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A R T Y K U Ł Y

ALFONS SKOWRONEK

SZLIFOWANIE BASTIONÓW 
KATOLICY I PROTESTANCI 

W ZMAGANIACH O PRAWOWIERNOŚĆ 
Wiek XVI -  Dzisiaj

Dość częste jest dziś wypowiadane spostrzeżenie, z ubolewaniem lub akcen
tem ukontentowania (myśmy przecież wiedzieli/), że ruch ekumeniczny znalazł się 
w impasie, że w dialogach ekumenicznych od lat praktycznie nic się nie dzieje, za 
który to stan autorzy tych diagnoz winą obciążać zwykli zwierzchnictwa 
Kościołów, pomawiając je o nienadążanie za pracą teologów (przez nie przecież 
do dialogów delegowanych), za ociężałość, a nawet za wygaszanie Ducha. 
Z pomówieniami trudno dyskutować, szczególnie gdy formułowane bywają 
przez outsiderów ekumenii, pielęgnujących bezpieczny dystans w stosunku do 
wszelkiego osobistego zaangażowania ekumenicznego.

Solidna robota ekumeniczna nie szuka jednak efektów spektakularnych. Jej 
prace posuwają się do przodu nie tyle horyzontalnie, ile są wierceniami 
drążącymi głębie ekumenicznych złóż, takie zaś poczynania siłą rzeczy wymykają 
się oczom ogółu, szczególnie rzesz w istotnej problematyce ekumenicznej nie 
zorientowanych. Ową cichą, bez rozgłosu wykonywaną pracę, trafnie nazwać 
można, za H. U. von Balthasarem, szlifowaniem bastionów wznoszonych przez 
stulecia przy wyznaniowych twierdzach. O jednym z takich nie rzucających się 
w oczy przedsięwzięć będzie tutaj mowa.

Wspomnijmy po drodze o znamienitym fakcie, też uchodzącym uwadze 
ogółu, że sprawa ekumenii wpisana została do nowego Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, który w Kościele katolickim obowiązuje od roku 1983. Jest to 
wydarzenie niemałej wagi, jeśli zważyć, że prawu kościelnemu z natury rzeczy 
trudniej podążać za charyzmatycznymi erupcjami ruchu ekumenicznego. Dwie 
sprawy zasługują tu na baczniejsze odnotowanie. Po raz pierwszy w historii 
Kościoła ekumenizm, wzgl. ruch ekumeniczny, wpisany^ został w kościelną 
księgę prawa, czyli doczekał się oficjalnej kodyfikacji. Ów akt prawny od
powiada dokładnie istotnej strukturze Kościoła, jaką wyznajemy w Symbolu 
Nicejskokonstantynopolitańskim: wierzymy w „jeden, święty, katolicki i apos-
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tolski Kościół” . Pierwszoplanowej tzw. „nocie” Kościoła przysługuje zatem 
niezaprzeczalne miejsce również w kościelnym ustawodawstwie. Podkreślić 
należy, że soborowy Dekret „Unitatis redintegratio” przejął najważniejsze 
zasady eklezjologiczne Konstytucji o Kościele „Lumen gentium” i zintegrował 
je ze swoimi wywodami, charakteryzując w ten sposób soborową sa
moświadomość Kościoła katolickiego jako katolicką zasadę ruchu ekumenicz
nego. Po wtóre, czego często się nie dostrzega i nie docenia, nowy Kodeks 
otwiera perspektywę wytyczającą określony kierunek ekumeniczny. Podczas 
gdy stary Kodeks (z roku 1917) swe prawodawstwo rozciągał również na 
chrześcijan-niekatolików (por. kän. 12), nowa księga prawa odstępuje od tego 
imperialnego uproszczenia, ograniczając swe normy do wiernych ochrzczo
nych w Kościele katolickim wzgl. do chrześcijan, którzy stali się katolikami 
(kan. 11). To samo odnosi się do małżeństw: nowoskodyfikowane prawo 
małżeńskie dotyczy tylko tych małżeństw, w których uczestniczy 
chrześcijanin-katolik (kan. 1059); pociąga to za sobą tę konsekwencję, że 
małżeństwa chrześcijan-niekatolików normować należy wedle prawodawstwa 
ich Kościoła czy wspólnoty kościelnej. Zrewidowany Kodeks cechuje zatem 
i w tym punkcie wyraźny rys decentralizacyjny.

Punkt ciężkości wszystkich, bardzo zwięzłych zresztą, wypowiedzi Kodeksu 
na temat ekumenii spoczywa jednak na wybitnie programowym zaszeregowaniu 
ruchu ekumenicznego w ramy posłannictwa Kościoła katolickiego. Tym nowym 
spojrzeniem i nową oceną ekumenizmu Kodeks dystansuje się od CIC/1917, 
który w kan. 1325 §3 katolikom surowo zakazywał uczestnictwa w spotkaniach 
i dyskusjach z niekatolikami bez pozwolenia Stolicy Świętej wzgl. miejscowego 
biskupa. Kan. 755 §1 nowego Kodeksu zwierza tymczasem całości kolegium 
biskupów i Stolicy Apostolskiej w szczególności zadanie popierania i kierowania 
ruchem ekumenicznym wśród katolików. §2 tegoż kanonu uwydatnia cel tego 
ruchu: przywrócenie jedności wszystkich chrześcijan.

Tym skąpym aluzjom Kodeksu można zarzucić jedno: w swój wykład nie 
wciągnęły całości wielkiej perspektywy soborowej, wiążąc sprawę ekumenizmu 
tylko z papieżem i z biskupami. W Dekrecie o ekumenizmie natomiast czytamy: 
O odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wierni jak i ich 
pasterze, każdy wedle własnych sił (nr 5). Z jeszcze większą emfazą mówi o tym 
nowe Dyrektorium Ekumeniczne z roku 1993. Znacznie więcej ubolewać należy 
z powodu okoliczności, że Kodeks ani słowem nie wspomina o wymiarze 
ekumenicznym przy omawianiu pasterskiej działalności Kościołów lokalnych 
(np. parafii: kan. 515-552); kazanie: (kan. 762-772); katecheza: (kan. 773-780); 
nauczanie religii: (kan. 804). Podczas jednej z wizyt w Polsce Jan Paweł II 
doniosłym głosem wołał: Ekumenizm należy do pierwszorzędnych zadań duszpas
terskich!

Głośno żałować należy, że fundamentalna dla ekumenizmu myśl o recepcji 
ekumenicznych dialogów nie utorowała sobie wejścia w normy nowego Kodeksu 
Prawa Kanonicznego. Szansa ekumenizmu tkwi przecież głównie w powodzeniu 
wielkiego procesu recepcji dialogów bi- i multilateralnych. Właśnie tutaj urząd 
kościelny, na czele z papieżem i biskupami, musiałby angażować się w sposób 
odpowiedzialny i to jednocześnie na trzech polach: na szczeblu lokalnym 
w parafii, w pionie regionalnym w urzędzie biskupim i na poziomie Kościoła 
powszechnego w urzędzie papieskim.

Aż tyle uwag na przedpolu do właściwego tematu niniejszego szkicu. Są to 
preliminaria o tyle ważne, że podbudowują jeszcze silniej dialogi ekumeniczne, 
ukazując stojące za nimi zwierzchnictwo Kościoła.
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1. Herezja — pojęcie antykwaryczne?

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego herezją nazywa... uporczywe, po przyjęciu 
chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, 
albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją — całkowite porzucenie wiary 
chrześcijańskiej, schizmą — odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub 
utrzymania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo (kan. 751).

Z lekkim przymrużeniem oka mówiąc, herezja1 2 byłaby „lepszą” pozycją od 
apostazji czy nawet schizmy; sprowadzałaby się bowiem „tylko” do tego, że 
wierzący wierzy wybiórczo, czyli nie przyjmuje wszystkich prawd wiary, lecz 
dokonuje zaprogramowanej selekcji. Wiara podobna byłaby tutaj do gmachu, 
z którego powypadały wprawdzie niektóre cegły, co od zewnątrz nawet nie jest 
widoczne, ale cała konstrukcja trzyma się mocno. Takie ujęcie herezji 
zakładałoby jednak punkt wyjścia, według którego pełna wiara stanowi sumę 
pojedynczych prawd nie pozostających z sobą w wewnętrznym związku i na 
których bez uszczerbku dlajej istoty swobodnie przeprowadzać można działania 
dodawania i odejmowania . W rzeczywistości jednak prawdy wiary wzajemnie 
się zazębiają i stanowią tylko rozwinięcie jednego i tego samego podstawowego 
misterium, sprowadzającego się do uczestnictwa w Jezusowym stosunku do 
Boga i to w całej pełni urzeczywistnienia się tej relacji. Wymownym dla naszego 
kontekstu porównaniem posługuje się św. Ireneusz z Lyonu ( +  202), który 
polemizuje z gnostycką sektą walentynianów. Powiada, że z ich manipulacją 
Pismem Świętym ma się tak, jak gdyby ktoś z pięknego obrazu króla, ułożonego 
przez artystę z bezcennych kamieni, zdekomponował ludzką postać monarchy 
poprzez użycie tych samych kamyczków dla ułożenia figury psa lub lisa, a przy 
tym — wskazując na tożsamość tworzywa — obstawałby przy twierdzeniu, że 
w gruncie rzeczy chodzi przecież o piękny obraz króla3.

Cały problem ekumeniczny w teorii i praktyce sprowadzić można zatem do 
zadania — jakże trudnego! — przekładu chrześcijańskich teologii na język 
zrozumiały przez chrześcijan różnych Kościołów. Nie jest bowiem wykluczone, 
iż mamy na myśli to samo, wyrażając jednak rzecz w innym sformułowaniu. 
W mozolnym trudzie translacji odbiegających od siebie języków zdarzyć się 
może sytuacja, że terminologia jednej teologii będzie łatwiejsza i bardziej 
zrozumiała od pojęciowości stosowanej w innej teologii. Szkolnym przykładem 
może być matematyka: operowanie systemem cyfr arabskich jest zabiegiem 
nieporównanie łatwiejszym od systemu rzymskiego, mimo iż prawdziwie 
i bezbłędnie liczyć można w układzie jednym i drugim. W naszym zagadnieniu 
kapitalne znaczenie miałoby na przykład gruntowne i owocne przemyślenie 
następujących tekstów biblijnych: Mt 7,3-5 (belka we własnym oku, którą 
usunąć trzeba w pierwszej kolejności); Mk 9,38-40 łącznie z Mt 12,30 (tkwienie 
w Chrystusie jako jedynie decydujące kryterium wspólnoty kościelnej); Dz 10,47 
(w kwestii gościnności eucharystycznej).

1 W klasycznej grece rzeczownik hairesis (od czasownika hairein) oznacza a. branie, zabranie, 
zdobycie; b. wybór lub możliwość wyboru; c. dążność, pragnienie czegoś, skłonność; d. zamierzoną 
dążność lub postanowienie. W całej skali znaczeniowej zawsze wybija się moment działania i osobistej 
decyzji. Por. L. Coenen (Hg.), BegrifTslexikon zum Neuen Testament, Wuppertal 1979, 282n.

2 Pierwszy Sobór Watykański wyraźnie mówi o powiązaniu tajemnic, bądź dzięki analogii 
z rzeczami, które ( rozum) poznaje w sposób naturalny, bądź dzięki powiązaniu tajemnic z sobą i z celem 
ostatecznym człowieka (BF 161).

3 Por. P. Knauer, Der Glaube kommt vom Hören, Bamberg 1986, 178n.
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2. Inicjatywa Jana Pawia II

W czasie swej pierwszej wizyty w Republice Federalnej Niemiec (listopad 1980) 
Jan Paweł II na spotkaniu z przedstawicielami chrześcijan ewangelickich podniósł 
naglącą potrzebę przedyskutowania i rozwiązania takich problemów, jak ekume
niczne nabożeństwa w niedziele, wspólnota eucharystyczna i kwestia małżeństw 
mieszanych. Wspólna Komisja Ekumeniczna (=  WKE), która ukonstytuowała 
się bezpośrednio po tym spotkaniu, doszła do wniosku, że tych praktycznych 
problemów nie sposób rozwiązać bez uprzedniego rozpracowania węzłowej 
problematyki teologicznej. Uwaga skoncentrowała się na samym źródle historycz
nych kontrowersji: na potępieniach, jakimi w XVI wieku Kościół katolicki 
i Kościoły protestanckie wzajemnie się obrzucały. Zapewne nie każdy teolog wie 
o tym, że Sobór Trydencki (1545-1563) w sumie zartykułował 130 anatem 
przeciwko nauczaniu reformatorów. Była to oczywiście reakcja, płacąca pięknym 
za nadobne, na potępienia ciskane stronie katolickiej przez protestantów.

Gwoli ścisłości trzeba tu jednak uczynić pewne znaczące rozróżnienie. 
Reformacyjne Pisma Wyznaniowe usiłowały pozytywnie wyłożyć własne nau
czanie jako przepowiadanie jednej pierwotnej prawdy Ewangelii zgodnie 
z Pismem Świętym; język często ostry i agresywny służyć miał uprofilowaniu 
własnej nauki. W uchwałach Soboru Trydenckiego natomiast chodziło o za
kwestionowanie i odrzucenie błędnych nauk reformatorów dla obrony pozycji 
katolickich. I stąd na pierwsze miejsce wysuwają się formalne anatemy, 
potępiające tych, którzy obstają przy określonych zdaniach, przez Kościół 
katolicki uznanych za fundamentalnie błędne. Tak czy owak, potępienia rzucane 
przeciwko sobie przez obie strony znajdują się w tekstach o charakterze wysoce 
zobowiązującym. W swym brzmieniu po dziś dzień zachowały swe fundamental
ne znaczenie. Pastorzy ewangeliccy ordynowani są w oparciu o Pisma Wy
znaniowe, moc zobowiązującą posiadają one przy wprowadzaniu w urzędy 
synodalne i w kierownictwo Kościołów — jak i odwrotnie: urzędy i organy 
w Kościele katolickim też są zakotwiczone w postanowieniach Trydentu.

Język, jakim wówczas operowano, nie należał do gatunku mowy salonowej; 
po jednej i drugiej stronie panowało raczej bezprzykładne grubiaństwo. Jak by 
nie było, w sposób uroczysty wygłoszono w tamtym okresie mnóstwo potępień, 
które po dziś dzień nie zostały uchylone czy odwołane.

Owocem czteroletniej pracy WKE (1981-1985) jest pokaźny 200 stronic 
książki liczący dokument4. Dzieło grupy czołowych, i w imieniu swoich 
Kościołów pracujących teologów, w nowym oświetleniu ukazuje zapiekłe w XVI 
wieku spory wokół wszystkich zagadnień wówczas tak newralgicznych, jak 
usprawiedliwienie (wiara — chrzest — pokuta), sakramenty (w ogólności, 
a w szczególności Wieczerza Pańska) i urząd posługi w Kościele (łącznie 
z eklezjologicznymi założeniami problemu Pisma Świętego i Tradycji). Rezultat 
osiągniętych konwergencji jest iście zaskakujący: Wzajemne szesnastowieczne 
potępienia, skoncentrowane wówczas w zagadnieniu usprawiedliwienia i kwes
tiach pochodnych, nie dotykają dzisiejszych chrześcijan ewangelickich i katolic
kich, a po części nie obciążały także polemizujących ze sobą stron w okresie 
Reformacji. Kościoły naszych czasów stają wobec tego w obliczu nowej sytuacji:

4 K. Lehmann — W. Pannenberg (Hg.), Lehrverurteilungen — kirchentrennend? I. Rechtfer
tigung, Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute. Freiburg 1986. Oddzielne tomy 
zawierają materiały dokumentacyjne: Lehrverurteilungen — kirchentrennend? II. Materialien zu den 
Lehrverurteilungen und zur Theologie der Rechtfertigung. Freiburg Br. 1989; III. Materialien zur Lehre 
von den Sakramenten und vom kirchlichen Amt, Freiburg Br. 1990.
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nie ma już więcej powodów do wzajemnego zwalczania się, nadszedł czas 
wzajemnego wsłuchania się w siebie, który to proces prowadzonego od wielu lat 
nasłuchu nie wyeliminował wprawdzie wszystkich różnic, wykazał jednak, że 
odmienne ujęcia problematyki teologicznej nie mają już więcej charakteru 
dzielącego nasze Kościoły.

Osiągnięte przez WKE zbliżenia nie byłyby możliwe bez wieloletnich dwu- 
i wielostronnie prowadzonych dialogów ekumenicznych, z ich licznymi konwer
gencjami, a nawet konsensami5, które obecny dokument WKE podnosi niejako
0 jeden szczebel wyżej i o niejedno je uzupełnia. Decydujący jest jednak moment, 
że tutaj wzrok skierowany zostaje w sposób systematyczny i programowy na 
wiążące teksty Reformacji i Soboru Trydenckiego i wartościuje je z gruntu od 
nowa. Raport końcowy zamykający tom zwraca się do Niemieckiej Konferencji 
Biskupów i do Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD) o zajęcie 
stanowiska wobec tego historycznego dokumentu. Dla katolika jest sprawą 
ewidentną, że ostatnie słowo w kwestii o randze dogmatycznej należy do papieża
1 kolegium biskupów, zwłaszcza gdy zbierają się na soborze. Ale i biskupi, 
pojedynczo i jako członkowie konferencji episkopatów, pełnią przecież obo
wiązki związane z autentycznym Urzędem Nauczycielskim; ich orzeczenia nie są 
wprawdzie nieomylne i nie należą do obszaru specyficznie dogmatycznego, 
wierni winni jednak okazywać posłuszeństwo rozumu i woli nauce, którą głoszą 
(por. kan. 752 KPK). Głosowi biskupów niemieckich przypadnie zatem ważka 
rola w nowej ocenie nauczania z wieku XVI.

Jeszcze bardziej złożona jest sprawa recepcyjnych kompetencji po stronie 
EKD, czyli Ewangelickiego Kościoła Niemiec. Odpowiedź artykułować można 
tu tylko w formie pytań: Czy Rada EKD może odnośną decyzję podjąć 
niezależnie od Kościołów krajowych i ich synodów? Pytanie bardziej zasadnicze 
brzmi: Kim dla katolików jest właściwie partner ewangelicki i w jakich to 
tekstach doktrynalnych wyraża się tożsamość jego wiary? Szesnastowieczne 
Pisma Wyznaniowe występują, jak wiadomo, w swej wersji luterskiej i refor
mowanej, i jako takim różny przysługuje im walor zobowiązywania i rozmiesz
czenia akcentów. Na te i inne.pytania odpowiedzieć będą musieli sami 
ewangelicy6.

Na tym miejscu pragniemy zinwentaryzować i sparafrazować rezultaty 
osiągniętych w wymienionym dokumencie konwergencji, co stanowić może 
drobny przyczynek do pogłębienia naszej rodzimej świadomości ekumenicznej. 
Istotne są różnice dzielące katolików od innych Kościołów. Niestety, zarówno 
polscy chrześcijanie ewangeliccy jak i katoliccy mają w tej sprawie rozeznanie 
raczej bardzo mgliste7. Ku rozjaśnieniu takich dezorientacji podążają właśnie

5 O tych osiągnięciach por. K. Karski, Dążenia ekumeniczne we współczesnym kwiecie, Warszawa 
1986, A. Skowronek, Światła ekumenii, Warszawa 1984; tenże, Odkrywanie jedności, Warszawa 1988.

6 Por. W. Löser, „Lehrverurteilungen — kirchentrennend?” Überlegungen zu einer kirchlichen 
Rezeption des Dokuments..., „Catholica” (1987) 179n.

7 O wspólnych osiągnięciach epokowych wręcz dialogów ekumenicznych naszych dni informuje 
się natomiast w naszym kraju w sposób mniej niż dostateczny. W obiegu są nawet wznawiane 
i powielane a przestarzałe schematy myślenia wybitnie anty konfesyjnego. Dla przykładu: Wydawnic
two „Zwiastun” opublikowało w roku 1986 (!) rodzaj ewangelickiego katechizmu, z którego 
„zimnowojenne” wręcz sformułowania w odpowiedzi na pytanie 36 „Dlaczego nie jesteśmy 
katolikami?” nie kwalifikują się do zacytowania. Podobne „laurki” wić można by naturalnie sięgając 
do publikacji „katolickich”; dokonuje tego, w sposób oczywiście niepełny, ks. St. C. Napiórkowski, 
Ekumeniczny wymiar myślenia soborowego w polskich katolickich podręcznikach teologicznych 
i katechizmach, w: W. Hryniewicz, P. Jaskóła (red.), Święta tajemnica jedności, Lublin 1988, 129-140.
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intencje WKE. Informacja i formacja ekumeniczna wiernych wszystkich 
Kościołów posiada ogromne znaczenie dla recepcji zbliżeń i uzgodnień 
osiąganych na wyższych szczeblach. Doświadczenie pokazuje dowodnie, że 
ignorancja w kwestiach zasadniczych łatwo prowadzić może do arogancji.

Uwagę naszą skupimy na ogólnej części ustaleń WKE, które sprowadzają się 
do siedmiu fundamentalnych punktów zastarzałych kontrowersji, obecnie 
przezwyciężonych. Wyliczymy je po kolei, by następnie wskazać na zarysowane 
możliwości ich pokonywania. Przedtem słów kilka o metodzie prac Komisji.

3. Argumentacja i przegląd zagadnień

Członkowie Komisji teologicznej zadali sobie niebagatelny trud przeeg
zaminowania wszystkich kanonów Soboru Trydenckiego o usprawiedliwieniu 
w myśl następującego katalogu pytań: a. Przeciwko komu lub czyjemu 
nauczaniu wymierzony został odnośny kanon? b. Czy dany kanon uchwycił 
istotę stanowiska protestanckiego? c. Czy dotyczy on doktryny Kościołów 
Reformacji głoszonych jeszcze dzisiaj? d. Jeżeli tak, jaki jest zakres i ranga tego 
aktualnego nauczania?

Z tym schematem pytań przystąpiono do zbadania reformacyjnych Pism 
Wyznaniowych. Fundamentalny schemat rozdziału o usprawiedliwieniu za
prezentowano w perspektywie siedmiu problemów szczegółowych: zepsucie 
ludzkiej natury po grzechu pierworodnym; pożądliwość; bierna postawa 
człowieka; usprawiedliwienie „zewnętrzne” czy „wewnętrzne”?; „sama wiara” 
a dobre uczynki; pewność zbawienia; zasługa.

Drugi rozdział omawia ogólną naukę o sakramentach, a następnie po
szczególne sakramenty: Eucharystię (Wieczerzę Pańską); bierzmowanie (konfir
mację); namaszczenie chorych; małżeństwo. Rozdział trzeci traktuje o urzędzie 
duchownym w Kościele: jego pojęciu i ustanowieniu, o sakramentalności 
ordynacji, o strukturze tego urzędu i jego sukcesji i wreszcie o papiestwie. Całość 
studium zamyka blok materiałów dotyczących ośmiu głosowań, których wyniki 
zmierzają nieomal ku jednomyślności. Jeżeli zważyć, że dyskutowane zagad
nienia przez całe wieki stanowiły „gorące żelazo” na kowadle interkonfesyjnych 
kontrowersji, wtedy przebieg tych głosowań jest prawdziwym ewenementem. 
Następują rejestry członków WKE oraz raport końcowy sporządzany z myślą 
o kierownictwach obu Kościołów, od których w niemałym stopniu będzie zależał 
proces recepcji tego ważnego dokumentu.

Wszystkie sądy zawarte w dokumencie WKE zgrupować można wokół trzech 
typów rozumowania.

a. Wzajemne potępienie niejednokrotnie sprowadzało się do niezrozumienia 
tego, co miał na myśli przeciwnik. Tutaj zwykle rodziły się nieporozumienia. 
Można to unaocznić na jednym z wielu klasycznych przykładów. Reformatorzy 
z gruntu odrzucali katolickie nauczanie o Mszy świętej jako ofierze — o ile 
wówczas w ogóle mówić można było o nauce Kościoła na ten temat. Uważali, że 
katolicy mówiący o Mszy świętej pomniejszają przez to wartość Jezusowej ofiary 
na krzyżu, albowiem Msza święta, ustanawiana „dodatkowo” obok ofiary 
krzyża oznaczać może tylko jedno: że historyczna ofiara na Golgocie nie 
wystarcza dla odkupienia ludzkości i stąd musi być uzupełniana i powtarzana8. 
Jest więc Msza święta największym bałwochwalstwem i największą obrzyd
liwością, jak mówi Katechizm Heidelberski z roku 1563.

o
Lehrverurteilungen, 89nn.
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Strona katolicka poczuła się tutaj z gruntu niezrozumiana. Przy ówczesnym 
stanie wiedzy teologicznej nie potrafiła jednak wyrazić na sposób zrozumiały 
tego, co dzisiaj jest sprawą jasną i to zarówno w oficjalnym nauczaniu Kościoła 
jak i w teologii: że wierni, uczestnicząc w Mszy świętej i wspominając pamiątkę 
męki i śmierci Jezusa Chrystusa, w sposób subiektywny przyswajają sobie to, co 
obiektywnie dokonało się raz na zawsze i niepowtarzalnie na krzyżu. Ofiara 
krzyża nie jest powtarzana, ale zostaje uobecniona sakramentalnie, to znaczy 
w znakach uczty. Ku usprawiedliwieniu reformatorów dodajmy, że obiegowe 
wówczas teorie teologiczne mówiły rzeczywiście o tym, że Msza święta jest 
powtórzeniem, ponowieniem, kontynuowaniem czy odnowieniem ofiary Kal
warii. Po usunięciu tych nieporozumień ówczesne potępienia stają się bezprzed
miotowe.

b. Metodyka dokumentu WKE podnosi następnie okoliczność, że wzajemne 
potępienia w XVI wieku miały swe realne uprawnione punkty oparcia. Dzięki 
nowym i pogłębionym studiom nad określoną problematyką partnerzy dialogów 
wzajemnie sporo się douczyli. Nauczyła się przy tym szczególnie dużo teologia 
katolicka, tak że kierowana wtedy pod jej adresem krytyka dziś nie może być 
więcej podtrzymywana. Nasz dokument posługuje się chętnie wyrażeniem, 
według którego ówczesny przeciwnik dzisiaj jawi się w nowym świetle.

Typowym przykładem wymienionego mówienia obok siebie może być 
namiętnie wówczas prowadzona dyskusja wokół sakramentu nazywanego 
w tamtych czasach „ostatnim namaszczeniem”9. Reformatorzy twierdzili, że 
sakramentu tego nie ustanowił Chrystus. Z rytu funkcjonującego w pierwotnym 
chrześcijaństwie jako modlitwa nad chorymi Kościół katolicki uczynił „sak
rament dla umierających” , a ponadto u początków ryt namaszczenia chorych 
sprawowany był przez „starszych” ; ograniczenie jego szafarstwa do jednego 
kapłana stanowi zatem niebiblijną innowacją.

Również i to wszystko widzimy dzisiaj w nowym świetle. Zbadano 
mianowicie dokładniej historię tego sakramentu. Na nowo oświetlono 
znaczenie charyzmatów, a tym samym dar uzdrawiania chorych. Przede 
wszystkim zaś, dzięki Drugiemu Soborowi Watykańskiemu i dzięki pa
pieżowi Pawłowi VI, odnowieniu uległa teologia i praktyka namaszczenia 
chorych. Nastąpiła zwrotna refleksja nad biblijnym i wczesnochrześci
jańskim ujęciem tego rytu. Obok czynności nałożenia rąk i namaszczenia 
w centrum uwagi znalazła się „modlitwa wiary” . Całość rytu kieruje się ku 
wsparciu chorego w sprostaniu uciążliwościom choroby. Z sakramentu 
umierających znów uczyniono rzeczywisty sakrament chorych. W kwestii 
szafarstwa żywo dyskutuje się dzisiaj możliwość rozszerzenia tej władzy na 
przykład na diakonów, a już Sobór Trydencki nie wyklucza rozwiązania, by 
obok kapłana jako właściwego szafarza w sprawowaniu tego sakramentu 
mogli uczestniczyć także inni wierni.

c. Po rozproszeniu nieporozumień i uznaniu prawa do usprawiedliwionej 
krytyki trzeci typ rozumowania uwypukla fakt, że również po wykonaniu 
tych dwu zabiegów w obu Kościołach będą trwały i nie przestaną funkc
jonować ujęcia różne, a nawet przeciwstawne i to z reperkusjami w samej 
praktyce. Ale w wyniku intensywnie od lat prowadzonych dialogów ekumeni
cznych wszystkie te problemy tak dalece utraciły na wadze i znaczeniu, iż 
w rzeczywistości nie może więcej być mowy o przeciwieństwach dzielących 
nasze Kościoły.

9 Tamże, 133nn.
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Znamiennym problemem na tej płaszczyźnie rozważań mogą być przeciw
stawne ujęcia w pojmowaniu małżeństwa10 11: czy mianowicie należy ono do 
porządku stworzenia i doczesności (reformatorzy), czy do porządku zbawienia 
(katolicy). Z ewangelickiego punktu widzenia małżeństwo, wywodzące się 
z porządku stworzenia i służące utrzymaniu ludzkiego gatunku, może być 
określone jako „sprawa świecka” i „stan świecki” , przy czym regulacja związana 
z jego sprawami należy do zakresu prawa cywilnego. Tak pojmowane 
małżeństwo nie jest więc sakramentem, ponieważ w odróżnieniu od sak
ramentów Nowego Przymierza ustanowione zostało już łącznie ze stworzeniem 
i ponieważ związana z nim Boża obietnica nie odnosi się do zbawienia Nowego 
Przymierza, lecz do sprostania zadaniom życia doczesnego. Czy w tak zaryso
waną naukę o małżeństwie celuje potępienie Soboru Trydenckiego? Odpowiedź 
na to pytanie zależy od znaczenia przypisywanego pojęciu „sakrament” . 
Niemniej teologowie ewangeliccy i katoliccy z satysfakcją spoglądać już mogą na 
wspólne osiągnięcia: np. rozważanie małżeństwa jako przymierza w jego relacji 
do przymierza Boga z ludźmi w Jezusie Chrystusie; interpretacja pneumatologi- 
czna, przy czym i w katolickiej koncepcji teologia małżeństwa podlega i ulega 
dalszym wyjaśnieniom.

Osobne zagadnienie to sprawa rozwodów. Również w stanowisku ewangelic
kim małżeństwo jest zawierane na całość życia, a rozwód w sposób zasadniczy 
kieruje się przeciwko woli Bożejn. Za rozwiązalnością małżeństwa przemawiają 
mimo to następujące racje: wiarołomstwo małżeńskie stosownie do klauzuli M t 
5,32 i 19,19, złośliwe opuszczenie przez partnera, tzw. przywilej Pawłowy, 
okrucieństwo oraz definitywna odmowa tzw. powinności małżeńskich. 
Możliwość nowego związku małżeńskiego istnieje jednak tylko dla strony 
niewinnej; ewangelicy argumentują odwołaniem się do Rz 7,Inn i IKor 7,8n, że 
w tych wypadkach rozwiązanie małżeństwa równa się śmierci12.

W odniesieniu do obecnego stanu rzeczy nauka ewangelicka i katolicka 
zgodne są co do tego, że rozwód małżeński w żadnym wypadku nie może 
stanowić sposobu normalnego rozwiązywania zagadnienia, ponieważ 
małżeństwo zawierane jest na całość trwania życia. Więź małżeńską utrzymać 
należy również w sytuacjach kryzysu; odwoływanie się w tych wypadkach do 
Bożego miłosierdzia w zasadzie nie może otwierać drogi do praktyki szerokiej 
wykładni prawa. Obie strony zgadzają się i w tym, że istnieją sytuacje, kiedy to 
dalsze małżeńskie współżycie nie jest więcej możliwe. Z tego faktu wysnuwają 
jednak odmienne wnioski, ponieważ nauka katolicka nie dopuszcza rozwodu, 
lecz zezwala jedynie — przejściowo lub trwale — na separację od stołu i łoża13. 
Mamy tu więc do czynienia ze stanowiskami ujmującymi na swój sposób 
centralne aspekty małżeństwa (zasadniczą nierozerwalność — faktyczną reali
zację intensywnej wspólnoty życia). Tu i tam wyłaniają się zróżnicowane aporie: 
ani rozwód, ani separacja nie jest rozwiązaniem zadowalającym: po jednej 
stronie rodzi się wrażenie, jakoby nierozerwalności nie traktowano z dostateczną 
powagą, po drugiej stronie zakwestionowaniu ulega fundamentalna trwałość 
małżeństwa, skoro faktycznie dopuszczona zostaje separacja.

