostały wypracowane przez katolików i Żydów podczas 
spotkania w Seelisbergu (Szwajcaria) w r. 1947. Dokument ten nosi na
zwę 10 punktów lub 10 przykazań z Seelisbergu.

W drugiej części swego wystąpienia ks. Magda przedstawił rozwój i 
obecny stan dialogu katolicko-żydowskiego. Przygotowania do jego 
rozpoczęcia trwały długo, zaś nawiązane kontakty miały zrazu charak
ter natury osobistej. Ze strony żydowskiej największą aktywność prze
jawiali: wybitny znawca Nowego Testamentu Samuel Sandmel (przyję
ty jako pierwszy w  dziejach Żyd na audiencji przez papieża Jana X X III) 
oraz Jules Isaac, natomiast ze strony katolickiej — kard. Augustyn Bea. 
Impuls od prowadzenia dialogu dał judaizm reformowany. Sobór Wa
tykański II wypowiedział się, jak wiadomo, pozytywnie o Żydach i dia
logu z nimi.

Ks. Magda mówił dalej o związkach łączących chrześcijaństwo z 
judaizmem. Chrześcijaństwo zostało zaszczepione na pniu wiary Izrae
la, stając się dziedzicem obietnic, ale Pismo wcale nie twierdzi, że obie
tnice zostały cofnięte narodowi wybranemu. Chrześcijaństwo jest wy
pełnieniem się judaizmu w Chrystusie i przez Chrystusa. Teologia uwy
pukla dziś judaistyczny charakter pism Nowego Testamentu i zatorze-
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nienia Nowego Testamentu w  Starym. Lepsze poznanie źródeł wiary 
chrześcijańskiej poprzez zgłębienie tradycji judaistycznej, w  której żył 
Jezus i apostołowie pozwoli na otwarcie się chrześcijaństwa wobec ju
daizmu. Jesteśmy jako chrześcijanie w pewnym sensie semitami z du
cha.

Prace nad dialogiem żydowsko-katolickim podjęła, po Soborze, 
watykańska Komisja ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. Nawią
zała ona współpracę z Międzynarodowym Komitetem Żydowskim do 
spraw Konsultacji Międzyreligijnych, tworząc z nim Międzynarodowy 
Katolicko-Żydowski Komitet Łączności, który spotyka się od r. 1971. 
Stronę katolicką reprezentują w tym Komitecie dwaj biskupi, żydow
ską — przedstawiciele 5 organizacji reprezentujących trzy prądy wspó
łczesnego judaizmu: ortodoksyjny, zachowawczy i liberalny. Watykań
ska Komisja ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem ogłosiła w  czer
wcu 1985 r. dokument pt. „Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i 
katechezie Kościoła Katolickiego.” Również poszczególne episkopaty 
ogłosiły dokumenty poświęcone stosunkom chrzęścijańsko-żydowskim.

Przejawem zmiany stosunków i nowej orientacji są powstające gru
py przyjaźni żydowsko-ehrześcijańskiej działające już w  17 krajach. 
Istnieje też Kongregacja Sióstr Naszej Pani z Syjonu, która ma na celu 
utrzymywanie ścisłych związków żydowsko-chrześcijańskich. Siostry 
te mają swoje klasztory w  Paryżu, Brukseli i Londynie. Na wielu uni
wersytetach lub wydziałach teologicznych utworzono instytuty stu
diów nad judaizmem w aspekcie dialogu. Miernikiem postępu są także 
wystąpienia papieskie, zwłaszcza zaś ostatnia wizyta w  synagodzie rzy
mskiej. Zarówno Kościół jak i wspólnoty żydowskie powinny dołożyć 
wszelkich starań aby odnaleźć to, co ich jednoczy, gdyż, jak stwierdził 
na audiencji w  dn. 22 marca 1984 r. Jan Paweł II, jesteśmy braćmi 
pierwszej i drugiej części Biblii, które to części chociaż zróżnicowane, 
są ściśle związane ze sobą.

Niektóre sformułowania prelegenta wywołały polemikę ze strony 
przedstawicieli wyznania mojżeszowego. Zwrócili oni uwagę, że anty
semityzm miał przede wszystkim źródło religijne. Konstanty Gebert 
wyraził również obawę, czy interpretacja dialogu jako formy apostolst
wa nie wyraża w  gruncie rzeczy intencji, aby Żydzi stali się członkami 
Kościoła. Ks. Magda zaprzeczył temu stwierdzając, że apostolat to nie 
nawracanie, lecz rozmawianie ze sobą.

W  dyskusji podniesiono szereg spraw trudnych i kontrowersyjnych, 
głównie natury teologicznej, nie unikając również mówienia o tym, co 
nas dzieli. Jeden z księży zapytał m.in., jaki jest główny powód, dla któ
rego Żydzi nie uznają Chrystusa jako Mesjasza. K. Gebert odpowie
dział, że zasadniczą przyczyną jest obawa przed bałwochwalstwem, 
jako że nie można stawiać znaku równości między Chrystusem a Bo
giem w całej Jego pełni i wspaniałości. Stan w  jakim znajduje się świat, 
mówił K. Gebert, nie przekonuje nas, że Mesjasz już przyszedł. Wierzy
my bardzo mocno, że kiedy On nadejdzie, nikt nie będzie miał co do 
tego wątpliwości.

Pytano również o konwersje z chrześcijaństwa na judaizm. Odpo
wiedziano, że takie przypadki się zdarzają, chociaż niezmiernie rzadko, 
gdyż judaizm nie zabiega x> wyznawców innych religii uważając, że w 
innych religiach można osiągnąć zbawienie, a Żydzi jako naród wybra
ny mają do spełnienia specjalne zadania, z których tylko oni będą rozli
czani przez Boga.
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Podsumowując obrady ks. rektor Marian Faliszek zauważył, że w 
dialogu chrześcijańsko-żydowskim, tak w jak każdym innym dialogu, 
chodzi przede wszystkim o to, aby dostrzec i umieć uszanować czyjeś 
wartości. Stać to się może — i taki jest cel spotkania —  poprzez wzaje
mne poznanie, za którym pójdą w  parze dobre myślenie i dobre czyny.

Istotnym elementem spotkania wyznawców dwóch wielkich religii 
była modlitwa i. śpiew. Pierwszego dnia, na zakończenie sesji wszyscy 
zgromadzeni odśpiewali najpierw po hebrajsku, a potem po polsku 
pieśń „A  pokój niech będzie z nami” . Natomiast drugiego dnia, po połu
dniu, najpierw chwalili Boga słowami modlitwy brewiarzowej katolicy, 
a po nich sławili Najwyższego Żydzi.

Było to pierwsze na taką skalę spotkanie Żydów i chrześcijan w Po
lsce. Trafnym komentarzem do tego wydarzenia mogą być słowa jedne
go z młodych przedstawicieli wyznania Mojżeszowego, który powie
dział: To spotkanie świadczy o tym,, że Kościół się zmienia.

A nton i G rześkow iak
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KS. ZDZISŁAW TRANDA — BISKUP EKUMENISTA
W  60 ROCZNICĘ URODZIN

Pisać artyku ł okolicznościow y z okaz ji jubileuszu  cz łow ieka zasłużonego —  p o w ie 
dzm y —  d la  teatru, literatury, m edycyny itd. to zadan ie bardzo  trudne, jeśli oczyw iście  

nie chce się „popełn ić” p rzysłow iow ej laurk i. P isać zaś taki tekst o cz łow ieku  zasłużonym  

w  dzie le k rzew ien ia  idei ekum enii w  Polsce, gdy  w  dodatku cz łow iek  ten jest duchow nym  

o w ie lk ie j skrom ności, un ikającym  rozgłosu, z trudem  przełam ującym  w  sobie opory  

przed  np. udzielen iem  w y w iad u , naw et zaprzyjaźnionem u dziennikarzow i, i gdy  jeszcze  

—  tak  się sk łada  —  jest on b iskupem  K ościo ła  E w ange licko -R eform ow anego , w  którym  

bezw zg lędn ie  przestrzegana jest zasada „soli D eo  G lo r ia !” —  to zadan ie  takie staje się 

p raw ie  n iew ykonalne. Piszę „p raw ie  n iew ykonalne” , bo  oczyw iście m ożna je  w ykonać  

pod  w arunk iem , że:
po  p ierw sze  —  osoba pisząca p odda ła  dogłębnej analizie sw oje  intencje i w  sum ieniu  

sw ym  zdoby ła  pew ność, że są one czyste i uczciwe,
i po  d rug ie  —  że Czyteln ik  zechce spojrzeć na to, co zostanie napisane, nie jak  na g lo 

ry fikow an ie  osobistych zasług  czy cnót człow ieka, lecz jedynie jak  na p róbę  pokazan ia  
dzia łań  sługi B ożego  —  jednego spośród w ie lu  —  który trudzi się po to, aby  E w an ge lia  ro 
sła w śró d  naszego narodu , p rzyb liża jąc  ó w  dzień, kiedy w ype łn ią  się do końca s łow a  A r -  

cykapłańsk iej M o d litw y  Jezusa: ...aby byli jedno.
W  nadziei, iż także d rug i z w ym ien ionych w a ru n k ów  zostanie spełniony, przystępu ję  

do p isan ia  tekstu, o który poprosiła  R edakcja  „S tu d iów  i D okum entów ” .

Ks. Zdzisław Tranda jest ekumenistą. Głęboko przywiązany do 
swojej tradycji kościelnej, do całego bogactwa teologicznego i history
cznego konfesji ewangelicko-reformowanej, chce i umie tę spuściznę 
spożytkować w  kontaktach z chrześcijanami innych wyznań. Z drugiej 
zaś strony nie pozostaje obojętny wobec tego wszystkiego, co mogą ze 
swego bogactwa duchowego zaofiarować inne Kościoły. Od lat pracuje 
nad tym, by pogłębiać braterską wspólnotę chrześcijan w Polsce. Pra
cuje także nad rozwijaniem własnej duchowości ekumenicznej i wyo
strzaniem osobistej w izji praktycznej jedności. Nie od razu ta „ducho
wość ekumeniczna” — w jej obecnym kształcie — była mu dana, jakko
lwiek od zawsze chyba za da na .

Urodził się (18 grudnia 1925) w rodzinie ewangelicko-reformowa
nej żyjącej w warunkach klasycznej diaspory: w  Poznaniu nie było pa
rafii reformowanej, więc on i dwaj jego bracia do wybuchu II wojny 
światowej wychowywali się przv zborze luterańskim. W trudnych la
tach okupacji, chroniąc się przed wywiezieniem na roboty do Niemiec i
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wobec b. trudnej sytuacji materialnej rodziny, pracował w majątku zie
mskim w okolicach Rawy Mazowieckiej, a wskutek tego był oddalony 
od najbliższej rodziny i od jakiejkolwiek społeczności ewangelickiej. 
Tylko od czasu do czasu nawiązywał kontakt z parafią augsburską w 
Radomiu, gdzie już mieszkała jego rodzina — rodzice i dwaj bracia i 
gdzie w  październiku 1943, jako jedyny ewangelik reformowany wśród 
luteran, został konfirmowany przez ówczesnego proboszcza ks. Włodzi
mierza Missola. Pod koniec wojny zamieszkał również w  Radomiu, 
gdzie nie było środowiska reformowanego, ale z istniejącą tam parafią 
luterańską rodzina Trandów utrzymywała bliski kontakt (matka była 
przez kilka lat po wojnie organistką). Z perspektywy czasu... Ksiądz Bi
skup ocenia etap radomski jako bardzo ważny dla kształtowania się 
jego przyszłej postawy ekumenicznej. To z tamtych czasów wyniósł 
przekonanie o potrzebie bliskich związków między ewangelikami róż
nych wyznań, ale —  jak na razie —  tylko ewangelikami. W 1947 roku 
uczestniczył w  pierwszym ekumenicznym obozie młodzieży, zorganizo
wanym w Bardo Śląskim k. Kłodzka. Tam zetknął się z mariawitami i 
prawosławnymi. Ten kontakt poszerzył nieco jego „optykę ekumenicz
ną” , ale ciągle nie było w niej miejsca dla rzymskiego katolicyzmu.

We własnym środowisku wyznaniowym, zorganizowanym w para
fię, znalazł się dopiero w roku 1948, tzn. w  chwili, gdy podjął studia na 
Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Były to 
czasy, gdy Koło Młodzieży Reformowanej blisko współpracowało ze 
Stowarzyszeniem Młodzieży Ewangelickiej (luterańskiej,). Wspólnie 
spędzano wakacje, wspólnie przygotowywano wieczornice, koncerty i 
inne uroczystości kościelne. Młodzież ewangelicka Warszawy żyła wte
dy naprawdę razem, a nie obok siebie. Coraz bardziej rozwijała się już 
nie tyle potrzeba, ile poczucie jedności i braterstwa ewangelików obu 
Kościołów Reformacji. Należy pamiętać, że były to również czasy 
pierwszych wspólnych modlitw o jedność chrześcijan. To wtedy toro
wano drogę idei Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan i zabiegano 
o jej stałe miejsce w życiu Kościołów polskich. Na nabożeństwach spo
tykali się baptyści, luteranie, reformowani, metodyści, mariawici, pra
wosławni i inni. Zarówno bliskie kontakty obu Kół Młodzieży Ewange
lickiej, jak też modlitewne spotkania w ramach Tygodnia stanowiły ko
lejny etap w  rozszerzaniu się „pola ekumenicznego widzenia” przyszłe
go duchownego, ale to pole widzenia nadal nie obejmowało swym zasię
giem braci z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ważnym etapem w dalszym kształtowaniu się duchowości ekume
nicznej ks. Zdzisława Trandy była jego praca duszpasterska w parafii 
ewangelicko-reformowanej w Zelowie, dokąd został skierowany bez
pośrednio po uzyskaniu absolutorium na Wydziale Teologii Ewangelic
kiej UW, a jeszcze przed ordynacją (16 listopada 1952). To niewielkie 
miasteczko, położone 50 km od Łodzi, jest pod względem wyznanio
wym ewenementem. Żyją tam ewangelicy reformowani, augsburscy, 
baptyści i —  obecnie najliczniejsi —  katolicy (przed wojną było tu także 
wielu Żydów). Kiedy młody ks. Zdzisław Tranda przybył do Zelowa, 
zastał taką sytuację: w ramach Tygodnia Modlitwy odbywały się już od 
jakiegoś czasu wspólne nabożeństwa z udziałem baptystów, luteran i 
reformowanych. Nie brali w nich udziału członkowie parafii katolic
kiej. Co gorsza, były to czasy, gdy proboszcz katolicki zabraniał wier
nym uczestnictwa nawet w pogrzebach ewangelików —  sąsiadów, przy
jaciół, kolegów z pracy.
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Ta sytuacja spotykała się z dezaprobatą wiernych parafii rzymsko
katolickiej i nie dawała spokoju młodemu duchownemu. Z jednej stro
ny nie mógł on bowiem pogodzić się z tym, że „społeczność” zelowska, 
skupiona w  różnych parafiach wyznaniowych, spotykała się bez ża
dnych przeszkód wszędzie —  przy warsztatach pracy, w  szkołach, w 
domach czy na boisku sportowym — z wyjątkiem jednego miejsca: koś
cioła. Z drugiej jednak strony sam odczuwał pewien opór wewnętrzny 
przed zbyt wczesnymi inicjatywami, które mogłyby być niewłaściwie 
odebrane przez niedojrzałą jeszcze ekumenicznie społeczność reformo
waną i doprowadzić ją do błędnego przekonania, że to właściwie wszy
stko jedno, kim się jest, gdzie się chrzci dzieci, jak się modli, skoro i tak 
wszyscy jesteśmy „jedno” . Dopiero z perspektywy czasu widać, że były 
to lata podarowane przez Boga, aby ludzie mogli pogłębić własną toż
samość konfesyjną, pokonać obawy przed jej utratą, dorosnąć do 
otwarcia się na innych, także na tych najbardziej innych, tzn. katoli
ków. Po dłuższym okresie wspólnych nabożeństw luteran, baptystów i 
reformowanych zaczęliśmy — wspomina ks. bp Z. Tranda — odczuwać 
potrzebę wspólnoty modlitewnej, przynajmniej podczas Tygodnia M o
dlitwy o Jedność, z najliczniejszym wyznaniem, tj. rzymskokatolickim. 
Zaczęliśmy zapraszać członków parafii rzymskokatolickiej, bardzo 
oficjalnie, za pośrednictwem jej proboszcza. Przyjeżdżali już na nasze 
zaproszenie księża katolicy z innych ośrodków (...), regularnie co roku 
przyjeżdżał ks. Kazimierz Gabryel, wówczas rektor seminarium ducho
wnego w Łodzi, który przez wiele lat pełnił funkcję referenta ds. eku
menicznych w diecezji łódzkiej i nie tylko z racji tego stanowiska był i 
pozostał gorącym rzecznikiem rozwoju ekumenicznych kontaktów*.