Potoczny i na kilku przykładach zilustrowany typ rozumowania ukazuje 
powagę, z jaką partnerzy tego dialogu ekumenicznego podchodzili do nie-

10 Tamże, 141nn.
11 Tamże, 153.
12 Tamże.
13 Tamże, 154.
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rozwiązalnych dotąd zagadnień. Wykonano na tym odcinku ogromną część 
solidnej roboty. Już z tego, co powiedziano powyżej w niniejszej parafrazie, 
wynika, że teologowie, którzy ten tekst wypracowali, są mężami trzeźwymi. 
Umieją rozróżniać, stawiać i rozkładać akcenty i są dalecy od uogólniania sądu, 
według którego wszystko już jest jasne, a całe pole rozległej problematyki 
oczyszczone. Przed oczami nieustępliwie mają dwie rzeczy: że określone 
szesnastowieczne potępienia nie dosięgają więcej dzisiejszych partnerów dialogu 
i chrześcijan obu Kościołów oraz że pozostające różnice nie muszą pociągać za 
sobą skutków rozdzielających nasze Kościoły, że Kościoły te mogą z sobą 
współżyć i współpracować i to współistnieć coraz ściślej aż do dnia uzyskania 
pełnej jedności.

Nie sposób oddać w tym szkicu niezwykłego i barwnego spektrum poruszo
nych w dokumencie szczegółów. Dotychczasowy przegląd zagadnień z lekka 
zaledwie wyakcentował niektóre sprawy dotąd sporne i to na marginesie 
metodycznego schematu obranego przez uczestników cztery lata trwającego 
dialogu. O sprawie urzędu i papiestwa — najważniejszym i najtrudniejszym 
przedmiocie kontrowersji — powiemy słowo przy końcu tych refleksji. Obecnie 
poświęcimy więcej uwagi zagadnieniu centralnemu, którego rozwiązanie rzutuje 
i będzie determinowało wszystkie pozostałe szczegółowe problemy ekumenicz
nych dialogów.

4. Usprawiedliwienie grzesznika

’’Usprawiedliwienie grzesznika” to zwornikowy i najbardziej zapalny punkt 
wszystkich historycznych nieporozumień, kontrowersji i namiętnych polemik. 
Wokół tego problemu, dotyczącego zbawienia duszy ludzkiej, roziskrzyła się 
zawierucha Reformacji. Dla niejakiego przynajmniej zrozumienia wzajemnych 
anatem Reformacji i Soboru Trydenckiego uprzytomnić sobie trzeba niepokoje 
i lęki, jakie trawiły ludzi kończącego się średniowiecza i u zarania ery 
nowożytnej14. Duchową kondycję człowieka w przeddzień Reformacji celnie 
scharakteryzować można uciekając się do diagnozy o syndromie strachu, 
z którym ówczesny człowiek ustawicznie był konfrontowany w obliczu sił 
nieokiełznanej przyrody i grasujących epidemii, wobec których właściwie był 
bezbronny. Wszystkie te lęki zdominowane były jednak przez strach graniczący 
z przerażeniem na myśl o potępieniu, o karach czyśćca i piekła. Można by w tym 
miejscu sformułować niepokojące a retoryczne pytanie: czy iskra tego świętego 
i zbawczego zalęknienia nie powinna przeskoczyć na nas dzisiejszych, gdy 
uprzytomnimy sobie bezprzykładną powagę, z jaką ludzie schyłku średniowiecza 
przeżywali Boga, Jego odkupienie grzesznika przez Jezusa Chrystusa, a także 
nadciągający sąd Boży? Człowiek ówczesny posiadał żywą świadomość swej 
osobistej grzeszności. Papież Pius XII dla naszych czasów sformułuje 
następującą diagnozę: największym grzechem człowieka dzisiejszego jest utrata 
świadomości grzechu. Dla Marcina Lutra pytanie egzystencjalne, z którym 
zmagał się przez całe swe życie, brzmiało: jak zyskam sobie Boga miłosiernego? 
(Wie kriege ich einen gnädigen Gott?).

W zagadnieniu usprawiedliwienia grzesznika chodzi o trzy kręgi tematyczne: 
o problem Boga jako sędziego, o zagadnienie sprawczości odkupienia dokonane
go przez Jezusa Chrystusa i o sprawę właściwej oceny ludzkich wysiłków wokół

14 Por. H. J. Urban, Hinführung zur Problematik, w: Handreichung für Erwachsenenbildung, 
Religionsunterricht und Seelsorge zum Thema: Lehr Verurteilungen — kirchentrennencP., Paderborn 
1988, 24nn.
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własnego zbawienia. Pod ciśnieniem tej trójczłonowej problematyki Luter się 
uginał. Oto jeden z rysów jego obrazu Boga: Od dzieciństwa byłem tak 
przyzwyczajony, że bladłem i doznawałem przerażenia, gdy tylko słyszałem, iż ktoś 
wypowiadał imię Chrystusa; albowiem nie wpojono mi niczego innego, jak tylko to, 
bym uważał Go za surowego i pełnego zapalczywości sędziego15. Stan para
liżującego strachu przeżył Luter podczas swej Mszy świętej prymicyjnej (1507), 
którą w czasie kanonu, do głębi poruszony wielkością majestatu Boga, chciał 
przerwać i zbiec od ołtarza. Później powie, że pobyt w klasztorze nauczył go tylko 
jednego: Nadziei na odpuszczenie grzechów i na zbawienie mocą własnych 
uczynków16 17. Taka też była postawa przeciętnego chrześcijanina epoki nacecho
wanej istną gonitwą i współzawodnictwem w zdobywaniu „dobrych uczynków” 
i stosowaniem najróżnorodniejszych wręcz trików i chwytów dla pozyskania 
sobie Bożej przychylności i łaskawości.

W tej patetycznej dla życia duchowego sytuacji Luter dokonuje swego 
słynnego reformacyjnego odkrycia. W przedmowie do pełnego wydania swych 
dzieł (1545) pisze: I  wtedy to Bóg nade mną się zmiłował. Bez przerwy 
przemyśliwałem dzień i noc, aż wpadłem na kontekst słów, mianowicie: w Ewangelii 
fbowiem objawia się sprawiedliwość Boża..., jak jest napisane: a sprawiedliwy 
z wiary żyć będzie*; wtedy to zacząłem sprawiedliwość Bożą rozumieć jako taką 
sprawiedliwość, przez którą * sprawiedliwy żyje jako z Bożego daru, to znaczy *z 
wiary*, i zauważyłem, że należy to pojmować następująco: w Ewangelii * objawia się 
sprawiedliwość Boża*, mianowicie tak zwana sprawiedliwość *bierna*, to znaczy: 
przez którą Bóg usprawiedliwia nas ze swej łaski miłosierdzia przez wiarę, jak to 
jest napisane: * sprawiedliwy z wiary żyć będzie*. I  oto teraz poczułem się z gruntu 
nowo narodzony; otwarły się przede mną bramy; wszedłem do Raju. I  wtedy 
natychmiast całe Pismo Święte ukazało mi swe nowe oblicze. Od tego momentu 
myślą przebiegłem księgi Pisma Świętego, jak je miałem w pamięci, i znalazłem ten 
sam sens również na innych miejscach:1.

Konkludując możemy powiedzieć, że istota teologicznej intuicji Marcina 
Lutra sprowadza się do stwierdzenia wiary, że zgodnie z myślą przewodnią św. 
Pawła człowiek swoje zbawienie otrzymuje w darze z absolutną darmowością 
płynącą z Bożej dobroci i miłosierdzia. Zbawienie to w żadnym wypadku nie jest 
rezultatem dobrych uczynków człowieka i ludzkich zabiegów. Usprawiedliwiony 
staje się człowiek dzięki wsłuchaniu się w słowo Boże i wierze w Boże 
miłosierdzie.

„Rewolucyjne” odkrycie Marcina Lutra nie jest tymczasem, jak się okazuje, 
niczym nowym, lecz stanowi również naukę katolicką poświadczaną poprzez 
wszystkie stulecia chrześcijaństwa. Dodać i przyznać jednak trzeba, że w przed
dzień Reformacji — a poprzedziło ją stulecie głębokiego upadku scholastyki 
— nauka ta uległa wielkiemu zaciemnieniu, a nawet poszła w zapomnienie. 
W praktykę kościelną szerokim nurtem wdarło się natomiast to, co było po 
prostu zaprzeczeniem nowoodkrycia Lutra. Wystarczy przypomnieć bolesną 
sprawę odpustów oferowanych do nabycia za pieniądze. Ludziom zapamiętałym 
w zdobywaniu dobrych uczynków zasługujących na zbawienie reformatorzy 
zdecydowanie przeciwstawiali potrójną maksymę: tylko przez wiarę {sola fide)

15 Ich wurde von Kindheit auf so gewöhnt, dass ich erblassen und erschrecken musste, wenn ich den 
Namen Christi auch nur nennen hörte: denn ich war nichts anders unterrichtet, als dass ich ihn für einen 
strengen und zornigen Richter hielt. WA III 719.

16 WA 40 III 719.
17 WA 54, 186.
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człowiek zostaje usprawiedliwiony i obok niej nie istnieje inna droga zbawienia; 
tylko przez Chrystusa {solo Christo) osiągamy zbawienie, a nie poprzez 
dodatkowe instytucje kościelne; samo Pismo Święte {sola Scriptura) stoi na 
straży i zabezpiecza dwa pierwsze „tylko” , albowiem w kwestii ludzkiego 
zbawienia żadnej zgoła roli nie mogą odgrywać ludzkie tradycje czy stanowienia.

Za tymi dziś ewidentnymi stwierdzeniami czaiły się jednak wówczas dwie 
niebagatelne obawy, jakie i dzisiaj tu i tam dają o sobie znać. Po stronie 
reformatorów podnosiło się zaniepokojenie, że ich podstawowa teza — która, 
jak się okazuje, należy i do skarbca wiary katolickiej — a wedle której tylko sam 
Bóg w swoim miłosierdziu usprawiedliwia grzesznika, w Kościele rzymskim 
ulega niedopuszczalnemu skrzywieniu i nawet perwersji, który to Kościół 
rzekomo głosi, iż obok wiary do zbawienia potrzebne są ludzkie dobre uczynki 
i to jako nieodzowny jego warunek; że obok jednego Pośrednika Jezusa 
Chrystusa w procesie usprawiedliwienia ustanowione zostają inne instytucje 
i osoby (z papieżem na czele) oraz iż obok Pisma Świętego jako jedynej instancji, 
której winniśmy posłuszeństwo, usytuowane zostają jeszcze i tradycje ludzkie.

Inny rodzaj obawy funkcjonować zaczął po stronie katolickiej. Skrajnie 
wyeksponowana triada powyższych redukcji w istocie rzeczy prowadzić może do 
relatywizacji Kościoła i jego urzędu posługi, relatywizować może sakramenty na 
rzecz głoszonego słowa, a wreszcie dewaloryzować wartość etycznych wysiłków 
chrześcijanina (dobre uczynki). I nic dziwnego, że Rzym i teologia katolicka 
zareagowały tu z ogromną alergią. Przeciwko reformatorom Kościół głosił 
naukę — na Soborze Trydenckim w ogólnych zarysach się zaznaczającą, 
a później rozwijaną coraz wyraźniej aż po oba Sobory Watykańskie18 — że 
zbawienie dokonuje się przez Chrystusa w Kościele, wychodząc z założenia, że 
Kościół ze swymi strukturami (urząd apostolski) i ze swymi autorealizacjami 
(przepowiadanie słowa Bożego i sprawowanie sakramentów) wcale nie jest 
aneksem wepchniętym pomiędzy Boga i ludzi. Przeciwnie — sam Kościół jest 
rezultatem Bożego dzieła zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Z Jego 
to słowa i dzieła, życia i śmierci wyrasta Kościół. Tak rozumiany Kościół zawsze 
działa z mocy Pana, jak Pan działa z mocy Ojca. Zwrócić też trzeba uwagę na to, 
że Bóg w stosunku do człowieka nie działa poprzez samo tylko słowo, lecz 
poprzez Słowo Wcielone, czyli inaczej: Bóg posługuje się jako narzędziem 
usprawiedliwienia grzesznika całą rzeczywistością człowieka z wszystkimi jej 
odniesieniami i kontekstami. Kościół jawi się tutaj jako Prasakrament 
w pośrednictwie zbawienia. Jeżeli więc Kościół jest swego rodzaju przestrzenią 
przez Boga samego wytworzoną dla sprawiania w świecie zbawienia, wtedy 
usprawiedliwienie grzesznika jest ze swej najgłębszej istoty wydarzeniem eklez
jalnym. Okazuje się to już w prostym do zaobserwowania fakcie, że przepowia
dane w Kościele słowo Boże bezpośrednio prowadzi do wiary, a takie sakramen
ty, jak chrzest i pokuta stanowią dwa niewzruszone filary w życiu człowieka 
usprawiedliwionego. Oto postawy, jakie stanęły sobie naprzeciwko w XVI 
wieku.

W dialogu naszych dni — którego koronnym świadkiem jest właśnie 
dokument o dezaktualizacji wzajemnych potępień — te antytezy szczęśliwie 
zostały przezwyciężone i utorowana droga ku komplementarnemu spojrzeniu na 
te zagadnienia. Przecierać zaczyna się inny model myślenia: już nie ekskluzywna 
pozycja „albo-albo” (aut-aut), lecz otwarte stanowisko „zarówno jak i” (et-et), 
czyli już nie: usprawiedliwienie albo zewnętrzne albo efektywne, lecz zarówno

18 Por. W. Löser, art. cyt., 188n.
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zewnętrzne jak i efektywne, już nie: usprawiedliwienie albo poczytane albo 
udzielone rzeczywiście, lecz zarówno poczytane jak i realne jego udzielenie, 
i wreszcie już nie: usprawiedliwienie albo poza nami w Chrystusie albo łaska 
wlana i tkwiąca w duszy19.

W tym momencie pora na omówienie fundamentalnych antytez, w całej 
ostrości przeciwstawianych sobie przez wzajemnie zwalczające się wówczas 
strony. Przeciwieństwa te sprowadzają się do siedmiu. Dla jasności sprawy 
przedstawiamy je — jak czyni to również dokument — w ich rdzennej postaci, by 
następnie ukazać je jeszcze raz w procesie szlifowania bastionów, czyli godzenia 
rzekomo wykluczających się przeciwieństw. Uczynimy to w należnym skrócie 
(dokument omawia zagadnienie na blisko 40 stronicach)20.

5. „Przeciwieństwa — jak rozumiano je dotąd”

W wyliczenie przeciwieństw dokument trzyma się systematycznego porządku 
obranego przez Ojców Soboru Trydenckiego.

a. Pierwsza antyteza dotyczy zepsucia ludzkiej natury po grzechu pierworod
nym. Reformatorzy głoszą całkowite zepsucie natury ludzkiej, w rezultacie czego 
człowiek utracił wolność i możność czynienia dobra i wypełniania Bożych 
przykazań z miłości do Boga. Nauka katolicka natomiast opiewa, że grzech 
pierworodny całkowicie nie zniszczył ludzkiej natury, a wolność i możność 
czynienia dobra zostały wprawdzie mocno osłabione, lecz nie utracone.

Luter formułuje rzecz z sobie właściwą dosadnością: Wolna wola jest po 
grzechu (pierworodnym) sprawą czystej nazwy — więcej: nazwą bez rzeczywis
tości — i jeżeli czyni coś sama z siebie, wówczas ciężko grzeszy.

Równie skrajny jest język Formuły Zgody (BSLK  772, 10-16): I  dlatego to 
naturalna wolna wola, wskutek swych zepsutych sil i swej przewrotnej natury, 
działa i sprawia tylko to, co Bogu się nie podoba i czym się brzydzi.

Te sformułowania Sobór Trydencki odpiera następująco: Jeśli ktoś twierdzi, 
że po grzechu Adama człowiek utracił wolną wolę i została ona zniszczona albo że 
chodzi tu o samą nazwę, o tytuł bez treści i fikcję wniesioną do Kościoła przez 
szatana — n.b.w. (BF  VII 81).

b. Druga antyteza wiąże się z pożądliwością jako istotnym elementem 
zepsucia natury ludzkiej. Pozycja reformatorska orzeka, że pożądliwość, czyli 
skłonność do grzechu, sama w sobie już jest grzechem, który usprawied
liwionemu przez Boga człowiekowi zostaje li tylko nie poczytany. Stanowisko 
Soboru Trydenckiego podkreśla natomiast, że w ochrzczonym pozostaje 
wprawdzie skłonność do grzechu, tzw. zarzewie grzechu, która to skłonność jako 
taka nie może być jednak nazwana grzechem, jak długo człowiek z nią się zmaga 
i jej nie ulega.

c. Trzecia różnica w nauczaniu sprowadza się do współdziałania człowieka 
w procesie usprawiedliwienia przez Boga. Reformatorzy uczą o całkowitej 
bierności człowieka wobec Boga. Wszelkie współdziałanie ze strony grzesznika 
jest tu absolutnie wykluczone, a Formuła Zgody (BSLK  895,11-896,7) twierdzi: 
Do swego nawrócenia (człowiek) nie może wnieść w ogóle nic. O tyle znajduje się 
w gorszym położeniu niż kamień lub blok drewna, ponieważ sprzeciwia się słowu 
i woli dopóty, dopóki Bóg nie wskrzesi go ze śmierci grzechu, nie oświeci i nie 
odnowi.

19 Tamże, 186.
20 Lehrverurteilungen, 35-75.
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Nauka katolicka natomiast głosi z naciskiem: Jeśli ktoś twierdzi, że kiedy Bóg 
porusza i zachęca wolną wolę człowieka, to ona w niczym nie współdziała, że 
zgodność z pobudzeniem i wezwaniem Bożym nie usposabia jej ani nie przygotowuje 
do otrzymania łaski usprawiedliwienia i że następnie nie może ona, nawet gdyby 
tego chciała, odmówić swej zgody, lecz nic w ogóle nie działa i zachowuje się tylko 
biernie, jak coś bezdusznego — n.b.w. {BF VII 80).

d. Czwarta kontrowersja odnosi się do istoty łaski usprawiedliwiającej. 
Reformatorzy utrzymują, że łaska usprawiedliwienia jest wyłączną rzeczywis
tością samego Boga, jest nią mianowicie Jego przebaczająca miłość, która 
nieustannie kieruje się ku grzesznikowi. Nauka katolicka natomiast podnosi, że 
łaska usprawiedliwienia ze swej istoty jest rzeczywistością w duszy człowieka 
niejako zakodowaną, wypływa z miłości Boga jako ze swego źródła, wewnętrznie 
człowieka odnawiając i przeobrażając. Luter oświadcza: Łaskę rozumiem tutaj 
w sensie właściwym jako łaskawość Boga, jak to się należy, a nie jakość duszy.

Sobór Trydencki natomiast potępia tych, którzy twierdzą, że ludzie zostają 
usprawiedliwieni albo samym przypisaniem im sprawiedliwości Chrystusa; albo 
samym odpuszczeniem grzechów z wykluczeniem łaski i miłości, które Duch Święty 
wlewa w ich serca i które w nich pozostają, albo jeszcze, że łaska naszego 
usprawiedliwienia jest tylko życzliwością Boga (BF VII 87).

e. Piąty przedmiot sporu koncentruje się wokół znanej zasady ’’tylko przez 
wiarę” {sola fide). Reformatorzy obstają przy nauce, wedle której człowiek 
usprawiedliwiony zostaje tylko mocą samej wiary, to znaczy wyłącznie w oparciu 
o swoją ufność pokładaną w Bożym miłosierdziu, które dla zasług Chrystusa 
grzesznikowi jego grzechu nie poczytuje. Odnośny tekst Konfesji Augsburskiej 
(4,1-3) opiewa: Ludzie nie mogą być usprawiedliwieni przed Bogiem własnymi 
siłami, zasługami lub uczynkami, lecz bywają usprawiedliwieni darmo dla Chrys
tusa przez wiarę, gdy wierzą, że są przyjęci do laski i że grzechy są im odpuszczone 
dla Chrystusa, który swą śmiercią dał zadośćuczynienie za nasze grzechy. Tę wiarę 
Bóg poczytuje za sprawiedliwość przed swoim obliczem (Rz 3 i 4).

Nauka katolicka z kolej stoi na stanowisku, że wiara i ufność usprawied
liwiają człowieka tylko w jedności z udzieloną przez Boga nadzieją i miłością, 
które prowadzą do współdziałania z Bożą łaską. Anatema Soboru Trydenckiego 
ostrzega: Jeśli ktoś twierdzi, że grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez samą 
wiarę..., oraz że bynajmniej nie jest konieczne, aby aktem własnej woli przygotował 
się do niej i przysposobił — n.b.w. {BF VII 85).

f. Szósty element rozbieżności w nauczaniu obejmuje niesłychanie ważne 
wówczas zagadnienie pewności zbawienia. Reformatorzy mocno bronią nauki, że 
wiara usprawiedliwienia stwarza pewność zbawienia, to znaczy darzy człowieka 
pewnością odpuszczenia grzechów i posiadania łaski. Nauka katolicka nato
miast orzeka, że na skutek niedoskonałości swej miłości chrześcijanin nigdy nie 
może być pewien, czy rzeczywiście znajduje się w stanie łaski. W Apologii 
Konfesji Augsburskiej (4,149n) czytamy: Jeżeli ktoś wątpi, czy grzechy są mu 
odpuszczone, to znieważa Chrystusa, gdyż sądzi, że jego grzech jest większy albo 
skuteczniejszy aniżeli śmierć lub obietnica Chrystusa.

Odnośny tekst Soboru Trydenckiego mówi: Jeśli ktoś twierdzi, że człowiek 
otrzymuje rozgrzeszenie i usprawiedliwienie dzięki swej mocnej wierze w to, iż jest 
rozgrzeszony i usprawiedliwiony, albo że nikt nie bywa prawdziwie usprawied
liwiony bez wiary w swoje usprawiedliwienie oraz że tylko taka wiara dokonuje 
rozgrzeszenia i usprawiedliwienia — n.b.w. {BF VII 90).

g. Siódmy wreszcie kamień niezgody spoczywa na zagadnieniu zasługującego 
charakteru dobrych uczynków. Reformatorzy uczą, że dobre uczynki płynące 
z wiary w Bożą łaskę są wprawdzie owocami łaski, lecz w żadnym wypadku
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w obliczu Boga nie stanowią „zasługi” . Według nauki katolickiej natomiast 
uczynki takie są w oczach Bożych zasługujące, ale nie na skutek osiągnięć 
ludzkich, lecz mocą łaski i zasług Jezusa Chrystusa. W tej kwestii Luter 
z uniesieniem polemizuje przeciwko swym oponentom: Fanatycy sprawiedliwości 
nie chcą łaski i życia wiecznego przyjmować za darmo, lecz na jedno i drugie 
zasługiwać swymi czynami. Apologia Konfesji Augsburskiej mówi w tym 
kontekście o bezbożnej i pychy pełnej ufności papistów. W dykcji nie mniej ostrej 
reaguje Sobór Trydencki: Jeśli ktoś twierdzi, że usprawiedliwiony grzeszy, gdy 
spełnia dobre uczynki przez wzgląd na wieczną nagrodę — n.b.w. (BF VII 107).

6. Współczesne horyzonty w rozwiązywaniu sprzeczności

Po zapoznaniu się z owymi siedmioma antytetycznymi stanowiskami 
związanymi z nauką o usprawiedliwieniu chrześcijaninem dzisiejszym zawładnąć 
mogą dwa spośród tak zwanych uczuć mieszanych. Reakcją pierwszą będzie 
zapewne zdziwienie, że w tamtej epoce tak ostro i z tak bezkompromisową wręcz 
sofisterią dyskutowano nad subtelnościami, które dzisiaj w ogóle nas nie 
rozgrzewają. Czyż nie było to przysłowiowe rozszczepianie włosa na czworo?! 
Drugie wrażenie, z pewnością bardziej słuszne, wprawi nas (lub wprawić 
powinno) w zawstydzające zdumienie nad powagą i zatroskaniem, z jakim nasi 
przodkowie w wierze zmagali się wokół właściwego pojmowania działania Boga, 
wokół właściwego rozumienia człowieka i jego stosunku do Boga oraz od
kupienia dokonanego na krzyżu i na temat zmartwychwstania. Nie sposób 
bowiem nie przyznać, że i w dzisiejszym wysiłku zmierzającym do właściwego 
pojmowania Boga, Jego łaski oraz w refleksji nad oceną człowieka grzesznego 
i jego postawą wobec Boga chodzi przecież ni mniej ni więcej jak dokładnie o tę 
samą problematykę, którą ujawniały przedstawione a zróżnicowane ujęcia 
zagadnienia. Wszystkie te sprawy mają najżywotniejsze znaczenie i dla nas 
dzisiejszych, przynajmniej od momentu, gdy przystępujemy do sakramentu 
pokuty, gdy czynnie włączamy się w sprawowanie Eucharystii lub przyjmujemy 
z wiarą sakrament namaszczenia chorych21 22. Jeżeli ta problematyka nam nie ciąży 
i nie doskwiera, wówczas świadczy to tylko o sformalizowaniu i zrutynizowaniu 
naszego życia sakramentalnego, z którego uwiądem słabnie i zanika także nasza 
żywa więź z Bogiem. Zdechrystianizowanego człowieka już więcej nie interesuje 
problematyka zbawienia. Spojrzenie z wiarą na zagadnienia roztrząsane w XVI 
wieku umożliwi nam dzisiejszą spokojną ocenę ówczesnych potępień.

Tekst WKE zamykający prezentację szesnastowiecznych antytez artykułuje 
trzy krytyczne pytania:

a. Czy wymienione przeciwieństwa w ogóle zostały opisane w sposób 
właściwy?

b. Czy z tego opisu wynikają nowe punkty widzenia dla ich oceny?
c. Czy istnieją nowe możliwości doprowadzenia do teologicznego porozu

mienia?2*
Kolejny rozdział, próbujący ukazać nowe drogi do wzajemnego zrozumienia 

i porozumienia, jeszcze raz z całym naciskiem podkreśla okoliczność, że właśnie 
nauka o usprawiedliwieniu była tą radykalną różnicą między polemizującymi 
z sobą stronami, o którą w XVI wieku rozbiła się jedność Kościoła. Komisja 
mówi zwięźle i dosadnie: Każdy inny konsens zbudowany zostaje na piasku, jeżeli

21 Por. H. J. Urban, Die Rechtfertigung des Sünders, w: Handreichung..., 39.
22 Por. Lehrverurteilungen, 43.
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nie jest niesiony autentycznym konsensem w nauce o usprawiedliwieniu23. Doku
ment zwraca następnie uwagę na to, że przezwyciężenie kontrowersji możliwe 
będzie tylko wtedy, gdy partnerzy dialogu wspólnie staną i będą trwali na 
solidnym fundamencie chrystologicznym. Kluczowa wypowiedź brzmi: 
Chrześcijanie nie mają żadnej innej podstawy życia wiecznego i nadziei na 
ostateczne ocalenie niż wolny i suwerenny dar w Jezusie Chrystusie udzielony im 
w Duchu Świętym24.

Dokument formułuje następnie szereg podstawowych reguł, jakimi pragnie 
kierować się przy rozwiązywaniu owych siedmiu różnic, odwołując się przy tym 
do bezprecedensowych osiągnięć katolickich i ewangelickich w zakresie badań 
nad Pismem Świętym, które przyniosły ze sobą bardzo cenne odkrycie: nauczono 
się mianowicie rozróżniać między tym, co o usprawiedliwieniu grzesznika mówią 
świadectwa biblijne a tym, co głoszą późniejsze rozwinięcia tychże myśli przez 
teologów. Teologów obu Kościołów zbliżało do siebie wspólne badanie 
Pawiowego orędzia o usprawiedliwieniu, głównie w jego Listach do Galatów i do 
Rzymian. I wreszcie, dzięki badaniom historyczno-kościelnym i historycz
no-teologicznym zdołano wykazać, że Sobór Trydencki nie zmierzał do usankc
jonowania terminologii stosowanej przez jakikolwiek prąd scholastyki i że, co 
więcej i czego dobitnie żądali reformatorzy, wiarę w Jezusa Chrystusa uznał za 
jedyne źródło usprawiedliwienia grzesznika25.

7. Nowe oświetlenie stanowisk i zniesienie przeciwieństw

a. Przy bliższym spojrzeniu na całość nauki katolickiej i na całość nauczania 
ewangelickiego okazuje się, że w kwestii radykalnego zepsucia człowieka 
stojącego przed Bogiem ze swym grzechem w gruncie rzeczy nie istnieje różnica 
między stanowiskiem katolickim i ewangelickim. Jeżeli ujęcie ewangelickie z całą 
emfazą uwypukla zapanowanie nad człowiekiem potęgi zła i to do tego stopnia, 
że grzesznik może tylko otworzyć się na podarowanie sobie przez Boga łaski 
usprawiedliwienia, to koncepcja taka wcale nie jest sprzeczna z nauką katolicką. 
Ta ostatnia w grzeszniku jeszcze uznaje istnienie dobra i dobro to eksponuje ku 
chwale Boga, który nie pozwala na unicestwienie swego dzieła przez żaden 
najbardziej nawet przewrotny czyn człowieka. Liturgia katolicka w wielkosobot
nim hymnie paschalnym nie zawaha się przed sławieniem ludzkiego grzechu, 
nazywając go szczęśliwą winą (felix culpa), ponieważ pociągnęła ona za sobą tak 
wielki cud Bożego miłosierdzia. I jeszcze: jeżeli nauka katolicka w grzeszniku 
uznaje wolność ludzkiej woli, wtedy nie jest to wolność rozporządzania Bogiem, 
lecz jest wolnością albo w stosunku do rzeczy tego świata, albo też mamy już do 
czynienia faktycznie z tą wolnością, która jest swobodną i wolną odpowiedzią na 
zew Boga.

Ale i po tym wyjaśnieniu istnieje dalej margines do nieporozumień. Ujęcie 
ewangelickie rodzić może fałszywe mniemanie, jakoby Bóg usprawiedliwiał 
człowieka całkowicie wedle własnego upodobania, a grzesznik łaskawością Boga 
ani nie jest zainteresowany, ani też w tym akcie łaski nie uczestniczy. Nieporozu
mienie katolickie natomiast może sycić wrażenie, jakoby uprzednia łaska Boża 
była rzeczywiście zrozumiała sama przez się; mniemanie to wynaturzyć się może

23 Tamże.
24 Christen haben keine andere Grundlage des ewigen Lebens und der Hoffnung auf endgültige 

Rettung als Gottes freies Geschenk in Jesus Christus, ihnen mitgeteilt im Heiligen Geist. Tamże.
25 Por. tamże, 44nn.
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i w tym kierunku, że współdziałanie człowieka z Bogiem urośnie do nieodzow
nego warunku dla zadziałania łaski.

Nieporozumieniu ewangelickiemu z góry daje odpór intuicja, że usprawied
liwienie grzesznika wiąże się z przepowiadaniem prawa Bożego, a więc słowo 
Boże oczekuje na odpowiedź ze strony człowieka. Nieporozumieniu katolic
kiemu natomiast staje w poprzek teologia, według której wszelkie ludzkie 
przygotowanie do łaski chrztu już uważać należy za wpływ i skutek Bożej łaski.

Tekst WKE swe oświetlenie zamyka następującym wnioskiem: Jeżeli nieporo
zumień takich będziemy unikali, wtedy dzisiaj nie ma więcej powodów do 
wzajemnego potępiania się16. Nie trzeba dodawać, że w rugowaniu podobnych 
nieporozumień i w niedopuszczaniu do nich ogromna rola przypadnie teologii, 
katechezie, kazaniom i praktyce religijnej, czyli: po obu stronach musi rozwijać 
się żywy proces wiary i wtedy dopiero i tylko wtedy wzajemne potępienia staną 
się rzeczywiście bezprzedmiotowe.

b. Po usunięciu nieporozumień w kwestii zepsucia natury ludzkiej bezprzed
miotowy staje się również spór wokół pojęcia pożądliwości rozumianej jako 
zepsucie grzechowe. Do wyjaśnienia pozostaje jednak wcale niebłahe zagadnienie 
pojmowania grzechu pierworodnego. Ale i tu droga ku rozwiązaniu jest otwarta 
na oścież.