Jednakże reakcja miejscowego duchownego katolickiego na pierw
szą propozycję włączenia się parafii katolickiej do wspólnych nabo
żeństw nie napawała optymizmem. „Co to da” — zapytał on ks. Z. 
Trandę. Więc trzy kolejne lata znów tylko reformowani, baptyści i lute
ranie zelowscy wspólnie modlili się o jedność Kościoła Chrystusowego, 
coraz lepiej rozumiejąc, czym jest braterstwo chrześcijan, i coraz bar
dziej dojrzewając do ekumenicznego zbliżenia z braćmi katolikami. Coś 
podobnego musiało się dziać i po drugiej „stronie” , skoro —  jak wspo
mina ks. Z. Tranda — kiedy po raz drugi zaproponowałem (w r. 1978 — 
przyp. B. St.) zelowskiemu proboszczowi (...) włączenie się parafii rzy
mskokatolickiej do programu Tygodnia Modlitwy o Jedność i przepro
wadzenie przynajmniej jednego nabożeństwa w parafialnym kościele 
rzymskokatolickim, propozycja moja spotkała się z żywym i chętnym 
oddźwiękiem. Od tamtego czasu odbywają się wspólne nabożeństwa 
ekumeniczne również w świątymi rzymskokatolickiej w Zelow ie1 2.

Na pierwsze takie nabożeństwo zaproszony został do wygłoszenia 
kazania właśnie ks. Z. Tranda. Oto, co pisze on na ten temat w cytowa
nym już artykule: ...Nabożeństwa ekumeniczne spotkały się z dużym 
zainteresowaniem społeczności katolickiej Zelowa. Kościół był wypeł
niony, a mój udział jako kaznodziei oraz udział parafialnego chóru re
formowanego — przyjęty z wdzięcznością (...) Gdy w dzień po nabożeń
stwie w kościele katolickim także kościół ewangelicko-reformowany 
wypełnił się po brzegi różnowyznaniowym tłumem, żegnając się przy

1 Ks. Z. Tranda: Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan na przykładzie Zelowa, 
„Jednota” 1981, nr 3.

2 Ibidem.
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wyjściu z uczestnikami nabożeństwa usłyszałem od wielu katolikóio, że 
z wielką ulgą i zadowoleniem przyjęli fakt tych nabożeństw.

W tym samym, tak pamiętnym dla chrześcijan zelowskich, roku 
1978 ks. Zdzisław Tranda wybrany został przez Synod Kościoła na 
urząd biskupa. Z żalem rozstawał się ze swoim zborem i całą społeczno
ścią zelowską. Obejmował urząd biskupa Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego po człowieku, którego nazwisko stało się w naszym kraju 
niemal symbolem ekumenii. Chodzi o ks. Jana Niewieczerzała ( f  1981), 
długoletniego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Za jego kadencji 
nastąpiło wiele znaczących wydarzeń ekumenicznych, m.in. nawiąza
nie oficjalnych kontaktów z Kościołem Rzymskokatolickim. Obaj ci du
chowni, choć tak bardzo różniący się pod względem osobowości, otrzy
mali przecież coś wspólnego: zdolność otwarcia się na innych i głęboki 
szacunek dla cudzej inności. Czy to ten charyzmatyczny rys dwóch ko
lejnych biskupów Kościoła reformowanego w Polsce spowodował, że 
również ten Kościół —  jako społeczność — uzdolniony został do wypeł
niania niejednokrotnie roli pomostu między różnymi Kościołami? Czy 
może odwrotnie: to Kościół otrzymał ten dar rozumienia innych i wy
chodzenia im naprzeciw, dar, którego nie wolno nam zniszczyć, przeci
wnie —  musimy go pielęgnować i rozwijać3. Tak czy inaczej, sprawa 
ekumenii w  Polsce miała w  osobie śp. ks. Jana Niewieczerzała, a obec
nie ma w  osobie ks. Zdzisława Trandy wiernego i wytrwałego pracow
nika.

Obejmując stanowisko biskupa ks. Z. Tranda wszedł z urzędu w 
skład Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Oczywiście, statutowe 
członkostwo w  Prezydium z nikogo jeszcze ekumenisty nie uczyniło, 
podobnie jak żadna instytucja nie stała się „ekumeniczna” tylko dlate
go, że ma to słowo wpisane w  swą nazwę. Ks. Z. Tranda rozpoczynał 
pracę w  Prezydium PRE jako chrześcijanin, którego formacja ekumeni
czna i wizja jedności chrześcijańskiej ukształtowana została znacznie 
wcześniej. Mając świadomość, że droga do jedności rozumianej jako 
zjednoczenie jest ciągle jeszcze bardzo odległa i trudna, ks. Tranda 
żywi głębokie przekonanie, że droga do jedności jako braterskiej wspó
lnoty, choć także niełatwa, jest jednak znacznie bliższa; leży w zasięgu i 
możliwościach naszego pokolenia. Dlatego należy wspólnie czynić 
wszystko, co tę wspólnotę może przybliżać i urzeczywistniać już dziś. 
Zgodnie z takim rozumieniem ekumenii zajął się w  PRE pracą ewange
lizacyjną, najpierw jako członek, a od 1980 r. przewodniczący Komisji 
Ewangelizacji. Od tej póry Komisja zorganizowała trzy ekumeniczne 
seminaria dla pracowników służby zdrowia (1982, 1983 i 1984 r.), kon
ferencję poświęconą problemom narkomanii i jej zapobieganiu (wrze
sień 1984 r.), współdziałała z serkretarzem PRE w organizowaniu II 
(1981 r.), a już samodzielnie przeprowadziła III konferencję poświęconą 
ewangelizacji (1984 r.). Ponadto inicjowała i patronowała kilku ewan
gelizacjom ekumenicznym z udziałem wybitnego kaznodziei amerykańs
kiego, ks. Stanleya Mooneyhama. Odbywały się one w  wielkich miastach 
(w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach). W niektórych z 
nich Kościół Rzymskokatolicki udostępnił swoje duże świątynie.

Chrześcijańska służba ludziom niepełnosprawnym, dotkniętym na
łogami, ciężko chorym i umierającym jest problemem numer jeden dla

3 Nie należy obawiać się Bożych dróg. Rozmowa z biskupem Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego, „ Jednota” 1985, nr 4.
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tej Komisji i osobiście dla ks. Z. Trandy, jako duszpasterza. Jest to ta sfera 
działania, w  której spotkać się mogą i połączyć swoje wysiłki chrześcijanie 
wszystkich wyznań. Dlatego jesienią tego roku (1985) Komisja zorganizowa
ła kolejne wielodniowe seminaria (Wisła i Klarysew k. Warszawy), tym ra
zem na temat pomocy ludziom umierającym. Nie trzeba chyba dodawać, że 
we wszystkich tych działaniach osobiście uczestniczył ks. bp Tranda.

Komisja postawiła sobie za cel wypracowanie koncepcji ewangelizac
ji ekumenicznej, koncepcji, która uwzględniałaby specyficzną polską sy
tuację i do niej przystawała, a zarazem umiejętnie adaptowała sprawdzo
ne już w  innych krajach wzorce. Jest to ciągle cel niezrealizowany, gdyż 
chrześcijanie, którzy angażują się w  tę sprawę, na ogół są przeciążeni jesz
cze innymi zadaniami kościelnymi, rozpraszają swoje siły i nieustannie 
zmagają się z brakiem czasu. Komisja pragnie nawiązać kontakt z Komis
ją Światowej Rady Kościołów ds. Misji i Ewangelizacji oraz przeprowa
dzić narady z lokalnymi komisjami ewangelizacyjnymi, działającymi w 
poszczególnych Kościołach w  Polsce. Komisja chce kontynuować semina
ria ekumeniczne na temat narkomanii i jej zwalczania w  Polsce oraz roz
szerzyć i wzbogacić tematykę seminariów dla pracowników służby zdro
wia, tak aby przekształciły się one w ekumeniczne duszpasterstwo tych 
środowisk. Jednym z najważniejszych zadań Kościołów w  Polsce powinno 
stać się bowiem z jednej strony pogłębianie chrześcijańskiej motywacji 
pracy wśród ludzi chorych, dotkniętych nałogami i niepełnosprawnych, z 
drugiej zaś — takie oddziaływanie na społeczeństwo, w  wyniku którego 
dokonywać się zacznie widoczna zmiana w  stosunku do tej najsłabszej, a 
więc i najbardziej bezbronnej grupy rodaków.

Przy rozlicznych obowiązkach wynikających ze sprawowania urzędu 
biskupa Kościoła i codziennej służby pierwszego pastora stołecznej para
fii ewangelicko-reformowanej ks. Z. Tranda wygospodarowuje — nieraz z 
wielkim trudem —  czas, aby być obecny wszędzie tam, gdzie podejmowa
ne są szczere działania ekumeniczne, niezależnie od ich zasięgu czy maso
wego lub nikłego udziału chrześcijan. Dlatego znają go dobrze zarówno 
uczestnicy corocznych wielkich ewangelizacji w Dzięgielowie, ośrodku 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Śląsku Cieszyńskim, jak też nie
wielkie grono ludzi wytrwale uczęszczających raz w miesiącu na tzw. Po
niedziałki, tzn. nabożeństwa ekumeniczne zainicjowane przez red. Jana 
Tumau z „Więzi” . Znajduje czas, by przemówić do wielotysięcznej i wie- 
lowyznaniowej gromady młodzieży, zebranej w warszawskiej Hali Gwar
dii, ale też, by spotkać się podczas wakacji z grupą katolików i luteran, na 
obozie zorganizowanym przez kilku studentów Akademii Teologii Katoli
ckiej. Po prostu jest obecny wszędzie tam, gdzie ekumenia nie sprowadza 
się do deklaratywnych i pięknych słów czy haseł, ale realizuje się w  co
dziennym działaniu ludzi, którzy wiedzą, co to naprawdę znaczy, że Jezus 
Chrystus jest ich Panem i Panem Kościoła.

Na oddzielną wzmiankę zasługuje stosunek ks. Zdzisława Trandy 
do Kościoła Rzymskokatolickiego. Ksiądz Biskup jest jednym z tych 
(nie tak znów licznych) duchownych ewangelickich w  Polsce, którzy nie 
boją się „ekumenii z katolikami” . Co więcej — z optymizmem ocenia i 
przewiduje rozwój tych kontaktów. Zdaje sobie jednak sprawę, że 
wszelkie przemiany w tej dziedzinie mogą w  naszym kraju następować 
tylko powoli. Ten powolny postęp nadaje im cechę większej trwałości 
— powiedział w  wywiadzie udzielonym swojemu pismu kościelnemu, 
„Jednocie” (1985, nr 4). Może tak twierdzić i ma prawo tak twierdzić 
przede wszystkim na podstawie własnych doświadczeń, wyniesionych z
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z wieloletniej pracy w  Kościele, a zwłaszcza w  różnowyznaniowym śro
dowisku Zelowa. Teraz, gdy w  Zelowie od kilku lat już go nie ma, nade
szła pora pierwszych żniw ekumenicznych. Ziarno jedności, zasiane na 
glebie serc luteran, baptystów, reformowanych i katolików, wydaje 
plon „według czasu swego” . W  tym roku —  oprócz wspólnych obcho
dów Tygodnia Modlitwy o Jedność — po raz pierwszy chrześcijanki 
wszystkich czterech wyznań zorganizowały i prowadziły nabożeństwo 
w Światowym Dniu Modlitwy Kobiet (marzec), a co więcej — nabożeń
stwo to odbyło się w kościele rzymskokatolickim! Kiedy zaś w maju 
tego samego roku miała miejsce uroczystość ordynacji młodego ducho
wnego reformowanego, kościół wypełnił się po brzegi różnowyznanio
wym tłumem, śpiewały połączone chóry parafialne — katolicki i refor
mowany —  a w  ławach prezbiterium obok pastorów ewangelickich za
siadali księża katoliccy z samego Zelowa i z pobliskich parafii. To było 
świąto całej społeczności chrześcijańskiej tego miasteczka.

Na zakończenie warto jeszcze przytoczyć ostatni fragment wypo
wiedzi ks. bp Zdzisława Trandy zawartej we wspomnianym wywiadzie 
dla „Jednoty” (1985, nr 4). Na pytanie redaktorki: Dlaczego Kościół 
Ewangelicko-Reformowany w Polsce nie boi się kontaktów z Kościołem 
Rzymskokatolickim?, Ksiądz Biskup odpowiedział: — Z  paru powo
dów. Wyliczę je kolejno. Po pierwsze, wszystko, co posiadamy, tzn. cała 
nasza nauka i tradycja, jest wielkim bogactwem Kościoła, wielkim 
skarbem, którego nie wolno nam zachować tylko dla siebie. Dlatego chce
my ten skarb pokazywać innym, więcej — chcemy się nim dzielić i służyć. 
(...) Po drugie, poznaliśmy wielu szczerych ekumenistów po stronie katoli
ckiej, którzy nas nie zawiedli. Po trzecie, przezwyciężyliśmy po naszej 
stronie liczne opory i obawy co do współpracy z Kościołem Rzymskokato
lickim i doświadczyliśmy, że wychodzenie naprzeciw w duchu szczerego 
ekumenizmu i braterstwa dało dobre wyniki —  także w małych miejsco
wościach, to znaczy tam, gdzie najtrudniej o przełamanie barier i uprze
dzeń. Po czwarte wreszcie — wszystko, także ekumenia, jest w ręku Boga, 
a Bożego działania i Bożych dróg nie należy się obawiać.