W późnym średniowieczu po stronie katolickiej w obiegu były trzy stanowis
ka. Jako skutki grzechu pierworodnego wymieniano: 1. skłonność do złego; 2. 
brak łaski pierwotnej i skłonność do złego (Sobór Trydencki); 3. tylko brak łaski 
pierwotnej. Reformacja w swej polemice kieruje się przeciwko trzeciej pozycji, 
przecząc jakoby człowieka po grzechu obciążał tylko ten jeden brak, a poza tym 
wszystkie siły naturalne nie byłyby dotknięte zepsuciem i by człowiek sam z siebie 
był zdolny do dobra. Według rozumienia reformatorskiego skutki grzechu 
pierworodnego sprowadzają się do tego, że człowiekowi brakuje: 1. bojaźni 
Bożej i 2. prawdziwej wiary oraz 3. na człowieku ciąży grzeszność totalna, to 
znaczy, że nie tylko mu czegoś brakuje i nie tylko posiada on złą skłonność; 
człowiek po grzechu w sposób grzeszny»dąży do tego, by samemu być Bogiem. 
Sprawą decydującą jest przy tym fakt, że skłonność ta trwa także po przyjęciu 
chrztu. Jest rzeczą zrozumiałą, że Sobór Trydencki w tym stanowisku dopat
rywał się dewaloryzacji sakramentu chrztu.

Pewną formułę jedności wypracowano już w okresie Reformacji. Reformacyj- 
ny teolog Filip Melanchton i teolog katolicki Johannes Eck doszli do porozumie
nia, w myśl którego chrzest usuwa chorobę (winę), nie likwidując jednak jej 
następstw (zepsucia ludzkiej natury), mianowicie słabości i skłonności do 
zapadnięcia na tę samą chorobę. W tym właśnie kierunku podąża i Sobór 
Trydencki, gdy ustawia się za drugą z wymienionych trzech katolickich opinii 
szkolnych i orzeka, że następstwa grzechu pierworodnego sprowadzają się 
zarówno do braku łaski pierwotnej, jak i do złej skłonności. Brak łaski pierwotnej 
usuwa chrzest, podczas gdy inklinacja do złego (nie grzech!) trwa. Stanowiska 
reformacyjne i katolickie schodzą się więc ze sobą. Nadal otwarta pozostaje 
natomiast kwestia, iż według ujęcia Reformacji i w nawiązaniu do św. Pawła 
pożądliwość określana jest jako grzech (przeciwko stanowisku Trydentu); przez 
grzech rozumie się tu jednak nie tyle akt grzeszny, ile raczej stan człowieka. 
Sprawa ta pozostaje do wyjaśnienia przez dalszą refleksją teologiczną.

c. Obu stronom dialogu chodzi o właściwe naświetlenie bierności człowieka 
w obliczu Boga. Tu i tam zabiega się o wyakcentowanie prawdy o całkowitej

26 Tamże, 50.
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darmowości Bożej łaski, wobec której człowiek w żadnym wypadku nie może 
odwoływać się do własnego swego wkładu w dzieło zbawienia (samozbawienie 
nie istnieje). Obie dialogujące strony jednozgodnie podkreślają, że dopuszczalne 
jest mówienie o aktywności człowieka w sensie udzielenia osobistej odpowiedzi 
na ofertę łaski, której to odpowiedzi nie należy jednak pojmować jako 
„uczynku” w znaczeniu zaliczki czy zadatku na rzecz otrzymania dalszej łaski; 
katolicy i ewangelicy mówią, iż uczynek taki sam w sobie jest owocem łaski.

Będące w obiegu katolickim pojęcie „współdziałania” nie jest wyrażeniem 
szczęśliwym, ponieważ ustawicznie nasuwa myśl o działaniu człowieka paralel- 
nym do zbawczej sprawności Boga. Stąd strona katolicka WKE prosi swych 
partnerów ewangelickich, ażeby w tym terminie nie wyczytywali myśli o auto
nomicznym działaniu człowieka w stosunku do Boga. Koniec końców na obu 
stronach spoczywa obowiązek dostarczenia dowodu na to, że w procesie 
zbawienia nie chodzi ani o absolutną „suwerenność” , ani o niezależne działanie 
człowieka w obliczu Boga.

d. Szesnastowieczne dyskusje wokół pytania: czy laska jest rzeczywiście 
„poza człowiekiem” albo rzeczywistością „w duszy człowieka” ujawniły faktyczne 
przeciwieństwo logicznie uzasadnione. Albowiem wobec dalszego trwania 
grzechu również po usprawiedliwieniu łaska w rozumieniu reformatorów nie 
mogła być pojmowana w sensie jakości duszy, lecz musi oznaczać przebaczający 
amnestyjny akt Boga, czyli jako niepoczytanie grzechu, który w rzeczywistości 
trwa; Bóg niejako nie dostrzega więcej istnienia grzechu. Strona katolicka 
upatrywała tu proces raczej rozczłonkowany: przyjmujący chrzest wchodzi 
w stan łaski; popełniając grzech usprawiedliwiony traci łaskę; przez sakrament 
pokuty łaskę odzyskuje na nowo.

Wydaje się, że ówczesne potępienia w tej kwestii nie były konieczne. Dzisiejsza 
egzegeza przyznaje bowiem obu pozycjom wystarczające racje biblijne. Za 
stanowiskiem reformacyjnym przemawia IKor 1,30: naszą sprawiedliwością jest 
Chrystus, a więc jest łaska rzeczywistością poza człowiekiem. Katolicy natomiast 
na swe poparcie mogą przytoczyć Rz 5,5, gdzie jest mowa o tym, że miłość rozlana 
jest w sercach naszych i gdzie mówi się o nowym człowieku. Mimo to wzajemne 
interpelacje krzyżują się: czy łaska sprawia rzeczywiście nowe życie i na odwrót: 
czy łaska nie staje się stanem posiadania przekształcającym się w ufność we 
własne siły i w wyniosłość? Oba te pytania dotyczą jednak nie tyle specyfiki 
drugiego wyznania, ile raczej kierują się do chrześcijaństwa jako całości.

e. Spór niemniej zacięty toczył się wokół pytania: czy usprawiedliwia „sama 
wiara” albo „wiara, nadzieja i miłość”? Reformacyjne hasło „sama wiara” Sobór 
Trydencki rozumie w ten sposób, jakoby po tamtej stronie przeczono sprawczości 
sakramentów, znaczeniu dobrych uczynków i konieczności wyznania grzechów. 
Reformatorzy natomiast przez „wiarę” rozumieją sprawiane mocą Bożej obiet
nicy odpuszczenie grzechów i wspólnotę z Chrystusem, a więc mają na myśli także 
nowy byt człowieka w Chrystusie, kryjący w sobie również miłość i nadzieję.

I znów dzisiejsza egzegeza zasilać może oba stanowiska. Jedna i druga strona 
może odwoływać się do św. Pawła. Za usprawiedliwieniem przez „samą wiarę” 
przemawiają Rz 3,21-4,25 i Ga 2,14-3,29; za jednością wiary, nadziei i miłości 
natomiast stoi monumentalny tekst IKor 13,13. Wyważona egzegeza musi zatem 
mieć oczy otwarte na całość przepowiadania Apostoła. Stosunku zachodzącego 
między wiarą, nadzieją i miłością św. Paweł nie rozumie rozłącznie, lecz łącznie.

Badania teologiczno-historyczne prowadzą do wniosku, że pojęcia „wiara” 
i „łaska” są terminami równoległymi i wymienialnymi. Reformacyjnemu 
usprawiedliwieniu przez wiarę odpowiada katolickie usprawiedliwienie przez 
łaskę, albowiem — jak widzimy — treść triady „wiara, nadzieja i miłość”
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koresponduje z tym, co reformatorzy rozumieli przez „wiarę” . Stanowiska nie 
wykluczają się zatem, lecz wzajemnie się uzupełniają. W naszych wariantach 
nadal będzie występowało zróżnicowanie akcentów, ale odnośne potępienia XVI 
wieku utraciły już swe ostrze i swą aktualność.

f. W kwestii pewności zbawienia przy stanowisku katolickim pamiętać trzeba
0 koniecznym rozróżnieniu. Nauczanie to mówi o pewności w odniesieniu do 
sprawczości sakramentów jako takiej; o braku takiej pewności mówić natomiast 
należy w odniesieniu do sprawczości sakramentów u poszczególnego człowieka, 
a to ze względu na możliwy brak otwarcia się na łaskę.

Luter opowiada się równocześnie ze pewnością w odniesieniu do sprawczości 
sakramentów jak i za pewnością co do tego, że sakrament sprawia swój zbawczy 
skutek także w odniesieniu do człowieka niezależnie od jakości jego ducha 
pokuty i żalu; wierzący odwraca w tym wypadku wzrok od stanu własnej swej 
niegodności, by skupić go całkowicie na Chrystusowym słowie przebaczenia, 
ponieważ my jako ludzie w oczach Bożych i tak w najmniejszym stopniu nie 
możemy przyczynić się do naszej godności. Kardynał Kajetan, który w roku 
1518 w Augsburgu z Lutrem prowadził na ten temat rozmowę, rozumie 
reformatora tak, jakoby pewność zbawienia spoczywała w subiektywnym 
przekonaniu i opierała się na uczuciu wierzącego. W takim rozumieniu rzeczy 
Kajetan u Lutra może rzeczywiście dopatrywać się zagrożenia obiektywnej 
rzeczywistości sakramentu. W gruncie rzeczy jednemu i drugiemu chodzi o to 
samo: o przezwyciężenie własnej pewności i przeceniania siebie w odniesieniu do 
osobistego stanu łaski, a którego przeciwstawieniem jest całkowite zdanie się na 
samowystarczalność obietnicy Boga, Jego krzyża i zmartwychwstania. Jeżeli te 
stanowiska przenikną nauczanie i praktykę obu Kościołów, wtedy szesnasto- 
wieczne potępienia tracą swą podstawę.

g. Na nieporozumieniu polega wreszcie kontrowersja wokół ’’zasługi”. 
Sobór Trydencki broni zasługującego charakteru dobrych uczynków, ponieważ 
sam Jezus mówi o „nagrodzie” , przy czym zasadniczo chodzi tu li tylko o takie 
działanie, które chrześcijanin spełnia jako członek wspólnoty Chrystusa. Refor
matorzy natomiast występują z zarzutem, że dzieła płynące z wiary nie mogą 
przecież być nazywane „zasługującymi”, skoro usprawiedliwia sama tylko 
wiara, wszystkie zaś ludzkie uczynki pozostają niedoskonałe i w dalszym ciągu 
wołają o Boże przebaczenie. Luter wyznaje z pokorą: Nie synowie zasługują na 
królestwo, lecz królestwo zasługuje na synów.

Za stanowiskiem reformatorów kryje się wyraźna obawa, że spoglądając na 
swe dobre uczynki człowiek może zabłąkać się na manowce samouwielbienia. 
Tego typu dewiacje Sobór Trydencki jednak wyklucza, gdy zasługę życia 
wiecznego uzasadnia darmowością łaski płynącą z członkostwa w Chrystusie. 
Dochodzi i ten moment, że Sobór broni myśli o zasłudze, chcąc przez to wskazać 
na powagę odpowiedzialności człowieka w jego działaniu.

W ocenie pozycji reformatorów uwzględnić trzeba poprawkę, że zwalczali oni 
bezkompromisowo ówczesne wypaczenia w teologii i pobożności, które realnie 
nasuwały myśl o wypracowaniu sobie usprawiedliwienia własnymi rękoma. 
Przyznać też trzeba, iż samo pojęcie „zasługi” podatne jest na nieporozumienia
1 stąd byłoby lepiej, gdyby ów termin w tych swoich konotacjach zniknął ze 
słownictwa teologicznego. Ewangelicy ze swej strony starają się o rewaloryzację 
dobrych uczynków. W nawiązaniu do przytoczonego słowa Lutra podkreśla się, 
że dzięki dobrym uczynkom wprawdzie nie można stać się synem, ale z pew
nością stać się można synem lepszym.

Wszystko to zakładając łatwo dojść do wniosku, że dyskwalifikujące 
potępienia XVI wieku nie godzą w dzisiejszego partnera dialogu.
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Reasumując powiedzieć należy jeszcze raz, że obopólne proskrypcje wieku 
XVI unoszą się niejako ponad głowami dzisiejszych chrześcijan, a po części nie 
trafiały już i w przeciwników tamtych czasów. Dla nas dzisiejszych płynie stąd 
ważki wniosek i nauka, byśmy się wzajemnie więcej nie zwalczali, ponieważ 
wojowanie bardzo łatwo stać się może walką z wiatrakami. W miejsce tych 
utarczek winniśmy natomiast przyswoić sobie niełatwą sztukę prowadzenia 
czujnego nasłuchu na siebie, by następnie móc operować takim językiem, który 
dla drugiego będzie mową zrozumiałą, ażebyśmy nie mówili obok siebie, lecz do 
siebie. Przykładem tak pojętego wsłuchiwania się w siebie były prace WKE, 
prowadzące do zgoła nieoczekiwanych wyników. Rozmowy te nie przymykają 
przy tym oczu na istniejące dalej różnice z tym jednak, że rozbieżności te tracą 
swe ostrze dzielące nasze Kościoły.

Istniejące różnice jednoznacznie i wyraźnie ukazują także zadania, jakie 
rysują się przed chrześcijanami obu Kościołów. Zadanie najtrudniejsze pojawi 
się tam, gdzie naukę o usprawiedliwieniu przełożyć będzie trzeba na język 
naszego nauczania o sakramentach i o urzędzie w Kościele. Tutaj bowiem, a nie 
gdzieindziej, rozwiązania domaga się zagadnienie pośredniczącej funkcji 
Kościoła w procesie usprawiedliwienia grzesznika. Katolicy i protestanci zgodni 
są w tym, że łaska Boża dosięga człowieka w Kościele. Cała kontrowersja 
sprowadza się jednak do pytania, jak po obu stronach rozumie się owo „w” 
Kościele. Teologia reformatorska niezmiernie jest uczulona na sposób 
mówienia, według którego usprawiedliwienie dokonuje się mocą pośrednictwa 
Kościoła, czyli „przez” Kościół, ponieważ tutaj łatwo o nieporozumienie, jakoby 
Kościół pełnił rolę dysponenta łaski. Kościół katolicki natomiast 
nieskrępowanie mówi o pośredniczeniu łaski przez Kościół i poprzez sakramen
ty, ponieważ wszelkie Boże działanie zbawcze pojmuje narzędziowo: Kościół jest 
po prostu instrumentem Bożego zbawienia. Spokojnie i z ufnością spodziewać się 
jednak można, że wszystkie związane z tym problemy łatwiej uda się rozwiązać 
po tak ostrym oświetleniu centralnego zagadnienia usprawiedliwienia grzesz
nika, z którego to zadania celnie wywiązała się WKE.

O niektóre z tych zagadnień potrąciliśmy w trakcie niniejszych rozważań. 
Dyskusje WKE nad sakramentami z właściwą im problematyką omówić 
należałoby oddzielnie, by i tu odsłonić całą paletę niespodziewanych konwergen
cji i możliwości doprowadzenia dialogu ku pełnym rozwiązaniom. Na czoło 
wybija się jednak pakiet problemów związanych z urzędem w Kościele. 
Ograniczmy się niejako do zarysowania epicentrum tych kontrowersji.

8. O urzędzie nieurzędowo

Temat urzędu w Kościele, zwłaszcza urzędu biskupiego, ogniskuje się 
w centralnym problemie papiestwa. Tutaj w mgnieniu oka zdają się wystrzelać 
słupy graniczne miarkujące i zamykające rozległy obszar ekumenicznego 
dialogu, ale i zarazem ukazujące wcale niezłe perspektywy dla przyszłości 
dokumentu opracowanego przez WKE27, mimo że zbliżenia już są do od
notowania28. Trzeźwo lustrując bieg spraw stwierdźmy, że na horyzoncie nie

27 Por. A. Klein, w: Handreichung..., 125nn; O. H. Pesch, Die Lehrverurteilungen des 16. 
Jahrhunderts und die ökumenische Situation der Gegenwart, w: H. Fries — O. H. Pesch (Hg.), Streiten
für die eine Kirche, München 1987, 130n; tenże, Dogmatik im Fragment, Mainz 1987, 206-252.

28 Por. A. Skowronek, Papiestwo w służbie ekumenii, w: Odkrywanie jedności, 152-162; tenże, 
Piotr i prymat papieski we współczesnej dyskusji teologicznej, w: Światła ekumenii, 80-94; tenże, 
Urząd Piotrowy w dzisiejszej teologii ewangelickiej, w: Światła ekumenii, 180-191.
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rysuje się porozumienie między ewangelikami i katolikami w kwestii papiestwa, 
a bez konsensu w tym punkcie jedność między naszymi Kościołami jest nie do 
pomyślenia. Sąd taki wcale nie oznacza, jakoby papiestwo w dalszym ciągu nie 
miało i nie musiało się odnawiać! Soborowe hasło: Ecclesia semper reformanda 
obejmuje reformę w głowie i w członkach. Czy jednak papiestwo obciążone 
wzajemnymi anatemami XVI wieku stoi rzeczywiście do tego stopnia na 
przeszkodzie, że zjednoczenie Kościołów czyni utopią? Na takie pytanie 
odpowiedzieć należy zdeklarowanym NIE! Powód: Przed z górą dwudziestu laty 
zniesiono wzajemne anatemy od blisko dziesięciu wieków wiszące nad Rzymem 
i Konstantynopolem, czyli Kościołami odłączonego Wschodu, mimo iż przed
tem jedności w kwestii papiestwa nie osiągnięto. A przecież dla strony katolickiej 
stanowiła ona artykuł dogmatu. I jeszcze więcej: mimo nieistnienia konsensu 
w tej tak ważnej sprawie Kościół rzymskokatolicki Kościołom prawosławnym 
zaoferował interkomunię rozszerzoną aż na trzy sakramenty Eucharystię, 
pokutę i namaszczenie chorych! Kardynał J. Ratzinger zauważył — a to jego 
zdanie w teologii niezmiennie jest powtarzane — że w kwestii prymatu Rzym od 
Wschodu wcale nie musi żądać więcej ponad to, co sformułowane zostało i było 
praktykowane w pierwszym tysiącleciu naszego współżycia, czyli w okresie przed 
wielką schizmą29 30. W tonie nieco lżejszym, choć problemu nie bagatelizującym, 
mówi się o tym, że w strukturze tzw. hierarchii prawd (DE 11) papiestwo zsunęło 
się w dół o dobrych kilka stopni, co świadczyłoby o procesie autentycznej 
autorelatywizacji Kościoła rzymskokatolickiego20. Można zatem powiedzieć, że 
droga do Wittenbergii i do Genewy wiedzie przez Konstantynopol.

Dokument WKE w kilku punktach toruje drogę ku wzajemnemu zbliżeniu 
także w trudnym problemie papiestwa, przyczyniając się równocześnie do 
złagodzenia sławetnego „afektu antyrzymskiego” wśród naszych braci.

a. Do archiwum akt dawnych złożyć należy twierdzenie, jakoby papież 
ustawiał siebie ponad Pismem Świętym. Zarzut taki był nie do utrzymania nawet 
w sytuacji XVI wieku. Również w ostrym proteście ewangelików przeciwko 
Pierwszemu Soborowi Watykańskiemu określenie papieża jako „antychrysta” 
w żadnym wypadku nie może być podzielane. Dokument WKE stwierdza 
zwięźle a jasno: Papież nie jest antychrystem. Po stronie ewangelickiej spotykamy 
się dziś z wyrazami ubolewania, iż kiedyś uciekano się do takiego epitetu.

b. Drugi Sobór Watykański rozwinął szereg intuicji, które umożliwiają 
rzeczowe podejście do zastarzałych kontrowersji. Podkreśla m.in. że Urząd 
Nauczycielski nie steruje słowem Bożym, lecz jest mu podporządkowany: Urząd 
ten Nauczycielski nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu służy, nauczając tylko to, 
co zostało przekazane (DV 10). Według rozumienia katolickiego Urząd Nau
czycielski nie jest ponad słowem Bożym, lecz owszem: ponad jego wykładnią 
podejmowaną przez jednostki. Vaticanum II w sposób wyważony widzi sytuacje 
biskupów w Kościele, kierujących Kościołami partykularnymi, którzy swój 
urząd pełnią w ramach jednego kolegium biskupów. Wespół z biskupem 
rzymskim jako głową tego kolegium są podmiotami i nosicielami najwyższej 
i pełnej władzy w Kościele powszechnym. Jako biskupi pojedynczy w swych 
Kościołach lokalnych stanowią zasadę i fundament jedności.

c. Również reformatorzy nie przeczyli, że w historii Kościoła biskupi 
poszczególnych Kościołów lokalnych w swej działalności orientowali się zawsze 
na określoną siedzibę biskupią cieszącą się wybitniejszą powagą. I tak jednozgod-

29 Por. J. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre, München 1982, 209.
30 Por. O. H. Pesch, Die Lehrverurteilungen, 131.
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ność z Rzymem i właścicielem rzymskiej stolicy biskupiej mogła być uważana za 
kryterium jedności z całością Kościoła — stwierdza dokument WKE. Nie było to 
oczywiście nigdy kryterium jedyne, a założeniem dla jego funkcjonowania był 
zawsze wymóg, by biskup rzymski swoją posługę sprawował zgodnie z Ewan
gelią.

d. Mocno brzmi ostrzeżenie raportu WKE, że chrześcijanie wszystkich 
Kościołów mają powody do obaw przed pojawieniem się antychrysta w ich 
własnych wspólnotach i powinni modlić się o oddalenie takiego niebezpie
czeństwa. Żaden natomiast urząd kościelny jako taki nie może być utożsamiany 
z antychrystem. Dokument podnosi poza tym fakt, że wielu chrześcijan 
ewangelickich z zadowoleniem wita dziś znaczące przemiany w Kościele 
katolickim, które urząd papieski wyraźnie ukazują jako posługiwanie na rzecz 
jedności wypływającej z Ewangelii.

e. Posługiwanie wokół jedności w płaszczyźnie powszechnej jest również 
postulatem skierowanym do Kościołów luterskich. Zarysowuje się bowiem 
możliwość, że także urząd Piotrowy Biskupa Rzymu jako widzialny znak jedności 
Kościoła powszechnego nie musi być wykluczony przez luteran, o ile dzięki 
teologicznej reinterpretacji i swej praktycznej restrukturyzacji urząd ten pod
porządkowany zostanie prymatowi Ewangelii.

W sumie nasuwa się wniosek, że na temat papiestwa dokument WKE 
ograniczył się do kilku istotnych aspektów tej problematyki, szkicując ją 
w świetle dzisiejszego stanu badań teologicznych. Bardzo wnikliwa ocena tych 
osiągnięć musiałaby sięgnąć po obfity plon ekumenicznych dialogów na 
szczeblach bi- i multilateralnych. Krytycznie dodać by można, że dokument zbyt 
mało uwagi poświęca dziedzictwu reformowanemu, czyli kalwińskiemu, a kon
centruje się na tradycji luterskiej31.

Dotychczasowe reperkusje po stronie katolickiej i ewangelickiej są zróżnico
wane, a w niejednym punkcie będą się zapewne rozchodziły jeszcze bardziej32. 
Nie należy się temu dziwić. Dokument z niespodziewaną odwagą dotyka 
„gorącego żelaza” międzywyznaniowych kontrowersji, nie wymija żadnego 
problemu i każdy z nich przedstawia w całym spektrum jego niuansów. Nie 
chodzi przy tym o zabieg jakiegoś korygowania historii, lecz jedynie o wy
jaśnienie pytania, na ile ferowane wówczas wyroki potępień dotykają partnera 
dzisiejszego. Poprzez wszystkie rozważania dokumentu przewija się temat 
usprawiedliwienia. Znalezienie wspólnego języka w tym najtrudniejszym zagad
nieniu, w teologii często nazywanym „krzyżem dla teologów”, rokuje dobre 
nadzieje. Oto słowa wielkiego sformułowania zamykające wykład dokumentu 
o usprawiedliwieniu: Dlatego nauka o usprawiedliwieniu, a przede wszystkim jej 
podstawa biblijna zachowuje w Kościele na zawsze swą specyficzną funkcję: 
ocalenie w świadomości chrześcijan prawdy, że my grzesznicy żyjemy jedynie 
z przebaczającej miłości Bożej, którą przyjąć możemy tylko w darze, a w żaden 
sposób — nawet najbardziej osłabiony — nie możemy jej sobie 'wysłużyć’ lub 
związać z wykonywanymi przez nas założeniami wstępnymi lub warunkami, które 
spełnimy później. *Nauka o usprawiedliwieniu staje się tym samym krytycznym 
miernikiem, w zestawieniu z którym zawsze możliwe stać się musi sprawdzenie, czy 
jakaś konkretna interpretacja naszego stosunku do Boga ma prawo sięgać do miana 
'chrześcijańskiej'. Równocześnie (nauka ta) staje się krytycznym miernikiem dla

31 Por. A. Klein, dz. cyt., 127n.
32 Por. Ph. Schäfer, Eine neue Initiative auf dem Weg zur Einheit, „Forum Katholische 

Theologie” (1988) 218-232.
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Kościoła, w oparciu o który zweryfikować będzie można, czy przepowiadanie 
Kościoła i jego praktyka odpowiadają temu, co zlecone zostało mu przez Pana (75).

Ogrom wagi tak sformułowanego wniosku O. H. Pesch ocenia w kategoriach 
„być albo nie być” dla chrześcijańskiej jedności. Jeżeli ten wniosek spotka się 
z szeroką recepcją, czyli: jeżeli przyswoją go sobie chrześcijanie naszych 
Kościołów, wtedy ekumenia nie stoi już więcej u początków swej drogi i też już 
nie tylko u końca tego początku. Wtedy wykonała zdecydowany krok naprzód 
ku swemu wielkiemu aktowi finalnemu33.

Überwindung der Häresie: Das 16. Jahrhundert und heute

Der Verfasser geht einem der markantesten bilateralen Dialoge unserer Tage 
nach: den Ergebnissen einer von Johannes Paul II. und der EKD einberufenen 
Gemeinsamen ökumenischen Kommission zur Aufhellung der noch bestehen
den Hindernisse auf dem Wege zur Einheit der Christen. Die Untersuchungen 
(1981-1985) gelten einer Bewertung der gegenseitigen Verwerfungen im Zeitalter 
der Reformation und kommen zu einem eher unerwarteten Schluss, demnach die 
damaligen wechselseitigen und schonungslosen Verwerfungen zwischen Kat
holiken und Protestanten nicht mehr den heutigen Dialogpartner treffen und 
belasten und — was noch wichtiger scheint: alle noch bleibenden konfessionellen 
Unterschiede müßten sich nicht mehr kirchentrennend auswirken.

Der Beitrag gibt einen gedrängten Durchblick aller von sachkundigen 
Theologen ausdiskutierten Fragen. Analysiert werden sämtliche Canones des 
Trienter Konzils und der lutherischen Bekenntnisschriften in bezug auf jedes der 
sieben Sakramente und die Rechtfertigungslehre, der verständlicherweise die 
größte Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Der Duktus der Ausführungen 
verläuft antithetisch: einerseits wird deutlich und unermüdlich auf erzielte 
Gemeinsamkeiten in fundamentalen Sachfragen hingewiesen, andererseits die 
Gegensätzlichkeiten hervorhehoben — wie sie jahrhundertelang von beiden 
Seiten, zumeist mißverständlich, aufgefaßt wurden. Neben den genannten geht 
es um folgende Grundprobleme: die nach der Erbsünde verdorbene menschliche 
Natur; die Konkupiszenz; menschliche Mitwirkung im Rechtfertigungsges
chehen; Wesen der rechtfertigenden Gnade; die Sola-Fide-Frage; Heilsgewißhe
it; versdienstlicher Charakter der guten Werke. Das „heiße Eisen” , das 
jahrhundertelang die interkonfessionellen Gegensätze in diesen Fragen unnach- 
giebieg belastet hatte, ist heute geschmolzen: alle erwähnten Schwerpunkte 
wurden im Dialog einer realen Lösung entgegengeführt, was von grundlegender 
Bedeutung für den Stand der heutigen Ökumene ist, die man immer wieder eines 
Stillstandes zu bezichtigen pflegt.

Im letzten Teil seiner Ausführungen streift der Vf. die Papstfrage. Dieses 
schwerwiegende Problem harrt noch seines Dialogs. Die erwähnten Gespräche 
sind aber auch in diesem Punkt ein gutes Stück vorangekommen, indem sie z.B. 
den berüchtigten protestantischen „antirömischen Affekt” sehr zu mildern 
vermochten. Das „Antichrist”-Syndrom dürfte als definitiv überwunden gelten. 
Christen aller Kirchen hätten Grund zu Befürchtungen, der Antichrist könnte in 
ihren eigenen Reihen reale Gestalt annehmen und sie alle müßten dagegen gefeit 
sein.

33 Lehrverurteilungen, 134.
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ZASADA PROTESTANCKA I SUBSTANCJA 
KATOLICKA W UJĘCIU PAULA TILLICHA, 

CZYLI TEOLOGIA POZYTYWNEGO PARADOKSU

Wprowadzenie

W teologii protestanckiej XX wieku miał miejsce osobliwy fenomen, a mianowi
cie teologia dialektyczna zwana również teologią kryzysu. Jednym z jej głównych 
postulatów było zanegowanie prawdy religii. Dla jednych debata, jaka wtedy 
rozgorzała, wydawała się kolejną nieistotną „rozrywką uczonych w Piśmie” 
prowadzoną na wyżynach abstrakcji, zaś dla innych ukazywała z całą ostrością 
znaczenie podstawowych rozstrzygnięć teologicznych dla samookreślenia i sa- 
morozumienia chrześcijaństwa, jak i poszczególnych konfesji.

Nasze religijne wyobrażenia i działania są w swojej dymensji horyzontalnej 
uwarunkowane kulturowo-historycznie oraz psychologicznie. Jaki jest więc 
stosunek teologii do tego, co religijne? Czy możemy w świetle Bożego Objawienia 
zachować szeroko pojętą kulturę religijną? Jak usprawiedliwić, wychodząc od 
rzeczywistości suwerennego Boga, istnienie tego, co zawsze kojarzy się nam 
z religijnością i pobożnością, a mianowicie: symboli wiary i kultu? Innymi słowy: 
czy uwarunkowane formy są w stanie ująć realność nieuwarunkowanego Boga?

Na powyższe pytania udzielono' różnych odpowiedzi, od radykalnych po 
umiarkowane. Nie jesteśmy w stanie w jednym artykule całościowo zreferować 
tak obszernej problematyki. Stąd niniejsza prezentacja ograniczy się do przed
stawienia analizy powyższego zagadnienia zaproponowanej przez jednego 
z najlepszych teologów protestanckich, Paula Tillicha. Swoje dociekania ujął on 
w schemacie dialektycznej koegzystencji protestu wobec każdej religijnej formy 
(zasada protestancka) i konieczności występowania religijnych form (substancja 
katolicka). Zdaniem Tillicha, Bóg stoi poza wszelką ludzką spekulacją, On jest 
nieuwarunkowany. On nie jest bytem, ale Samym-byciem1. Jako taki ukazuje się

1 Swoje stanowisko w obronie całkowitej suwerenności Boga przed zakusami ludzkiego intelektu 
zobrazował Tillich w tezie „Boga ponad Bogiem teizmu". „Boga teizmu teologicznego pojmuje się jako byt, 
obok innych bytów, czylijako część całej rzeczywistości. Oczywiście uważany jest za je j część najważniejszą, 
lecz za część i dlatego za coś podporządkowanego strukturze całości. (...) Patrzymy się nań jako na ja  
posiadające świat, jako na ego będące w stosunku do jakiegoś ’ty ’. (...) Jako taki podlega pod- 
miotowo-przedmiotowej strukturze rzeczywistości. (...) I to decyduje o konieczności wyjścia poza 
teologiczny teizm”, w: P. Tillicha, Męstwo bycia, Paris 1983, s. 176;por. M. Repp, Die Transzendierung des 
Theismus in der Religionsphilosophie Paul Tillichs, Frankfurt!M. 1986; A . Seigfried, Gott über Gott. Die 
Gottesbeweise als Ausdruck der Gottesfrage in der philosophisch — theologischen Tradition und im Denken 
Paul Tillichs, Essen 1978.
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nam jedynie symbolicznie. Autor „Dynamiki wiary” stwierdził, że nawet pojęcie 
„Bóg”, jako uformowane kulturowo, jest jedynie symbolem prawdziwego Boga. 
„Bóg jest symbolem Boga” — oto najwyższy wyraz krytyki tego, co ludzkie 
w zrozumieniu Boga (teologiczna krytyka religii)2. Jednak z drugiej strony, Bóg 
nie niszczy ani ludzkiego rozumu, ani kultury i religii3. Co więcej, to właśnie 
symbole religijne otwierają człowieka na jego doświadczenie. Zdaniem Tillicha, 
w hermeneutyce rzeczywistości Nieuwarunkowanego mamy do czynienia 
z ciągłym napięciem pomiędzy tym, co nieuwarunkowane, a tym, co konkretne4. 
Wobec nieuwarunkowanej rzeczywistości Boga (Samego-bycia) musi zostać 
oprotestowana każda kulturowo-historycznie i psychologicznie uwarunkowana 
forma religijna. Jeżeli jednak rzeczywistość Nieuwarunkowanego ma człowieka 
przejmować i dotyczyć, musi ona wyrażać się w określonych formach religijnych, 
gdyż to właśnie one mogą być przedmiotem ludzkiej percepcji i zostać przez 
jednostkę rozumiejąco przyjęte. Fakt, że Nieuwarunkowany „daje” się 
człowiekowi w tym, co uwarunkowane jest pozytywnym paradoksem.

Protest i łaska
Zasada protestancka oparta jest na dialektyce treści i formy, na dialektyce 

nieuwarunkowania i konkretności w pojęciu Boga. Nie jest to ani jakaś 
abstrakcyjna reguła, ani konkretna forma religijna. Zasada protestancka, której 
nazwa wywodzi się z protestu ewangelików przeciwko decyzjom większości 
katolickiej, zawiera w sobie Boży i ludzki sprzeciw wobec każdego absolutnego 
roszczenia m dotyczącego uwarunkowanej rzeczywistości, także wtedy, gdy to 
roszczenie pochodzi z Kościoła protestanckiego5 6. Wynika ona z poważnego ujęcia 
stosunku pomiędzy tym, co nieuwarunkowane, a tym, co uwarunkowane, 
między Bogiem i człowiekiem. Zasada ta zapobiega skostnieniu religijności i jako 
taka jest ożywiającą siłą wszystkich form życia religijnego. Stale występowała 
ona w historii religii, a szczególną rolę odgrywała w judaizmie, w którym obok 
kapłańskiego, występował nurt prorocki. Zasada protestancka jest kontynuacją 
zasady profetyzmu . Tylko nieuwarunkowany Bóg może być sędzią i podstawą 
naszej egzystencji, dlatego każde absolutystyczne roszczenie Kościoła sprzeciwia 
się jego suwerenności. Owszem, jest rzeczą konieczną, aby Kościół opierał swoje 
kazanie i naukę na pewnej tradycji. Jednak gdy twierdzi, że właśnie jego 
sformułowania są prawdziwe, wtedy wykracza przeciwko zasadzie protestanc
kiej7. Kultura i Kościół stoją wobec ciągłego „nie”8 9. W warunkach egzystencji 
żadna forma nie ma ostatecznej ważności, dlatego musi podlegać ciągłej negacjr.

Dynamika wiary, s. 65; stosowany sk ró t,,Dynamika wiary” oznacza: P. Tillich, Dynamika wiary, 
Poznań 1987. W. Schüßler interpretuje tę wypowiedź w kategoriach teologii negatywnej, por. Tegoż, Der 
philosophische Gottesgedanke im Frühwerk Paul Tillichs (1910-1933), Würzburg 1986, s. 126n.

3 STh t. 1, s. 142; stosowany skrót ,,STh” oznacza: P. Tillich, Systematische Theologie, t. 1-3, 
Berlin-New York 1987.

4 J. Schmitz, Die apologetische Theologie Paul Tillichs, Mainz, 1966, s. 79.
5 Der Protestantismus, s. 210 ,218nn; stosowany skrót „Der Protestantismus” oznacza: P. Tillich, 

Der Protestantismus. Prinzip und Wirklichkeit, Stuttgart 1950.
6 STh t. 1, s. 264.
7 STh t. 3, s. 207.
Q

G W  t. 5, s. 25; stosowany skrót „G W ” oznacza: P. Tillich, Gesammelte Werke, 1 .1-14, Stuttgart 
1959-1975.

9 Dogmatik, s. 238.



ZASADA PROTESTANCKA I SUBSTANCJA KATOLICKA 33

Każda uwarunkowana forma stoi pod znakiem kryzysu, wychodzącego od 
strony tego, co nieuwarunkowane, od Boga.

Powyższe dotyczy wszystkich dziedzin życia kościelnego, włącznie z sak
ramentalnym. Materialny nośnik sakramentu jest zawsze czymś uwarunkowa
nym. Nie można go traktować magicznie jako elementu zawierającego ponad- 
naturalną moc. Jest on symbolem wskazującym na nieuwarunkowaną podstawę 
całego bytu, na Samo-bycie, na Boga i jedynie ta relacja decyduje o jego sile. 
Dopiero w konkretnym „tu i teraz” zostaje ogarnięty mocą, w której Samo-bycie 
(Bóg) ukazuje się jako podstawa całej rzeczywistości. To nie własności danej 
rzeczy czynią ją nośnikiem Bożego Ducha, ale fakt włączenia jej przez Ducha 
w sakramentalną jedność10. Dlatego w konkretnym momencie czasowym 
(kairos) każdy element może stać się symbolem Boga, a w wierze wspólnoty może 
zostać podniesiony do rangi sakramentu11 12. Nie przestaje on jednak ani na chwilę 
być uwarunkowanym bytem i jako taki podlega ciągłej krytyce.

Żadna religia bądź Kościół nie mogą więc absolutyzować swoich elementów 
sakralnych, prawd wiary oraz kultu. Kościół i wszystkie jego doktryny, instytucje oraz 
autorytety poddane są profetycznemu osądowi, nie zaś spod niego wyłączone. Krytyka 
i wątpienie dowodzą, że wspólnota wiary stoi u stóp krzyża12. Zasada protestancka jest 
krzyżem nad tym, co religijne i kościelne. Symbol krzyża zawiera w sobie głęboką 
prawdę o przezwyciężeniu alienacji13. Jezus nie mógłby być Chrystusem, gdyby nie 
złożył siebie (Jezusa jako człowieka) w ofierze14. Była to śmierć tego, co egzystencjal
ne15. Symbol krzyża oznacza zniesienie skończonej i uwarunkowanej formy16. 
Dlatego nie jest on jedynie krzyżem religijności, lecz wszystkiego, co ludzkie. Od 
strony Boga musi zostać postawiona pod znakiem zapytania każda forma życia. 
Dzieje się to w konkretnej chwili, w oznaczonym czasie.

W świetle powyższego zasadnym wydaje się stwierdzenie, że ukazana analiza 
bazuje na schemacie teologicznej krytyki religii. Tillich nie neguje uwarun
kowanych form, ale jedynie znosi je dialektycznie, a w konsekwencji umożliwia 
to powstawanie nowych form i postaci17 18. Teolog ten nie ogłasza wyłącznie 
kryzysu świata form symbolicznych, ale wskazuje na moc, która utrzymuje 
i zachowuje ten świat, pomimo jego uwarunkowanego charakteru. Nie ma żadnej 
absolutnej negatywności, jak i nie ma żadnego absolutnego protestu™. Protest nie 
eliminuje formy. Jedną formę możemy co najwyżej zastąpić inną. Dlatego, 
zdaniem Tillicha, problem leży głębiej niż wydawało się to teologom kryzysu. Nie 
sprowadza się on do zagadnienia oprotestowywania kolejnych wytworów 
ludzkiego życia (form), ale zawarty jest w pytaniu: jak może współistnieć protest 
przeciw każdej formie z koniecznością uformowanej ekspresji? „Nie” protestan
tyzmu przepadłoby w nicość bez tworzącego „tak” . Jedność pomiędzy protestem

10 STh t. 3, s. 147; por. G W  t. 5, s. 220n.
11 Der Protestantismus, s. 153.
12 Dynamika wiary, s. 52.
13 STh t. 2, s. 165n.
14 Dynamika wiary, s. 104.
15 Dlatego Tillich łączy zawsze ze sobą symbole krzyża i zmartwychwstania. Śmierć tego, co 

ludzkie nie jest celem samym w sobie. Towarzyszy je j zawsze ukazanie się w całej pełni tego, co boskie 
(Nowy B yt).

16 G W t. 9, s. 42.
17 Por. G. Wenz, Subjekt und Sein. Die Entwicklung der Theologie Paul Tillichs, München 1979, s. 

123.
18 Der Protestantismus, s. 255.
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a ukształtowywaniem formy nazywa Tillich postacią łaski19 20 21 22. Postać łaski jest 
założeniem każdego protestanckiego protestu . Nie jest ona żadnym przed
miotem, ani żadną nauką. Nie jest również związana z jakimś rodzajem 
skończonej formy. Jedynie wiara może dostrzec łaskę w postaci łaski, gdyż wiara 
oznacza bycie pochwyconym przez Bożego Ducha . Taką postacią jest 
społeczność wiary, K ośció ł.

Zasada protestancka i substancja katolicka
Tillich ukazuje nam dynamiczne napięcie, jakie winno zachodzić pomiędzy 

potrzebą wyrażania ujętego w formy a koniecznością oprotestowywania tych 
form. Taką relację nazywa dialektyką zasady protestanckiej i katolickiej substan
cji23. W jego teologii została więc dokonana rewaloryzacja katolicyzmu na gruncie 
protestantyzmu: Sama zasada protestancka nie jest wystarczająca; równie ko
nieczną jest katolicka substancja, konkretne ucieleśnienie obecności Ducha Bożego24.

Z jednej strony Tillich ogłasza kryzys kultury, religii i Kościoła. W zasadzie 
protestanckiej Duch Boży odnosi zwycięstwo nad religią25. Oprotestowana musi 
zostać więc każda forma. Więcej, nawet pozycja człowieka jako podmiotu jest 
stawiana pod znakiem zapytania. Człowiek zostaje pozbawiony wszelkiej 
religijnej pewności26 27 28. Dopiero taki „ukrzyżowany” człowiek może doznać 
usprawiedliwienia. Dlatego też zasada protestancka jest oparta na radykalnej 
teologii usprawiedliwienia27. Usprawiedliwionym zostaje nie tylko grzesznik, ale 
i wątpiący (wątpienie jako wynik krytyczności). To jest głębią usprawiedliwienia, 
że możemy doświadczyć Boga tam, gdzie pod wpływem krytyki zanika „Bóg” 
tradycyjnego zwiastowania. Z drugiej strony, zdaniem Tillicha, zasada protes
tancka musi mieć swój dialektyczny biegun w katolickiej substancji. Treść 
domaga się formy, tylko w niej może zostać wyrażona. Protest i forma 
współistnieją. Taka koegzystencja jest jedynie możliwa pod postacią łaski. 
„Tak” i „nie” zostają osadzone na usprawiedliwiającej rzeczywistości Boga29.

19 Jak wyżej.
20 Tamże, s. 258. Dialektyka uwarunkowanego i nieuwarunkowanego, zasady protestanckiej 

i katolickiej substancji, kryzysu form y i je j konieczności jest ufundowana na dialektyce treści i formy. 
Por. K.-H. Lerch, Die Gestalt der Gnade und das sakramentale Denken in der Theologie Paul Tillichs, 
,,Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie” t. 26 (1984), s. 76nn; K. 
Schedler, Natur und Gnade. Das sakramentale Denken in der frühen Theologie Paul Tillichs
(1919-1935), Stuttgart 1970, s. 96-116.

21 Der Protestantismus, s. 262.
22 Jak wyżej.
23 STh t. 3, s. 146; por. Der Protestantismus, s. 243, 259.
24 STh t. 3, s. 281; por. U. Reetz, Das Sakramentale in der Theologie Paul Tillichs, Stuttgart 1974, 

s. 53-65.
25 Jak wyżej.
26 RR t. 3, s. 81; stosowany sk ró t,,R R ” oznacza: Religioese Reden, 1 .1-3, Berlin-New York 1987. 

„Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie — pisze Pawel. (...) Dlatego nikt nie może 
powiedzieć ani o drugim, ani o sobie samym, że uczestniczy w Nowym Bycie”.

27 Der Protestantismus, s. 17; G W  t. 8, s. 85nn; por. U. Reetz, Das Sakramentale in der 
Theologie..., dz. cyt., s. 51; Chr. Rhein, Paul Tillich. Philosoph und Theologe, Stuttgart 1957, s. 71.

28 Der Protestantismus, s. 252.
29 Postać laski ma ugruntowanie ontologiczne. W związku z tym cala rzeczywistość zostaje 

naznaczona sakramentalnie. Por. K.-H. Lerch, Die Gestalt der Gnade..., dz. cyt., s. 85.
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Teologia pozytywnego paradoksu: polemika P. Tillicha z K. Barthem

Powyżej przedstawione rozwiązanie stanowiło przedmiot polemiki, która 
rozegrała się pomiędzy P. Tillichem a K. Barthem na łamach „Theologische 
Blätter” (1923)30. Tillich stwierdził, że od czasu Jana i Pawła, Augustyna i Lutra, 
Pascala i Kierkegaarda nie jest już możliwe jednoznaczne mówienie o Bogu. 
Każda taka wypowiedź jest paradoksem. „Paradoks” stał się kategorią teolo
giczną. W języku filozofii możemy mówić o dialektyczności, o ciągłym napięciu 
pomiędzy „tak” i „nie” w ocenie religijnych ekspresji. Dostrzegł to również 
Barth tworząc teologię krytycznego paradoksu (określenie Tillicha), to jest jego 
zasługą. Pytanie jest jednak następujące: Czy aby w teologii kryzysu nie tkwi 
założenie, które same nie jest już kryzysem? Barth i Gogarten podkreślali 
wielokrotnie, że nawet ich własna pozycja teologiczna poddana jest ciągiem 
znoszeniu (kryzysowi). To, co ludzkie jest dialektyczne. Nad każdym ludzkim 
wysiłkiem (”tak”) jest wypowiadany teologiczny osąd: „nie” . Mamy więc do 
czynienia z całym ciągiem takich dialektycznych zniesień. Tej teologicznej 
dialektyce nie ma więc końca. To, co budzi sprzeciw Tillicha jest absolutyzacją 
dialektycznej pozycji. Ona sama przestaje być dialektyczną, lecz staje się 
absolutnym założeniem rozumu ludzkiego31 32. Zdaniem Tillicha, również i ta 
przesłanka powinna podlegać kryzysowi, również i nad nią musi rozlegać się 
teologiczne „nie” . Na tym polega paradoksalność teologii krytycznego paradok
su. Paradoksalność ta nie może być jednak oparta na żadnym kolejnym 
założeniu, a jedynie na wierze w Boga, który równocześnie przyjmuje „tak” 
i „nie” . Jednak może czynić to tylko taki Bóg, którego podstawową cechą jest 
nieuwarunkowanie. Tylko to, co nie jest niczym uwarunkowane jest w stanie 
pojednać ze sobą dwa przeciwne bieguny. Zniesienie dialektyki oparte jest na 
rzeczywistości Nieuwarunkowanego . To, że Nieuwarunkowane usprawied
liwia zarazem „tak” , jak i „nie” (mogłoby tego nie czynić, nie jest przecież niczym 
uwarunkowane) jest wyłącznie pozytywnym paradoksem. Teologia krytycznego 
paradoksu musi więc być jednocześnie teologią pozytywnego paradoksu33.

Powyższe tezy spotkały się z dezaprobatą Bartha. Po pierwsze, jakim 
dialektycznym prawem chce Tillich zawiesić samą dialektykę? Właśnie na tym 
polega dialektyka, że jest nieskończonym ciągiem zniesień34. Tillich uzna 
słuszność tego argumentu i zmodyfikuje swoje stanowisko. Po drugie, dialek
tyczne „nie” nie jest jedynie kryzysem i negacją, lecz również ostrzeżeniem

30 Chodzi o artykuły: P. Tillich, Kritisches und positives Paradox. Eine Auseinandersetzung mit 
Karl Barth und Friedrich Gogarten. (G W  t. 7, s. 216-226); K. Barth, Von der Paradoxie des ,,positiven 
Paradoxes". Antworten und Fragen an Paul Tillich. (G W  t. 7, s. 226-240); P. Tillich, Erwiderung auf 
den Artikel von Karl Barth. (G W  t. 7 ,s. 240-244). Odnośnie dyskusji por. H. Fischer, Die Christologie 
als M itte des Systems, w: Paul Tillich, Studien zu einer Theologie der Moderne, (Hg.) H. Fischer, 
Frankfurt)M 1989, s. 212nn; Tegoż, Theologie des positiven und kritischen Paradoxes, ,,Neue 
Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie" t. 31 (1989) ,s .  195-212; G. Müller, 
Religion zwischen Metaphisik und Prophetie. Anmerkungen zum Religionsbegriff bei K. Barth, P. 
Tillich und D. Bonhoeffer, ,,Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie" t. 
20 (1978), s. 207nn; K. Schedler, Natur und Gnade..., dz. cyt., s. 68-75; J. Track, Paul Tillich und die 
Dialektische Theologie, w: Paul Tillich. Studien zu einer Theologie der Moderne, (Hg.) H. Fischer, 
Franfurt/M. 1989, s. 139-169.

31 G W  t. 7, s. 217.
32 G W  t. 7, 5. 218.
33 Tamże, s. 225.
34 Tamże, s. 228.
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i napomnieniem35 36. Po trzecie, cóż to znaczy „wychodząc od Nieuwarun- 
kowanego”? To, co nie jest niczym uwarunkowane staje się w koncepcji Tillicha 
jej metafizycznym „x”, które domyka i tłumaczy każde „równanie” . Barth pyta: 
Wydaje się, że chyba jest tu mowa o Bogu, po co więc ta cała zabawa 
z Nieuwarunkowanym30? Po czwarte, Objawienie jest darem, jest wydarzeniem 
bezpośredniej relacji „ja-Ty”37. Po piąte, celem Bartha nie jest teologia bez- 
założeniowa, uprawia on ją w „świętym i powszechnym Kościele” . Podstawą 
pojęcia teologicznej prawdy są więc: Kościół, kanon i Duch Święty38. W ostatecz
ności Barth może stwierdzić, że Bóg Tillicha jest Bogiem Hegla i Schleier- 
machera, ale nie Lutra i Kierkegaarda39.

Na powyższe zarzuty Tillich replikował bezpośrednio w swojej „Odpowie
dzi...” (1923) oraz w późniejszych pracach. Skonkretyzował on swoją krytykę. 
Tym razem nie wysuwał argumentu o konieczności zawieszenia dialektyki, 
natomiast zajął się analizą relacji zachodzącej pomiędzy Bogiem i światem. 
Tillich doszedł do wniosku, że teologia kryzysu jest teologią supranaturalis- 
tyczną, ale nie dialektyczną40. W teologii Bartha nie ma żadnego ruchu pomiędzy 
„tak” i „nie” , jest tylko ciągłe powtarzanie tego samego paradoksu: Bóg jest na 
niebie, a człowiek na ziemi. Bóg i człowiek, nadnaturalne i naturalne odgrodzone 
zostają jakościową, absolutną granicą. Relacja ta nie jest w żadnym wypadku 
relacją dialektyczną. W ostateczności wyraża się ona w schemacie „albo-albo”41. 
Albo religijna aktywność człowieka, albo aktywność Boga. Teologowi pozostaje 
więc całkowite zanegowanie tego, co ludzkie. Powstają dwie nieprzekraczalne 
sfery: nadnaturalna i naturalna42.

Barth twierdził, że religia nie może zostać usunięta z życia ludzkiego, gdyż 
przynależy do jego natury. Ona jest fenomenem całkowicie naturalnym. 
Religia jest prawdą o ludzkiej pysze, w niej hybris człowieka znajduje 
najlepsze spełnienie. Tylko w tym znaczeniu możemy mówić o dialektycz- 
ności tej wersji teologicznej krytyki religii. Jednak po głębszej analizie 
wychodzą na jaw wady powyższego ujęcia. W religii zawarta jest prawda 
o człowieku, ale nie o Bogu. Objawienie jest kryzysem religii, jest wypowie
dzianym wobec niej jednoznacznym „nie” . Objawienie nie potrzebuje żadnej 
formy, ono te formy wyłącznie neguje. Objawienie nie potrzebuje żadnej 
mediacji (degradacja religii i kultury), ono jest bezpośrednie. Stanowisko 
takie przeciwstawia sobie religię i Objawienie. Skoro akt wiary jest „czystym” 
działaniem Boga, religia i kultura są dla teologii bezużyteczne. Odbierane są 
przez nią wyłącznie jako ludzka hybris. Mówiąc paradoksalnie: ich prawdą 
jest fałsz. Ukazując fałszywych bogów religia i kultura wypowiadają prawdę
0 człowieku. Jedyne słowo jakie w tej sytuacji może wypowiedzieć Barth 
brzmi: „KRYZYS!”

Takiej interpretacji Tillich nie mógł zaaprobować. Postawienie kultury
1 człowieka w stanie permanentnego kryzysu prowadzi do profanizacji tego, co

35 Tamże, s . 229, 238.
36 Tamże, s. 231n.
37 Tamże, s. 234; por. replikę Gogartena ( Tamże, s. 246).
38 Tamże, s. 239. Czy nie to miał na myśli Tillich nazywając Kościół kształtem laski? To właśnie 

w nim mogą zostać pojednane ,,tak”, jak  i ,,nie” wobec formy.
39 Tamże, s. 234.
40 STh t. 1, s. 165; STh t. 2, s. 20; GW  t. 7, s. 247.
41 G W  t. 7, s. 250.
42 Tamże, s. 253.
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ludzkie43. Jak może Objawienie przejmować człowieka, skoro Bóg jest absolutnie 
Innym? Czy nie jest to w gruncie rzeczy ograniczeniem mocy Boga, który nie 
może być „Panem” nad kulturą? Czy efekty, do jakich prowadziła taka teologia, 
nie są widoczne dzisiaj w obszarze jej oddziaływania? To są pytania, które 
postawił Tillich. „Nie” domaga się „tak” , treść domaga się formy, a Objawienie 
religii. Barth zapomniał, że oprócz „nie” istnieje również Boże „tak” wobec tego, 
co ziemskie, kulturowe i religijne44 45 46 47. Człowiek nie może egzystować bez formy. 
Dlatego zasada protestancka musi koegzystować z katolicką substancją. Aby 
móc zostać przyjętym, Objawienie potrzebuje języka codzienności*5. Czy jest to 
ograniczenie Boga? Może właśnie to jest pozytywnym paradoksem, że Boże 
wyraża się (daje się) w ludzkim. Dokonując oceny powyższego można stwierdzić, 
że istota sporu sprowadzała się do dwóch różnic w interpretacji Objawienia. 
Barth ujmował je bezpośrednio i chrystomonistycznie, natomiast Tillich upra
wiał swoją refleksję w kategoriach teologii stworzenia, w której Objawienie 
mediatyzowane jest poprzez naturę i kulturę.

Pozytywny paradoks w teologii stworzenia P. Tillicha założony jest na 
uniwersalnym ujęciu Boga jako Samo-bycia. Objawienie nie jest tylko kryzysem, 
ale także przyjęciem i usprawiedliwieniem stworzenia (różnych form natury 
i kultury). Barth nie uznawał takiego związku, to jedynie Chrystus jest 
pozytywnym paradoksemX6. Koncentracja pozytywnego paradoksu na chrys
tologii określa różnicę pomiędzy Barthem a Tillichem . Ortodoksyjna teologia 
kryzysu dokonała bezkrytycznego oddzielenia historii ewangelicznej (opis życia 
Jezusa) od wszystkich pozostałych wydarzeń historycznych. Nie chodzi tutaj 
jedynie o okres, w którym żył Jezus, ale o całe dzieje ludzkości, włącznie ze 
współczesnością. W Jezusie Chrystusie rozgrywa się ostateczne Objawienie, ale 
to nie może być powodem do wyłączenia tego małego wycinka historii spod 
wszelkiej krytyki. Tymczasem Barth i Gogarten przeciwstawili to wydarzenie 
wszystkim innym48. Z tego wydzielonego punktu cała historia zostaje zniesiona. 
Dialektyka przechodzi w supranaturalizm. To, co wydarza się w Jezusie 
Chrystusie, dzieje się na dobrą sprawę poza ludzkością (nie podlega żadnej 
historycznej krytyce), a mimo to, wydarza się w historycznej osobie Jezusa. 
Zdaniem Tillicha, Barth i Gogarten doprowadzają swoją teologię krytycznego 
paradoksu do teologii pozytywnego absurdu. Nie tylko fakt życia i śmierci 
Bożego Syna, ale cała jego historia odgrodzone zostają od jakiejkolwiek krytyki. 
Jedynie Kościół, na bazie relacji ewangelicznych, „przechowuje” z pietyzmem 
obraz Jezusa Chrystusa. Czym jest więc Objawienie w naszych czasach? 
W „Liście do Rzymian” Bartha jest to wydarzenie ahistoryczne, w którym 
absolutnie Inny staje się dostępny dla człowieka, w którym wieczność zawiesza

Tamże, s. 243.
44 G W  t. 12, s. 191; G W  t. 9, s. 41; RR t. 2, s. lOOnn. Dla Bartha punktem wyjścia jest „góra”, dla 

Tillicha „dól” (EB t. 2, s. 202).
45 STh t. 1, s. 148.
46 G W  t. 7, i. 235.
47 H. Fischer, Theologie des positiven..., dz. cyt., s. 220; Por. Tenże, Die Christologie als M itte..., 

dz. cyt., s. 212. Ocenę teologii Tillicha i Bartha opiera Fischer na omawianym rozróżnieniu pomiędzy 
teologicznym chrystomonizmem a uniwersalizmem koncepcji stworzenia. Do podobnych wniosków 
dochodzi K. Schedler, Natur und Gnade..., dz. cyt., s. 68-75.

i «

Mowa jest tutaj o teologii Bartha i Gogartena z okresu ich współpracy na lamach „Zwischen den 
Zeiten”, które to czasopismo miało propagować idee teologii kryzysu.
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doczesność49 50. Rodzą się pytania. Na czym ma bazować zrozumienie tak ujętego 
Objawienia, skoro znosi ono to, co ludzkie, religijne i kulturowe? Jak w ogóle 
możliwe jest zrozumienie czegoś absolutnie innego? Odpowiedź Bartha jest jedna: 
tylko w Kościele zawarta jest wykładnia tego wydarzenia. Powyższe jednak 
sprawia, że wiara staje się czynnikiem heteronomicznym, zostaje określona przez 
zewnętrzne prawo (Kościół), co prowadzi, zdaniem Tillicha, do kryzysu religij
ności. Taką interpretację musiał odrzucić Tillich w swojej teologicznej krytyce.

Boże wydarza się w stworzeniu, w naturze i kulturze. Samo-bycie jest mocą 
całego bytu, dlatego całe stworzenie stanowi szyfr Bożego Objawienia. Tillich 
odrzuca binarne rozgraniczenie nadnaturalnego i naturalnego, Objawienia i religii 
(kultury), protestu i formy. To, co boskie i to, co ludzkie nie są rozdzielone 
absolutną granicą. Objawienie nie może być „monologiem” Boga z samym sobą, 
ono jest zbliżeniem się do człowieka w tym, co ludzkie**. Natura, kultura, religia, 
mimo że podlegają krytyce, nie są negowane, one mają już „w tym czasie” swoją 
wartość, one są stworzeniem Boga. Jednak Barth na bazie chrystomonizmu 
objawieniowego nie jest w stanie rozwinąć teologii stworzenia, nie uwzględnia on 
dostatecznie głęboko faktu inkamacji Boga w świecie51. Dlatego jego teologia 
zdominowana jest przez permanentne „nie” wobec natury, kultury, religii.

Z tej perspektywy zyskuje na znaczeniu koncepcja Tillicha. Obok „nie” 
znalazło się w niej również miejsce na „tak” dla świata natury i kultury. 
Rzeczywistość Boga jest nie tylko głoszeniem kryzysu całemu światu, ale 
jednocześnie Bożym „tak” wobec natury i kultury. Tillich ujął relację pomiędzy 
Bogiem i światem w prawdziwie dialektyczny schemat. Każda religia, pomimo 
swojego uwarunkowania, które podlega ciągłej krytyce (zasada protestancka), 
oparta jest na rzeczywistości Boga, a Boże Objawienie musi się wyrażać 
w religijnych formach, które stają się postaciami łaski (substancja katolicka).

Zakończenie

Teologiczny uniwersalizm P. Tillicha może nie tylko stanowić podstawę 
dialogu pomiędzy różnymi religiami, ale przede wszystkim powinien zostać 
odebrany jako wezwanie do tolerancji i współpracy w obrębie chrześcijaństwa. 
Rzeczywistego obrazu ekumenii nie oddają często partykularne spotkania „na 
górze” wysokich rangą hierarchów bądź teologów, lecz praktyka „na dole” , 
prawdziwe współżycie ludzi różnych wyznań. Mimo to nie można dyskwalifiko
wać znaczenia wysiłków podejmowanych „na górze” . To właśnie z tej strony 
mogą wypływać pozytywne impulsy. Jednym z nich może być stworzenie 
płaszczyzny porozumienia teologicznego. Z tej perspektywy nabiera na znacze
niu propozycja P. Tillicha. Teolog ten próbuje ustanowić dialektyczną jedność 
pomiędzy zasadą protestancką i katolicką substancją, której podstawą jest 
teologia pozytywnego paradoksu.

49 G. Müller w swojej bardzo ostrej krytyce teologii K. Bartha wysuwa nawet tezę, że koncepcja 
Objawienia ukazana w ,,Liście do Rzymian” nie jest biblijno-teologiczna, lecz platońska. Platonizujący 
,,L ist...” nie zna żadnego wcielenia. Por. Tegoż. Religion zwischen..., dz. cyt., s. 207nn.

50 H. Zähmt, Die Sache mit Gott. Die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert, München 
1967, s. 154.

51 J. Track, Paul Tillich und die Dialektische..., dz. cyt., s. 156. Należy pamiętać o tym, że w okresie 
powojennym Barth znacznie złagodził swoje stanowisko. Świadczą o tym późniejsze tomy ,,Die 
Kirchliche Dogmatik”. W roku 1956 Barth samokrytycznie wyznał, że uprawiał trochę nieludzką 
teologię. Por. H. Fischer, Die Theologie des positiven..., dz. cyt., s. 203.
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ŻYDZI I JUDAIZM 
W NASZEJ POSŁUDZE SŁOWA

Kilkanaście zdań soborowej deklaracji „Nostra aetate” , mającej za sobą 
burzliwe dzieje, przyjętej 28 października 1965 roku 2221 głosami przy 88 
negatywnych, to prawdziwy przełom w 2000-letniej historii Kościoła. Taki np. 
wielki Ojciec Kościoła św. Jan Chryzostom w IV wieku zabraniał chrześcijanom 
pozdrawiania Żydów i wchodzenia z nimi w jakąkolwiek dyskusję. A Sobór 
zaleca obustronne poznanie się i poszanowanie nie tylko przez studia biblijne 
i teologiczne, ale także przez braterskie rozmowy. Niestety w świecie 
chrześcijańskim duch Chryzostoma jest jeszcze zbyt często silniejszy od ducha 
Soboru. I niekoniecznie chodzi o dyskusje i rozmowy, które w takiej np. Polsce są 
mało realne z wiadomych powodów (z kim — w przeciętnej parafii). Chodzi o to, 
że w tylu jeszcze parafiach świata dzieci uczestniczące w swoich kościołach 
w liturgii dowiadują się o winie wszystkich Żydów za śmierć Pana Jezusa, słyszą, 
że Stary Testament uczy o prawie i grzechu, a Nowy Testament o łasce i miłości, 
że Żydzi zostali odrzuceni przez Pana Boga, który kocha już tylko nas, 
chrześcijan... Salki katechetyczne i klasy też często nie wykazują większej 
poprawności w przekazywaniu nauczania Kościoła o Żydach i judaizmie. I tak 
stereotypy wynoszone z domów, przenoszone bezboleśnie z rodziców na dzieci, 
nie znajdują odpowiedniego odporu w kościelnej posłudze Słowa, zwłaszcza 
w katechezie i kazaniu.