B.St.

KS. PROFESOR WITOLD BENEDYKTOWICZ
W  SZEŚĆDZIESIĘCIOPIĘCIOLECIE URODZIN
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w anym : duchow nym , naukow cu , p isarzu, tłum aczu, p rzyw ódcy  kościelnym , dzia łaczu  

m iędzynarodow ym , ekum eniśćie.

Urodzony w  Krakowie 25 czerwca 1921 roku, po dzieciństwie i 
wczesnej młodości spędzonej w podwawelskim, rodzinnym grodzie, w 
dwudziestym pierwszym roku życia, a były to lata początkowe tragicz
nej dla narodu okupacji, wiąże swe przyszłe losy z Kościołem Metody- 
stycznym, któremu służy do dziś, przeszedłszy wszystkie szczeble drogi 
duchownego metodystycznego.

I tak, idąc za głosem powołania, podejmuje w  1941 roku studia teolo
giczne w  Wyższej Szkole Biblijnej Kościoła Metodystycznego w  Warsza
wie, by w  dwa lata później podjąć pracę kaznodziejską w  Zborze krakow
skim tegoż Kościoła. Pięcioletnia służba pastorska w  rodzinnym mieście 
przerwana została w  1945 roku wyznaczeniem do reaktywacji pracy me- 
todystycznej w  Poznaniu i rozpoczęciu jej na Ziemi Mazurskiej. Po po
wrocie do Krakowa zwiastuje Słowo Boże tamtejszemu Zborowi do 1948 
roku, władze kościelne kierują go w  tym samym roku do pracy pastorskiej 
w  Warszawie, gdzie służy swą wiedzą teologiczną i kunsztem znakomite
go kaznodziei Zborowi Centralnemu imienia Jana Łaskiego przy Placu 
Zbawiciela. Służbę pełni tu już 38 lat, co jest pewnego rodzaju ewenemen
tem w metodystycznych tradycjach i wierzę, że z pomocą Bożą jeszcze 
długie lata będzie siał dobre ziarno Słowa do serc wdzięcznych słuchaczy.

W  pierwszych powojennych latach otrzymał metodystycznym, a 
właściwie starokościelnym zwyczajem, dwie ordynacje: na diakona w 
lutym 1946 roku i na prezbitera (starszego duchownego) w czerwcu 
1947 r. Obu dopełnił ówczesny zwierzchnik Diecezji Genewskiej Koś
cioła Metodystycznego, Amerykanin, wielki przyjaciel naszego kraju, 
nieżyjący już biskup Paul Neff Garber.

Umiłowaną przez Jubilata pracę pastorską w parafii nie bez powo
du wymieniłem na czele listy wielu funkcji, którym w swym nadzwy
czaj pracowitym życiu poświęca się bez reszty ks. Benedyktowicz. Ta 
codzienna, od lat z taką skrupulatnością i pełnym oddaniem sprawie peł
niona służba, jest dlań podstawowym i najważniejszym obowiązkiem.

Konferencje Ogólne, stanowiące rokrocznie zbierające się najwyż
sze synodalne zgromadzenie Kościoła, powierzają mu coraz odpowie- 
dzialniejsze stanowiska, oprócz wciąż sprawowanego pastoratu są to 
kolejno: sekretarzowanie Konferencji Ogólnej w  latach 1945— 51, obo
wiązki Zastępcy Superintendenta Naczelnego od roku 1956, aż wresz
cie najwyższe stanowisko w Kościele Metodystycznym w naszym kraju 
— Superintendenta Naczelnego. Tę funkcję zwierzchnika Kościoła peł
nił Jubilat przez czternaście lat (1969— 1983), do czasu gdy sam uznał, 
iż należy przekazać ją w  młodsze ręce. Obecnie obdarzony, w uznaniu 
długoletnich zasług w kierowaniu metodyzmem w Polsce, tytułem Ho
norowego Superintendenta Naczelnego, służy swym ogromnym do
świadczeniem i umiejętnością rozwiązywania trudnych, często wielce de
likatnych czy skomplikowanych zagadnień, aktualnemu składowi Rady 
Kościoła, jako członek tego kolektywnego kościelnego kierownictwa.

Przez prawie czterdzieści minionych lat służył nie tylko Kościołowi 
krajowemu, ale również jako przedstawiciel Polski w licznych między
narodowych gremiach metodystycznych, jak w Konferencjach Central
nych Środkowej i Południowej Europy oraz w wielu Konferencjach Ge
neralnych Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, odbywających co 
cztery lata swe obrady w  USA. Ponadto uczestniczył w kilku kolejnych
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zgromadzeniach organizowanych przez Światową Radę Metodystyczną 
w różnych częściach globu. Był często i nadal bywa zapraszany przez 
metodystyczne uniwersytety w Stanach Zjednoczonych czy inne uczel
nie teologiczne w  Europie i poza nią na serie gościnnych wykładów.

Znany jest więc nie tylko jako metodystyczny przywódca kościelny, 
lecz też jako utalentowany teolog, systematyk i irenolog, wybitny zna
wca współczesnych prądów teologicznych, wytrawny nauczyciel aka
demicki. Droga ku temu wiodła od wspomnianej Wyższej Szkoły Biblij
nej przez Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskie
go, ukończony w  1950 roku i uwieńczony doktoratem w cztery lata póź
niej do habilitacji w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w  Warsza
wie (1965 r.) oraz uzyskania tytułu profesora nadzwyczajnego w tejże 
uczelni (1972 r.) i profesora zwyczajnego (1980 r.).

Obecnie kieruje w  ChAT Katedrą Teologii Systematycznej, prowa
dząc dla wielo wyznaniowych grup studentów zajęcia z dogmatyki i ety
ki ewangelickiej. Księdz Profesor ma nie tylko swe pensum dydaktycz
ne w  ChAT, uczelni par exellence ekumenicznej, ale też wykłada dog
matykę we wznowionym z jego inicjatywy Metodystycznym Semina
rium Teologicznym im. Jana Łaskiego w Warszawie.

Nauczanie to przecież tylko jeden z fragmentów zadań naukowca. 
Równie cennym, a chciałoby się rzec, bardziej trwałe ślady pozostawia
jącym, jest praca badawcza i publicystyczna. Ksiądz profesor Benedyk- 
towicz od lat znany jest dobrze odbiorcom czasopism teologicznych, 
kościelnych a także społecznych, w  kraju i za granicą, w których publi
kuje z pasją miłośnika nauk teologicznych, a zarazem znakomitego 
znawcy problematyki, władającego po mistrzowsku słowem pisanym 
polskim, angielskim, niemieckim. W ostatnio ogłoszonym przyczynku 
pt. „Reformatorski zwrot w teologii” (Rocznik Teologiczny ChAT XX V  
T  z. 2/1983, ss. 15— 25) daje zwięzłą interpretację nauki wielce cenio
nego przez siebie Marcina Lutra, jako autora zwrotu w myśleniu teolo
gicznym, wychodzącym poza ramy epoki Reformacji.

Pierwszą większą, a zarazem pionierską w dziedzinie chrześcijańs
kiej nauki o pokoju, była praca zatytułowana: „Próba irenologii chrześ
cijańskiej. Doświadczenia praskie” (Warszawa 1965), w  której Autor 
dał wnikliwy wgląd w  dorobek teologiczny; tzw. Ruchu praskiego 
ukształtowanego w Chrześcijańską Konferencję Pokojową. Nota bene 
ks. Benedyktowicz jest obecnie przewodniczącym Polskiego Oddziału 
tej światowej organizacji pokojowej i jej długoletnim działaczem w 
skali międzynarodowej, wizytującym z ramienia ChKP obszary od Hi
roszimy po Chile i Madagaskar. W powyższej pracy, habilitacyjnej, dał 
Jubilat wyraz swej głęboko chrześcijańskiej postawie człowieka zatros
kanego o pokój jako wspólne dobro całej ludzkości, w  którego budowa
niu nie może braknąć ani teologii, ani zwiastowania kościelnego. Pisał: 
Całe zwiastowanie chrześcijańskie jest w swej istocie orędziem pokoju i 
teologia, jako interpretatorka objawienia, musi być z natury pokojowa 
(s. 13), soteriologię zaś widzi jako wiedzę o zbawieniu rozumianą na 
sposób irenologiczny.Zbawienie pojęte jako czyn pokojowy Boga poko
ju, którego owocem jest pokój (s. 149).

Swym zainteresowaniom problematyką z pogranicza teologii i po
lityki dawał Ksiądz Profesor wielokrotnie wyraz, przykładowo przyto
czę dwa tytuły przyczynków, które wyszły spod pióra Jubilata, a znala
zły się w pracy zbiorowej opracowanej przez Jürgena Moltmanna i 
Martina Stöhra: „Begegnung mit Polen” (München 1974), oto one:
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„Reflexionen zum Thema «Opfer» im deutsch — polnischen Dialog” 
oraz „Die Interpretation des Neuen Testamentes in Konfrontation mit 
dem Sozialismus ” .

Z obszerniejszych prac na czoło wybija się nowocześnie opracowa
ny podstawowy podręcznik dla studentów teologii z zakresu etyki pt. 
„Co powinniśmy czynić. Zarys ewangelickiej etyki teologicznej” (War
szawa 1975). W tym kompendium etyki indywidualnej i społecznej wy
biega Autor myślą ku przyszłym pokoleniom, konkludując w ostatnich 
zdaniach dzieła: Stąd naszym społecznym obowiązkiem jest troszczyć 
się o następne generacje i tak kształtować rzeczywistość, by przyszłość 
była nie tylko znośna, ale lepsza od teraźniejszości. A  więc organizacja 
życia, planowanie, urbanizacja, industrializacja, wzgląd na środowisko 
i jego ochrona, tworzenie i przekazywanie wzorów obyczajowych w 
kulturze, polityce i gospodarce, nabierają wymiarów etycznych. Te wy
miary dostrzegać, uwypuklać, ludzi na nie uwrażliwiać, podnosić głos 
krytyczny gdy są pomijane, jest zadaniem etycznym Kościoła i poszcze
gólnych chrześcijan. To czyniąc z miłości do Boga i ludzi, spełnimy 
przykazanie, które mówi: Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, 
lecz czynem i prawdą (1 J 3,18)” . Sądzę, że te słowa etycznych wskazań 
dla chrześcijańskiego świata, są wyrazem nie tylko osobistych przeko
nań ks. Benedyktowicza, jako człowieka potrafiącego patrzeć dalej i 
przenikliwiej niż wielu z nas, ale i naukowca, któremu na sercu leży 
dzisiejsze i przyszłe dobro świat. Jego otwarta, ekumeniczna postawa 
wyrażana w  licznych pismach, zaowocowała w jego szeroko zakrojonej 
działalności ekumenicznej, tak na gruncie krajowym, jako prezesa Pol
skiej Rady Ekumenicznej w  latach 1975— 1983, a obecnie honorowego 
prezesa tej organizacji, jak i na płaszczyźnie Światowej Rady Kościo
łów (Komisja do Spraw Międzynarodowych) oraz Konferencji Kościo
łów Europejskich.

Nie sposób tu wyszczególnić choćby pobieżnie wszystkich obszarów 
aktywności Dostojnego Jubilata, który dał się poznać jako pełen inwencji 
redaktor prowadzonego przez siebie, przez okres czternastu lat, metody- 
stycznego miesięcznika „Pielgrzym Polski” , rzetelny tłumacz dynamicz
nego przekładu greckiego Nowego Testamentu na współczesny język pols
ki, oraz autor, względnie błyskotliwy tłumacz, hymnów kościelnych.

Na niektóre sprawy i wydarzenia z życia Księdza Profesora, również i 
mojego profesora, miałem zaszczytną sposobność zwrócić uwagę przed 
pięciu laty z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin tego — nie waham się 
użyć tu określenia — najwybitniejszego współczesnego teologa polskiego 
kręgów protestanckich (por. „Jednota” 1981, nr 5, ss. 14— 16).

Ani wówczas, ani dziś nie próbowałem dać syntetycznego obrazu 
sylwetki Jubilata, lecz jak poprzednio, tak i obecnie na łamach „Stu
diów i Dokumentów Ekumenicznych” pragnąłem przybliżyć postać 
wybitnego pastora, teologa i społecznika, na którego ręce w  dniu sześć
dziesiątych piątych urodzin składam życzenia: Ad multos annos!

Ks. Adam Kleszczyński
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PATRIARCHA EKUMENICZNY ATHENAGORAS
W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN

Patriarcha  K onstantynopola A thenagoras I d la  w ie lu  współczesnych stał się sym bo
lem  otw arcia  K ościo ła  p raw os ław n ego  na d ia log  ekum eniczny. U w ażan y  już za życia za  
jednego z najw ybitn ie jszych  h ierarchów  zasiadających  na tej stolicy, sk ierow ał sw ój K o ś 
ciół na drogę ekum enicznej w spó łp racy  z K ościo łem  Rzym skokatolickim . W  tym  roku  

obchodzim y 100-lecie jego urodzin.

Arystokles Spirou urodził się 25 marca 1886 r. w Tsaraplana (dzi
siaj Vasilikon) małej miejscowości w  północnym Epirze w  rodzinie inte
ligenckiej. W  młodości zetknął się z ludnością muzułmańską, która żyła 
w  Epirze. W  roku 1903 młody Arystokles podejmuje studia w  szkole te
ologicznej na wyspie Chalki. Styka się tam z wybitną postacią — me
tropolitą Germanosem .Strenopulosem, przejętym sprawą pojednania 
chrześcijan a późniejszym gorącym zwolennikiem idei ekumenizmu. 
Kontakt ten w  dużej mierze ukształtował postawę duchową przyszłego 
patriarchy. Warto przy okazji zaznaczyć, że patriarchat ekumeniczny 
żywo był zainteresowany jednością chrześcijaństwa i już patriarcha 
Meletios Metaxakis w  roku 1920 wydał tomos (encyklikę), w którym 
wzywał wszystkie Kościoły chrześcijańskie do utworzenia jednej orga
nizacji na wzór Ligii Narodów.

Studia teologiczne kończy Arystokles w roku 1910 i w tym samym 
przyjmuje postrzyżyny na mnicha, zamieniając swoje imię na Athena
goras, pod którym będzie znany światu. Otrzymuje także święcenia dia
końskie. Jako hierodiakon zostaje przez władze kościelne wysłany do 
Monastiru (dzisiaj Bitola w  Jugosławii), gdzie miał koordynować szkol
nictwo kościelne w  eparchii Pelagonia. W roku 1912 zostaje osobistym 
sekretarzem miejscowego metropolity.