Rzadko jest to spowodowane złą wolą (uprzedzeniami) sług Słowa. Częściej 
bezmyślnym powtarzaniem stereotypów, które i oni wynieśli z rodziny, z kate
chezy, z kościoła, z seminarium (posoborowego!). Nie czują potrzeby — czasem 
nie mają okazji — dokształcić się w teologii „postoświęcimskiej” , nie docierają 
do nich nowe dokumenty Kościoła na ten temat. Nie „widzą problemu” (”nie ma 
sprawy”). Winne są też same teksty biblijne (niektórzy winią też redaktorów 
lekcjonarza). Teksty często jednostronne, uwarunkowane czasem, miejscem, 
autorem. A do tego dochodzą braki naukowe (nieznajomość nowoczesnej 
biblistyki), które uniemożliwiają właściwy z nich użytek. A jednak nie możemy 
się zgodzić, aby chociaż jakaś cząstka naszego przepowiadania i nauczania raniła 
Chrystusa, któremu jako słudzy Słowa — świeccy i duchowni — poświęciliśmy 
swe życie. A wiadomo: kto uderza w Żyda jako Żyda — choćby słowem 
— uderza w samego Chrystusa.
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1. Dokumenty

Niechże więc wszyscy dbają o to, aby w katechezie i głoszeniu Słowa Bożego nie 
nauczali niczego, co nie licowałoby z prawdą ewangeliczną i z duchem Chrys
tusowym! To wołanie Soboru Watykańskiego II z jego „deklaracji żydowskiej” 
(„Nostra aetate” par. 4) jeśli nie we wszystkich parafiach zostało już usłyszane, 
to przynajmniej znalazło oddźwięk w wielu dokumentach i programach 
Kościołów lokalnych, a także w dwóch ważnych dokumentach rzymskiej Stolicy 
Apostolskiej: „Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji 
soborowej ’Nostra aetate’ nr 4” z r. 1974, i przede wszystkim: „Żydzi i judaizm 
w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego” z r. 1985. W jęz. 
polskim można je znaleźć w I-szym tomie ATK-owskiej serii „Kościół a Żydzi 
i judaizm” (we współpracy z Komisją Episkopatu Polski do Dialogu z Judaiz
mem) pt. „Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II 
(1965-1989)” (Warszawa 1990). (Godne polecenia księżom i świeckim kateche
tom są też następne tomy, zwłaszcza F. Mussnera „Traktat o Żydach”!).

Pierwszy z tych dokumentów w rozdz. III „Nauczanie i wychowanie” 
najpierw przypomina autorstwo Boże obu Testamentów; domaga się, by nie 
przeciwstawiano Nowego Testamentu Staremu i judaizmowi w sposób, który by 
sugerował, że stanowią one religię samej tylko sprawiedliwości, strachu i legaliz
mu, bez odwoływania się do miłości Boga i bliźniego; podkreśla żydowskość 
Jezusa, apostołów i pierwszych uczniów; powołuje się na związek nauczania 
Jezusa z nauką Starego Testamentu i rabinów; protestuje przeciwko obarczaniu 
winą za śmierć Jezusa wszystkich Żydów; zaznacza, że historia i tradycja religijna 
judaizmu nie skończyła się... Następnie dokument stwierdza: Informowanie
0 tych kwestiach jest obowiązkiem na wszystkich poziomach nauczania i wy
chowania chrześcijanina. Podkreśla rolę podręczników katechezy, książek histo
rycznych i środków społecznego przekazu. Postuluje formację nauczycieli
1 wychowawców w szkołach pedagogicznych, w seminariach i na uniwersytetach, 
tworzenie katedr studiów nad judaizmem, współpracę ekumeniczną, także 
z uczonymi żydowskimi.

Drugi dokument cały jest poświęcony interesującej nas sprawie. Przy tym 
upiera się, że Żydzi i judaizm nie powinni zajmować miejsca przypadkowego 
i marginalnego w katechezie i głoszeniu Słowa Bożego. Podkreśla, że nie chodzi 
jedynie o zainteresowania historyczne czy archeologiczne, lecz o rzeczywistość 
wciąż żywą, ściśle związaną z Kościołem. Dalej: chodzi nie tylko o wykorzenienie 
z umysłów resztek antysemityzmu (...), lecz zwłaszcza o pogłębienie, poprzez ten 
wysiłek wychowawczy, dokładnej znajomości szczególnej „więzi” (por. ,,Nostra 
aetate ”, 4), która nas jako Kościół wiąże z Żydami i judaizmem, oraz o uczenie 
szacunku i miłości do nich. Dokument omawia relacje między Starym a Nowym 
Testamentem: jedność biblijnego Objawienia, aktualność wydarzeń i postaci 
starotestamentalnych dla chrześcijan, problem typologii, przeciwstawienie się 
ciągłe żywemu marcjonizmowi (nowość jako zerwanie ze „starym”), lekturę 
żydowską i chrześcijańską Biblii, autonomiczne wartości Starego Testamentu 
i zarazem jego otwartość na dalszy rozwój, wspólną nadzieję eschatologiczną 
i mesjańską Żydów i chrześcijan, wspólną ich odpowiedzialność w tym świecie. 
Przekazywana już w pierwszych latach formacji przez katechezę koncepcja taka 
w sposób konkretny wychowywałaby młodych chrześcijan do utrzymywania 
stosunków wzajemnej współpracy z Żydami, idącej dalej aniżeli zwykły dialog.

Następny rozdział tegoż dokumentu omawia żydowskie korzenie chrześci
jaństwa: Jezus jest Żydem, jest nim na zawsze. Był praktykującym, pobożnym 
Żydem, poddanym Prawu, Jego działalność włączona była w ramy świąt



ŻYDZI I JUDAIZM W NASZEJ POSŁUDZE SŁOWA 41

żydowskich, Jego stosunki z faryzeuszami były często przyjazne, korzystał On 
— jak i Paweł — z ich nauk i metod biblijnych. Kościół i chrześcijaństwo, w całej 
swej nowości, mają swe źródło w środowisku żydowskim pierwszego wieku. 
Czwarty rozdział mówi o Żydach w Nowym Testamencie. Najpierw mamy 
przypomnienie, że termin „Żydzi” w ewangelii Jana nie odnosi się do narodu, 
lecz do przywódców (przeciwników Jezusa). Następnie przypomnienie danych 
naukowych o procesie formacji i o charakterze naszych ewangelii, tak że niektóre 
wzmianki wrogie lub mało przychylne Żydom mają jako kontekst historyczny 
konflikt między rodzącym się Kościołem i wspólnotą żydowską, i że niektóre 
polemiki odzwierciedlają okoliczności stosunków między Żydami i chrześcijanami, 
które — chronologicznie — są o wiele późniejsze od Jezusa. I ważne stwierdzenie, 
że to wszystko należy brać pod uwagę przy wyjaśnieniu wiernym tekstów 
Ewangelii, zwłaszcza w homiliach i katechezie na ostatnie tygodnie Wielkiego 
Postu i na Wielki Tydzień. A także, że chrześcijanie nie powinni nigdy zapominać, 
że wiara jest wolnym darem Boga (por. Rz 9,12) i że nie powinno się sądzić 
sumienia innych. I wreszcie przypomnienie, kto jest winien śmierci Jezusa: poza 
Rzymianami tylko ci Żydzi, którzy się do niej rzeczywiście wtedy przyczynili, 
a jeszcze bardziej my, chrześcijanie.

Dla Żydów i chrześcijan Biblia stanowi samą treść liturgii (...). Liturgia Słowa 
(...) ma swe źródło w judaizmie — czytamy w rozdziale piątym poświęconym 
liturgii. Ostatni rozdział zajmuje się judaizmem i chrześcijaństwem w historii. 
Historia Izraela nie kończy się w roku 70. (...) Będzie ona trwać, zwłaszcza 
w wielkiej diasporze, która pozwoli Izraelowi nieść na cały świat świadectwo, często 
heroiczne, jego wierności Jedynemu Bogu. Mowa o stosunku chrześcijan do ziemi 
i państwa Izrael. Trwanie Izraela (gdy tyle narodów starożytnych znikło bez 
śladu) jest faktem historycznym i jest znakiem, który należy interpretować 
w ramach Planu Bożego. Trzeba w każdym razie odejść od tradycyjnej koncepcji 
narodu ukaranego, zachowanego jako żywy argument dla apologetyki 
chrześcijańskiej. Pozostaje on narodem wybranym. Pozostaje,,szlachetną oliwką”, 
w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów pogańskich. Wzmian
ka o bolesnym bilansie dwóch tysiącleci, o twórczości duchowej judaizmu, 
i wezwanie, by katecheza pomagała zrozumieć, czym dla Żydów jest holokaust. 
Musi się ona zająć także rasizmem i antysemityzmem (w różnych postaciach), 
które Kościół tak stanowczo potępia. Nauczanie religijne, katecheza i przepowia
danie Słowa Bożego — czytamy w zakończeniu — muszą wychowywać nie tylko 
do obiektywizmu, sprawiedliwości i tolerancji, lecz także do zrozumienia i dialogu. 
A tymczasem stwierdza się żenującą ignorancję w dziedzinie historii i tradycji 
judaizmu; jedynie jego aspekty negatywne i często karykaturalne stanowią zasób 
wiedzy wspólny wielu chrześcijanom.

Niedługo minie 10 lat od opublikowania tego dokumentu Stolicy Apostols
kiej. Jaki jest zasób wiedzy na tematy żydowskie polskich chrześcijan? Co mają 
w głowie i w sercach nasi wychowankowie? Papież powiedział w r. 1985: Oba te 
dokumenty są dowodem stałego zainteresowania i zaangażowania Stolicy Apostol
skiej w nowe relacje pomiędzy Kościołem katolickim a narodem żydowskim 
i w wyciąganie z tych relacji konsekwencji praktycznych. Patrząc na wzmian
kowany wyżej dokument „Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie 
Kościoła katolickiego”, opublikowany w czerwcu, jestem pewien, że dopomoże on 
walnie do uwolnienia naszego katechetycznego i w ogóle religijnego nauczania od 
negatywnego lub niedokładnego przedstawienia Żydów i judaizmu w kontekście 
wiary katolickiej. I  że pomoże on również szerzyć szacunek, uznanie i autentyczną 
miłość (...) Antysemityzm w swych złych i czasem wręcz brutalnych przejawach 
musi zostać całkowicie wykorzeniony. Oczywiście nie jest to jedyna wypowiedź
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Jana Pawła II o konieczności dotarcia do szerokich mas wiernych, zwłaszcza 
poprzez katechizację i ewangelizację, z nowym nauczaniem Kościoła na temat 
Żydów i judaizmu.

2. Materiały

W wielu krajach to życzenie papieskie, jak również deklaracja soborowa i inne 
dokumenty rzymskie oraz rezultaty teologii postoświęcimskiej, zostały potrak
towane bardzo poważnie. Mam przed sobą na przykład książkę księży J. T. 
Pawlikowskiego i J. A. Wilde’a „Kiedy katolicy mówią o Żydach” (’’When 
Catholics Speak about Jews: Notes for Homilists and Catechists”) wydaną przez 
archidiecezję Chicago w r. 1987. Jej druga część (autorstwa Wilde’a) zawiera 
„Notatki dla kaznodziejów i katechetów”, przedrukowane w czasopiśmie 
„Modern Liturgy” pt. „Czy twoje przepowiadanie jest żydowskie?” . Autor 
podaje i rozwija 11 punktów dla kaznodziejstwa i katechezy: 1. Rabbi Jeszua 2. 
Nowy Testament potwierdza Stary 3. Judaizm czasów Jezusa był pluralistyczny
4. Czym się różniło nauczanie Jezusa? 5. Kto zabił Jezusa? 6. Judaizm dzisiaj żyje
7. Ziemia Izraela 8. Jak doszło do rozejścia się dróg Żydów i chrześcijan? 9. Język 
jedności 10. Holokaust 11. Era mesjańska.

Pierwsza część tej książki „Lud żydowski w chrześcijańskim kaznodziejstwie 
i nauczaniu” autorstwa zasłużonego ks. prof. Pawlikowskiego zajmuje się 
najpierw Adwentem, proponując ponowne przemyślenie tematu wypełnienia 
(Pierwszy Testament nie jest li tylko preludium do Nowego) i rewizję lekcjonarza 
na Adwent, zgodnie ze stanem współczesnej egzegezy. Póki to nie nastąpi, 
proponuje się kaznodziejom i katechetom podkreślanie w interpretacji tekstów, 
że prorok (który nie jest przepowiadaczem przyszłości) zwraca się w imię Boga 
do współczesnych mu ludzi, przypominając im obowiązki wynikające z Przymie
rza. I ci się nawracali, nie czekając na Mesjasza; w czasach Jezusa Jego lud nie był 
jakimś bankrutem religijnym i moralnym! Nie tylko rodząca się wspólnota 
chrześcijańska odpowiadała na wezwania Izajasza, Jeremiasza, Barucha i in
nych. Oczywiście, tylko ona uwierzyła, iż w Jezusie Bóg stał się Emmanuelem, 
chociaż w judaizmie drugiej Świątyni istniało rosnące poczucie Bożej bliskości. 
Atoli wiara we Wcielenie wcale nie przekreśla stałej aktualności i wartości 
judaizmu. Decydująca interwencja Boża w Chrystusie nie oznacza nadejścia 
królestwa mesjańskiego w sensie żydowskim, i dlatego nie można oskarżać 
ówczesnych Żydów o ślepotę i zatwardziałość. Nadejście tego królestwa jest 
jeszcze ciągle przed nami, Żydami i chrześcijanami. Adwent liturgiczny to 
wezwanie dla nas, chrześcijan, abyśmy razem z Żydami budowali to królestwo, 
zgodnie z tylokrotnymi apelami papieskimi. Żydzi to nie antagoniści, lecz 
partnerzy w tym mesjańskim marzeniu, które świętujemy w czasie Adwentu 
i Bożego Narodzenia.

Następnie Pawlikowski przechodzi do Wielkiego Postu. Wyraża obawę, że 
czytania biblijne tego okresu przekazują naszym wiernym nader negatywny 
obraz judaizmu, zresztą rzekomo całkowicie już wypełnionego w wydarzeniu 
Chrystusa (zob. Adwent). Jak kaznodzieja i katecheta może rozbroić ten 
potencjał antyżydowski? Ważne jest uświadomienie sobie, co jest naprawdę 
„nowe” w Słowie zwiastowanym przez Jezusa. Jezus przynosi całą nowość, 
judaizm jest całkowicie „stary”, nieaktualny, przez Niego pozbawiony wszelkiej 
wartości — tak słyszeliśmy zawsze i tak przekazujemy dalej w naszym nauczaniu. 
Świątynia, synagoga, Prawo, faryzeusze itp. — to dla przeciętnego 
chrześcijanina negatywne symbole. Tymczasem judaizm był dla Jezusa istotnym 
źródłem Jego orędzia, a nie jego diabolicznym przeciwieństwem. Nowość
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orędzia Jezusowego wyrosła z pełnej, całkowitej odnowy Przymierza, do której 
wzywał Jeremiasz. Ten proces odnowy był w centrum judaizmu czasów Jezusa. 
Kreatywności tego nadzwyczaj żywego i płodnego okresu zawdzięczamy dwa 
nowe ruchy religijne: judaizm faryzejski (rabiniczny) i Kościół chrześcijański. 
Mimo późniejszego rozwodu między Synagogą a Kościołem aktualne pozostaje 
zawsze to, co synoptycy przekazują nam w II niedzielę Postu: w scenie 
Przemienienia mamy odwołanie się do autorytetu Mojżesza, tak jak odwoływali 
się doń faryzeusze.

Dzisiaj nauka nie tylko rehabilituje faryzeuszy, ale przekonuje nas także
0 tym, że Jezus był im o wiele bliższy niż dotychczas sądziliśmy. Jego z nimi spory 
mieszczą się w pluralizmie (i metodologii sporów) tego najciekawszego nurtu 
judaizmu. Odnowa i pogłębianie zobowiązań wypływających z Przymierza, 
szukanie woli Bożej w nowych sytuacjach życia, ukazanie Boga jako miłującego 
Ojca — oto główna troska faryzeuszy i Jezusa, który oczywiście przyjmował ich 
istotną doktrynę. Faryzeim i chrześcijaństwo stanowiły odejście od skorum
powanego, klerykalnego, elitarnego systemu świątynnego hierarchii (kolabo
rującej zresztą z okupantem). Odejście nie tylko w liturgii, np. w akcentowaniu 
posiłku wspólnoty, ale także w etyce: Jezusowe Kazanie na Górze przepojone jest 
faryzejską duchowością.

Co nie znaczy, że Słowo Jezusa nie przynosi niczego nowego. Tylko że tej 
nowości nie trzeba szukać w opozycji do judaizmu. Wcale nie trzeba zaczerniać 
tła, żeby Jezus tym mocniej zajaśniał! Jezus poszedł jeszcze dalej niż faryzeusze 
w zwiastowaniu bliskości Boga do człowieka, a także podkreślaniu godności 
każdej osoby ludzkiej (np. uzdrowienie w szabas człowieka z uschłą ręką). 
Faryzeusze nader śmiało zwali Wszechmocnego „Ojcem”, ale Jezusowe 
doświadczenie wyrażone w słowie Abba zwiastowało taką więź z Bogiem, która 
najbardziej liberalnym z nich wydawałaby się bluźniercza. Jezus był też bliższy 
niż oni prostym ludziom {am ha-arec) i grzesznikom. Tradycji Przymierza nadał 
charakter bardziej uniwersalny. A przykazanie miłości rozciągnął także na 
nieprzyjaciół (judaizm prawowierny nie pozwalał ich nienawidzić). No i Jezus 
kładł większy nacisk na bliskość Królestwa Bożego. Oczywiście chrystologia 
Pawłowa i Janowa odejdą daleko od ortodoksji żydowskiej.

Dalej Pawlikowski zajmuje się okresem Męki Pańskiej. Ten zbawczy czas 
bywał przez wieki i bywa sposobnością do wzrastania podziałów 
chrześcijańskę-żydowskich, a winien stawać się coraz bardziej sposobnością do 
pojednania. Żeby to jednak było realne, nasza posługa Słowa w Niedzielę 
Palmową i podczas Triduum Paschalnego nie może prezentować Męki i Zmart
wychwstania w opozycji do judaizmu. Przede wszystkim trzeba przestać 
obciążać Żydów zbrodnią bogobójstwa (popkultura „Jesus Christ Superstar” 
czy „Godspell” także podgrzewa stereotypy winy zbiorowej). Chodzi rzecz jasna 
nie o całkowite odciążanie (’’żeby się Żydom przypodobać”), lecz o historyczną
1 teologiczną ścisłość. I tylko taka wierność prawdzie, a także uwzględnianie 
w pełni Biblii hebrajskiej (nie tylko jako preludium) i żydowskiej tradycji (nie 
tylko jako tła), pozwala nam uchwycić orędzie Jezusa i sens wydarzenia 
paschalnego w całym bogactwie i z wszystkimi konsekwencjami.

Dlatego ks. Pawlikowski, po pierwsze, przypomina więź Jezusa z Jego ludem 
żydowskim (Jezus nie stał w opozycji do całej społeczności swych rodaków!). 
W Jego krzyż wpisana jest cała męka żydowska — ówczesna (głównie z rąk 
rzymskich) i późniejsza (także z rąk chrześcijańskich). Po drugie: kiedy pierwszy 
ewangelista Marek (Niedziela Palmowa cykl B) mówi o przywódcach, Jan 
(Wielki Piątek), ewangelista najbardziej pro- i antyżydowski, mówi o „Żydach” . 
W ewangelii Jana „żydowska wina” jest większa aniżeli w wersji Markowej.



44 MICHAŁ CZAJKOWSKI

A i w samej czwartej ewangelii w tych jej częściach, które są późniejszego 
pochodzenia, mówi się o Żydach bardziej negatywnie aniżeli w częściach 
wcześniejszych. Chodziło o impregnowanie czytelników przed wpływami żydows
kimi? Być może. Dzisiaj jednak nie wolno nam usprawiedliwiać ani tym bardziej 
przyjmować i proklamować Janowego antyjudaizmu. Po trzecie: ważne jest, by 
teksty proroków czytane w liturgii tego świętego czasu nie interpretować w ten 
sposób, że ich jedyną funkcją jest pokazanie, jak zostały one spełnione w śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa. Teksty te mają same w sobie nieprzemijające 
znaczenie dla naszej wiary, także bez powiązania z drugim czytaniem i ewangelią. 
Tym bardziej, że wydarzenie Chrystusa nie wypełniło jeszcze całkowicie me
sjańskich ideałów Biblii. I w tym „jeszcze nie” łączymy się z nadzieją i oczekiwa
niem Żydów. Izajasz (we Mszy krzyżma i w piątym czytaniu Wigilii paschalnej) 
wieści, iż Przymierze Boga z Izraelem jest nieodwołalne (por. Rz 9-11).

Wiadomo, że szczególne miejsce w liturgii świętego czasu Męki Pańskiej 
zajmuje Wielki Piątek. Zajmuje on też szczególne miejsce w bolesnej historii męki 
żydowskiej. Przez wieki był to dzień dla Żydów nader niebezpieczny, albowiem 
kazania pasyjne podburzały wiernych chrześcijan przeciwko wiarołomnym 
Żydom. Nabożeństwo wielkopiątkowe kończyło się w niektórych regionach 
Europy liturgicznym rytem kolafidzacji (gr. kolafidzo — policzkuję); jest to 
oczywiście liturgiczny eufemizm, jeśli — jak świadczy historyk — z tak wielką 
miłością chrześcijańską do umęczonego Zbawiciela „policzkowano” Jego żydo
wskich braci, że ich mózg rozpryskiwał się o katedralne mury. Daleko od 
tamtych „pobożnych” zbrodni odeszliśmy, ale liturgia Wielkiego Tygodnia 
może i dzisiaj zatruwać mózgi chrześcijańskie, a przynajmniej stać się okazją 
straconą naprawiania dawnych grzechów i odtruwania ludzkich umysłów i serc. 
Różne więc komisje episkopatów zachodnich, czasem do spółki z rabinami, 
przygotowały różne teksty i sugestie na ten święty czas, żeby zwłaszcza opis Męki 
Pańskiej prowadził do miłości i pokuty, a nie służył do podtrzymywania 
uprzedzeń i ożywiania niechęci.

I wreszcie Okres Wielkanocny. W liturgii wspominamy (Dzieje Apostolskie) 
i przeżywamy na nowo radość narodzin i dzieciństwa Kościoła. Ale i ta liturgia 
Słowa zawiera potencjał antyżydowski. Pawlikowski jest przekonany, że sama 
zmiana doboru czytań lub usunięcie z nich kilku fragmentów czy też wyrzucenie 
przez Jana XXIII z wielkopiątkowego wezwania do modlitwy wyrażenia perfidi 
Judaei (najwyższy czas poprawić w polskim mszale przekład samej modlitwy za 
Żydów!) nie załatwią sprawy. Potrzebna jest cierpliwa praca duszpasterska 
w duchu nowej nauki Kościoła i egzegezy biblijnej. Trzeba mianowicie 
uwzględniać cały kontekst tekstu, także kontekst społeczny. Po drugie, żaden 
izolowany tekst, przeciw któremu można przytoczyć inne teksty, nie może być 
zwiastowany we wspólnocie jako orędzie Nowego Testamentu. Gdy chodzi o ów 
kontekst społeczny, to pozwala on nam zrozumieć zawarte w czytaniach 
powielkanocnych oskarżenie Żydów o zabicie Dawcy życia. Piotr przemawia 
bowiem do ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa, ale nadal są praktykującymi 
Żydami. Ich przywódcy jednak i wielu rodaków-współwyznawców nie przyj
mują Radosnej Nowiny — to powód do frustracji, także dla Piotra. Frustracja 
zrodzona z entuzjazmu, którego ktoś nie podziela, prowadzi często do przesad
nych i uogólniających oskarżeń. Tak właśnie tłumaczy ks. Pawlikowski teksty 
Dziejów oskarżające Żydów o przybicie Jezusa Nazarejczyka do krzyża rękami 
bezbożnych; a chodzi o przywódców, którzy współpracowali z bezbożnymi 
Rzymianami i uciskali własny lud.

Egzegeci nie wykluczają także możliwości, że w mowach Piotra dochodzi do 
głosu chrześcijańska konkurencja z judaizmem o konwertytów i ciągle wzras
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tający dystans instytucjonalny w czasach komponowania Dziejów w latach 
siedemdziesiątych. Raczej więc — jak często w Nowym Testamencie — mamy do 
czynienia tutaj z kontekstem społecznym stosunków chrześcijańsko-żydowskich 
pod koniec I wieku, aniżeli z rzeczywistą postawą jerozolimskiego Kościoła 
po wielkanocnego. To samo tyczy ewangelii czytanych w tym okresie, zwłaszcza 
z Jana, z owym uogólniającym mówieniem o „Żydach” . Ale nie ma raczej 
wątpliwości, że niektórzy przeciwnicy Piotra, Pawła oraz innych apostołów 
i uczniów kierowali się nie zazdrością czy złośliwością, lecz szczerym niepokojem 
i autentyczną troską o czystość wiary i pokój społeczny. Czasem była to obawa
— a późniejsze wieki pokazały, że uzasadniona — iż chrześcijaństwo odcina się 
od swych żydowskich korzeni, od bogactwa żydowskiej tradycji, ba, nawet 
w pewnej mierze od żydowskiej Biblii, na pewno wbrew woli Jezusa.

Dodajmy, że Pawlikowski odwołuje się do konkretnych tekstów lekcjonarza 
liturgicznego i że często podaje nam cenne wnioski homiletyczne i — szerzej
— duszpasterskie. A książka, którą omawiam, posiada jeszcze część trzecią 
z materiałami homiletycznymi i intencjami modlitwy powszechnej oraz część 
czwartą z kalendarzem relacji katolicko-żydowskich (1965-85) i krytycznym 
omówieniem teologicznego postępu w tych relacjach na podstawie naj
ważniejszych dokumentów. Jeszcze więcej i poważniejszych materiałów homile
tycznych (ale do lekcjonarza ewangelickiego) podaje nam świetne dziełko 
zbiorowe (pod. red. A. H. Baumanna i U. Schwemera) „Wygłaszać kazanie 
w obecności Izraela. Medytacje kaznodziejskie w świetle dialogu chrześci- 
jańsko-żydowskiego” („Predigen in Israels Gegenwart. Predigtmeditationen im 
Horizont des christlich-jüdischen Gespräch” , Gütersloh 1990; jest to zresztą 
jeden tom — trzeci — z dużej serii). Na wybrane niedziele podaje się nam: 1. 
Wyjaśnienie tekstu 2. Refleksje teologiczno-homiletyczne 3. Sytuację wspólnoty 
4. Przyczynki ze spotkania z judaizmem 5. Układ homilii i nabożeństwa. Niestety 
omawiane są tylko ewangelie. Ale trzeba pamiętać, że obraz Żydów został 
w chrześcijaństwie ukształtowany przede wszystkim przez ewangelie. (Dodajmy 
również, że w omawianych materiałach podawana jest obfita literatura pomoc
nicza).

Cenne jest również niewielkie dzieło pisane specjalnie dla wychowawców, 
katechetów i w ogóle duszpasterzy pt. „Within Context. Essays on Jews and 
Judaism in the New Testament” („Wewnątrz kontekstu. Szkice na temat Żydów 
i judaizmu w Nowym Testamencie” , red. D. P. Efroymson, E. J. Fisher i L. 
Klenicki, Collegeville, Minnesota, 1993). Siedmiu autorów zajmuje się sprawą 
rzekomego zastąpienia Żydów przez chrześcijan, żydowskim środowiskiem 
Jezusa, obrazem Żydów w ewangeliach synoptycznych i w czwartej ewangelii, 
ówczesną opozycją przeciwko Jezusowi, Jego męką i śmiercią oraz stosunkiem 
Pawła do Prawa i ludu żydowskiego. Oczywiście tego rodzaju materiałów, 
pozycji i propozycji mamy bardzo wiele, w różnych krajach świata. Czas 
najwyższy przekładać lub (i) przygotować nasze własne pomoce. Najpierw 
jednak dotrzeć wszędzie z dokumentami Kościoła.

3. Ewangelie

Wspomnieliśmy, że to przede wszystkim ewangelie uformowały obraz Żydów 
w chrześcijaństwie. Były częściej czytane, przemawiały mocniej niż trudne teksty 
epistoły apostolskiej, na nich opierano kazania, motywy z nich znajdujemy 
w sztuce gotyckich katedr i innych kościołów {Biblia pauperum). Obrazy czy 
rzeźby przedstawiają nam oczywiście Żydów, to przecież naturalne środowisko 
Jezusa ewangelii; Żydzi, bohaterowie negatywni, są ubrani po żydowsku
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(oczywiście są to stroje Żydów z czasu powstawania danego dzieła) — Jezus 
nigdy. To nie zawsze tyczy tylko średniowiecza. Tegoroczne rekolekcje wielko
postne głosiłem m.in. w jednej z parafii R. W prezbiterium namalowana 
współcześnie Ostatnia Wieczerza. Ujmująca postać Jezusa o rysach sło
wiańskich. Apostołowie też mają — jak przystało — uczciwe twarze aryjskie. 
Tylko jeden z nich (zresztą przystojniak) ma urodę czysto żydowską, wiadomo,
0 kogo chodzi... Miałem świetny punkt wyjścia do kazania pasyjnego na 
Gorzkich Żalach.

Ewangelie są owocem długiej i złożonej pracy redakcyjnej — przypomina nam 
omawiany już dokument Stolicy Apostolskiej z r. 1985. Cytowałem jego 
wypowiedź — oczywiście jest to od dawna uznane w nauce — że nieprzychylne 
Żydom zdania ewangelii powstały dziesiątki lat po śmierci Jezusa, w atmosferze 
konfliktu między gminami chrześcijańskimi a żydowskimi, i często są echem 
tamtych późniejszych czasów. Widać w nich także wpływ wojny żydows- 
ko-rzymskiej z lat 66-70. Wspólnota chrześcijańska nie wzięła w niej udziału, 
wycofała się za Jordan, co zrodziło wrogość Żydów wobec chrześcijan i ta 
wrogość została przez redaktorów ewangelii przeniesiona na czasy Jezusa. Nie 
bez znaczenia był też stosunek (teologiczny!) każdego ewangelisty z osobna do 
judaizmu.

Wiadomo, że w strukturze i teologii ewangelii specjalną rolę pełni opis Męki 
Pańskiej. Całe opowiadanie ewangeliczne ku niej zmierza. W jej opisie ewan
geliści są najbardziej zgodni. Kiedy ewangelie powstawały, rozdział Kościoła od 
Synagogi już się dokonał, a władza rzymska mocno była już utwierdzona. To też 
wpłynęło na opis Męki: pomniejszenie roli Rzymian przy ukrzyżowaniu Pana, 
podkreślanie przesadne roli Żydów. Nawet jeśli w ewangeliach można wyczytać 
różnice w pokazywaniu odpowiedzialności hierarchii świątynnej i innych grup 
żydowskich, przeciętny słuchacz czy czytelnik ewangelii w ciągu wieków różnicy 
tej nie zauważył, także dzięki nauczaniu kościelnemu, sztuce i przedstawieniom 
pasyjnym.

Wspomnieliśmy o indywidualnym podejściu ewangelistów Kościoła do 
judaizmu. Może warto się i nad tym na chwilę zatrzymać. Oto Mateusz. 
Wiadomo: cała baza tej ewangelii jest najbardziej żydowska. Przedstawiając 
życie, działalność i nauczanie Jezusa odwołuje się nieustannie do Biblii, zgodnie 
z najlepszą tradycją żydowską. Opowiadania budowane są na Torze, Prorokach
1 Pismach (Tanach), ciągle powraca pytanie o spełnienie się zapowiedzi biblijnych 
w Jezusie jako Mesjaszu. Tak więc Mateuszowy Jezus z jednej strony stoi 
w centrum żydowskiego wyczekiwania odkupienia, z drugiej strony Jego 
przepowiadanie oddziela Go od judaizmu. Konflikt z faryzeuszami jest w tej 
ewangelii szczególnie mocno wyakcentowany. Rzeczą egzegetów — a za nimi 
kaznodziejów i katechetów — jest rozróżnienie tego co jest historią, od tego, co 
stanowi Mateuszową teologię.

To samo tyczy następnych ewangelistów. U Marka dominujący jest tzw. 
„sekret mesjański” z nakazem ukrycia przed środowiskiem żydowskim Jezuso
wych słów i czynów. Konflikt z uczonymi w Piśmie stoi już na początku Jego 
działalności. Łukasz nie jest Żydem, a zaskakuje świetną znajomością judaizmu. 
Jego ewangelia przesycona jest atmosferą biblijną. Jest w niej jednak także 
wielkie tchnienie uniwersalizmu. Po ewangelii Mateusza (z jej okrzykiem Krew 
jego na nas i na dzieci naszel) ewangelia Jana najbardziej przyczyniła się do 
chrześcijańskiego antyjudaizmu (Wirkungsgeschichte), choćby dzięki owemu 
sławnemu uogólnieniu przeciwników Jezusa: hoi Judaioi — „Żydzi” . Trzeba nie 
tylko pamiętać o sytuacji historycznej (konflikt wspólnoty Janowej z Synagogą), 
ale też nie absolutyzować takich wyrażeń jak np. diabła macie za ojca i widzieć je
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w świetle innych słów, np. zbawienie przychodzi od Żydów. Kaznodzieja (i 
katecheta) musi być nieustannie świadom, że ma przed sobą relacje nie zawsze 
historyczne; po prostu ewangeliści w określonym czasie i w konkretnej sytuacji 
próbują przekazać niesłychane orędzie Jezusa. A że przeszkadzali im w tym 
niejednokrotnie ówcześni duszpasterze i hierarchowie żydowscy, ich wrogość 
przenosili — i to często uogólniająco — w czasy samego Jezusa. W naszym 
przepowiadaniu tych oskarżających tekstów musimy myśleć najpierw o nas 
samych, o uczonych w Piśmie i arcykapłanach Kościoła.

I jeszcze jedno: sięgnijmy do Pierwszego Testamentu. Prorocy nieustannie 
kwestionowali i krytykowali zachowanie ludu i jego przywódców, czasem 
w słowach nader ostrych. Ale nawet wtedy, kiedy prorok zapowiadał surowy sąd 
Boży, czynił to zawsze z oczywistej solidarności ze swoim ludem. Nie zawsze 
chciano to zrozumieć: Amos musi opuścić królestwo północne, Jeremiasza 
wtrącają do lochu. Atoli po katastrofie roku 586 stare słowa proroków stają się 
kluczem do teologicznego wyjaśnienia niewoli babilońskiej, a oni sami zyskują 
ogromny autorytet. Odtąd wszelka kontestacja w Izraelu mogła się powoływać 
na poprzednich proroków, także w czasach Jezusa. A Jego skarga na Jeruzalem 
(Mt 23, 37-39) należy całkowicie do tej właśnie tradycji profetycznej: jest to znak 
solidarności, a nie jej złamanie. Jest to krytyka od wewnątrz, nie z zewnątrz.

Ale z upływem czasu zaczęto patrzeć na judaizm coraz bardziej z zewnątrz, 
z dystansu. Proces oddalania się, wyobcowywania, rozchodzenia się, jaki 
obserwujemy już w ewangeliach synoptycznych i jeszcze wyraźniej u Jana, nie 
skończył się z ostateczną redakcją tekstu ewangelii. Kiedy w pismach Nowego 
Testamentu odkrywamy jeszcze krytykę od wewnątrz, na płaszczyźnie obopólnej 
solidarności, w czasach postapostolskich dystans się szybko powiększa i te same 
wypowiedzi nowotestamentalne zaczyna się odczytywać jako osądzanie 
z zewnątrz. Zmiana kontekstu, w którym owe teksty czytano, powodowała 
odmienne ich odczytywanie: już nie ze świadomością wspólnej przynależności, 
lecz jako wypowiedzi o innych, wręcz o wrogach.

Weźmy jeden przykład: Jezus i Jego uczniowie z jednej strony, a faryzeusze 
(saduceusze) z drugiej. Ewangelie synoptyczne pokazują nam spięcia między 
tymi dwiema grupami, odbijające konflikty między gminami chrześcijańskimi 
a judaizmem faryzejskim po roku 70. Ale to wszystko odbywało się w ramach 
ludu żydowskiego, co do tego ewangeliści nie mieli wątpliwości. Świadomość 
tego jednak coraz bardziej słabła, aż powstał obraz, który jeszcze dzisiaj nasze 
myślenie kształtuje: niejeden lud żydowski, lecz po stronie chrześcijańskiej Jezus 
i Jego uczniowie, przeciwnicy Jezusa po stronie żydowskiej. Od średniowiecza 
zaczęliśmy też obie grupy odrębnie (w sztuce) ubierać, tak że to rozdwojenie 
głęboko zapadło w świadomość chrześcijan. Tymczasem Nowy Testament 
czytać trzeba w kontekście jego czasów. Na zapisane na jego kartach ówczesne 
polemiki nie można patrzeć jako na walkę chrześcijaństwa z judaizmem, bo były 
to polemiki (i argumenty) wewnątrzżydowskie: Żydów (oraz ich pogańskich 
braci), którzy poszli za Jezusem, z tymi, którzy za Nim nie poszli.

Atoli przez cały czas, przez wszystkie wieki, trwa tradycja takiego głoszenia 
ewangelii, które czyni je jeszcze bardziej antyżydowskimi niż one w rzeczywis
tości są. Takie np. spory Jezusa z faryzeuszami nie są rozumiane jako dyskusje 
teologiczne ówczesnych uczonych w Piśmie, tak przecież charakterystyczne dla 
rabinistycznej tradycji i kultury, lecz jako walka dwóch wrogich sobie obozów. 
Kazanie na Górze, ze swoimi wielkimi antytezami, widziane jest przede 
wszystkim jako oskarżenie Żydów, a podwójne przykazanie miłości jako 
„wynalazek” Jezusa, chociaż jest złożone z cytatów starotestamentalnych. 
Podobnie gdy chodzi o winę za śmierć Jezusa i tym podobne klisze — rzeczy
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wiście trudno dotrzeć do prawdy tekstu. Dla przykładu: faryzeusze widziani są 
powszechnie i wyłącznie (także w potocznym języku) jako symbol złośliwości, 
obłudy i wrogości wobec Jezusa — i nie dostrzega się takich faktów, jak np. 
zapraszanie Jezusa do faryzejskich domów, przyjacielskie rozmowy, zgoda 
w sprawach najważniejszych (przykazanie miłości), ostrzeganie Jezusa przed 
niebezpieczeństwem...

Jest więc naszym obowiązkiem, którzy służymy Słowu i Słowem, zwłaszcza 
obowiązkiem katechetów i kaznodziejów, docierać do prawdziwego sensu 
tekstów ewangelicznych i przekazywać go, ażeby usuwać z ludzkich umysłów 
i serc wszelkie uprzedzenia. Ale to jeszcze za mało. Słudzy Ewangelii muszą 
przede wszystkim służyć pojednaniu i miłości.

4. Kazanie

O kaznodziejstwie i katechizacji sporo już powyżej napisaliśmy. Podajmy 
jeszcze kilka refleksji rozdzielając obie te dziedziny duszpasterstwa. Cały dialog 
chrześcijańsko-żydowski przechodzi próbę ogniową wtedy, kiedy ksiądz staje 
przed pulpitem, żeby wyjaśniać i zwiastować Ewangelię. Jakże często jeszcze 
występują w homiliach różne klisze antyżydowskie! O wiele rzadziej (ale o wiele 
za często dla świadomych katolików skazanych na tego jednego księdza) 
występuje chorobliwy antysemityzm. Mówię wtedy: — Proszę księdza, z tą 
wstydliwą chorobą do psychiatry, albo do konfesjonału, nie na ambonę!... Ale grozi 
też — chyba bardzo rzadko — odwrotne niebezpieczeństwo: takie przejęcie się 
grzechami chrześcijaństwa wobec Żydów i koniecznością dialogu, że „wy
przedaje się” w głoszeniu Słowa chrześcijańskie prawdy wiary... Tymczasem 
sprawa jest chyba jasna, podobnie jak w ekumenii międzychrześcijańskiej: nie ma 
prawdziwego dialogu bez wierności dla własnej tożsamości i szacunku dla 
tożsamości drugiego. Im lepszym jestem katolikiem, ewangelikiem, pra
wosławnym, tym bliżej jestem tamtego brata czy siostry. Im autentyczniejszym 
jestem chrześcijaninem czy Żydem, tym łatwiej spotkam tego drugiego. Lep
szym, autentyczniejszym, a więc także bardziej otwartym, pozbawionym stereo
typów i niechęci...

Cytowałem już tytuł ewangelickiej książki niemieckiej: „Głosić homilię 
w obecności Izraela” . Jakże to wspaniała szkoła dla mnie, kiedy przygotowując 
homilię wiem, że będą mnie słuchali także chrześcijanie innego wyznania. 
Rzadko na naszych nabożeństwach mamy Żydów. Ale to również byłoby 
pouczające i bardzo chrześcijańskie: przygotować czasem homilię i głosić ją tak, 
jakby jej słuchał również Żyd (chociaż w owym przepowiadaniu „w obecności 
Izraela” o coś więcej chodzi).

Na trzy sprawy chciałbym zwrócić uwagę odnośnie naszego przepowiadania 
„w obecności Izraela” (ryzykując chwilami powtarzaniem się). Po pierwsze: nie 
wolno nam w naszym zwiastowaniu Słowa „wyrywać” nowotestamentalne 
teksty z ich żydowskiego kontekstu. A więc nie wolno nam także tworzyć 
z Jezusa i Jego apostołów jakiejś antyżydowsko nastawionej grupy, a z „Żydów” 
negatywnego obrazu jakiegoś judaizmu, który w takiej postaci nigdy nie istniał. 
Usuwając obiegowe stereotypy trzeba wykazywać głębokie zakorzenienie 
chrześcijaństwa w judaizmie. Po drugie: w homilii sięgać także do Pierwszego 
Testamentu (pierwsze czytanie). Niestety nie tylko w Polsce, ale często i na 
Zachodzie homilie abstrahują od przeczytanej (a czasem nawet nieczytanej!) 
perykopy starotestamentalnej. Przy jej wyjaśnianiu nie powinniśmy zbyt szybko 
konkludować o jej nowotestamentalnym spełnieniu lub wręcz przekroczeniu; 
trzeba wpierw naprawdę usłyszeć jej własne orędzie. Otwartość judaizmu
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żyjącego biblijnymi obietnicami może ożywić naszą nadzieję na przyjście Pana.
I po trzecie: nasze przepowiadanie winno wytrzymać napięcie między tym, co 

nas łączy z Żydami, i tym, co nas od nich różni. Musimy być bardzo odporni na 
wszelkie pokusy kwestionowania jedyności Boga: Bóg Abrahama, Izaaka 
i Jakuba jest także Ojcem Jezusa Chrystusa. Atoli nie wolno także zacierać różnic 
i granic. Z tym, że nasza wiara w Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza nie musi i nie 
może prowadzić do wzajemnej wrogości. Jezus jest przecież Żydem i do Boga 
patriarchów wołał: Abbą! Ojcze! To nas tak mocno i na zawsze związało 
z judaizmem i Żydami. Że Żydzi i chrześcijanie znajdują się w zupełnie innej 
relacji do Jezusa, musimy to cierpliwie „wytrzymać” . Sam Bóg na końcu czasów 
da odpowiedź na nasze niecierpliwe pytanie, jak pogodzić obietnicę zbawienia 
całego Izraela ze zbawieniem w Chrystusie wedle wiary Kościoła (zob. Rz 11,
25-36).

W książce ks. E. J. Fishera „Formacja seminaryjna a relacje chrześci- 
jańsko-żydowskie” (’’Seminary Education and Christian-Jewish Relations. 
A Curriculum and Resource Handbook” , Washington 1983) znalazłem także 
porady dla kaznodziei, które w streszczeniu przytaczam, chociaż nie są one już 
dla nas czymś nowym. 1. Podkreślaj ważność całej Biblii. Biblia Hebrajska jest 
Słowem Bożym i posiada wartość sama w sobie i sama dla siebie. 2. Wydobywaj 
głęboką żydowskość Jezusa i Jego nauczania. Dlatego właśnie Biblia Żydów jest 
dla chrześcijan tak ważka, że Jezus i młody Kościół przyjmował ją jako Słowo 
Boga dla nich i że orędzie Jezusa zakłada u Jego słuchaczy zażyłość z Boskim 
orędziem Tory. 3. Rozwijaj zdolność posługiwania się źródłami żydowskimi. 
Korzystanie z bogactwa tradycji żydowskiej (talmud, targumy, późniejsi komen
tatorzy...) pozwala nam lepiej zrozumieć i głosić Stary i Nowa Testament. 4. 
Unikaj dychotomizacji (przeciwstawiania sobie nawzajem) obu części Biblii. 
Istnieje przecież pluralizm wizji w każdym z Testamentów i pomiędzy nimi; 
podobnie relacja między Żydami i chrześcijanami to raczej dialog niż dysputa. 5. 
Podkreślaj ciągłość naszej wiary i nadziei z wiarą i nadzieją ludzi Pierwszego 
Przymierza.

Ten ostatni punkt ks. Fisher opatruje komentarzem, jako że więź między 
obietnicą a spełnieniem dotyka samej głębi misterium naszej wiary, chyba nigdy 
nie zostanie do końca wyjaśniona i nie tylko kaznodziei sprawiać może trudność. 
Z jednej strony musimy jako chrześcijanie — zgodnie ze świadectwem Nowego 
Testamentu — stwierdzać nieustannie powszechne znaczenie wydarzenia Chrys
tusowego dla ludzkiej historii. Z drugiej jednak strony wsłuchiwać się musimy 
pokornie — w duchu raczej eschatologicznym aniżeli chrystologicznym — w ży
dowskie świadczenie o rażącej niedoskonałości tego świata, wciąż potrze
bującego pełni odkupienia. Jedno jest pewne: razem możemy i winniśmy 
budować lepszy świat, przybliżać Królestwo Boga na naszej wspólnej ziemi.

Jeszcze więcej „porad dla kaznodziei” znajduje się w przedostatnim rozdziale 
świetnego dokumentu Komisji Liturgicznej Narodowej Konferencji Episkopatu 
Stanów Zjednoczonych z r. 1988 pt. „Łaska Pana trwa na wieki. Wytyczne do 
przedstawiania Żydów i judaizmu w katolickim kaznodziejstwie” (’’God’s 
Mercy Endures Forever. Guidelines on the Presentation of Jews and Judaism in 
Catholic Preaching”). Warto, żeby i on dotarł do naszych duszpasterzy (jest 
przetłumaczony, ale nie opublikowany). Oto jego rozdziały: Przedmowa; Wstęp; 
Żydowskie korzenie liturgii; Perspektywy historyczne i współczesne zwias
towanie Słowa; Adwent: Relacje między Starym a Nowym Testamentem; Wielki 
Post: Kontrowersje i konflikty; Wielki Tydzień: Opisy Męki Pańskiej; Okres 
Wielkanocny; Działalność duszpasterska podczas Wielkiego Tygodnia i w Okre
sie Wielkanocnym; Przepowiadanie w ciągu roku; Propozycje lektury. Tylko
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jedno zdanie z biskupiej przedmowy: By zwiastowanie Słowa było z Ducha, serce 
kaznodziei musi ulec nawróceniu. (Artykuł ks. Z. G. Grzegorskiego „Próba 
refleksji nad homiletyką żydowską” w: „Dzieci jednego Boga”, Warszawa ATK 
1991, s. 309-329, pokazuje, jak zbieżne są często zainteresowania i troski 
kaznodziejów chrześcijańskich i żydowskich).

5. Katecheza

Katecheza Kościoła Rzymskokatolickiego przechodzi — albo winna prze
chodzić — największą rewolucję w ciągu swej dwutysiącletniej historii. Jak przed 
2000 lat w czasach rodzącego się Kościoła, katecheci muszą przekazać swoim 
uczniom misterium Chrystusa i Kościoła w nowym świecie, misterium niezmien
ne, a przecież podlegające tysiącznym zmianom dzięki łasce Soboru. Bez nich nie 
dokona się asymilacja i interpretacja nowych dokumentów i nowej teologii. To 
tyczy także problemu żydowskiego, który zresztą nie jest problemem jednego 
dokumentu kościelnego, lecz problemem misterium i identyczności Kościoła. 
Kościół bowiem — jak mówi dokument rzymski z r. 1974 — zgłębiając własne 
misterium spotyka misterium Izraela.

Dotychczas spotykaliśmy się pod tym samym niebem, w tych samych 
krajobrazach, w tych samych miastach i wsiach, ale we wzajemnej izolacji, 
w poczuciu obęości, w duchu obojętności, a często wrogości: paliliśmy talmud, 
zmuszaliśmy Żydów do chrztu, wypędzaliśmy ich z naszych krajów, os
karżaliśmy oszczerczo o najcięższe zbrodnie i sami je wobec nich rzeczywiście 
popełnialiśmy. Zmiana, która się dzisiaj w chrześcijaństwie dokonuje, jest 
rzeczywiście na miarę dwudziestu wieków.

Ale nie może to być tylko zmiana typu humanitarnego i humanistycznego. 
Jako wierzący chcemy się spotykać w wierze. Dlatego Posługa Nauczycielska 
Kościoła (Magisterium Ecclesiae) przypomina nam doniosłość Listu św. Pawła 
do Rzymian (rozdz. 9-11) i poleca nam studiowanie go, bo to punkt wyjścia do 
nowego spojrzenia na więź: Kościół — Synagoga. Apostoł pogan przypomina 
chrześcijanom z pogaństwa, że jako dziczka oliwna zostali wszczepieni w oliwkę 
szlachetną żywego judaizmu. I że muszą wystrzegać się pychy i wszelkiego 
wynoszenia się ponad Żydów. Pamiętaj, że nie ty podtrzymujesz korzeń, ale 
korzeń ciebie (11,18). Paweł podaje nam obraz oliwki i dziczki w czasie 
teraźniejszym, nie przeszłym: powołanie Izraela trwa także po śmierci Chrystusa, 
jest wieczne. Judaizm to nie tylko nasza przeszłość, nasze korzenie; to żywa 
rzeczywistość, z którą Kościół związany jest dzisiaj tajemniczymi, najgłębszymi 
więzami...

To uświadomienie sobie nieodwołalności powołania i wybrania ludu żydows
kiego i patrzenie na dzisiejszy judaizm jako na kontynuację Przymierza 
Synajskiego niesie z sobą ważkie implikacje dla naszej katechezy. To ona przede 
wszystkim musi przekazać najszerszym warstwom chrześcijańskiego społe
czeństwa, że — jak stwierdził Sobór za św. Pawłem — Żydzi nadal są bardzo 
drodzy Bogu, który nigdy nie żałuje darów, które daje, i powołania, którym 
obdarza. Jak jest w naszych klasach? Czego uczymy na lekcjach religii? Jak długo 
oficjalne nauczanie Kościoła pozostanie na papierze?... Ogromna rola 
podręczników katechezy, ale jeszcze większa samych katechetek i katechetów!

Z ich ust słyszę czasem: To wszystko jest ładne i słuszne, ale po co? Jeśli w Polsce 
Żydów nie ma, to ja nie muszę się tą problematyką zajmować — i nie zajmuję się. 
A przecież: uczymy o Żydach i judaizmie nieustannie, wiemy czy nie wiemy (jak 
pan Jourdain...), chcemy czy nie chcemy, uczymy dobrze lub źle, ale stale 
uczymy. Uczymy przecież chrześcijaństwa, a nie ma chrześcijaństwa bez
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odniesienia do judaizmu. Całe „słownictwo i gramatyka” naszej tradycji 
pochodzi od Żydów. Judaizm jest źródłem naszego zwiastowania Jedynego 
Boga, Sprawiedliwego i Miłosiernego, który wszedł z nami w przymierze, 
źródłem naszego pojęcia Mesjasza oraz prorockiej nadziei i krytyki. Żydowskość 
Jezusa nie jest przypadkowa ani dla Boga ani dla Jezusowej misji. Nie można tej 
misji zrozumieć nie tylko bez Pierwszego Testamentu, ale także bez kontekstu 
palestyńskiego życia żydowskiego I wieku. Uczniowie Jezusa, wszyscy apos
tołowie, są także Żydami, i chrześcijaństwo rodzi się i formuje pośrodku wiary 
i nadziei, sporów i podziałów ówczesnego żydostwa. Chrześcijanie przejęli Biblię 
i liturgię swoich braci — i głośno się tych skarbów i powinowactwa wyrzekają 
śpiewając przed Najświętszym Sakramentem: Niech przed Nowym Testamentem 
starych praw ustąpi czas...

Mam przed sobą skrypt ks. prof. E. J. Fishera i rabina L. Klenickiego 
„Understanding the Jewish Experience” (’’Zrozumieć doświadczenie żydowskie. 
Wspólny program wychowawczy Ligi Przeciw Zniesławieniu B’nai B’rith 
i Komisji Katechetycznej Episkopatu Stanów Zjednoczonych”). Podane są 
w nim programy kursów katechetycznych różnego stopnia na temat Żydów 
i judaizmu. Oto program (rozwinięty, ja podaję tylko tytuły) ośmiu tematów: 1. 
Okres biblijny: Wybranie i Przymierze; 2. Judaizm pobiblijny; Okres rabinistycz- 
ny; 3. Życie religijne judaizmu: Codzienna służba Boża i celebracja szabasu; 4. 
Życie religijne judaizmu: Wielkie święta i Pascha; 5. Judaizm w świecie 
nowożytnym i pluralizm religijny: Konserwatyzm, ortodoksja i judaizm refor
mowany; 6. Holokaust: Zagłada europejskiego żydostwa (1933-1945); 7. Na
dzieja i odnowa: Powstanie państwa Izrael; 8. Amerykańska wspólnota żydows
ka: Twórcze doświadczenie.

Oczywiście nasz program nie musiałby być kopią amerykańskiego czy innego, 
a na pewno ósmy wykład — jeśli się trzymać powyższego programu — musiałby 
być poświęcony historii i kulturze polskich Żydów. To samo odnosi się do innych 
programów. Oto kurs poświęcony czterem tematom: 1. Świat Jezusa: Judaizm 
rabinistyczny a Nowy Testament; 2. Liturgia i życie religijne ludu żydowskiego; 
3. Historia i świadectwo: Od holokaustu do utworzenia państwa Izrael; 4. 
Pluralizm i kreatywność: Amerykańskie doświadczenie żydowskie. Mamy też 
program jednodniowy na temat liturgii i program jednodniowy na temat relacji 
żydowsko-katolickich.

Znajdujemy też w tymże skrypcie materiały katechetyczne pod ogólnym 
tytułem „Podstawowe wierzenia żydowskie i chrześcijańskie w dialogu” . Każdy 
temat opracowany jest szeroko tak z punktu widzenia żydowskiego (rabin 
Klenicki) jak i chrześcijańskiego (ks. Fisher). Oto lista tematów: Zrozumieć 
doświadczenie żydowskie; Początkowe wahania i wrażliwości; Przygotowanie 
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego; Przedstawianie drugiego; Stworzenie; 
Przymierze; Sodoma i Gomora — znaczenie zła; Królestwo Boże; Chodzenie 
z Bogiem; Antysemityzm wczoraj i dzisiaj; Jak uczyć o holokauście? Czego uczą 
parafialne misteria pasyjne? Sobór Watykański II i Żydzi; Śmierć Chrystusa; 
Przebaczenie i pokuta; Ziemia Obiecana w judaizmie i chrześcijaństwie; Żydows
kie korzenie chrześcijańskiej liturgii; Chrześcijańskie wpływy na żydowskie 
praktyki religijne.

Oczywiście takich propozycji, programów i materiałów mamy w świecie 
mnóstwo, tylko niektóre mam przed oczyma. Np. poświęcony ośmiu tematom 
kurs Ewangelickiej Akademii Wiedeńskiej w ramach dokształcania dorosłych 
(wiele propozycji jest oczywiście podobnych). Ale układając nasze własne 
programy mamy — Bogu dzięki — w czym wybierać i przebierać, na Zachodzie 
bardzo poważnie potraktowano w tej dziedzinie wyraźne dyrektywy rzymskie.
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Jeden z tych cennych materiałów zagranicznych ukazał się ostatnio w języku 
polskim: w numerze 4 z 1993 roku miesięcznika „Więź” : „Wskazówki do 
katechetycznej prezentacji zagadnienia Żydów i judaizmu w Nowym Testamen
cie” pt. „Widzieć kontekst” (’’Within Context. Guidelines for the Catechetical 
Presentation of Jews and Judaism in the New Testament”), wydane w r. 1986 
przez amerykańskie instancje katolickie (Episkopat) i żydowskie (B’nai B’rith). 
Czy dotrze ten polski już tekst do naszych katechetów? Przypomnijmy jego 
tematy: Perspektywy historyczne (Żydowskość Jezusa, Społeczeństwo żydows
kie w czasach Jezusa, Faryzeusze i saduceusze, Żydowskie korzenie 
chrześcijańskiego nauczania i nabożeństw), Zasady katechetyczne (Ewangelie 
a Biblia Hebrajska, Żydowskie tradycje religijne, Tora a Ewangelia, Prezentacja 
Męki Jezusa), Praktyka katechetyczna (Dojrzałość w wierze celem katechezy, 
Przygotowanie do sakramentów, Katecheza a liturgia, Formacja katechetów, 
Przygotowanie i ocena podręczników), Refleksje końcowe.

Ważną rzeczą jest uświadomienie sobie, że realizacja jakichkolwiek pro
gramów katechetycznych nie dokonuje się w próżni. Ani katecheci ani katechizo- 
wani nie są wolni od różnych uprzedzeń. Tak jak homo sovieticus tkwi w każdej 
i każdym z nas od czterdziestu lat, tak homo antisemiticus tkwi w chrześcijaninie 
od dwóch tysięcy lat. Atmosferą antyżydowską przesiąknięta jest historia, 
kultura i religia. Niewolne są od pewnych klisz, a czasem i lęków an
tyżydowskich, nawet dzieci. Ważną jest również rzeczą pełna świadomość, że 
katechizacja na temat judaizmu w kontekście chrześcijańskim to nie tylko 
przekazywanie wiadomości. Nie chodzi o jeszcze jeden temat z religioznawstwa, 
lecz o wiarę naszą. Chodzi o spotkanie naszej wiary z cudzą wiarą, i o wzajemne 
ubogacenie się. Żachodnie dyrektywy biskupie zalecają katechetom np. or
ganizowanie spotkań z dziećmi czy młodzieżą rodzinnego sederu.

A zanim poprawne podręczniki i dobre programy otrzymamy, winniśmy
— nie czekając i nie oglądając się na nikogo — sami oczyszczać nasze nauczanie 
religijne z wiekowego zafałszowania. Chodzi o rzeczy najbardziej elementarne, 
nieraz już wymieniane. A więc o uwolnienie Żydów w umysłach dzieci 
i młodzieży od zbiorowej winy za śmierć Jezusa, co jest przecież nie do 
utrzymania tak historycznie (rola przywódców i Piłata) jak i teologicznie (to nie 
gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech, to nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój 
grzech...). Chodzi także o zaprzestanie moralnie deprecjonującego faryzeuszy 
takiego przedstawienia ich postępowania i pobożności, żeby na tym tle Jezus tym 
bardziej zajaśniał: tego rodzaju polemiczne zaczernianie oddziela nas także od 
dzisiejszego judaizmu, ciągle przecież inspirowanego tradycją faryzejską. Chodzi 
jeszcze o jedno: o skończenie z mitem żydowskiej religii jako czystego legalizmu, 
zupełnego przeciwieństwa chrześcijańskiej wolności; Tora to nie kodeks prawa 
kanonicznego (można opowiedzieć wychowankom o święcie „Radość Tory”
— Simchat Tora, a gdzie to możliwe, zaprowadzić ich na to świętowanie).

Ale nie wystarcza uwalnianie od klasycznych zarzutów antyżydowskich.
Chodzi także o zbliżanie, o ubogacanie nas, o nowe akcenty. Tak na przykład: 
przy omawianiu w katechezie stworzenia można opowiedzieć o żydowskim roku 
szabasowym jako konkretnym przykładzie troski o zachowanie środowiska 
naturalnego człowieka. Także cotygodniowe świętowanie stworzenia w szabas 
może przybliżyć naszym słuchaczom znaczenie i odnowić praktykę niedzieli 
chrześcijańskiej. Kto z katechetów na serio bierze prawdę naszej wiary, że Żydzi 
są nadal Narodem Wybranym, ten nie będzie mówił o Izraelu tylko w katego
riach przeszłości, ale będzie przybliżał także współczesny judaizm, będzie 
podkreślał podobieństwa i pokrewieństwa, wspólną Biblię i wspólną nadzieję 
mesjańską. Centrum katechezy chrześcijańskiej jest orędzie o Jezusie Chrystusie.
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Tutaj trzeba przekonać dzieci i młodzież, że Jezus był Żydem i żył jako Żyd. I że 
wprawdzie wiara w Jezusa odróżnia nas od Żydów, to jednak wiara Jezusa łączy 
nas z nimi.

I jeszcze jedno, co już powiedzieliśmy o kaznodziejstwie: prowadzić katechezę 
także „w obecności Izraela” . Znam wypadki, że dziecko żydowskie uczęszcza na 
lekcje religii katolickiej. Jakaż to świetna okazja dla katechety, świeckiego czy 
duchownego, do korygowania swego sposobu mówienia, do otwierania 
i zbliżania dzieci, do przerzucania mostów (a bywa czasem tragicznie odwrotnie). 
Ale katechizować się „w obecności Izraela” to jeszcze coś więcej: to uczyć wiary, 
nadziei i miłości, kształtować uczniów Jezusa, w duchowej, głębokiej łączności 
z Izraelem Bożym.

Nie można dzisiaj pisać i wydawać katechizmu katolickiego, nie 
uwzględniając dokumentu rzymskiego z r. 1985: ’’Żydzi i judaizm w głoszeniu 
Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego” i nie biorąc przykładu 
z rzymskiego ’’Katechizmu Kościoła Katolickiego” (r. 1992)!

6. Seminarium

Sługi Słowa, duszpasterzy, kaznodziejów, katechetów, formuje przede wszys
tkim seminarium duchowne. I dlatego, jeśli chcemy wreszcie wprowadzić i u nas 
w życie dokumenty rzymskie na temat Żydów i judaizmu, nie możemy ’’zostawić 
w spokoju” edukacji seminaryjnej. A chodzi nie tylko o specjalne wykłady z tej 
tematyki. Program seminaryjny jest zresztą i tak już przeładowany. Chodzi 
także, a raczej przede wszystkim, o rewizję i ubogacenie dotychczasowych 
wykładów z różnych przedmiotów nowym spojrzeniem Kościoła na Żydów 
i judaizm. Chodzi zresztą nie tylko o wykłady, jeszcze ważniejsza jest 
równocześnie dokonywana formacja duchowa. Tu specjalna rola ojca duchow
nego i innych wychowawców, ale także wykładowcy nie mogą się ograniczać do 
podawania wiedzy.

A gdy chodzi o wiedzę, wróćmy do amerykańskiego dziełka ks. prof. J. 
Fishera, członka Komisji Stolicy Apostolskiej do Spraw Stosunków Religijnych 
z Judaizmem, pt. ’’Formacja seminaryjna a relacje chrześcijańsko-żydowskie” . 
Oto jego propozycje dla wykładowców seminaryjnych, w książce szeroko, 
w świetle teologii postoświęcimskiej i dyrektyw kościelnych, rozpracowane:

Najpierw gdy chodzi o Pismo święte: Biblia Hebrajska (związek między 
Testamentami, jej własna wieczna wartość, terminologia, przymierza w kon
tekście, nieuczciwe przywłaszczenie ST i szukanie wyjątkowości NT, Tanach 
jako Tora i Nowy Testament (antyżydowskie polemiki w NT i jego żydowski 
kontekst, antysemityzm w NT i nasze przepowiadanie NT, Jezus jako Żyd, 
odpowiedzialność za śmierć Jezusa, krytyczne posługiwanie się literaturą 
pomocniczą, faryzeusze, wyważanie wzajemnych win). Następnie liturgia i homi
letyka (celebracja sederu paschalnego, wspomnienie ofiar Szoa, Wielki Tydzień), 
historia Kościoła, katechetyka, dogmatyka i teologia moralna. Następnie Fisher 
podaje na trzech stronach propozycję szczegółowego planu tematów, które albo 
należy włączyć w poszczególne dyscypliny albo potraktować jako osobne 
wykłady; podaję tylko główne tematy, bez szczegółowych ’’podtematów” : Biblia 
Hebrajska (Tanach, Tora), Judaizm w czasach NT, Rozłam w I wieku, Judaizm 
rabiniczny i średniowieczny, Od Reformacji do XX wieku, Judaizm w epoce 
pluralizmu, Ludobójstwo nazistowskie (Endlösung, Szoa), Syjonizm i nowo
czesne państwo Izrael. Bardzo ważny jest krótki, trzeci rozdział książki 
poświęcony duchowej formacji kleryków opartej na skarbach duchowości 
żydowskiej i na Szoa.
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Pewne rzeczy można już wprowadzić od nowego roku akademickiego, nie 
czekając na odgórne programy ogólnopolskie. Przede wszystkim omówienie 
(albo przynajmniej ’’zadanie” studentom na egzamin) trzech dokumentów 
rzymskich: deklaracji soborowej ’’Nostra aetate” i również już wspominanych 
instrukcji Stolicy Apostolskiej z r. 1974 i 1985. We własnym gronie profesorskim 
można ustalić, kto to ma czynić: biblista? ekumenista? dogmatyk? katecheta? 
a może wszyscy oni po trochu?...