Monastir jak wiele miasteczek na Bałkanach zamieszkiwała lud
ność mieszana: Turcy, Grecy, Bułgarzy i Serbowie. Wybuch I wojny 
światowej zakończył pokojową dotychczas. koegzystencję wszystkich 
nacji. Athenagoras był świadkiem rozpętanych nacjonalizmów i wzaje
mnego tępienia się tych narodowości. Czy wówczas dokonał się w  nim 
przełom, polegający na odrzuceniu wielkiej idei panhellenizmu? W każ
dym razie nacjonalizm był mu zawsze obcy i nigdy też nie mylił helle
nizmu z ortodoksją, co zdarza się i dzisiaj wielu Grekom. Podczas 
pierwszej wojny, kiedy rodził się nowy porządek w Europie, widział 
wielu ludzi cierpiących. Dla nich wszystkich miał sympatię, nawet dla 
Turków, których starał się zrozumieć.

Po zakończeniu wojny eparchia Pelagonii znalazła się w granicach 
nowego państwa Jugosławii i Grecy musieli opuścić jej tereny. Athena
goras wyjechał do Grecji, gdzie przez jakiś czas przebywał w monaste- 
rze Meteora a potem na Św. Górze Athos. Władze kościelne nie zapom
niały o wyróżniającym się inteligencją młodym mnichu i wkrótce zosta
je wezwany do Aten, aby objąć funkcję sekretarza Św. Synodu Kościoła 
Grecji.

W lutym 1923 tenże Synod mianował hierodiakona Athenagorasa 
biskupem wyspy Korfu. Zawsze cechowały Athenagorasa szerokość ho
ryzontów i niezgoda na partykularyzm. Takim też był jako metropolita 
na Korfu. Dokonał niesłychanego na owe czasy kroku: udzielał ko-
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munii św. Ormianom, wypędzonym ze swojej ojczyzny.*. Na Korfu było 
wielu rzymskich katolików. Inwazja wojsk Mussoliniego na wyspę nie 
przysporzyła im sympatii. Pomimo tego Athenagoras z własnej inicjaty
wy składa wizytę arcybiskupowi Brindisi, w  którego jurysdykcji znaj
dowała się wyspa. Spotkanie to i rewizyta ze strony arcybiskupa przy
czyniło się do poprawy międzykościelnego klimatu na wyspie. Metropo
lita już wówczas był przekonany, że Kościół w swojej najgłębszej isto
cie stanowi jedność i zadaniem chrześcijan jest ukazanie tej jedności.

W roku 1930 został metropolita Athenagoras wysłany na konferen
cję kościelną do Anglii, gdzie reprezentował Kościół Grecji. Rozmowy 
wprawdzie nie doprowadziły do konkretnych wniosków, niemniej były 
pierwszym krokiem na drodze rozwijającego się później dialogu prawo- 
sławno-anglikańskiego. W tym samym roku otrzymał nominację na eg- 
zarchę greckich parafii w  Ameryce Północnej i Południowej i podnie
siony został do godności arcybiskupa. Okazał się świetnym organizato
rem. Miał widoczną zdolność łączenia zmysłu mistycznego i praktycz
nego, w izji duchowej i skutecznego działania, jak napisze Olivier Cle
ment. Między greckimi parafiami w  Ameryce istniała schizma, gdyż 
część wiernych opowiadała się za przyjęciem zwierzchności Fanaru 
(Konstantynopola), pozostali za jurysdykcją synodu w  Atenach. Athe- 
nagorasowi szczęśliwie udało się doprowadzić do scalenia archidiecezji 
i zakończenia rozłamu. W przyszłości doświadczenia z Ameryki miały 
owocować w  szerszej działalności ekumenicznej. Zadbał też o wprowa
dzenie w  parafiach rad złożonych ze świeckich, co umożliwiało wier
nym bardziej aktywny udział w  życiu Kościoła, wychowując ich do 
współodpowiedzialności za jego losy. Zauważa potrzebę jedności pan- 
prawosławnej i postanawia jej służyć. Athenagoras założył szkołę teo
logiczną w  Brooklinie (Akademia św. Krzyża), wzmocnił współpracę 
prawosławnych w  Krajowej Radzie Kościołów w  USA. Odbywał liczne 
wizytacje w  parafiach rozrzuconych na wielkich obszarach. W swojej 
pracy nie stronił od przyjmowania dobrych rozwiązań organizacyjnych 
z praktyki Kościołów protestanckich. Pozwoliło to, między innymi, w  
taki sposób zreorganizować finanse arcybiskupstwa, aby mogły wspie
rać ekonomicznie patriarchat Konstantynopola.

1 listopada 1948 r. Athenagoras dowiaduje się o swoim wyborze na 
patriarchę Konstantynopola. 27 stycznia 1949 r. przybywa na Fanar.

Jako patriarcha Konstantynopola Athenagoras starał się o lepsze 
ułożenie stosunków grecko-tureckich. Nie krył nawet swojego szacun
ku dla twórcy nowoczesnego państwa tureckiego Atatürka, czym zraził 
sobie wielu Greków. Wizyta u premiera Turcji wkrótce po intronizacji 
oraz udział w  wyborach do parlamentu tureckiego spotkały się z deza
probatą wśród wiernych. Zarzucano mu brak helleńskiego patriotyz
mu. Konflikt grecko-turecki na Cyprze miał swoje odbicie w Stambule, 
gdzie Turcy w roku 1955 dokonali napaści na sklepy greckie i profano
wali cerkwie. Wiele świątyń zostało wówczas zniszczonych, po czym 
wzmogła się emigracja Greków z Turcji do Stanów Zjednoczonych.

Patriarcha poświęcił się odbudowie przyjaźni między Kościołami 
prawosławnymi. Temu celowi służyły jego wizyty u patriarchów Jero- 1

1 Kościół ormiańsko-gregoriański należący do grupy Kościołów orientalnych (przedchal- 
cedońskich) od V w. nie utrzymuje kontaktów kanonicznych z prawosławiem bizantyj
skim.
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zolimy, Aleksandrii i Antiochii. Gościł też u siebie patriarchę Serbii 
Germana (1959 r.), Bułgarii Cyryla (1962 r.), a w  roku 1961 Moskiews
kiego i całej Rusi Aleksego. W celu umocnienia kontaktów między Koś
ciołami prawosławnymi, żyjącymi w  różnych środowiskach społeczno- 
-politycznych, zwołał Athenagoras Konferencję Ogólnoprawosławną 
na Rodos (1961 r.). Kolejne konferencje odbywały się na Rodos (1963 r., 
1964 r.) oraz w  Chambesy k. Genewy (1968 r.). Miały one przygotować 
przyszły Sobór Ogólnoprawosławny, lecz idea ta, bliska sercu patriar
chy, nie została dotychczas zrealizowana.

Z okazji jubileuszu 1500-lecia Soboru w  Chalcedonie w  1951 r. pa
triarcha zwrócił się z apelem do Kościołów orientalnych (przedchalce- 
dońskich) o przywrócenie jedności z Kościołami ortodoksji bizantyjs
kiej. Inicjatywa patriarchy spowodowała zbliżenie między tymi Kościo
łami, które zaowocowało bardzo obiecującym dialogiem teologicznym. 
Zasługą patriarchy Athenagorasa było także rozwinięcie kontaktów z 
Kościołami'Wspólnoty Anglikańskiej i Unii Utrechckiej. W celu wzmo
cnienia udziału prawosławia w  pracach Światowej Rady Kościołów, 
mianował stałego przedstawiciela patriarchatu ekumenicznego w Ge
newie. W  roku 1967 udał się w  wielką podróż do Sofii, Bukaresztu, Bel
gradu, Rzymu, Londynu, Genewy. W siedzibie Światowej Rady witano 
go jako przedstawiciela jednego z Kościołów założycieli.

Patriarcha Athenagoras był człowiekiem, który skierował swój Ko
ściół na drogę ekumenicznego dialogu z Rzymem. Już w 1954 r. wyraził 
gotowość spotkania z papieżem. Papieża Jana X X III znał osobiście jako 
wizytatora apostolskiego w  Turcji. Bez wahania nawiązał koresponde
ncję prywatną z nowo obranym papieżem gratulując mu wyboru. Były 
to pierwsze kroki na długiej drodze do jedności. Nie udało się patriarsze 
zorganizować delegacji, reprezentującej całe prawosławie, na Sobór 
Watykański II. Na wieść o pielgrzymce papieża Pawła VI do Ziemi 
Świętej Athenagoras zaproponował, aby spotkali się tam zwierzchnicy 
wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Okazało się to niemożliwe. 
Wówczas zgodził się na spotkanie z papieżem w Jerozolimie. Doszło do 
tego historycznego momentu 5 i 6 stycznia 1964 r. Patriarcha ofiarował 
papieżowi enkolpion (biskupi medalion) a otrzymał od papieża kielich 
msżalny (znak tęsknoty za wspólnotą eucharystyczną). Od tej pory na
wiązała się między Watykanem a Fanarem regularna korespondencja, 
zawieszona przed prawie tysiącem lat.

6 grudnia 1965 r. tuż przed zakończeniem Soboru Watykańskiego 
II, w  Bazylice św. Piotra w  Rzymie oraz w katedrze św. Jerzego na Fa- 
narze dokonano wzajemnego zdjęcia anatem z roku 1054, rzuconych 
niegdyś przez kard. Humberta i patriarchę Cerulariusza. Oba Kościoły 
weszły w  całkiem nowy etap wzajemnych stosunków. Pojednawcze ge
sty patriarchy wobec katolicyzmu przysporzyły ipu wielu wrogów. W 
wielu środowiskach, między innymi wśród mnichów z Athos, starano 
się pomniejszyć jego zasługi lub widziano w jego działaniach ukrytą 
chęć podpisania z Rzymem unii. Deprecjonowano także sam fakt odwb- 
łania ekskomunik. Później, 25 lipca 1967 r., Paweł VI przybył do Kon
stantynopola. Wbrew wszelkim ludzkim oczekiwaniom biskup Rzymu 
przybył do nas... jest wśród nas obecny — mówił patriarcha. Wizyta pa
triarchy Athenagorasa w  Rzymie miała miejsce w  październiku 1967 r. 
Z tej okazji odprawione zostało wspólne nabożeństwo Słowa Bożego. 
Natomiast nie była jeszcze możliwa wspólna celebracja Eucharystii, o 
której Athenagoras marzył przez całe życie. Podczas pobytu w Rzymie
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odwiedził bazylikę Santa Maria Maggiore, która w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa spełniała funkcję rzymskiej katedry patriarchów bi
zantyjskich, oraz grecki monaster w Grottaferatha, założony przed ro
złamem.

W 1971 r. ukazała się wspólna publikacja Konstantynopola i Rzy
mu pod tytułem „Tomos Agapis” (Tomos Miłości). Jest to zbiór 300 do
kumentów dotyczących stosunków między obydwoma Kościołami w  la
tach 1958— 70.

Mało zwraca się uwagę na spuściznę teologiczną patriarchy Athe- 
nagorasa, jednak w  listach i tomosach a przede wszystkim w rozmo
wach z Olivierem Clement pozostawił po sobie wiele inspirujących my
śli. Dążył do teologii żywej, z tradycji prawosławnej starał się wydoby
wać to, co najistotniejsze dla życia chrześcijańskiego. Podział Kościoła 
uważał za grzech, zgorszenie i nieszczęście. Athenagoras był prekurso
rem jedności chrześcijaństwa. Ucieleśniał tęsknotę współczesnego czło
wieka za jednością i pokojem.

Tadeusz W yszom irsk i
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KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH  
STYCZEŃ —  MARZEC 1986

Z  zagran icy

— Podczas Międzykontynentalnego Spotkania Młodzieży w Madrasie w ostatnich 
dniach grudnia 1985 r., przeor Wspólnoty Ekumenicznej w Taizć, br. Roger Schutz, ogło
sił utworzenie specjalnej Nagrody Pojednania im. Mahatmy Gandhiego. Nagroda ta bę
dzie odtąd przyznawana w dniu 1 stycznia każdego roku (w Światowym Dniu Pokoju 
wprowadzonym przez papieża Pawła VI) osobie przyczyniającej się w sposób szczególny 
do wzrostu zaufania i do pojednania między ludźmi. Po raz pierwszy Nagrodę im. Gan- 
dhiego otrzymała w dniu 1 stycznia 1986 r. Polka, Aniela Urbanowicz z Warszawy (jej sy
lwetkę zamieścimy w następnym numerze).

— Od 30 grudnia 1985 r. do 3 stycznia 1986 r. trwało w Barcelonie Europejskie Spo
tkanie Młodych. Inspiratorem i organizatorem spotkania była Wspólnota Ekumeniczna w 
Taizć. Przez 5 dni młodzież z prawie wszystkich krajów Europy (ok. 15 tys. osób, w tym z 
Polski ok. 200 uczestników) brała udział w życiu miejscowych parafii. W małych, mię
dzynarodowych grupach uczestnicy Spotkania Młodych szukali odpowiedzi na postulat 
zawarty w Ewangelii, aby być wespół z Bogiem współtwórcą pojednania i pokoju.

—  W dniach 3— 8 stycznia odbyło się w Wenecji trzecie spotkanie z drugiej rundy 
rozmów między przedstawicielami Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i 
Kościoła Rzymskokatolickiego. Rozważano temat: „Kościół: lud Boży, ciało Chrystusa i 
świątynia Ducha Świętego” . Szczególnie wiele uwagi poświęcono dwóm kwestiom: „Czy 
istnieje struktura Kościoła dana przez Boga?” i „Jak katolicy i reformowani oceniają dzi
siaj Reformację i wynikłe z niej dalsze dzieje Kościoła?” Przewidziane są jeszcze dwa 
spotkania.

— Na zaproszenie Związku Kościołów Ewangelickich Szwajcarii odbyła się w 
Gwatt w dniach 13— 16 stycznia Konferencja Kościołów w sprawie Praw Człowieka. W 
przygotowaniu i przeprowadzeniu tej konferencji współpracowali z Szwajcarami przed
stawiciele Programu Praw Człowieka Kościołów do spraw Realizacji Aktu Końcowego z 
Helsinek — przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Konferencję Kościołów Euro
pejskich oraz krajowe rady Kościołów w USA i Kanadzie. Konferencja zgromadziła po
nad 50 osób. Z Polski uczestniczył w niej Andrzej Wojtowicz —  dyrektor administracyjny » 
Polskiej Rady Ekumenicznej.

— 22 stycznia opublikowano dokument Wspólnej Komisji Ekumenicznej Kościoła 
Ewangelickiego i Rzymskokatolickiego w RFN. Inicjatorem dialogu był papież Jan Paweł 
'I, odpowiednią propozycję przedłożył on podczas wizyty w RFN w 1980 r. W dokumen
cie zwrócono się do kierownictw obu Kościołów o złożenie wiążącej wypowiedzi, że potę
pienia wypowiedziane w X V I  w. nie dotyczą współczesnego partnera. Zaleca on unikanie 
w przyszłości polemicznych i nieadekwatnych sformułowań w odniesieniu do drugiego 
oartnera i jego nauki.
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— Papież Jan Paweł II przemawiając z okazji zakończenia dorocznego Tygodnia Mo
dlitw o Jedność Chrześcijan (25 stycznia) zaprosił przywódców Kościołów chrześcijańs
kich i religii niechrześcijańskich do Asyżu w celu wspólnego zmówienia tam modlitwy w 
intencji pokoju. Zdaniem papieża, Stolica Apostolska pragnie przyczynić się w ten spo
sób do stworzenia „światowego ruchu modlitwy w intencji pokoju” , który objąłby wyz
nawców wszystkich religii. Jako termin spotkania ustalony został 27 października 1986 r.