Uwierzmy, że chodzi o rzeczy naprawdę ważne.
Kończąc ten artykuł chcę przypomnieć moim rzymskokatolickim 

współwyznawcom — duszpasterzom i wychowawcom, że trwa II Polski Synod 
Plenarny. Wśród jego tekstów roboczych nie ma niestety dokumentu 
poświęconego kwestii żydowskiej. Ale w dokumencie ’’Kościół Katolicki 
w Polsce na drodze ekumenizmu” mowa jest (par. 8) o powiązaniach między 
Kościołem a judaizmem, a w aneksie II podany jest pionierski i ciągle aktualny 
List pasterski Episkopatu Polski z okazji 25-tej rocznicy ogłoszenia soborowej 
deklaracji ’’Nostra aetate” . Zbliża się 30-ta rocznica tejże epokowej deklaracji 
— ufam, że Kościół nasz i ten jubileusz jakoś praktycznie zaznaczy. Chodzi 
jednak przede wszystkim o praktykowanie w naszej posłudze Słowa miłości 
ewangelicznej i nowszej nauki Kościoła (Kościołów) na temat Żydów i judaizmu. 
W tekście roboczym naszego Synodu na temat ekumenizmu czytamy (par. 29): 
W duchu Ewangelii należy w ramach katechezy oraz w innych formach pracy 
duszpasterskiej uczyć szacunku dla religijnej tradycji żydowskiej i dla żydowskiego 
rozumienia tragedii holokaustu. Chodzi o zapobieganie niebezpieczeństwu anty
semityzmu, który zawsze gotów jest pojawić się w różnych formach.
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KONSULTACJA ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW 
NA TEMAT KOINONIA A SPRAWIEDLIWOŚĆ, 

POKÓJ I INTEGRALNOŚĆ STWORZENIA 
Ronde Folk High School, Ronde, Dania, 24-28 II 1993

WPROWADZENIE

1. Ruch ekumeniczny będzie ponosił szkody tak długo, jak długo nie połączy 
w jedno owocne współdziałanie procesu Sprawiedliwość, Pokój i Integralność 
Stworzenia (JPIC) oraz dyskusji na temat jedności. Ruch na rzecz jedności od 
samego początku borykał się z problemami dotyczącymi świadectwa 
społecznego i ekumenicznego działania. Każda eklezjologia określała naturę 
Kościoła i jego powołanie mianem wspólnoty „moralnej” . W ostatnich latach 
proces koncyliarny wzajemnego zobowiązania na rzecz sprawiedliwości, pokoju 
i integralności stworzenia dodał życia i energii ruchowi ekumenicznemu. 
Powszechnie stwierdza się, że JPIC posiada niezaprzeczalne wymiary eklezjalne 
i jako proces koncyliarny należy do najgłębszych doświadczeń „Kościoła” .

2. Jednakże rozdźwięk pomiędzy ekumenicznymi wysiłkami na rzecz widzial
nej jedności Kościoła oraz tymi, które skupiają się na świadectwie, służbie 
i moralnym zaangażowaniu pogłębia się i ukazuje historię różnic, które ciągłe 
obecne są we współczesnym ruchu ekumenicznym. Słusznie jesteśmy przeświad
czeni, że jedność i przekonania moralne są dwiema stronami tej samej monety, 
lecz do tej pory nie ukazaliśmy tego w sposób wystarczający i satysfakcjonujący. 
Dlatego też nie mają większego znaczenia dalsze słowa-zaklęcia, że dążenia do 
jedności i dążenia do sprawiedliwości są nieoddzielne. Poważny dialog na temat 
długotrwałych napięć i podziałów staje się najpilniejszym zadaniem. Kwestie 
podniesione wyżej stały się powodem naszego spotkania w Ronde, Dania, 24-28 
lutego 1993 roku.

3. Istnieje o wiele większa wspólna podstawa, niż się na ogół zauważa. 
Ostatnio mocno uwydatniono wzajemne związki pomiędzy poszukiwaniem 
widzialnej jedności Kościoła oraz dążeniem do sprawiedliwości, pokoju i za
chowania stworzenia. Dokument studyjny Komisji „Wiara i Ustrój” : „Kościół 
a świat: Jedność Kościoła i odnowa wspólnoty ludzkiej” (Genewa, ŚRK, 1990)
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podkreśla te aspekty tradycji Komisji „Wiara i Ustrój” , które szczególnie wiążą 
się z tym wzajemnym oddziaływaniem. Przejrzany i poprawiony dokument 
roboczy na Światową Konferencję Komisji „Wiara i Ustrój” w Santiago ujmuje 
to w następujący sposób:

Kościółjako koinonia jest wezwany do uczestnictwa w cierpieniu nie tylko swojej 
własnej wspólnoty, lecz również w cierpieniu wszystkiego: poprzez troskę i obronę 
biednych, potrzebujących i pomijanych, poprzez podejmowanie wszelkich wysiłków 
na rzecz sprawiedliwości i pokoju w społeczeństwie ludzi, poprzez sprawowanie 
i promowanie odpowiedzialnego zarządzania stworzeniem oraz podtrzymywanie 
nadziei w sercach ludzi. Czyniąc tak Kościół ukazuje swoje powołanie, które polega 
na zapraszaniu wszystkich ludzi do udzielenia odpowiedzi w wierze na miłość Boga. 
Nie można oddzielać diakonia wobec całego świata od koinonia (par. 17, s. 13, „W 
stronę Koinonia w wierze, życiu i świadectwie”, wersja poprawiona, 12 lutego 
1993).

Ten sam dokument Komisji „Wiara i Ustrój” stwierdza dalej:

Podejmując działania nauczyliśmy się ( Wiara i Ustrój, Życie i Działanie oraz 
Międzynarodowa Rada Misyjna), że każde urzeczywistnienie widzialnej jedności 
pomiędzy Kościołami wymaga odnowienia zerwanych stosunków pomiędzy 
członkami Kościoła, a także zaangażowania na rzecz odnowy, sprawiedliwości 
i pokoju w świecie (par. 2, s. 25).

Eucharystyczna wizja Kościoła w dokumencie „Chrzest, Eucharystia, 
Posługiwanie duchowne” zawiera następujący pasus:

Eucharystia ogarnia wszystkie aspekty życia. Jest ona wzorcowym aktem 
dziękczynienia i składania ofiary w imieniu całego świata. Celebracja Eucharystii 
wymaga pojednania i dzielenia się ze wszystkimi, którzy uważani są za braci 
i siostry w jednej rodzinie Bożej; jest ona ustawicznym wezwaniem do poszukiwania 
właściwych stosunków w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym (M t 
5,23n; 1 Kor 10,16n; 11,20-22; Ga 3,28). Nasz wspólny udział w Ciele i Krwi 
Chrystusa jest radykalnym wyzwaniem dla wszelkiej niesprawiedliwości, rasizmu, 
separacji i braku wolności (BEM par. 20).

Proces na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia dał 
wyraźne teologiczno-etyczne uzasadnienie swoich podstawowych twierdzeń:

Teraz jest właściwy czas, w którym ruch ekumeniczny potrzebuje większego 
poczucia więzi, wzajemnego zobowiązania i solidarności w słowach i działaniu. 
Obietnica Bożego przymierza dana naszemu światu i czasom, w których żyjemy, 
wymaga naszej odpowiedzialności. Dlatego stwierdzamy:

— że każda forma sprawowania władzy ponosi odpowiedzialność przed Bo
giem,

— że Bóg stoi po stronie ubogich,
— że wszystkie rasy i narody mają równą wartość,
— że mężczyźni i kobiety stworzeni są na obraz Boga,
— że prawda leży u podstaw wspólnoty wolnych ludzi,
— pokój Jezusa Chrystusa,
— że Bóg miłuje stworzenie,
— że Ziemia należy do Pana,
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— godność i zaangażowanie młodszego pokolenia,
— że prawa człowieka dane są przez Boga.
(por. Now is the Time, JPIC Final Document, Genewa, ŚRK, 1990, s. 12-20, 

polskie tłumaczenie w: SiDE 1993 nr 1, s. 49-72).

4. To, co powiedziano wyżej stanowi zasadniczą wspólną podstawę i wielce 
obiecujący początek. Jednakże samo w sobie nie niweluje rozbieżnych stanowisk, 
które od dawna istnieją w ruchu ekumenicznym. Ażeby posunąć debatę dalej, 
proponujemy skupić się nad zapisanymi w niniejszym dokumencie stronami, 
używając tekstu z Canberry (1991) jako swoistej trampoliny. W dokumencie 
„Jedność Kościoła jako koinonia: dar i powołanie”, jedność Kościoła została 
określona jako:

koinonia, która jest dana i uzewnętrznia się we wspólnym wyznaniu wiary 
apostolskiej; wspólnym życiu sakramentalnym (...) oraz we wspólnym posłannict
wie, które głosi wszystkim ludziom Ewangelię o łasce Bożej i oddaje się w służbę 
całemu stworzeniu (par. 2,1).

L JPIC A KOŚCIÓŁ JAKO WSPÓLNOTA MORALNA

5. W procesie „Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia” chodzi
0 istotę (esse) Kościoła. Nie wystarczy stwierdzenie, że moralne ukierunkowanie 
procesu JPIĆ tylko odnosi się do natury i funkcji Kościoła. Chodzi o coś więcej, 
a mianowicie o doświadczenie JPIC jako procesu koncyliarnego oraz doświad
czenie samej natury Kościoła. Koinonia jest trafnym określeniem obu rodzajów 
doświadczenia. Można — na przykład — na podstawie empirycznych obserwacji 
pokazać, że zobowiązanie się i działanie na rzecz poszczególnych kwestii 
moralnych tworzy wspólnotę między ludźmi. Doświadczenie procesu JPIC 
polega na ciągłym gromadzeniu ludzi we wspólnotę, którą określić można 
koinonia. Zaangażowanie w zmagania wspólnoty ludzkiej rodzi tę koinonia
1 przyczynia się często do wyjaśnienia doktryny. W grę wchodzi tutaj „ekle- 
zjo-genetyczna” siła, która często prowadzi uczestników do bogatej liturgicznej 
ekspresji oraz wywołuje w nich głębokie pytania religijne, dotyczące wiary 
i zaangażowania. Świadczy to o mocy Ducha Świętego.

6. Jednocześnie wiara zawsze głosiła, że istota Kościoła jest rzeczywistością 
moralną. Wiara i naśladowanie Chrystusa ucieleśniają się „w” i „jako” sposób 
życia wspólnoty. Wspomnienie (anamnesis) Jezusa Chrystusa, budujące Kościół, 
jest zarazem siłą kształtującą życie moralne. Trójca Święta jest odniesieniem dla 
wspólnoty ludzkiej oraz podstawą społecznej doktryny i eklezjalnej rzeczywis
tości. Taki sposób wyjaśniania można kontynuować. Nie jest to jednak 
konieczne, gdyż prowadzi do tego samego stwierdzenia: Kościół nie tylko 
wypracował swoją etykę społeczną, lecz jest etyką społeczną, etyką koinonia.

7. Jeżeli proces JPIC oraz Kościół będziemy traktować jako rzeczywistości 
w istocie swej moralne, to należy sformułować wiele różnorodnych zastrzeżeń.

7.1 Zajmowanie się szczegółowymi kwestiami moralnymi nie musi oznaczać 
przystąpienia, bądź przynależności do Kościoła. Stwierdzenie, że każde słuszne 
działanie moralne, podejmowane przez osoby nie należące do Kościoła, w jakiś 
sposób czyni ich członkami (’’ukryci” , bądź „anonimowi” chrześcijanie), jest
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formą kościelnego imperializmu. Jednakże jesteśmy przekonani, że istnieją 
doświadczenia wspólnoty i wspólnego świadectwa, które wykraczają poza 
granice Kościoła.

7.2 Musimy jednak wyraźnie powiedzieć, że moralne czyny członków 
Kościoła nie konstytuują go, ani też Kościół nie zależy od nich w swoim 
aktualnym istnieniu. Jego korzenie i aktualne życie opierają się na obfitej łasce 
Boga i Jego wyrozumiałości. Jednakże moralne błędy popełniane przez 
niektórych członków Kościoła mogą — i tak rzeczywiście się dzieje — zagrozić 
wiarygodności świadectwa Kościoła. W obecnych czasach Kościół jest wezwany 
do stawiania oporu wobec zagrożeń życia, co właśnie proces JPIC stara się 
realizować. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że świętość Kościoła oznacza stały 
wysiłek moralny jego członków.

7.3 Biorąc pod uwagę wieloznaczność wielu konkretnych kwestii moralnych 
nie należy oczekiwać, by wszyscy członkowie poszczególnych Kościołów czy 
wszystkich kościelnych organizacji w różnych regionach podjęli takie same 
decyzje moralne w każdej szczegółowej sytuacji. W chrześcijańskiej wolności 
mieszczą się wyraźne i głęboko sięgające różnice w osądzie moralnym.

7.4. Jednakże powyższe spostrzeżenie nie jest dopuszczeniem powszechnego 
relatywizmu moralnego. Istnieją granice. Należy się jednak liczyć z tym, że 
pewne decyzje i działania będą sprzeczne z naturą i celem Kościoła oraz 
centralnym nauczaniem Ewangelii. Pouczającym przykładem z przeszłości są ci 
niemieccy chrześcijanie, którzy bezkrytycznie ślubowali wierność państwu 
nazistowskiemu, a także Kościoły z Afryki Południowej, które popierały 
apartheid. W obu przypadkach chrześcijanie i Kościoły odłączyły się od 
Kościoła Jezusa Chrystusa. Według określenia Visser’t Hoofta popełniły one 
herezję moralną. Chodzi tutaj o istotę Kościoła. Dodajmy dużej wagi przestrogę: 
kiedy stawka osądu moralnego jest tak wysoka, to istnieje jedna granica, która 
oddziela Kościół prawdziwy od fałszywego. Słuszne i ważne jest stwierdzenie, że 
ze względu na to, czym jest Kościół w swojej istocie, wymaga się od niego 
autentycznego wysiłku moralnego w kwestiach dotyczących życia.

7.5. Oczywiście nie wszystkie kwestie moralne mają taką samą wagę. Jesteśmy 
przekonani, że obecnie głównym powołaniem Kościoła jest ustosunkowanie się 
do zagrożeń życia, co stanowi wręcz imperatyw moralny. Tak też odczytał swoje 
powołanie proces JPIC. Kościół jako współpracownik Boga w porządku 
stworzenia i głosiciel ewangelii zbawienia ze względu na swoją naturę i cel jest 
zobowiązany działać zdecydowanie, gdy zagrożone jest życie przez jakiekolwiek 
siły: ekonomiczne, polityczne, wojskowe, bądź szkody w środowisku natural
nym. Kwestie dotyczące przetrwania należą do najpilniejszych zadań Kościoła.

7.6. Problemy moralne i sposoby ich rozwiązywania często są zarazem linią 
graniczną między „tanią” a „kosztowną” jednością. Tania jedność unika kwestii 
spornych pod względem moralnym, ponieważ mogłyby one naruszyć jedność 
Kościoła. Kosztowna jedność polega na odkrywaniu jedności Kościoła jako 
daru podążania za sprawiedliwością i pokojem. Osiąga się ją za pewną cenę. 
Rozważmy przykład walki o niezależność w Namibii, bądź kampanię przeciwko 
apartheidowi w Afryce Południowej. Siły zbrojne próbowały wygrywać rzyms
kich katolików przeciwko luteranom, anglikanów przeciwko metodystom,
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tubylcze Kościoły afrykańskie przeciwko tzw. wyznaniom historycznym. 
Wspólna walka umożliwiła odkrycie autentycznej jedności, opartej często na 
nowych ekumenicznych podstawach (świadectwem tego jest „Kairos Doku
ment” oraz następujące po nim teksty). W innych przypadkach kosztowna 
jedność oznacza wykraczanie poza wierność wobec ziemi i krwi, narodu 
i etnicznego czy klasowego dziedzictwa w imię Boga, który jest jeden i którego 
stworzenie jest jedno. Chodzi tutaj o jedność Kościoła osiągniętą na drodze 
krzyża, opłaconą życiem Chrystusa i życiem męczenników, których świadectwo 
obejmowało również świadectwo moralne. Jest to jedność, która dzięki łasce 
Boga obala dzielące mury tak, że możemy pojednać się z Bogiem i między sobą. 
JPIC jako proces często dawał świadectwo tej kosztownej jedności. Jej przeciw
ieństwem jest tania jedność — przebaczenie bez skruchy, chrzest bez naśladowa
nia Chrystusa, życie bez codziennego umierania i powstawania w domu wiary 
(oikos), który ma być widzialnym znakiem Bożego planu wobec całej zamiesz
kałej Ziemi (oikoumene).

8. Kończąc spostrzeżenia na temat wysiłków moralnych i jedności chcemy 
powiedzieć, że współczesne zagrożenia wobec życia pobudzają wdzięczność 
Bogu za dar życia. Każde stworzenie nosi znamię świętości. Kościół jako 
wspólnota moralna powinien całą swoją postawą pomagać ukształtować 
„sakramentalne” podejście do życia; poprzez to jak Kościół rozumie siebie, 
swoją istotę, misję i świadectwo, sięgając do swoich sakramentalnych i eucharys
tycznych podstaw. Nie ma lepszego punktu wyjścia, niż moralne znaczenie 
samych sakramentów. Na przykład chrzest stoi w centrum życia Kościoła o tyle, 
o ile ochrzczony człowiek staje się rzeczywistym świadkiem (martyres) wartości 
Ewangelii w świecie. Nie można oddzielić problemów wiary oraz problemów 
moralnych i społecznych od aktu chrześcijańskiego świadectwa, do którego 
zobowiązuje chrzest. Wskażmy drugi przykład: eucharystia jest sakramentem 
wspólnoty, jest prawdziwym pokarmem dla rozproszonych ludzi w ich moral
nych wysiłkach, który leczy rozbicie człowieka i wspólnoty. Kościół pojmuje 
zarówno swoją wewnętrzną jedność, jak i solidarność z innymi jako wyraz 
dzielenia chleba życia. Sakramenty jako obrzędy kształtujące osobę mogą 
prowadzić do życia w pełni sakramentalnego.

9. Także działania na rzecz sprawiedliwości, pokoju i stworzenia bardzo 
często wskazywały, jak istotne jest miejsce kultu i duchowości w naszym 
wspólnym życiu. Tutaj właśnie kształtuje się wspólnota, podtrzymuje nadzieja, 
otrzymuje się przebaczenie, dzieli chleb na drogę, odkrywa nową energię. 
W naszym kulcie i pogłębionej duchowości odnajdujemy most pomiędzy 
eklezjologią a etyką.

10. Należy stwierdzić obecność eschatologicznego wymiaru zarówno w jed
ności Kościoła, jak i w procesie JPIC. Pomimo to, że cele, jakie stawia jedność 
Kościoła i proces JPIC, zostaną zrealizowane w czasie i w sposób, który zna 
tylko Bóg, to jednak nie uprawnia nas to do pasywności. Przeciwnie, nasze 
aktywne uczestnictwo w sprawach dotyczących jedności Kościoła oraz sprawie
dliwości, pokoju i integralności stworzenia czyni nas partnerami Boga w dziele 
ostatecznego spełnienia. To ostateczne spełnienie przynagla do walki z za
grożeniami wobec życia oraz każe rozumieć życie jako bogactwo nam powierzo
ne.
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II. KOINONIA I JEJ IMPLIKACJE

11. Koinonia jest terminem określającym tę jedność, do której dąży Komisja 
„Wiara i Ustrój” oraz proces koncyliarny „Sprawiedliwość, Pokój i Integralność 
Stworzenia” . Słowo koinonia zostało wprowadzone do ekumenicznego słownika 
w dialogach bilateralnych, w których grecka forma przydała się w różnych 
kontekstach jako poszerzenie łacińskiego słowa communio. Terminu koinonia 
używa się w niektórych dialogach bilateralnych na opisanie celu „wspólnoty” , 
bez organicznej jedności następującej po usunięciu możliwych przeszkód 
doktrynalnych.

12. Implikacje koinonia ujawniają się podczas dyskusji wokół kilku spraw: 
pojęcia etyki chrześcijańskiej, koncepcji przymierza, wspólnoty koncyliarnej, 
jedności i różnorodności, wymiaru globalnego i lokalnego, związków z nieofic
jalnymi ruchami wewnątrz Kościoła i poza nim.

Koinonia a etyka

13. W Nowym Testamencie koinonia odnosi się do współdziałania, bądź 
uczestnictwa wierzących w chrześcijańskiej wspólnocie lokalnej. W związku 
z tym należy ją rozumieć jako odnoszącą się do konkretnej wspólnoty 
posłuszeństwa. Nie może być wątpliwości, że dla pierwotnych chrześcijan 
naśladowanie Chrystusa oznaczało bardzo praktyczne sprawy, co często wy
woływało wiele napięć i konfliktów z otaczającym światem. Podobnie bliski 
związek pomiędzy chrztem a nowością życia, jaki ukazuje nam Nowy Testament 
(Ef 2,1-10), przypomina, że wybór przynależności do wspólnoty pociąga za sobą 
świadomy wybór moralny.

14. Śledząc historię możemy zauważyć, że pierwotny i silny związek pomiędzy 
wiarą a życiem moralnym zmienił się, a w wielu przypadkach także osłabł. 
W miarę jak Kościół wzrastał i przybierał bardziej instytucjonalny kształt, 
a nawet stawał się czynnikiem, z którym musiała się liczyć władza cesarska 
w świecie zachodnim, chrześcijańskie posłuszeństwo sformalizowało się: z jednej 
strony całkowita skrucha, a z drugiej całkowita uległość wobec władzy świeckiej. 
Nawet w Kościele, gdzie zachowano podstawowy związek między liturgią 
a życiem, sens radykalnego posłuszeństwa, który odnajdujemy w Nowym 
Testamencie — w historii ukazują go święci i męczennicy — został pomniejszony.

15. Potrzeba rozwijania etyki jako szczegółowej dyscypliny pojawiła się 
w czasach współczesnych, gdy ludzie stanęli wobec wzrastającej złożoności życia 
społecznego. Etyka stała się próbą uchwycenia moralnych wymiarów tej 
złożoności, opierając się na autonomicznym rozumie, osądzie indywidualnym 
i porozumieniu poprzez dyskusję. Chrześcijanie uświadomili sobie wzrastający 
rozłam pomiędzy istotą ich tradycji, a „obcym” światem. Stało się to wezwaniem 
do zharmonizowania rozwijanej przez nich etyki, poprzez wyraźniejsze pod
kreślenie punktów styczności pomiędzy Ewangelią i światem, wiarą i życiem.

16. W związku z tym chrześcijańska etyka rozwijała się w różny sposób: 
zarówno w przymierzu ze świeckimi podejściami (chrześcijański socjalizm, 
chrześcijański liberalizm), jak i w opozycji do nich, np. tam, gdzie była wyraźna
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świadomość podstawowej różnicy pomiędzy wiernością Jezusowi Chrystusowi 
a wiernością nowoczesnym ideologiom. Jednakże w większości przypadków 
nacisk na indywidualnego człowieka był sprawą oczywistą. W rozważaniach 
teologów na temat życia „chrześcijanina” zostają rozróżnione jego obowiązki 
osobiste i społeczno-polityczne.

17. Ważny krok postawił ruch ekumeniczny, zwłaszcza Ekumeniczna Rada 
do spraw Życia i Działania, kiedy nadał formy instytucjonalne społecznej 
refleksji etycznej jako refleksji Kościołów, które są odpowiedzialne wzajemnie 
wobec siebie i wobec świata. To działanie, potwierdzone takimi wydarzeniami, 
jak walka Kościoła w Niemczech w latach 30-tych i późniejsze krytyczne analizy 
neokolonializmu, brak niezawisłości oraz struktury ubóstwa i niesprawied
liwości, pomogły wielu chrześcijanom przezwyciężyć wcześniejsze przekonania, 
że istnieje dystans pomiędzy wiarą (jako „prawdziwym” życiem wspólnoty) 
a życiem moralnym i jedynym ogniwem je łączącym jest zachowanie pewnego 
osobistego stylu życia.

18. Na tych właśnie podstawach chrześcijanie dążą ostatnio do przywrócenia 
fundamentalnych relacji pomiędzy etyką a koinonią, pomiędzy życiem moral
nym a wspólnotą oraz poszukują inspiracji w świadectwie Nowego Testamentu 
odnośnie do tych spraw. Jedną z bardziej wartościowych intuicji, które pojawiły 
się w tym kontekście, jest to, że raczej wspólnota uczniów, a nie indywidualny 
chrześcijanin, jest nosicielką tradycji oraz formą i podłożem życia moralnego. 
W tej perspektywie chrześcijańska etyka staje się refleksją o życiu wspólnoty 
w kontekście problemów życia człowieka w ogóle.

19. Koinonią w odniesieniu do etyki nie oznacza w pierwszym rzędzie tego, że 
wspólnota chrześcijańska określa normy i prawa. Jest to raczej miejsce, gdzie 
razem z wyznawaniem wiary i sprawowaniem sakramentów poszukuje się 
w biblijnej tradycji moralnej inspiracji i intuicji oraz gdzie moralna refleksja, 
dotycząca problemów człowieka i świata, dokonuje się nieustannie w świetle 
Ewangelii. Wspólnota jako taka jest także miejscem pocieszenia i pokrzepienia. 
Dla niektórych może to oznaczać stały akcent na niestosowanie przemocy, dla 
innych ciągłe ustosunkowanie się do problemu grzechu i przebaczenia w życiu 
człowieka, dla jeszcze innych próbę odnalezienia sensu powołania i przymierza 
w doświadczeniu indywidualnego i społecznego życia. W każdym przypadku 
koinonią zawiera propozycję dla każdego człowieka, zaangażowanego w zmaga
nia moralne oraz w tworzenie perspektyw i struktur działania. Kiedy mówimy 
o moralnym życiu wspólnoty chrześcijańskiej jako świadectwie, jest to właśnie 
inny aspekt tego świadectwa.

Koinonią a inne biblijne obrazy Kościoła

20. Przejrzany i poprawiony dokument studyjny dla Santiago zawiera szeroką 
dyskusję na temat pojęcia koinonią. Niezbędne są jednak dodatkowe uwagi.

21. Czy różne wspólnoty są gotowe na to, by przyjąć wspólnotę między nimi 
— koinonią — czy to w odniesieniu do wiary, czy etycznej odpowiedzialności, 
która wzywa do podjęcia działań tworzących struktury wzajemnego obowiązku 
zdawania sobie sprawy, innymi słowy struktury wzajemnej sprawozdawczości 
(accountability)? Piąta Światowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju będzie 
zastanawiać się, czy Kościoły są w stanie postawić kolejne kroki, zmierzające do
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„koncyliarnej wspólnoty” . To sformułowanie oznacza m.in., że jesteśmy od
powiedzialni wobec siebie, gdy składamy świadectwo wierze w Jezusa Chrystusa 
oraz odpowiedzialni za konsekwencje tej wiary dla sprawiedliwości, pokoju 
i integralności stworzenia. Jak długo wspólnoty będą odrzucać wyzwania, które 
stawia przed nimi jedność?

22. Należy pamiętać, że koinonia jest tylko jednym z obrazów Kościoła 
w Nowym Testamencie. Są także inne określenia: „Lud Boży”, „Ciało Chrys
tusa” i „Świątynia Ducha Świętego” . Pojęcie „Kościół” (ekklesia) samo w sobie 
jest obrazem. Każdy obraz wspólnoty ukształtowany przez Ewangelię zawiera 
w sobie jakiś szczególny akcent i kontekst znaczeniowy. Pierwotnie termin 
„koinonia” oznaczał współbycie oraz dzielenie się wierzących w lokalnej 
wspólnocie chrześcijańskiej. Zastosowanie tego terminu do dalszych relacji jest 
rozszerzeniem znaczenia, które należy dokładnie rozważyć.

23. Co zatem zawiera w sobie pojęcie koinonia? Na pewno należy podkreślić 
fakt, iż koinonia oznacza o wiele więcej niż dzielenie się. Ćhodzi tutaj o uczestnict
wo „w czymś”, co wspólnie jest posiadane albo znane (Dz 2). Na przykład istnieje 
koinonia w Bogu, w Duchu Świętym, w Chrystusie, w wierze, w Ciele Chrystusa, 
we Krwi Chrystusa. Już to wszystko sugeruje szersze zastosowanie. Paweł używa 
terminu koinonia na określenie związków między Kościołami w różnych miastach. 
Nawet zbiórkę pieniędzy, którą przeprowadza dla Kościoła w Jerozolimie, nazywa 
koinonia. Nowotestamentalne zastosowanie w tym i w innych miejscach oznacza 
poszerzenie znaczenia terminu: już nie chodzi tylko o to, co bliskie i swojskie, ale 
także o budowanie mostów z innymi, różnymi wspólnotami w wierze. Jest to 
śmiałe teologiczne posunięcie zwłaszcza wtedy, gdy Paweł rozszerza powołanie 
Izraela na pogan. Koinonia, o której mówi, wykracza poza grupę etniczną 
i rodzinę, a oznacza wspólnotę, która istnieje na podstawie Ewangelii. W ten 
właśnie sposób nasze rozumienie koinonia może się poszerzyć i oznaczać 
wspólnotę, w której uczestniczymy w Jezusie Chrystusie, wspólną wizję bardziej 
sprawiedliwego, pokojowego i odpowiedzialnego świata, pomimo niedoskonałych 
wspólnot i ciągle zagmatwanych stosunków.

24. Jeżeli koinonia będziemy rozumieć w tym poszerzonym sensie, jak ma to 
miejsce w procesie JPIC, to ujrzymy również jedność i katolickość w nowym 
świetle. Gdy tak rozumiemy koinonia wówczas pojawia się możliwość nowego 
ekumenicznego początku, w którym proces JPIC oraz Komisja „Wiara i Ustrój” 
mogą wspólnie uczestniczyć.

Koncepcja przymierza

25. Część tego, co zawiera pojęcie koinonia, konkretyzuje się w przymierzu. 
W Seulu wyraźnie uświadomiliśmy sobie niewłaściwe rozumienie terminu 
przymierze. Problem leży w przyjętym założeniu, że przymierze może oznaczać 
tylko ugodę, bądź wspólne zobowiązanie pomiędzy ludźmi. W niniejszym tekście 
rozumiemy to słowo w jego pełnym biblijnym znaczeniu jako związek za
początkowany przez Boga: obietnicę, której Bóg dochowuje wierności, pomimo 
upadków i potknięć Jego ludu. Tak więc przymierze pomiędzy ludźmi posiada 
sens biblijny, jeżeli jest zawarte przed Bogiem z zamiarem przestrzegania 
postanowień przymierza. Zawarcie przymierza oznacza akceptację warunków, 
w których Bóg umieszcza nas pośród stworzeń.
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26. W niektórych dokumentach ekumenicznych zmieniono rzeczownik 
„przymierze” na czasownik „zawierać przymierze” (covenanting). Może się 
wydawać, że określając nas samych, bądź innych ludzi jako gramatyczne 
podmioty czasownika, zapominamy, że autorem przymierza jest Bóg. Z tego 
powodu wielu życzyłoby sobie unikania czasownikowej formy. Jeżeli jednak 
stosujemy tę formę należy jasno powiedzieć, że przymierze, które zawieramy jest 
wciąż przymierzem Boga, że zawarcie przymierza dokonuje się przed Bogiem i że 
uczestnicy dobrze znają i akceptują warunki oraz nakazy Boga.

27. Przymierze jest niezmiernie bogatym pojęciem biblijnym. Na przykład 
przymierze Boga z Noem świadczy, że Bóg troszczy się o wszystkie swoje 
stworzenia i że przymierze nie musi być zawarte wyłącznie z żywymi istotami, 
lecz z całym stworzeniem. Jeremiasz ukazuje, że karą Ludu Bożego za 
wykroczenia przeciwko przymierzu jest powrót stworzeń do chaosu {Jer 4,23,
26-27). Podobnie odnowieniu wspólnoty wiary towarzyszy odnowienie natural
nego środowiska. Zastosowanie terminu „przymierze” w Nowym Testamencie 
nie oznacza, że przymierze z Izraelem zostało zniesione, lecz raczej wypełnione. 
W tym kontekście staje się jasne znaczenie przymierza dla poszukiwania 
i urzeczywistniania sprawiedliwości.

28. Niektóre fragmenty Nowego Testamentu, zwłaszcza w liście do Efezjan 
i Kolosan, zawierają właśnie to znaczenie, łącząc ponownie przymierze z od
nowieniem stworzenia. Eucharystyczne „Nowe przymierze w mojej krwi” jeszcze 
bardziej wiąże się z wezwaniem Boga, skierowanym do wspólnoty wiary, 
o przemianę stworzonego porządku. Najgłębszy sens przymierza ujawnił się we 
wcieleniu, krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

29. Najbardziej istotną kwestią, podnoszoną przez ruch JPIC, jest eklez
jologia w relacji do stworzenia, zbawienia i eschatologii. Jak już wcześniej 
stwierdzono, w pojęciu „przymierze” znajdujemy pomocne perspektywy. Nie 
możemy się jednak zgodzić na to, by przymierze wyczerpywało to wszystko, co 
powinniśmy powiedzieć o Ewangelii, historii i stworzeniu. Istnieją też inne 
podstawy ukazywania tego związku i jego implikacji.