— Jednym z głównych celów podróży papieża Jana Pawła II do Indii (1— 10 lutego) 
był dialog z przedstawicielami religii niechrześcijańskich. Cel ten realizował podczas ró
żnych spotkań z buddystami, hinduistami, muzułmanami, dżinistami, sikhami i parsami. 
Papież odbył także rozmowy ze zwierzchnikiem Prawosławnego Kościoła Syryjskiego 
Malankaru Baselius Thoma Mathews oraz z anglikańskim arcybiskupem Canterbury Ro
bertem Runciem, który w czasie wizyty Jana Pawła II w Indiach również przebywał w 
tym kraju.

— W Akademii Ewangelickiej w Amoldshain (RFN) obradowała w dniach 10— 14 
lutego Grupa Konsultacyjna do spraw Kościoła i Narodu Żydowskiego Światowej Rady 
Kościołów. Obrady zgromadziły ok. 40 osób. Głównym tematem dyskusji były „Kierunki 
chrystologiczne w świetle spotkania z judaizmem” . Grupa Konsultacyjna przygotowuje 
raport podsumowujący wyniki dialogu chrześcijańsko-żydowskiego prowadzonego od 
wielu lat w różnych krajach świata.

— 14 lutego ogłoszono w Genewie, że Nagrodę Pokojową Niwano za*rok 1986 otrzy
mał wieloletni sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Philip Potter. Przyzna
no mu ją za to, iż w okresie sprawowania funkcji sekretarza generalnego ŚRK (1973— 
— 1984) podejmował inicjatywy na rzecz rozbrojenia nuklearnego oraz walkę przeciw ra
sizmowi i w obronie praw człowieka. Nagroda Pokojowa Niwano jest wspólnym przed
sięwzięciem Światowej Konferencji Religii na rzecz Pokoju i japońskiej Fundacji Pokojo
wej Niwano.

— W dniach 15— 23 lutego w Chambesy k. Genewy obradowali przedstawiciele 14 
autokefalicznych Kościołów prawosławnych przygotowujących kolejną Ogólnoprawosła- 
wną Konferencję Przedsoborową. Zajmie się ona czterema zagadnieniami: rewizją prze
pisów postnych, oceną dialogów z innymi Kościołami i wyżnaniami chrześcijańskimi, 
stosunkiem do Światowej Rady Kościołów i dialogów wielostronnych oraz wkładem lo
kalnych Kościołów prawosławnych do realizacji chrześcijańskich ideałów pokoju, wolno
ści, braterstwa i miłości.

— W Montserrat k. Barcelony (Hiszpania) obradował w połowie lutego Wspólny Ko
mitet Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy. 
Większą część obrad poświęcono przygotowaniu IV Europejskiego Spotkania Ekumeni
cznego. Odbędzie się ono w 1987 r., a jego tematem będzie Modlitwa Pańska. Wkrótce zo
stanie ustalone miejsce obrad. Inne poruszone podczas spotkania tematy to: Międzynaro
dowy Rok Pokoju (1986), islam w Europie i sytuacja w Irlandii.

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Emilio'Castro, wystosował 20 
lutego list okólny do wszystkich 309 Kościołów członkowskich, w którym informuje, że 
Światowa Konferencja na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia odbę
dzie się w 1990 r. w nieustalonym jeszcze miejscu. Przygotowania do niej winny się już 
rozpocząć.

— W Gallneukirchen (Austria) odbyło się w dniach 23—27 lutego czwarte spotkanie 
południowej grupy regionalnej poświęcone Konkordii Leuenberskiej, na mocy której lu
teranie, reformowani i ewangelicy unijni w Europie zawarli w 1973 r. wspólnotę ołtarza i 
ambony. Głównym przedmiotem rozważań był chrzest. Zastanawiano się też nad zgod
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nością między Konkordią a dokumentem Światowej Rady Kościołów w sprawie „Chrztu, 
Eucharystii i Urzędu duchownego” . Ustalono, że w marcu 1987 r. odbędzie się w Stras
burgu (Francja) zgromadzenie ogólne tych Kościołów, które podpięły Konkordię Leuen- 
berską. *

—  W Chambesy k. Genewy obradował w  dniach 2— 6 marca komitet przygotowujący 
międzynarodowy dialog teologiczny między przedstawicielami prawosławia i ewangeli- 
cyzmu reformowanego. Główny temat przyszłych rozmów sformułowano następująco: 
„Doktryna Trójcy Świętej w  oparciu o Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wia
ry” . Pierwsze spotkanie Międzynarodowej Komisji Prawosławno-Reformowanej odbę
dzie się na początku marca 1988 r. Z Polski w obradach uczestniczył Mikołaj Kozłow
ski z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

—  6 marca podano do publicznej wiadomości teksty listów, które wymienili ze sobą 
przewodniczący watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, kard. Jan Wille- 
brands oraz obaj współprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Katolic- 
kiej —  biskup anglikański Marc Santer i biskup katolicki Cormas Murphy-O’Connor. W 
listach tych znajdujemy wskazania dotyczące uznania święceń anglikańskich przez Koś
ciół katolicki. Kard. Willebrands stwierdza, że droga do nowej oceny tych święceń przez 
Kościół katolicki mogłaby zostać utorowana przez „deklarację doktrynalną” Kościoła 
anglikańskiego. W deklaracji takiej Kościół anglikański musiałby oświadczyć, że w kwe
stii Eucharystii i święceń reprezentuje ten sam pogląd co Kościół katolicki.

— W Kinszasie (Zair) obradował od 9 do 15 marca Komitet Wykonawczy Światowej 
Rady Kościołów. Poczyniono wstępne przygotowania do planowanej na rok 1990 świato
wej konferencji poświęconej zagadnieniom sprawiedliwości, pokoju i zachowania stwo
rzenia. Przy okazji wyrażono „mocną nadzieję” , że w przygotowanie i przeprowadzenie 
konferencji „zaangażuje się w pełni” Kościół Rzymskokatolicki. Pozytywnie oceniono re
zultaty Nadzwyczajnego Synodu Biskupów Rzymskokatolickich, obradującego na prze
łomie listopada i grudnia 1985 r. z okazji 20 rocznicy zakończenia II Soboru Watykań
skiego, a zwłaszcza fakt, że biskupi katoliccy potwierdzili swoje zobowiązanie wobec ru
chu ekumenicznego. Wydano deklarację nawiązującą do ogłoszonego przez ONZ Między
narodowego Roku Pokoju. Domaga się ona zakazu prób z bronią jądrową i natychmiasto
wego wszczęcia rozbrojenia nuklearnego. Pozytywnie oceniono apel papieża o wspólne 
modły przywódców różnych tradycji religijnych w  intencji pokoju.

—  Rozpoczęła się trzecia faza dialogu katolicko-luterańskiego na płaszczyźnie świa
towej. Nowa Wspólna Komisja Katolicko-Luterańska, powołana przez watykański Se
kretariat do spraw Jedności Chrześcijan i Światową Federecję Luterańską, odbyła swe 
pierwsze posiedzenie w dniach 10— 14 marca w Bossey k. Genewy. Obecna faza dialogu 
potrwa sześć lat. Komisja zajmie się zagadnieniem usprawiedliwienia, nauką o Kościele i 
jego sakramentalnością. Z Polski w jej skład powołany został bp Alfons Nossol, przewod
niczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Następne spotkanie odbędzie się w lutym 
1987 r. •

—  W dniach 11— 13 marca obradowało w Genewie Prezydium Konferencji Kościo
łów Europejskich. Przedmiotem obrad były różne aspekty działalności KKE. Z zadowole
niem stwierdzono, że cztery, przez KKE zwołane konsultacje, poświęcone dokumentowi 
Światowej Rady Kościołów w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” , dały 
dobre wyniki. Wiele uwagi poświęcono też pracy Kościelnego Programu Praw Człowieka 
na rzecz Realizacji Aktu Końcowego z Helsinek. Zajęto się też przygotowaniami do IX  
Zgromadzenia Ogólnego zaplanowanego na początek września 1986 r. Zaaprobowano 
wspólny z różnymi strukturami Kościoła Rzymskokatolickiego program dotyczący isla
mu w Europie. *
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— W Oaxtepec (Meksyk) obradowało w dniach 13—24 marca X X IX  Zgromadzenie 
Generalne Światowego Związku Studentów Chrześcijańskich. W wyniku obrad uchwalo
no rezolucje dotyczące następujących zagadnień: dezatomizacji Pacyfiku, demilitaryzacji 
basenu Morza Śródziemnego, zadłużenia zagranicznego krajów rozwijających się i sytua
cji społeczno-politycznej w  różnych krajach. Zamiast jednego sekretarza generalnego 
wybrano dwóch współrzędnych sekretarzy, z których jeden — Manolo Quintero — pocho
dzi z Kuby, a drugi —  Christine Ledger — z Australii. Prezydentem został biskup indyjski 
Paulose Mar Paulose.

—  W dniach 16—21 marca przebywała w Watykanie delegacja duchownych różnych 
Kościołów protestanckich Holandii. Podczas rozmów, prowadzonych głównie w Sekreta
riacie ds. Jedności Chrześcijan, omawiano zagadnienie małżeństw mieszanych i sprawę 
dopuszczenia partnerów takiego małżeństwa do Eucharystii w Kościele Rzymskokatolic
kim. Poruszono też problem pozycji kobiety w Kościele oraz wzajemnego uznania chrztu. 
Delegację przyjął na audiencji prywatnej papież Jan Paweł II. Wizyta ta była kontynuac
ją dialogu rozpoczętego z papieżem podczas jego ubiegłorocznej wizyty w Holandii.

Z  k ra ju

— Z inicjatywy dwóch studentek Akademii Teologii Katolickiej w  Warszawie, w 
Ustroniu-Polanie odbyły się w dniach 2— 6 stycznia rekolekcje ekumeniczne dla kateche
tek i katechetów katolickich z całego kraju. W rekolekcjach, które zgromadziły ponad 30 
osób, wzięła też udział grupa młodzieży z miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej. 
Prelegentami byli duchowni katoliccy oraz duszpasterze miejscowej parafii ewangelicko- 
augsburskiej i miejscowego zboru Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

—  Chrześcijanie w  Polsce, wspólne ze współwyznawcami na całym świecie, obcho
dzili uroczyście w dniach 18—25 stycznia Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan (sprawozdanie zamieściliśmy w poprzednim numerze).

— W Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie, przy wspó
łudziale rzymskokatolickiego Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, odbyło się 27 stycz
nia IV Sympozjum Ekumeniczne poświęcone wzajemnym stosunkom między prawosła
wiem a rzymskokatolicyzmem. Referat wprowadzający pt. „Od dialogu miłości do dialo
gu doktrynalnego” wygłosił ks. prof, dr hab. Edmund Przekop z Katolickiego Uniwersy
tetu Lubelskiego, natomiast o „Znaczeniu dialogu prawosławno-katolickiego dla jednoś
ci Kościoła” mówił biskup opolski prof, dr hab. Alfons Nossol. Scenerię sympozjum two
rzyła ekspozycja ikon tkanych i malowanych wykonanych przez artystów plastyków oraz 
wystawa biblioteczna na temat architektury cerkiewnej.

— W Kurii Metropolitalnej w Warszawie odbyło się 3 lutego, po trzyletniej przerwie, 
posiedzenie zarządu Podkomisji ds. Dialogu. Podkomisja powołana została w 1977 r. w 
celu inicjowania i koordynowania dialogu doktrynalnego między Kościołami zrzeszony
mi w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościołem Rzymskokatolickim. Ustalono program 
pracy na najbliższe spotkania: 1. Dyskusja nad dokumentem z Limy o chrzcie oraz recep
cją tego tekstu w świecie i w Polsce; 2. Zakończenie dyskusji o małżeństwach miesza
nych; 3. Podjęcie dialogu o eucharystii w oparciu o dokument z Limy. Ustalono, że posie
dzenie plenarne Podkomisji odbędzie się 21 kwietnia 1986 r. W obradach uczestniczyli: 
bp Wiktor Wysoczański i ks. dr Manfred Uglorz ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej 
oraz ks. dr hab. Władysław Hładowski i ks. prof, dr hab. Celestyn Napiórkowski ze strony 
rzymskokatolickiej.

— Zgodnie z utartą już tradycją, w Laskach k. Warszawy odbyły się 9 lutego rekole
kcje ekumeniczne dla młodzieży. Prowadził je ks. dr Jan S. Gajek z Instytutu Ekumenicz
nego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W swojej refleksji na temat katolickich sa
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kramentów chrztu, eucharystii i bierzmowania oparł się on na dokumencie Światowej 
Rady Kościołów w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” oraz na ustale
niach Międzynarodowej Komisji Prawosławno-Katolickiej zawartych w dokumencie 
„Misterium Kościoła i Eucharystii w  świetle tajemnicy Trójcy Świętej” . Na zakończenie 
rekolekcji odprawiona została liturgia św. w obrządku bizantyjskim.

— W dniach 16—23 lutego odbył się w Zelowie k. Łodzi Tydzień Ekumeniczny, pod
czas którego nabożeństwa odbywały się w świątyniach: katolickiej, ewangelicko-refor
mowanej, ewangelicko-augsburskiej i baptystycznej. Homilię w świątyni katolickiej wy
głosił ks. prof. Jerzy Gryniakow, adminiśtrator miejscowej parafii ewangelicko-augsbur
skiej, u baptystów — bp Zdzisław Tranda, zwierzchnik duchowy Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego. W jednym z nabożeństw uczestniczył także ordynariusz prawosławnej 
diecezji łódzko-poznańskiej bp Szymon.

— 22 lutego odbył się ingres nowego ordynariusza diecezji łódzkiej Kościoła Rzym
skokatolickiego, bp Władysława Ziółka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
bratnich Kościołów: bp Szymon — ordynariusz prawosławnej diecezji łódzko-poznańs
kiej i ks. Mariusz Werner, konsenior diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Aug
sburskiego, przewodniczący oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w Łodzi.

— W dniach 24— 25 lutego odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie Komisji 
Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Patriarchatu Moskiewskiego. Podczas posie
dzenia konstytucyjnego rozważano procedurę przyszłej współpracy. Uchwalono wymianę 
duchownych, profesorów teologii i śtudentów, poprawę wymiany informacji na temat ży
cia kościelnego w Polsce i ZSRR, wymianę czasopism i literatury religijnej. Przedstawi
ciele Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poinformowali o przygotowaniach do uroczy
stości związanych z 1000 rocznicą wprowadzenia chrześcijaństwa w Rosji. Jeszcze w tym 
roku oczekiwana jest wizyta w Polsce oficjalnej delegacji Kościołów z ZSRR (prawosław
ni, luteranie i baptyści).

— 27 lutego odbyło się w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Warszawie spot
kanie poświęcone architekturze świątyń różnych tradycji religijnych. Wysłuchano nastę
pujących referatów: prof, dr Konstanty Kalinowski: „Cerkiew — świątynia obrządku 
wschodniego” ; Daniel Próchniak — „Kościoły polskich Ormian” ; dr Jan Wrabec — „Zbo
ry protestanckie” ; dr Jerzy Baranowski: „Synagogi w Polsce” . Referaty nie były pozba
wione refleksji teologicznej i historycznej na temat danych wspólnot. Spotkanie zgroma
dziło około 200 osób. \

— Sekcja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej zorganizowała w dniu 7 marca nabo
żeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy Kobiet. Odbyło się ono w kaplicy Polskiego 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Hasło dnia modlitwy brzmiało: „Wybie
rzcie życie” , a jego program przygotowały chrześcijanki z Australii. Warto wspomnieć, że 
program Światowego Dnia Modlitwy Kobiet publikuje każdego roku metodystyczny mie
sięcznik „Pielgrzym Polski” .

— Na zaproszenie ks. prof. Alfpnsa Skowronka, kierownika katedry teologii ekume
nicznej Akademii Teologicznei^ńtolickiej w Warszawie, w dniach 12 i 19 marca w uczel
ni tej wygłosił wykład ks. ppon John T. Pawlikowski, wybitny katolicki znawca judaizmu 
z USA. Tematy jego wyltładów brzmiały: „Wyzwanie, jakie stawia holocaust teologii 
chrześcijańskiej” i ,^fosunek chrześcijaństwa do judaizmu” (w bieżącym numerze za
mieszczamy obszeęńe omówienie tych wykładów).

— 14 marca, po rocznej przerwie, obradowało w Warszawie Prezydium Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Omówiono całokształt pracy ekumenicznej w kontekście nadcho
dzącego Walnego Zgromadzenia, które planuje się zwołać na jesień 1986 r. Dokona ono 
m.in. wyboni nowego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, gdyż aktualny prezes, którym
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jest zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Janusz Narzyński, oświadczył 
oficjalnie, iż nie zamierza ubiegać się ponownie o to stanowisko. Prezydium PRE zapoz
nało się z przebiegiem obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i z rezultatami 
pierwszego posiedzenia Komisji Kontaktów między Polską Radą Ekumeniczną a Rosyjs
kim Kościołem Prawosławnym, które odbyło się pod koniec lutego 1986 r. w  Warszawie. 
Ustalono, że latem 1986 r. przybędzie do Polski na zaproszenie Rady delegacja Kościołów 
chrześcijańskich ze Związku Radzieckiego z rewizytą. Podjęto decyzję, że 40 rocznica po- 
wołowania do życia Polskiej Rady Ekumenicznej zostanie uczczona uroczystą sesją eku
meniczną jesienią 1986 r.

— Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej przebywała w Polsce w dniach 14—  
—24 marca 1986 r. delegacja przedstawicieli Światowej Rady Kościołów^ i Konferencji 
Kościołów Europejskich w składzie: Hans Schmocker, Caroline Reuver, Johanna Hanhart 
i Antonios Papantoniou. Celem wizyty było zapoznanie się z życiem i działalnością Koś
ciołów w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie ewangelizacji, pomocy humanitarnej oraz krze
wienia idei ekumenicznej. Delegacja spotkała się z Prezydium Polskiej Rady Ekumenicz
nej oraz z kierownictwem jej Kościołów członkowskich. Złożyła też wizytę bp Czesławo
wi Dominowi, przewodniczącemu Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Delegacja 
odwiedziła kościelne ośrodki pomocy społecznej w różnych częściach kraju.

—  W dniach 17— 21 marca odbyło się w Starej Wsi w woj. siedleckim posiedzenie do
roczne Europejskiego Komitetu Wykonawczego Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, 
zorganizowane przez Polski Oddział Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblij
nego. Głównym zadaniem była koordynacja prac tłumaczeniowych, wydawniczych i ad
ministracyjnych. W  obradach brali udział jako goście przedstawiciele Światowej Rady 
Kościołów, watykańskiego Sekretariatu ds. Apostolatu Biblijnego oraz konsultanci do 
spraw tłumaczeń, budżetu, komputeryzacji, spraw wydawniczych i administracyjnych. 
Członkowie Europejskiego Komitetu Wykonawczego spotkali się w Warszawie z Komisją 
Przekładu Pisma Świętego i przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej.

— Organizatorzy comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych w warszawskim koś
ciele ewangelicko-reformowanym powrócili w bieżącym roku do koncepcji z 1984 r. pole
gającej na zmawianiu modlitw w intencji poszczególnych Kościołów w Polsce. Nabożeń
stwo styczniowe, podczas którego modlono się w intencji wszystkich wspólnot chrześci
jańskich w naszym kraju, prowadził bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego. W lutym modlono się w intencji katolickich Kościołów wschodnich, a liturgię 
w języku bizantyjsko-słowiańskim odprawił ks. dr Jan S. Gajek z Instytutu Ekumenicz
nego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W marcu odbyło się nabożeństwo w intenc
ji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, które prowadził drugi proboszcz parafii Św. 
Trójcy w Warszawie ks. Włodzimierz Nast.

Oprać.: K a ro l K arsk i
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EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

W numerze tym wiele miejsca poświęcamy dialogowi chrześcijaństwa z innymi reli- 
giami. Jednak nasze pismo nie jest jedynym, które ostatnio zajmuje się tą problematyką. 
O dialogu międzyreligijnym i o innych religiach, a zwłaszcza judaizmie, pisze się ostatnio 
dość często, a niewątpliwym impulsem do tego była niedawna wizyta Papieża Jana Pawła n 
w rzymskiej synagodze.

Kwartalnik „Misyjne Drogi” (nr 2, 1986) zamieszcza blok artykułów poświęconych 
dialogowi judeo-chrześcijańskiemu. Blok ten otwiera piękny tekst ks. Michała Czajkow
skiego o założeniach doktrynalnych judaizmu. Autor podkreśla na wstępie, iż judaizm, 
który dzisiaj spotykamy, jest owocem długiej, ponad trzy tysiące lat trwającej, historii. 
Jako chrześcijanie znamy jego początki z Pisma, ale potem gubi się on w jakiejś karyka
turze faryzeizmu. A  przecież —  podkreśla ks. Czajkowski — nie ma religii bliższej chrześ
cijaństwu, a wszyscy jesteśmy, według apostoła Pawła — li tylko dziką oliwką, którą nie
ustannie podtrzymywać musi izraelski korzeń (Rz 11, 17—18). Nieustannie, albowiem do 
Izraelitów nadal należą przybrane synostwo i chwała przymierza i nadanie prawa, peł
nienie służby Bożej i obietnice (Rz 9, 4). Nadal są narodem wybranym i ukochanym, bo 
dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne (Rz 11, 28—29).

Po artykule ks. Czajkowskiego zamieszczono tekst ks. Antoniego Kurka poświęcony 
dialogowi Kościoła z Synagogą oraz krótki artykuł Ewy Boguckiej omawiający stanowis
ko judaizmu w stosunku do osoby Jezusa. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na pewną nieścis
łość: „modlitwa osiemnastu próśb” , o której pisze Ewa Bogucka, to po prostu „osiemnaś
cie błogosławieństw” („szemone esre” ).

Wartościowy artykuł pt. „Katolicyzm i judaizm w dokumentach Kościoła” ukazał się 
także na łamach „Posłańca Warmińskiego” (nr 7— 8,1986). Autor, Jan Rosłan, nie ograni
cza się jedynie do omówienia stosownych dokumentów, ale zajmuje się również historią 
dialogu katolicko-judaistycznego, a także prezentuje niektóre wypowiedzi Papieża Jana 
Pawła II o Żydach.

Stosunkowi Kościoła Rzymskokatolickiego do religii niechrześcijańskich, po Sobo
rze, poświęca także sporo miejsca kwartalnik „Euhemer” , wydawany przez Polskie To
warzystwo Religioznawcze. Autor artykułu, prof. Witold Tyloch, wybitny znawca proble
matyki żydowskiej, starał się obiektywnie naświetlić to zagadnienie z laickiego punktu 
widzenia, choć nie sposób zgodzić się ze wszystkimi jego stwierdzeniami. I tak np. prof. 
Tyloch interpretuje dialog misyjny Kościoła z religiami niechrześcijańskimi w ten spo
sób, że ma on uzdolnić Kościół do bardziej skutecznej działalności ewangelizacyjnej, któ
rej głównym zadaniem jest pozyskanie nowych wyznawców chrześcijaństwa spośród w y
znawców religii niechrześcijańskich. Dialog ten stanowi metodę, której bezpośrednim ce
lem jest włączenie niechrześcijan, drogą nawrócenia, do Kościoła Rzymskokatolickiego.

Skoro jesteśmy przy pismach laickich — po raz pierwszy omawianych w naszym
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przeglądzie — warto zwrócić uwagę na interesujący artykuł Krystyny Darczewskiej pt. 
„Elementy mesjanistyczne w polskich Kościołach narodowych” , zamieszczony w  „Stu
diach Religioznawczych” (nr 19, 1984). Autorka koncentruje swoją uwagę na dwóch ru
chach religijnych, zrodzonych w katolicyzmie polskim — mariawityzmie i Kościele naro
dowym, podkreślając, iż do charakterystycznych elementów ideologii obu wyznań należy 
zaliczyć ich związek z tradycjami polskiego mesjanizmu. Mesjanizm ten, zdaniem K. Dar
czewskiej, wyraża się w  treści głoszonych doktryn, w  których znajdują odbicie takie ele
menty, jak: oczekiwanie zmiany na kwiecie według przepowiedni zawartych w  Apokalip
sie św. Jana, stworzenie w izji doskonałych stosunków na ziemi w wyniku przemian doko
nanych za sprawą narodu polskiego (według przepowiedni wyrażonych w Kościele naro
dowym ) i przez współodkupienie świata za sprawą „Mateczki” Kozłowskiej u mariawi
tów , (chodzi tu zapewne o poglądy tzw. grupy felicjanowskiej mariawitów —  przyp. AG), 
oraz przekonanie, że zmiany te poprzedzą różne znaki symboliczne, wstrząsy, katastrofy, 
wojny itp.

Autorka wyraźnie jednak zaznacza, iż choć mesjanizm obu Kościołów nawiązuje do 
tych samych tradycji, ma jednak zupełnie odmienny charakter. Mariawityzm jest przepo
jony religijną ideą mesjanistyczną w całej pełni, natomiast Kościół narodowy cechuje re
alizm, swoisty racjonalizm i polski patriotyzm.

Niemal równocześnie ukazały się dwa ważne artykuły o. prof. Stanisława Celestyna 
Napiórkowskiego OFMConv. na temat mariologii i pobożności maryjnej, jako problemu 
ekumenicznego. Jak wiadomo kult maryjny, obok papistwa, stanowi największą trudność 
na drodze do zjednoczenia chrześcijan. W artykule pierwszym, zamieszczonym na łamach 
„Roczników Teologiczno-Kanonicznych” (T. 30 — 1983), autor naświetla ten trudny pro
blem od strony metodologicznej, teologicznej i pozateologicznej oraz omawia przebieg 
dialogów teologicznych zajmujących się tą problematyką.

O. Napiórkowski odważnie mówi o wypaczeniach, o niewłaściwych przejawach kultu 
maryjnego w Kościele Rzymskokatolickim, jak np. dominancie w mariologii katolickiej 
spekulacji o tzw. przywilejach Maryi, ciągłej tendencji do ogłaszania nowych jej tytułów 
(charakterystyczne słownictwo: Wpiąć nowy klejnot w  koronę M aryi); jak również psy- 
chologizowaniu, które na płaszczyźnie psychologii kobiety i matki rodziło często ckliwe 
kazania o macierzyńskim sercu, kończące się sugestią, że sensowniej jest uciekać się do 
Maryi, niż do kogokolwiek innego, nawet Chrystusa. Troska o wierność Pismu Św. i pra
wdzie — zauważa o. Napiórkowski — ustąpiła zapałowi w głoszeniu coraz to nowych ty
tułów chwały Maryi, przy czym głosy krytyczne i ostrożne oceniało się negatywnie, jako 
wyraz braku czci do Matki Bożej. Mocne wino Ewangelii zamieniono w ocean byle jakich 
słów o Maryi. Autor wskazuje ponadto na odchodzenie w nauce katolickiej od zasady hie
rarchii prawd, w wyniku czego w teologii katolickiej, zwłaszcza w literaturze dewocyjnej 
oraz w kazaniach więcej uwagi zwraca się na pośrednictwo Maryi, aniżeli Chrystusa. 
Uzasadnieniem modelu zbawczego pośrednictwa „ad Christum per Mariam” jest — zda
niem św. Bernarda z Clairvaux — wola Boża: Sic est voluntas eius, qui totum nos habere 
voluit per Mariam  (taka jest wola tego, który chciał, byśmy wszystko mieli przez Maryję). 
Nie tylko reformacja — stwierdza o. Napiórkowski — zgłosiła ostry sprzeciw w odniesie
niu do takiej prezentacji zbawczego pośrednictwa. Niepokoi ona również wielu teologów  
katolickich . Autor dochodzi do wniosku, iż po stronie protestanckiej na ogół źle się rozu
mie katolicką postawę względem Maryi, a bierze się to stąd, że informacje o mariologii 
katolickiej protestanci czerpią od protestantów albo z pism apostołów maryjnych i mak
symalistów, a nie od dobrych teologów katolickich, natomiast kult maryjny oceniają na 
podstawie mniej właściwych czy niewłaściwych jego przejawów.

Kreśląc perspektywy ekumenicznego rozwiązania tego problemu, o. Napiórkowski 
podkreśla konieczność uwzględnienia następujących postulatów: zgodzenia się na daleko 
idący pluralizm teologiczny Kościołów, nawet po ich zjednoczeniu, daleko idącą korektę 
w katolickim modelu pośrednictwa Maryi i świętych, katharsis przepowiadania o Maryi 
ze strony katolickiej i potrzebę pogłębionych studiów nad religijnością ludową.
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Uzupełnieniem tego niezwykle interesującego artykułu jest nowsze opracowanie 
o. Napiórkowskiego pt. „Poszukiwanie ekumenicznej ikony Maryi” , zamieszczone w 
ostatnim numerze „Biuletynu Ekumenicznego” (nr 2, 1986).

W  dwumiesięczniku „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (nr 4— 5, 1985), ukazał się artykuł 
ks. Stefana Cichego pt. „Odnowa liturgii a ekumenizm w Polsce” . Temat ten był dotych
czas niezmiernie rzadko poruszany w polskiej literaturze teologicznej. Na wstępie autor 
konstatuje, iż w  odnowionej liturgii Kościoła katolickiego widoczne są wpływy liturgii 
Kościołów odłączonych. Widać ten wpływ  — pisze ks. Cichy — w odnowionej liturgii 
Mszy św., w ukształtowaniu modlitw eucharystycznych, zaakcentowaniu epiklezy, wpro
wadzeniu aklamacji po przeistoczeniu, zachowaniu embolizmu po „O jcze nasz”, wprowa
dzeniu koncelebracji, poszerzeniu możliwości przyjęcia Kom unii św. pod dwiema posta
ciami. Widać go także w  odnowionej liturgii pozostałych sakramentów, np. forma chrztu 
przez zanurzenie, zmieniona formuła sakramentalna bierzmowania nawiązująca do for
muły bizantyjskiej z I V  wieku, podkreślenie wspólnotowego charakteru grzechu i pokuty, 
odnowa sakramentu chorych, formuła modlitwy przy święceniach biskupich. Względy 
ekumeniczne zadecydowały także o zachowaniu w kalendarzu liturgicznym wspomnienia 
Ofiarowania N M P  (21.11).

Z drugiej strony widoczny jest także wpływ odnowionej liturgii rzymskiej na odnowę 
liturgii w  innych Kościołach, przy czym autor podaje przykłady spoza naszego kraju 
twierdząc, iż o wpływie liturgii katolickiej na liturgię innych wyznań chrześcijańskich w 
Polsce trudno cokolwiek powiedzieć, gdyż o liturgii innych wyznań prawie się u nas nie 
pisze.

Ks. Cichy podaje liczne przykłady współpracy międzywyznaniowej w dziedzinie li
turgii za granicą, wymienia m.in. ekumeniczne przekłady tekstów liturgicznych, między
wyznaniowe publikacje zawierające teksty pieśni, ekumeniczne przekłady Pisma Św. 
używane w liturgii, opracowania tekstów do wspólnych ekumenicznych obrzędów (np. 
przy zadarciu małżeństwa), wspólne korzystanie z obiektów sakralnych, sympozja nau
kowe liturgiśtów różnych wyznań itp.

Nasze osiągnięcia w  tym zakresie prezentują się trochę skromniej, choć i my mamy się 
czym pochwalić. Ks. Cichy wylicza takie wspólne działania w dziedzinie liturgii w  Polsce, 
jak: nabożeństwa ekumeniczne, rekolekcje ekumeniczne, ustalenie formy liturgicznej zawie
rania małżeństw mieszanych, korzystanie przez wiernych innych wyznań z katolickich kościo
łów, kaplic i cmentarzy, zezwolenia na używanie tekstów katolickich w innych Kościołach.

Autor mówi też o brakach, zwracając uwagę m.in. na fakt, ze nie mamy ekumenicz
nego przekładu Pisma Św., i ekumenicznego przekładu tekstów liturgicznych i pieśni, zaś 
w zakończeniu artykułu postuluje, aby uzupełniać luki w zakresie liturgii i ekumenizmu, 
zwłaszcza zaś poprzez publikację artykułów i monografii przybliżających bogactwo li
turgii Wschodu i Zachodu.

„Znak” (nr 368—369, 1985) zamieszcza wypowiedzi kilkudziesięciu osób, jakie nade
szły do redakcji w  związku z ankietą pt. „Moja odpowiedź na słowa Papieża” , ogłoszoną z 
okazji drugiej wizyty Jana Pawła II w  Polsce. Autor jednej z wypowiedzi, ks. Wacław 
Chmielarski z Sosnowca dzieli się swoimi spostrzeżeniami odnośnie obecności problema
tyki ekumenicznej w duszpasterstwie parafialnym, podając konkretne przykłady swoich 
działań zainspirowanych przemówieniem papieskim na spotkaniu ekumenicznym w 
Warszawie. Przede wszystkim ks. Chmielarski stara się jeszcze gruntowniej, niż dotych
czas, przeprowadzać Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześćijan w swojej wspólnocie para
fialnej, w ciągu całego roku kościelnego w homiliach i katechezie nawiązuje do słów Jana 
Pawła II mówiących o duchu braterskiej miłości, o poszanowaniu odmiennych poglądów i 
obyczajów, stara się odwiedzać duchownych innych wyznań, jak również przekonywać 
swoich kolegów-kapłanów do ekumenizmu. Wypowiedź ks. Chmielarskiego jest wymow
nym świadectwem tego, że posłanie jedności Jana Pawła II zostało usłyszane w  jego oj
czyźnie, choć, jak pokazuje praktyka dnia codziennego, zdajemy sobie sprawę, że nie do
tarło ono jeszcze do wielu katolików.
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„W ięź” (nr 7—8— 9) publikuje wywiad z kard. Janem Willeljrandsem, przewodniczą
cym watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. Jedno z pytań dotyczyło osoby 
Marcina Lutra: Ksiądz Kardynał — stwierdzili przedstawiciele redakcji — był bodaj 
pierwszym katolickim dostojnikiem kościelnym, który mówił o ogólnochrześcijańskiej 
wartości niektórych elementów doktryny Lutra. Ciągle ludzie pytają, czy nie można by 
znieść ekskomuniki rzuconej nań przed wiekami. M y  wiemy, że ekskomunika dotyczy tyl
ko żyjących, nie istnieje zatem po śmierci ekskomunikowanego. Tamta ekskomunika sta
ła się wszakże symbolem: czy nie można by je j anulować w sposób symboliczny ?

Są tu dwie sprawy —  odpowiedział kard. Willebrands — potępienie tez Lutra i eks
komunika Lutra, jak Panowie powiedzieli, ekskomunika nie ma sensu po śmierci eksko
munikowanego, bo zmarli nie podlegają jurysdykcji Kościoła ziemskiego. W  oświadcze
niach Kościołów konstantynopolitańskiego i rzymskiego z 7 grudnia 1965 r. powiedziane 
jest natomiast, że wymazujemy te ekskomuniki z naszej pamięci (...) A  więc nie „znosimy” 
ekskomuniki wobec osób z przeszłości, które są już w jurysdykcji Boga i Kościół ziemski 
nie ma już nad nimi władzy — ale można powiedzieć, że nowe ekskomuniki nie istnieją 
już w  pamięci Kościołów. Zatem jest jakaś możliwość wypowiedzenia się w sprawach ,<da
wnych ekskomunik. W  Niemczech istnieje dziś komisja luterańsko-katolicka, która stu
diuje wartość, znaczenie ekskomunik z przeszłości dla sytuacji obecnej. Komisja ta po 
winna ogłosić wyniki swych badań.

Kard. Willebrands zapytany został również o możliwość anulowania ekskomuniki 
nałożonej na inicjatorkę maria wityzmu, matkę Franciszkę Kozłowską, stwierdził jednak 
przy tym, iż jest to zadanie przede wszystkim dla Kościoła katolickiego w Polsce.

Warto także zwrócić uwagę na opublikowaną w  tym samym numerze „W ięzi” dysku
sję redakcyjną, poświęconą recepcji Soboru Watykańskiego II w Polsce, w której to dys
kusji jako jeden z najważniejszych przewija się nieustannie wątek ekumeniczny.

C zasopism a w ykorzystane:

„Biuletyn Ekumeniczny” —  kwartalnik wydawany przez Komisję Episkopatu ds. Eku
menizmu;
„Euhem er” — kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze; 
„M isyjne D rog i” - -  kwartalnik wydawany przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokala
nej;
„Posłaniec Warmiński —  dwutygodnik katolicki wydawany przez Kurię BiskUpią.Diece
zji Warmińskiej;

„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” — periodyk poświęcony teologii dogmatycznej, eku
menicznej i fundamentalnej, wydawany przez Towarzystwo Naukowe KUL;
„Ruch Biblijny i Liturgiczny” — dwumiesięcznik wydawany przez Polskie Towarzystwo 
Teologiczne w  Krakowie;
„Studia Religioznawcze” — periodyk wydawany przez Instytut Filozofii i Socjologii Pol
skiej Akademii Nauk;
„W ięź” —  katolicki miesięcznik społeczno-religijny;
'„Zn ak ” —  miesięcznik katolicki wydawany przez Społeczny Instytut Wydawniczy 
„Znak” .

O prać.: A n ton i G rześkow iak
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KUMOR BOLESŁAW ks.: Historia Kościoła. Część 6. Czasy 
nowożytne. Kościół w okresie absolutyzmu i oświecenia. Lu
blin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1985, 308 s., 10 025 egz.

Praca ta jest pierwszą, obszerną, napisaną współcześnie, syntezą historii Kościoła 
powstałą w Polsce. Wprawdzie niedawno ukazały się omówione na tych łamach, „Dzieje 
chrześcijaństwa w zarysie” pióra księdza Daniela Olszewskiego, jednak nie dorównują 
one pracy lubelskiego historyka zakresem tematycznym. Kolejna część dzieła ks. Kumora 
ukazała się w czasie, kiedy IW PAX wydał 5 tom „Historii Kościoła” , będącej tłumacze
niem pracy dziejopisów francuskich. Ponieważ w publikacji tej skandalicznie wręcz i ka
rykaturalnie potraktowano dzieje Kościoła w Polsce (w tej sytuacji wydawca zdecydował 
się nawet na dołączenie stosownego aneksu napisanego przez ks. prof. Franciszka Stop- 
niaka), dlatego też praca ks. Kumora uwzględniająca szeroko problematykę polską, win
na się spotkać z tym większym zainteresowaniem ze strony czytelników.

Jak informuje wydawca w ulotce załączonej do książki, cechą charakterystyczną 
tego opracowania jest ukazanie historii Kościoła na szerokim tle dziejów chrześcijań
stwa, tak, jak to postulował Sobór Watykański II. Jest to jedyna dotychczas publikacja w 
języku polskim dotycząca dziejów Kościoła powszechnego, w której stosunkowo dokład
nie omówione zostały Kościoły wschodnie typu biżantyjskiego i przedchalcedońskiego, 
zarówno zjednoczone, jak i nie zjednoczone ze Stolicą Apostolską. Jeśli idzie o tę proble
matykę, praca ks. Kumora dostarcza o wiele więcej informacji, niż najnowsze podręczni
ki z tego zakresu, napisane w języku francuskim czy niemieckim.

W omawianym okresie trzy czwarte Europy znajdowało się pod rządami absolutnymi. 
Potęgami politycznymi były wówczas katolicka Francja i Hiszpania, protestancka Anglia 
i Szwecja, prawosławna Rosja i muaułmańska Turcja. W tym czasie ustały już wojny reli
gijne i, jak podkreśla ks. Kumor, zagadnienia wyznaniowe schodzą na dalszy plan, wzra
sta natomiast indyferentyzm religijny i tolerancja. Charakteryzując dalej ten okres, autor 
sformułował dziwną tezę: Zerwanie ludzkości z Kościołem, dokonane przez protestan
tyzm, musiało z konieczności doprowadzić przez indywidualizm protestancki do zerwa
nia z Chrystusem Panem. Dokonało się to w  epoce oświecenia za pośrednictwem filozofi
cznego racjonalizmu i teologicznego deizmu (s. 7).

Przyznam się, że nie bardzo rozumiem, o co tutaj autorowi chodzi. Trudno bowiem 
sobie wyobrazić, żeby protestantyzm w jakiejkolwiek postaci mógł spełniać taką de
strukcyjną funkcję. Można mieć również pewne zastrzeżenia, co do interpretacji przez 
autora niektórych faktów historycznych, a przykładem tego iest choćby tzw. sprawa to
ruńska z 1724 r. Ks. Kumor napisał: Toruń zamieszkały był przez fanatycznych Niemców  
protestantów. W  szkole nie wolno było mówić po polsku, a w mieście prześladowano P o - 
laków-katolików  (s. 131).

Natomiast historyk ewangelicki ks. prof. Woldemar Gastpary w swojej pracy „Sprawa 
toruńska w roku 1724” (Warszawa 1969) napisał: Kaznodzieje laterańscy byli często przed
miotem żakowskich napaści ze strony scholarów: na przechodzących obok kolegium rzuca
no kamieniami, śniegiem i lżono (s. 26). Ks. Gastpary wspomina w swej publikacji, że Toruń 
utrzymywał trzech kaznodziejów protestanckich, którzy głosili kazania tylko po polsku, co 
oznacza, że wśród protestantów toruńskich byli tacy, którzy mówili tylko po polsku.
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Jak z tego wynika, obaj historycy — ewangelicki i katolicki — diametralnie różnie 
przedstawili okoliczności tumultu toruńskiego. Po raz kolejny okazuje się, że w pracach 
historycznych konfesja autora determinuje sposób myślenia i interpretacji faktów. Na 
tym tle widać, jak bardzo potrzebne byłoby opracowanie ekumenicznej historii Kościoła, 
o co już zabiegałem na tych łamach.

Gwoli prawdy trzeba stwierdzić, że autor potrafił się też zdobyć na obiektywne oceny 
faktów. I tak np. pisząc o sytuacji wyznaniowej w Polsce za czasów saskich zaznaczył: 
Niestety w  okresie tym zapomniano w  Polsce o konfederacji warszawskiej, a faktycznie ją  
zniesiono. Protestanci mieli otrzymać równouprawnienie dopiero w 1768 r. (s. 132). P i
sząc natomiast o prześladowaniach hugenotów w XVIII w. we Francji autor stwierdził: 
Katolicyzm własnymi rękoma zniszczył nadzieje na pojednanie Kościołów i zasłużył na 
zarzut krwawej nietolerancji (s. 171).

W tej partii książki znalazł się podrozdział pt. „Sekty w anglikanizmie” . Termin 
„sekta” już dawno powinien być wykreślony ze słownictwa teologicznego, tym bardziej, 
że tutaj odnosi się on, między innymi, do działającego w Polsce Kościoła baptystów.

Pisanie obiektywnie o historii innych Kościołów jest szczególnie trudnym i odpowie
dzialnym zadaniem dla każdego autora, ale nie jest to zadanie niewykonalne, o czym 
przekonują nas prace niektórych historyków polskich i zagranicznych. Omawianą książ
kę wahałbym się jednak do tego grona zaliczyć.

Antoni Grześkowiak

IMBACH JOSEF: Wielkie tematy Soboru. Przekład: Maria 
Szafrańska-Brandt. Posłowiem opatrzył Maciej Wrzeszcz. 
Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1985, 64 s., 20 000 
egz.

Z okazji 20 rocznicy zakończenia Vaticanum Secundum, IW PAX wydał bardzo nie
wielką objętościowo, ale pożyteczną książkę, pióra szwajcarskiego franciszkanina, o. Jo
sefa Imbacha, profesora teologii fundamentalnej w Papieskim Fakultecie Teologicznym 
im. św. Bonawentury w Rzymie. Wśród wielkich tematów wielkiego Soboru, autor nie 
mógł pominąć, rzecz jasna, takich zagadnień jak ekumenizm i stosunek Kościoła do in
nych religii, które w dokumentach soborowych doczekały się radykalnie odmiennego, niż 
to było dotychczas, przedstawienia i zajęły na trwałe jedno z czołowych miejsc w naucza
niu i postawie Kościoła Rzymskokatolickiego w okresie postconcilium.

Książeczka o. Imbacha nie jest pozycją sensu stricte naukową i nie wnosi nic orygi
nalnego do myśli teologicznej. Widać to choćby na przykładzie rozdziału poświęconego 
dekretowi „O ekumenizmie” . Może tylko spostrzeżenie autora, że jedną z przyczyn braku 
postępu w kontaktach ekumenicznych są coraz częściej pojawiające się napięcia i polary
zacja postaw wewnątrz poszczególnych wspólnot chrześcijańskich, cechuje pewna świe
żość. Również omawiając deklarację „O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich” 
o. Imbach nie podaje nic nowego ponad to, co już napisali inni teologowie. Bo też nie o re
welacje autorowi chodzi. W swojej książce dokonał on w sposób prosty zarazem komuni
katywny analizy poszczególnych dokumentów soborowych z intencją ukazania, iż nie 
mogą one być źródłem zamętu wśród wierzących, lecz są przede wszystkim pomocą do 
przezwyciężenia ewentualnych trudności wiary.

Bardzo często narzeka się u nas przy różnego rodzaju okazjach na nieznajomość do
kumentów soborowych wśród ogółu polskich katolików, a ekumeniści ubolewają z powo
du niedostatecznej recepcji dekretu „Unitas redintegratio” . Otóż zapomina się przy tym, 
że dokumenty soborowe nie są lekturą łatwą i wymagają pewnego przygotowania teologi
cznego. Stąd też istnieje potrzeba wydawania takich publikacji, jak książeczka o. Imba-
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cha, pomagających szeregowym chrześcijanom w zrozumieniu przesłania Soboru Waty
kańskiego II.

W tym przypadku trzeba podkreślić, iż szwajcarski profesor jest szczególnie predesty
nowany do spełnienia takiej funkcji, jako że ma niewątpliwy dar pisania o trudnych zagad
nieniach teologicznych w sposób syntetyczny i zrozumiały dla tzw. przeciętnego czytelnika. 
Pisząc np. o ekumenizmie nie pominął chyba niczego istotnego i przekonywająco wyjaśnił 
dlaczego sprawa jedności chrześcijan jest tak ważna dla każdego wyznawcy Chrystusa.

I jeszcze mała uwaga. Autor dość obszernego, jak na taką objętość książki posłowia, 
pisząc o osiągnięciach postconcilium w Polsce nie wspomniał nic o ekumenizmie. Czyż
byśmy naprawdą nie mieli się tutaj czym pochwalić?

Antoni Grześkowiak

Dar słowa. Ze starej literatury serbskiej. Wybór i opracowa
nie Aleksander E. Naumow. „Wydawnictwo Łódzkie” , Łódź, 
1985, ss. 376 +16 il.

W przeciwieństwie do serbskiej poezji ludowej, która w Polsce już od początków X IX  w. 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, co zaowocowało sporą ilością przekładów, literatu
ra staroserbska jest u nas prawie zupełnie nieznana. Polscy twórcy emigracyjni, którzy 
najwcześniej zetknęli się z tą twórczością, popularyzowali ją głównie w kręgach zachod
nioeuropejskich, by przypomnieć tu tylko Aleksandra Chodźkę. Już w r. 1858 przygotował 
on i wydał najstarsze żywoty staroserbskie z równoległym przekładem francuskim, biorąc 
zresztą za podstawę nie najlepszą edycję C. Żivkovicia z r. 1794.

Dotychczasowe braki na tym polu rekompensuje nam obecnie w pełni obszerna anto
logia literatury staroserbskiej, obejmująca większe i mniejsze fragmenty 52 utworów z 
X II—XVII w., przygotowana przez A.E. Naumowa, przy współpracy Teresy Wątor-Nau- 
mow i Wandy Kotwiczowej. Antologia, obok swej podstawowej części tekstów przekła
dów zawiera ponadto słowo wstępne autora wyboru, które wprowadza czytelnika w za
gadnienia dziejów narodowego piśmiennictwa serbskiego, krótki słownik biograficzny 
znanych imiennie autorów, zwięzłe informacje o poszczególnych dziełach wraz z krótki
mi objaśnieniami dotyczącymi tłumaczonego tekstu i dwóch bardzo pomocnych dla czy
telnika polskiego słowniczków: częściej cytowanych obrazów biblijnych oraz terminów 
literackich. Ewenementem, jak na Wydawnictwo, które dotąd nie rozpieszczało swych 
czytelników szatą ilustracyjną, jest dołączenie do książki aż 16 barwnych reprodukcji 
wiążących się ogólnie ze sztuką staroserbską.

A.E. Naumow, pragnąc przede wszystkim ukazać rozwój jednorodnej literatury staro
serbskiej, zrezygnował z zaprezentowania tekstów piśmiennictwa serbskiego Przymorza, 
które rozwijało się tam w XI—XH w. w języku łacińskim. Skoncentrował się wyłącznie na li
teraturze staroserbskiej w języku narodowym, która nawiązywała do tradycji piśmiennictwa 
staro-cerkiewno-słowiańskiego. Staroserbskie piśmiennictwo ujawniło się nagle w drugiej 
połowie XD w. (inskrypcje), by stać się odtąd nierozłączną częścią narodowej kultury. Wyro
słe z potrzeb Cerkwii, ściśle związało się również z ideologią i potrzebami państwa Nemani- 
czów. Twórczość ta rozwinęła się wspaniale w okresie trwania i świetności państwa, by na
stępnie podupaść w dobie niewoli tureckiej. Dobór autorów i wybrane fragmenty antologii 
dobrze odzwierciedlają te najważniejsze etapy rozwojowe. Najobszerniejszych wyciągów 
dokonano z dzieł autorów, którzy w istocie wnieśli największy wkład w rozwój piśmienni
ctwa staroserbskiego (św. Sawa, Stefan II Nemanicz, Domentijan, Teodosije, Daniło II, Dy
mitr Kantakuzin itp.). Oczywiście trafność doboru tych, a nie innych fragmentów, w tego ro
dzaju opracowaniach zawsze będzie miała charakter dyskusyjny.
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Autor, mając na uwadze popularyzacyjny charakter publikacji, świadomie zrezygno
wał z wszelkiego balastu w postaci aparatu naukowego. Niepotrzebnie pominięto jednak 
informacje o oryginalnych wydaniach dzieł, z których dokonywano wyboru tekstów. Wy
jaśnienie autora, iż sięgał do rękopisów, jako podstawy przekładu tam gdzie to było mo
żliwe (s. 231), wprowadza też zarazem pewne zamieszanie. Rzecz w tym, że spora część za
bytków piśmiennictwa staroserbskiego posiada świeżo odkryte redakcje, które siłą rzeczy 
nie mogły być uwzględnione w dawnych, a jak dotąd jedynych, edycjach. Stąd też, przy bra
ku oznaczenia tekstów tłumaczonych z podstaw rękopiśmienniczych, u czytelnika, który 
pragnie zapoznać się z oryginałem, w przypadku zauważonych różnic rodzi się pytanie: czy 
są one wynikiem popełnionego błędu w przekładzie, czy odmiennych redakcji rękopisów.

Z zauważonych potknięć autora, które oczywiście w niczym nie pomniejszają warto
ści antologii, a mają znaczenie raczej drugorzędne, kilka wymaga sprostowania. W  po
czątkach X m  w. nastąpił rozpad Bizancjum, a nie jego osłabienie (s. 243). Lazar zginął w 
r. 1389, a nie w r. 1381 (s. 258). To nie Helena Andegaweńska (s. 245) była pierwszą kobie
tą fundatorką, gdyż, jak można domyślać się ze słów Teodosija (Żivot sv. Save napisano 
Domentijan [= Teodosije], ed. Dj. Danicić, U Biogradu 1860 [przedruk anastatyczny Beo
grad 1973]), (s. 39— 40), jakiś żeński monastyr założyła już Anna, żona Stefana Nemanji. 
Niektóre wreszcie ustalenia co do dat panowania lub sprawowania funkcji przez szereg 
osób są dyskusyjne, należałoby więc częściej operować terminami „około” , „przypuszcza
lnie” . Jeśli chodzi zaś np. o patriarchę Jefrema, lata pełnionych przezeń funkcji wyraźnie 
odbiegają od najnowszych ustaleń M.A. Purkovicia (Srpski patrijarsi srednjega veka, 
Düsseldorf 1976, s. 101 i n.).

Wszystkie te drobne potknięcia łatwo będzie usunąć w nowym wydaniu, bo antologia 
niewątpliwie na to zasługuje.

Jan Leśny

Kalendarz żydowski 1985— 1986 (5746), Warszawa, 1985, 
Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w  Polsce, s. 184 
+ XXXII, nakład 5000 egz.

Świat Żydów polskich w chwili wybuchu II wojny światowej stanowiący ok. 10% lu- 
dności Polski już nie istnieje. Spośród ponad 250 tysięcy Żydów zarejestrowanych w Pol
sce w roku 1946 zostało dziś może 2, może 3 procent. Ci, którzy nie wyjechali pod koniec 
lat czterdziestych, emigrowali po roku 1956. Ostatni już exodus Żydów z Polski miał 
miejsce w  roku 1968. Ci, co pozostali tworzą dziś niewielką społeczność, której ponad 
75% to ludzie po 60 roku życia. Po upływie pół wieku od okupacyjnego pogromu liczba 
wyznawców judaizmu w Polsce nie przekracza 2000. Świat Żydów polskich nie zniknął 
jednak całkowicie, życie kulturalne i duchowe Żydów polskich trwa jeszcze, chociaż w 
nieporównywalnie mniejszej skali. Jednym z przejawów tego trwania jest dziąłalność ist
niejącego od 1948 roku Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego w Polsce.

Do roku 1983 Związek wydawał jedynie mały kieszonkowy kalendarzyk. W roku 
1983— 1984 (według żydowskiego kalendarza 5744) po raz pierwszy opublikowano obszer
niejsze wydawnictwo, które obok części kalendarzowej zawierało artykuły z różnych 
dziedzin, dotyczące zagadnień religijnych, kulturowych i historycznych judaizmu i naro
du żydowskiego, a także najważniejsze informacje dotyczące bieżącej działalności Związ
ku (wykaz kongregacji i synagog, władze Związku, cmentarze etc.)

W roku 1985— 1986 (5746) już po raz trzeci Kalendarz Żydowski trafił do rąk czytel
nika w rozszerzonej wersji. Ambicją wydawcy jest przybliżenie nie tylko członkom Zwią
zku (nakład 5000!) kultury zakorzenionej od wieków na ziemiach polskich, pokazanie jej
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cech charakterystycznych, uwarunkowań właściwych tylko dla niej oraz związków tej 
kultury z kulturą polską. Tytułem przykładu wymieńmy ważniejsze opracowania składa
jące się na treść Kalendarza: „Dzieje osadnictwa żydowskiego do końca XIV wieku” 
Hanny Węgrzyniak, „Bóżnice polskie XTV—XVIII w .” Marii i Kazimierza Piechotków, 
druga część opracowania Szymona Datnera „Talmud, wstęp historyczny” (dokończenie z 
poprzedniego rocznika), „Kalendarz żydowski i jego tajemnice” Tadeusza Józefa Michal
skiego, rozważania Zygmunta Hoffmana o szkolnictwie żydowskim „Od chederu do jeszi- 
w y” , „Kultura muzyczna Żydów” Mariana Fuksa, tłumaczony przez Michała Friedmana 
z jidisz szkic Salomona Belisa o Perecu, wreszcie bardzo interesujący artykuł Józefa 
Adelsona „Żydzi w Polsce 1944— 1984” . Ten ostatni szkic obrazujący w sposób konkretny 
i rzeczowy (daty, cyfry, instytucje) najnowsze dzieje Żydów polskich zasługuje na baczną 
uwagę; tematyka w nim poruszona nie gości bowiem zbyt często na łamach polskich pu
blikacji, zabrakło jej nawet w głośnym podwójnym numerze miesięcznika „Znak” 
(nr 339—340) z 1983 roku poświęconego w całości problematyce żydowskiej. Mimo zalet, 
lektura artykułu Adelsona pozostawia uczucie pewnego niedosytu czy nawet zawodu, nieko
niecznie jednak za uczucia te winić należy autora opracowania. A  przecież dzieje Żydów w 
Polsce w czasach najnowszych pełne niedopowiedzeń, niedomówień, przemilczeń — wciąż 
niepokoją. Delikatna materia stosunków polsko-żydowskich, co dobitnie ujawniła polemika 
prasowa po emisji w  Polsce filmu Claude Lanzmanna „Shoah” , wymaga nie wytartych fra
zesów, ale prawdy wydarzeń historycznych, prawdy często zapomnianej lub przemilczanej. 
Dziś wciąż jeszcze wygodniej jest pisać akcentując ludyczny aspekt kultury żydowskiej, tra
dycje, obyczaje, spoglądać na dziewięć wieków współżycia dwu narodów w sposób, który w 
gruncie rzeczy zasłania rzeczywistość, zaciera ostrość konfliktów.

Kalendarz zawiera również stałe pozycje: „Krótką chronologię historii Żydów w Pol
sce i na świecie (tu należałoby zapytać, dlaczego autorzy mord kielecki z 1946 roku kon
sekwentnie nazywają eufemistycznie w każdym kolejnym roczniku Kalendarza „zajścia
mi” podczas gdy funkcjonuje przecież w języku polskim termin o dużej tradycji — „po
grom” , adekwatnie oddający istotę wydarzeń), „Słownik podstawowych terminów i zna
czeń” tłumaczący przeważnie terminy z dziedziny religijnej, których próżno szukać w 
słowniku wyrazów obcych, wreszcie „Mały słownik biograficzny” przynoszący krótkie 
bigramy wybitnych przedstawicieli świata żydowskiego.

Znajdujemy także w Kalendarzu informację dotyczącą działalności powołanej w 
roku 1983 w Warszawie międzynarodowej Komisji ds. Uporządkowania i Konserwacji 
Cmentarzy Żydowskich. Dotychczasowe wyniki działania Komisji nie wydają się być im
ponujące, jednak już sam fakt powstania Komisji napawa pewnym optymizmem, bowiem 
każdy, kto zna choćby jeden cmentarz żydowski gdzieś w Polsce, wie jak trudno nazwać 
cmentarzem grupę kamieni rozrzuconych wśród pól, czy stos potrzaskanych płyt nagrob
nych w gąszczu krzaków. Ocalałe zazwyczaj tylko w szczątkowej formie zabytki żydow
skiej sztuki sepulkralnej są już dzisiaj w większości jedynie szokującym przypomnieniem 
nieistniejącego już świata, a głos kamieni, ostatnich reliktów żydowskiej kultury z dnia 
na dzień jest coraz słabszy.

Zamieszczono także w Kalendarzu informacje o książkach wydawanych w Polsce, 
dotyczących problematyki żydowskiej. Szkoda, że znalazły się w kalendarzu jedynie trzy 
książki. Rocznik mógłby pokusić się o odnotowanie wszystkich ważniejszych pozycji z 
dziedziny, którą się zajmuje.

Starannie wydana na kredowym papierze książka oprócz bogatej treści zawiera 
10 barwnych miniatur Adama Szyka (1894— 1951).

Adam  Sochaczewski
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