30. Można kontynuować ten sposób poszukiwań, jednakże należy mocno 
podkreślić, że jakiekolwiek potwierdzenie przymierza Boga z nami, jako Jego 
Ludem, posiada dzisiaj szczególną treść, tak samo jak posłuszeństwo Izraelitów 
stanowiło treść Tory, co ukazuje nauczanie proroków. Krótko mówiąc, 
przymierze powinno się wyrażać w pewnego rodzaju społecznym credo. Jako 
przykład takiego rozumienia przymierza proponujemy „Kryteria polityki 
gospodarczej” zawarte w IV części dokumentu pt. „Chrześcijańska wiara 
a światowa ekonomia dzisiaj” , wypracowane przez Zespół Programowy III 
(Genewa, ŚRK, 1992).

Wspólnota koncyliarna

31. Nie chodzi nam o to, aby koinonia stała się jedynym modelem jedności, do 
której dążymy. Zwłaszcza nie można tego pojęcia rozumieć w sensie akceptacji 
obecnych struktur wyznaniowych, nawet jeśli wyznania trwają „we wspólnocie” . 
Koinonia stałaby się tylko synonimem „pojednanej różnorodności” . Powinniśmy 
przyjrzeć się temu, co ruch JPIC rozumie pod pojęciem soborowości. Być może
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ukazuje on sposób powrotu do tego pojęcia (jak np. w terminie „wspólnota 
soborowa” przyjętym na Zgromadzeniu w Nairobi) oraz sposób nadania mu 
pełniejszego znaczenia.

32. W związku z tym interesujące wydają się sformułowania poprawionego 
dokumentu roboczego do Santiago: ... dalsza praca Komisji ,,Wiara i Ustrój” 
powinna skupić się na kwestii odpowiednich struktur, służących wspólnocie 
koncyliarnej (por. Stanowisko z Canberry, par. 2.1) Kościołów pod przewodnict
wem Ducha Świętego (J  16,13) i autentycznemu sprawowaniu autorytetu (s. 19, 
par. 17). W kontekście JPIC możemy zobaczyć, gdzie taka „wspólnota 
koncyliarna” mogłaby być pomocna. W kwestiach dotyczących zarówno 
różnorodności/jedności oraz lokalności/uniwersalności, wspólnota koncyliarna 
mogłaby służyć jako niezbędny system odniesień. Taka wspólnota koncyliarna 
mogłaby być strukturą, wewnątrz której różnorodne poglądy uzupełniałyby się 
wzajemnie w obrębie koinonia. Ponieważ kwestie dotyczące sprawiedliwości 
znalazły się w debacie na temat jedności, powinniśmy zastanowić się, jakie 
modele wspólnoty koncyliarnej najlepiej wspomagają świadectwo Kościoła.

33. Stwierdziliśmy wcześniej, że ekumeniczna sprawozdawczość (accoun
tability) pomiędzy Kościołami jest słaba. Powinny istnieć struktury sprawo
zdawczości jeszcze przed osiągnięciem wspólnoty koncyliarnej. Czy jednak jakaś 
forma koncyliarności jest możliwa jeszcze przed ustanowieniem pełnej 
wspólnoty? Ruch JPIC właśnie o to zabiegał ze względu na możliwość dawania 
wspólnego świadectwa sprawiedliwości, pokojowi i integralności stworzenia. 
Zachęcamy Kościoły, ażeby nabrały zwyczaju koncyliarnej sprawozdawczości, 
nawet jeśli dopiero zmierzamy do pełniejszej wspólnoty. Oczywiście wszelkie 
próby zaprowadzenia takiej praktyki koncyliarnej muszą być w pełni jawne 
i zrozumiałe, w przeciwnym razie nie zdobędą szacunku i nie pobudzą 
współpracy między Kościołami.

34. W pracach nad wspólnotą koncyliarną Komisja „Wiara i Ustrój” 
powinna zająć się praktycznymi kwestiami dotyczącymi biurokracji kościelnej. 
W ciągu ostatniego wieku szereg struktur administracyjnych dodano do życia 
Kościołów bez nadawania im eklezjologicznego znaczenia. Istnieje niebez
pieczeństwo, że te struktury staną się w pejoratywnym sensie biurokratyczne po 
prostu dlatego, że nie posiadają obowiązku kościelnej sprawozdawczości. 
W jakim sensie, jeżeli w ogóle, rzeczywistość biurokracji bierze się pod uwagę 
w eklezjologii? Jaki związek pomiędzy biurokracją a sprawozdawczością 
powinien zachodzić we wspólnocie koncyliarnej? Dzisiaj niemalże każdy Kościół 
posiada jakieś urzędy, które zajmują się  ̂kontaktami z innymi Kościołami 
i ekumenicznymi organizacjami. Nawet Światowa Rada Kościołów kroczy 
w stronę biurokracji. Czy koinonia można wyrazić w kategoriach biurokracji? 
Czy biurokracja może być narzędziem Ducha Świętego?

Lokalność i globalność

35. Z jednej strony stoimy wobec wielorakich problemów związanych 
z lokalnymi pomysłami i inicjatywami, a z drugiej wobec problemów globalnych. 
We współczesnym świecie każdy problem lokalny ma implikacje globalne, 
a każdy problem globalny wymaga rozwiązań na płaszczyźnie lokalnej. Po obu 
stronach są jednak często blokady. Nie wszystkie sprawy poruszane przez JPIC
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znalazły adekwatne, lokalne zastosowanie. Ale także lokalne grupy chrześcijan 
często nie potrafią uchwycić rzeczywistości globalnej, w której żyją.

36. Jednakże zbyt dużym uproszczeniem będzie mówienie tylko o dwóch 
płaszczyznach. W różnych warunkach lokalność oznacza co innego. Może 
oznaczać braterstwo, naród lub jakiś region świata. Czasem problem może mieć 
rangę globalną, a jednak nie wchodzą w grę żadne proste wyjaśnienia czy recepty 
z powodu różnych następstw w różnych miejscach. Zamieszkali tam 
chrześcijanie mają obowiązek określić znaczenie tego problemu dla reszty 
oikoumene. Czasami problem w zasadzie lokalny można zrozumieć dokładniej 
dopiero wtedy, gdy uchwyci się jego aspekty globalne. Potrzebujemy nowych 
form wyrażania pojęć „lokalność” i „globalność” zależnie od problemu 
i kontekstu, w którym przejawiają się one najwyraźniej.

37. W związku z tym ważne jest sięgnięcie do pojęcia katolickości jako 
atrybutu Kościoła, tak jak rozumiały go Zgromadzenia w New Delhi i Nairobi. 
W New Delhi podniesiono wymiar lokalny, nie zapominając o wymiarze 
powszechnym, mówiąc o „wszystkich w każdym miejscu” połączonych we 
„wzajemnie zobowiązującej wspólnocie” . W Nairobi z kolei podniesiono 
wymiar powszechny, nie zapominając o lokalnym, mówiąc o „wspólnocie 
koncyliarnej” . Oba tematy, wzięte razem, pomagają nam ujrzeć powszechną 
koinonia wzajemnego zobowiązania, obejmującą lokalne oikoumenes na całej 
kuli ziemskiej. Proces JPIC stał się znakomitym ku temu narzędziem.

Różnorodność i jedność

38. Od dłuższego czasu różnorodność jest ważnym faktem eklezjalnym oraz 
tematem. Odczuwamy jednak zmianę sytuacji. To, co zwykle uznawane było 
w wielu miejscach za różnorodność, teraz staje się rozbiciem i podziałem. 
W wielu miejscach różne wyznania mniej lub bardziej na swój sposób inter
pretują wiarę. „Lokalizm” w Kościele przekracza „kongregacjonalizm” jako 
strukturę organizacyjną. Ten ostatni opiera się na określonych zasadach 
i posługuje się wyraźnie pojęciem Kościoła powszechnego. To, z czym mamy do 
czynienia dzisiaj, jest raczej wskrzeszeniem plemienności i w żaden sposób nie 
odpowiada różnorodności, której pragniemy i do której dążymy.

39. Od dawna znane były i zrozumiałe odmienne sposoby wyrażania wiary 
apostolskiej w związku z różnorodnością sytuacji kulturowych. Już w pierwo
tnym Kościele wiara apostolska istniała w wielu kulturach i językach oraz 
wyrażała się przez bardzo nieraz różne zwyczaje, teksty liturgiczne i środki 
wyrazu. Jak pokazuje Nowy Testament tego rodzaju różnorodność może 
rzeczywiście prowadzić do konfliktu. Koinonia w stukturach koncyliarnych 
umożliwiała przezwyciężenie kontrowersji w miłości i odpowiedzialności. Tak 
też może stać się i dzisiaj. Nikt nie wątpi, że różnorodne zwyczaje, liturgie 
i sformułowania teologiczne są uprawnionymi formami chrześcijańskiej wiary 
i praktyki oraz że wewnątrz wspólnoty spór może być pożądany i twórczy.

40. Jednakże dzisiaj dostrzegamy istotną różnicę. Niegdyś akcentowano 
różnorodność ponieważ istniała powszechna struktura wykładni teologicznej, 
uznawana przez cały Kościół. Teraz uniwersalna struktura chrześcijaństwa 
przeżywa ostrą krytykę. Ze względu na brak jasnego określenia tego, co stanowi
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przedmiot wiary „we wszystkich czasach, wszędzie i dla wszystkich” (Wincenty 
z Lerynu) lokalne różnorodności wyglądają całkowicie odmiennie i sprawiają 
wiele trudności.

41. Jak tak różne sposoby wyrażania wiary mogą pozostawać względem siebie 
w łączności? Są to pytania, na które obecnie nie potrafimy dać właściwej 
odpowiedzi. Wydaje się nam, że źródłem trudności jest brak zaufania do 
poszukiwań tego, co stanowi centrum naszej wiary. Wiele lokalnych sposobów 
wyrażania wiary nie określa jasno tego, co stanowi centrum wiary, na które 
trzeba być szczególnie uwrażliwionym.

Związki z ruchami i grupami

42. Są tutaj problemy na dwóch poziomach. Pierwszy obejmuje kościelne 
relacje z ruchami chrześcijańskimi, które uważają, że sprawozdawczość nie musi 
w sposób konieczny być obecna w ustanowionych organach Kościoła. Doświad
czenia procesu JPIC wskazują wyraźnie, że w tego rodzaju grupach można 
znaleźć duży zasób energii niezbędnej do urzeczywistnienia sprawiedliwości 
i pokoju. Składają one ważne świadectwo wobec oficjalnych gremiów 
kościelnych.

43. W wielu przypadkach stosunek do takich ruchów wiąże się z pytaniem
0 „laickość” w nowym kształcie. Jasne jest, że świeckie grupy są w stanie zrobić 
wiele, ażeby posunąć naprzód działania Agend JPIC oraz Komisji „Wiara
1 Ustrój” . Czyniąc to będą formułować własne wytyczne i podejmować własne 
inicjatywy. Pojawia się tutaj problem autorytetu i reprezentacji. Jeżeli większość 
energii, którą Kościół zużywa na sprawy społeczne pochodzi od ludu, to w jaki 
sposób Kościół uwzględnia ten fakt w swoich oficjalnych stosunkach? Po
winniśmy widzieć Kościół jako ruch Ludu Bożego, a nie jedynie jako strukturę. 
Należy mówić o całym Ludzie Bożym. Proponujemy ponowną lekturę pierw
szego paragrafu tekstu o posługiwaniu w dokumencie „Chrzest, Eucharystia, 
Posługiwanie duchowne”. Jest tam klasyczna wypowiedź o całym ludzie, którą 
warto zachować w pamięci. Dokument roboczy do Santiago nie mówi wystar
czająco wiele o „Ludzie Bożym” w tym szerszym znaczeniu.

44. Ponadto istnieje jeszcze kwestia współpracy z ludźmi dobrej woli, nie 
związanymi z wiarą chrześcijańską, których cele i metody wydają się zbieżne 
z naszymi, a wiedza i zaangażowanie są często większe, niż widać to z naszej 
strony. Istnieją inne „koinonias”, mające swoje własne struktury, związki 
i priorytety.

45. Nie wolno nam nie docenić teologicznego znaczenia tych związków 
z ludźmi wyznającymi inne religie lub niewierzącymi. Wielu z nas, zniechęconych 
kościelnym zaangażowaniem w kwestie poruszane przez JPIC, znajduje lepszą 
koinonia we współpracy z ludźmi spoza chrześcijaństwa. Nie jest to jedynie 
teoretyczny problem. Dla wzrastającej liczby chrześcijan staje się jasne, że 
w pewnych kwestiach — na przykład degradacji środowiska — nie ma czasu 
czekać, aż Kościoły zareagują w swoich oficjalnych strukturach.

46. Jak powinniśmy widzieć tego rodzaju związki? To właśnie nasza wiara, 
nasza wizja Ewangelii prowadzi nas, gdy wychodzimy do innych. Możemy
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próbować widzieć Kościół jako płytę rezonansową, albo jako środek ekspresji 
dla ruchów zakorzenionych poza nim. Wielu uważa, że Kościół powinien 
wzywać do zwrócenia uwagi na to, co dzieje się w świecie. Jednocześnie możliwe 
jest, aby w świetle Jezusa Chrystusa przyjrzeć się formom sprawowania koinonia 
poza Kościołem jako działaniu Ducha Świętego, gromadzącego ludzi do służby 
Bogu w sposób, którego nie potrafią w pełni pojąć. Kościół powinien w pokorze 
starać się ukazać to, co Duch Święty czyni zarówno poza, jak i w obrębie jego 
widzialnych granic. W ten sposób Kościół da świadectwo szerokiemu działaniu 
Boga w świecie stworzeń.

III. ODMIENNE ANALIZY I REAKCJE

47. Istnieje wiele przypuszczeń, co do kierunku obecnych dziejów. Każda 
opowieść o naszym świecie w różny sposób kształtuje reakcje Kościołów. Dla 
niektórych dominującym trendem jest zwycięstwo demokratycznego kapitaliz
mu. Zmiany w Europie Wschodniej i byłym Związku Radzieckim, pomimo 
zahamowania, widziane są jako przezwyciężenie „zimnej wojny” , co przyniosło 
niezwykłe korzyści dla ludzkości. Dla innych istnieje cichy trend do za
prowadzenia jednego porządku lub innego kształtu komunizmu. „Społe
czeństwo obywatelskie” jako znak zaangażowania ludzi, wzajemna odpowie
dzialność oraz inicjatywy będące przeciwwagą dla tych, które podejmuje 
państwo, pojawiają się wszędzie i są obietnicą na przyszłość. Jeszcze inni 
uważają, że chociaż te trendy są rzeczywiście ważne, to jednak w pierwszym 
rzędzie widoczna jest degradacja warunków, w jakich żyje człowiek. Głód, 
zanieczyszczenie, czystki etniczne, ucisk polityczny, epidemia AIDS: to właśnie 
jest prawdziwą opowieścią, a naszym jedynie słusznym sposobem postępowania 
jest opór i robienie tego, co robić możemy. Najbardziej złowieszczo jawi się fakt, 
że systemy utrzymujące życie planety ulegają powoli degradacji i rozpoczyna się 
wielka batalia o przetrwanie. Inne zaś szkoły głoszą, że globalna technologizacja 
i jej ekonomiczne następstwa sprawiły, że niepotrzebne są wszystkie idee 
i wysiłki. Nie będzie już żadnych krucjat, ani żadnych dramatów: po prostu będą 
nami kierowały przedmioty, które sami wytworzyliśmy. Historia jako niespokoj
ny i twórczy ludzki dramat ma się ku końcowi. Są też tacy, którzy w ogóle nie 
widzą nic nowego. Ich zdaniem, zdarzenia są jedynie nowym wydaniem od 
dawna istniejących plag i grzechów: niedostatek żywności, ludzka pycha, 
pożądanie władzy, bogactwo i sława.

48. Nasze reakcje kształtują się na podstawie tego, co widzimy wokół oraz co 
wybierzemy jako punkty oparcia przy interpretowaniu całości. Kształtują one 
Kościół i współbrzmią z jego zasadniczym nastawieniem wobec świata. 
W związku z tym winniśmy także wziąć pod uwagę różnorodność reakcji 
wewnątrz chrześcijaństwa. Jest ich co najmniej pięć: 1) stan świata oznacza, że 
jest to koniec historii i że Ponowne Przyjście Chrystusa gwałtownie się przybliża, 
dlatego też podstawowym zadaniem jest nawrócenie i chrzest; 2) świat zawsze 
taki był, biedni zawsze będą obok nas, będą wojny i zniszczenia wojenne 
— najlepszą reakcją Kościołów jest kontemplacyjne odsunięcie się od świata 
i modlitwa za niego; 3) Kościół musi ukazać przykład alternatywnego społe
czeństwa, które kształtuje siebie w oparciu o wartości Królestwa Bożego; 4) 
biorąc pod uwagę sytuację w świecie, Kościół powinien objąć kierowniczą rolę, 
a więc także nadawać kierunek inicjatywom na rzecz sprawiedliwości i pokoju; 5)
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Kóściół musi zaangażować się w walkę narodów, nie kierując tym procesem lecz 
uczestnicząc w nim.

49. Wszystkie te podejścia w różny sposób są obecne w naszych Kościołach. 
Problem nie tkwi w różnorodności, lecz w fakcie, że posługujemy się różnorod
nymi podejściami przy wzajemnej rywalizacji, bądź obronie i że przez to 
zostajemy sparaliżowani w naszych reakcjach na niesprawiedliwość świata 
i rozbitą wspólnotę, jak również w spojrzeniu na autentyczny dialog między 
nami.

50. W ruchu ekumenicznym, a zwłaszcza w ŚRK zostały przeprowadzone 
różne analizy po to, by umocnić chrześcijańskie zaangażowanie na rzecz 
sprawiedliwości społecznej oraz by określić wspólną wizję społeczeństwa, którą 
Kościoły mogłyby podzielać i promować. Każdorazowo nakreślone perspek
tywy były otwarte na wszelkie debaty i zmieniły się w ciągu lat. W latach 50-tych 
mówiło się powszechnie o „odpowiedzialnym społeczeństwie” . W latach 60- 
tych, wraz z pojawieniem się wyzwania, jakim wówczas stał się Trzeci Świat, 
uwydatniono model rozwoju i gwałtownej przemiany społecznej. Podczas 
Światowej Konferecji „Kościół i Społeczeństwo” w 1966 roku przypatrywano się 
różnym społeczno-etycznym uzasadnieniom zmian, włączając rewolucyjne 
działanie na rzecz sprawiedliwości. W końcu lat 70-tych podkreślono model 
Sprawiedliwego, Uczestniczącego i Zdolnego do Przetrwania Społeczeństwa 
(JPSS), w którym próbowano połączyć różnorodne podejścia (łącznie z aspek
tem „zdolności przetrwania” , przyczyniającym się do pobudzenia świadomości 
globalnej). Lata 80-te skupiły swoje zainteresowanie na „Sprawiedliwości, 
Pokoju i Integralności Stworzenia” .

51. Często występuje tendencja do kanonizowania jednego stanowiska 
a odrzucania innych. Przeczy to różnorodności analiz, bądź kontekstów, 
w których Kościoły wyrażają swoją wiarę, życie i świadectwo. Prawie każdy 
punkt widzenia jest co najmniej częściowo prawdziwy. Nikt sam jeden nie jest 
w stanie wypowiedzieć całą prawdę.

52. Pomimo perspektyw nie stajemy wobec zmieniającej się sytuacji świata jak 
wobec tabula rasa. W Seulu przyjęliśmy dziesięć postanowień i podstawowych 
kryteriów, pomocnych przy rozpoznawaniu właściwych ścieżek naszego życia 
moralnego oraz zrozumienia normalnego centrum, wokół którego możemy 
wszyscy się zgromadzić. W bieżącej pracy nad eklezjologią i etyką pożądana jest 
każda dyskusja. Znajdujemy miejsce dla autentycznego zaangażowania. Pod
kreślamy jednak wyraźnie, że nie należy narzucać żadnych analiz, ani działań 
i nie lekceważyć żadnego uczestnika.

ZAKOŃCZENIE

53. Ruch ekumeniczny tak długo będzie ponosił szkody, jak długo nie powiąże 
procesu Sprawiedliwość, Pokój, Integralność Stworzenia i dyskusji na temat 
jedności w jedno owocne współdziałanie. W tym dokumencie chcieliśmy 
pokazać, że takie współdziałanie jest zarówno możliwe, jak i obiecujące.

Apendyksy pokazują, w jaki sposób można ten proces kontynuować 
w konkretnych sytuacjach.
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Apendyks I

Sugestie dla Komisji „Wiara i Ustrój" odnośnie do Santiago de Compostela

1. Stwierdzamy z wdzięcznością, że Komisja „Wiara i Ustrój” w przygotowa
niach do Światowej Konferencji w Santiago oraz następującego po niej procesu 
studiów, rozpoczęła wielce obiecujący sposób prowadzenia refleksji, w którym 
traktuje się poważnie sprawy istotne dla procesu JPIC. Mamy nadzieję, że 
utoruje to drogę do przyszłej współpracy wewnątrz ŚRK, co z kolei przyczyni się 
do efektywniejszych kontaktów Rady z Kościołami członkowskimi i innymi 
partnerami, a w ten sposób umocni świadectwo Kościoła w świecie.

2. Stanowczo zalecamy, aby delegaci na Światową Konferencję w Santiago 
zapoznali się z raportem naszej konsultacji. Jesteśmy przekonani, że ten raport 
wzmacnia i uzupełnia myśli znajdujące się w poprawionym^ dokumencie 
roboczym do Santiago „W stronę Koinonia w Wierze, Życiu i Świadectwie” . 
Ponadto raport ten może pomóc delegatom zrozumieć, w jaki sposób 
szczegółowe kwestie Komisji „Wiara i Ustrój” można umieścić w szerszym 
kontekście wspólnych ekumenicznych wyzwań.

3. Zauważyliśmy, że proponowana rewizja dokumentu roboczego na kon
ferencję w Santiago „W kierunku Koinonia w Wierze, Życiu i Świadectwie” 
została wyraźnie udoskonalona, w porównaniu z wersją pierwotną. Mamy na 
myśli przede wszystkim fragment dotyczący ludzkości i stworzenia (1.2) oraz 
wiele precyzyjnych określeń, które uwydatniają moralny wymiar chrześci
jańskiego życia. Są jednak punkty co do których mamy wątpliwości. Tam 
sugerowalibyśmy użycie innych sformułowań.

3.1. Jeśli chodzi o str. 1 par. 1 uważamy, że należy poświęcić więcej uwagi 
rozbieżnościom w sposobach interpretacji sytuacji świata, a zwłaszcza jak 
wpływają one na jedność ekumenicznej odpowiedzi. Napełnia nas troską to, że 
wciąż nie mamy wspólnych solidnych podstaw w tym względzie i że chaotyczna 
sytuacja świata potęguje niezgodność i podział, a w konsekwencji niepewność 
i lęk w międzykościelnych relacjach.

3.2. Jesteśmy przekonani, że wypowiedź z Canberry na temat jedności nie 
zasługuje na miano „klasycznego tekstu ekumenicznego”, lecz wymaga dalszej 
pracy. Śugerujemy, aby konferencja w Santiago poświęciła część obrad właśnie 
tej sprawie.

3.3. Będziemy wdzięczni za skupienie bacznej uwagi na fakcie, że wprowadze
nie w życie wezwania do jedności wymaga różnych metod i odmiennego 
rozłożenia akcentów w poszczególnych częściach świata. Międzykościelny 
dialog nie może być wszędzie jedynym lub najwłaściwszym narzędziem. Kwestie 
o charakterze pozateologicznym mają tutaj szczególne znaczenie.

3.4. Ponadto uważamy, że dokument nie zawiera żadnych stwierdzeń na 
temat dialogu z judaizmem. Jesteśmy przekonani, że każdy dokument, który 
zajmuje się tematem przymierza, powinien mówić o więzi z narodem żydowskim.

3.5. Zastanawiamy się, czy termin „etyczne życie” (ethical living) jest 
rzeczywiście udoskonaleniem terminu „naśladowanie” .
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Apendyks II

Sugestie dla Światowej Rady Kościołów

1. Jesteśmy wdzięczni ŚRK za zwołanie konsultacji jako wspólnego przed
sięwzięcia Zespołu I i Zespołu III. Było to niezbędne i rzeczywiście na czasie. 
Rozpoczęliśmy dyskusję na temat wielu fundamentalnych spraw, lecz jesteśmy 
mocno przekonani, że to tylko początek. Proces prowadzący do konkretnych 
form integracji uprzednio rozdzielonych głównych zadań ŚRK należy kon
tynuować i nie dopuścić, by utkwił w martwym punkcie. Światowa Konferencja 
do Spraw Wiary i Ustroju w Santiago w sierpniu 1993 roku, spotkanie Komisji 
Zespołu Programowego III w październiku 1993 roku oraz posiedzenie Komite
tu Naczelnego w Johanesburgu w 1994 roku są punktami orientacyjnymi, które 
powinny odegrać szczególną rolę w wyżej wspomnianym procesie. Proponuje
my, ażeby w niedalekiej przyszłości zorganizować nową konsultację, która 
poprowadzi dyskusję dalej. Sprawą nade wszystko pilną jest potrzeba nowego 
oficjalnego impulsu dla programu JPIC jako głównego zadania w pracach ŚRK. 
Bardzo by to pomogło, Kościołom lokalnym i grupom, gdyby otrzymały 
niedwuznaczny znak ze ŚRK. Promowanie dziesięciu stwierdzeń z Seulu, jako 
szczególnego katechizmu ekumenicznego, byłoby właściwym do tego sposobem.

2. Zdajemy sobie sprawę, że zanim jakaś wspólna struktura stanie się 
widzialna i przekonywająca, to wiele spraw wciąż będzie rozpatrywanych 
w obrębie szeroko pojętej eklezjologii i etyki. ŚRK powinna nadal badać, w jaki 
sposób różne tradycje wyrażają w swoich eklezjologiach wiążące i twórcze 
postawy wobec problemów etycznych (Liturgia po Liturgii, status confessionis, 
budowanie Królestwa Bożego). Jednakże proces ten powinien bezpośrednio 
odnosić się do lokalnych doświadczeń wzajemnych powiązań między wiarą 
i działaniem, łączyć poszukiwania moralnej istoty tradycji z moralnym 
doświadczeniem Ludu Bożego dzisiaj. Niezależnie od tego dialogicznego 
procesu należy pogłębić znaczenie takich kluczowych terminów jak: „proces 
koncyliarny” , „zawarcie przymierza” oraz „komorna”, w których łączy się 
proces JPIC oraz widzialna jedność Kościoła. Zespoły Programowe I i III 
wspólnie ponoszą odpowiedzialność za ten proces. Dodajmy, że pierwsze 
znaczące kroki zostały już poczynione w mało zauważonym dokumencie 
Komitetu Wykonawczego ŚRK, Kinshasa 1986: „Wstępne hipotezy na temat 
eklezjologicznych wymiarów ekumenicznego procesu zawarcia przymierza na 
rzecz Sprawiedliwości, Pokoju, Integralności Śtworzenia” oraz w dokumencie 
studyjnym Komisji „Wiara i Ustrój” :, „Kościół a świat: Jedność Kościoła 
i odnowa wspólnoty ludzkiej” (Genewa, ŚRK, 1990).

3. Podczas tej konsultacji ponownie uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest 
„ekumeniczna pamięć” . Obok osób, które przybliżyły sprawy ważne w kon
tekście lokalnym, wielce pomocna okazała się obecność tych, którzy są 
zaangażowani w prace ŚRK, działając w Komisjach „Wiara i Ustrój” , „Kościół 
i Społeczeństwo” oraz w procesie JPIC. Byli oni zdania, że nie należy powtarzać 
wcześniejszych dyskusji, lecz raczej zastanowić się, które kwestie zostały już 
poruszone i w których uzyskano konsens. W związku z tym chcielibyśmy wyrazić 
nasze życzenie, aby ŚRK starała się ochraniać i rozwijać tego rodzaju pamięć 
ekumeniczną poprzez świadome tworzenie i popieranie „wspólnoty starszych” 
w ruchu ekumenicznym. Chodzi nam o to, że czasami do pracy w ŚRK są 
zapraszani ludzie, którzy nie mają wcześniejszych doświadczeń oprócz — być
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może — udziału w jakimś zgromadzeniu. Z tego też względu należy szanować 
dogłębną formację ekumeniczną. Wychowanie nowego pokolenia posiada 
decydujące znaczenie dla ekumenicznej przyszłości.

4. W nawiązaniu do poprzedniego punktu chcielibyśmy wyrazić kilka 
poważnych uwag związanych ze sposobem funkcjonowania „systemu quota” . 
Jednym z zadań ŚRK jest organizowanie dyskusji ekumenicznej tak, by 
umożliwić pełne uczestnictwo i wymianę zdań. Tylko w ten sposób może 
dyskusja doprowadzić do nowych wspólnych pomysłów i zaangażowania. 
Podstawowym zadaniem „systemu quota” jest umożliwić takie właśnie uczest
nictwo. Jednakże wiemy z doświadczenia, że ze względu na legalistyczne 
stosowanie system ten stał się bezproduktywny i teraz raczej ogranicza, niż 
umożliwia twórczą wymianę. Ćzasami nawet wyeliminowano ekspertyzy, które 
przecież są niezbędne w dyskusji. Proponujemy zatem, by zasady „systemu 
quota” stosować z większą swobodą i uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb 
dyskusji ekumenicznej.

5. Chcielibyśmy podkreślić potrzebę bardziej koncyliarnego stylu pracy 
wewnątrz różnych biur ŚRK oraz pomiędzy nimi. Dzięki niniejszej konsultacji 
uświadomiliśmy sobie, w jakiej mierze różne zadania i programy podzielono na 
odrębne organizacje, które starają się bronić przede wszystkim swoich interesów. 
Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy są nieporozumienia i konflikty 
pomiędzy różnymi wydziałami w ŚRK. Jednakże bardziej niepokojący jest fakt, 
że odrębne organizacje utrzymują również odrębne kontakty z lokalnymi 
Kościołami i grupami. Wzmacnia to, a czasami wręcz tworzy poważne podziały 
w Kościołach i pomiędzy nimi na poziomie lokalnym. Istnieje pilna potrzeba, 
ażeby ŚRK utrzymywała bardziej koherentny obraz samej siebie. Wydaje się, że 
aby to osiągnąć niezbędne są wewnętrzne zmiany.

6. Docenianie i praktykowanie sztuki słuchania ułatwi osiągnięcie bardziej 
koncyliarnego stylu pracy. Uczestnicy dialogu ciągle na nowo powinni 
tłumaczyć na swój własny słownik terminy, które stosują inni, a nie narzucać 
swoje własne słownictwo. Powinniśmy ponadto szanować różne sposoby 
podejścia, np. takie, które są nastawione na działanie akademickie, kościel- 
no-instytucjonalne. Szczególną uwagę należy poświęcić ekspertyzie (zarówno 
wiedzy fachowej, jak i analizom), która umożliwi sprawdzenie naszych założeń 
i perspektyw. Musimy również poddać w wątpliwość takie formy spotkań 
i podejmowania decyzji, które wykazują jednostronność kulturową (co unie
możliwia pełne uczestnictwo) lub gdzie znaczna część potencjalnych uczest
ników, jak np. kobiety i młodzież, są reprezentowani w niewystarczającym 
stopniu.

7. Stwierdzamy również, że ŚRK brakuje adekwatnych do zmienionej sytuacji 
narzędzi, służących podtrzymywaniu ekumenizmu na płaszczyźnie lokalnej 
i wspólnemu świadectwu na płaszczyźnie globalnej. Istotne dla systemu dialogu 
jest to, aby był miejscem, które umożliwia ekumenizmowi lokalnemu zakwes
tionowanie kształtu ekumenizmu globalnego oraz wykształcenie struktur wzaje
mnej sprawozdawczości pomiędzy ekumenizmem lokalnym i globalnym.

tłum. Iga Czaczkowska



PIĄTA ŚWIATOWA KONFERENCJA 
DO SPRAW WIARY I USTROJU KOŚCIOŁA

v /7
Santiago de Compostela, Hiszpania, 3-14 sierpnia 1994 j

PRZEBIEG OBRAD

Potwierdziła ona na zakończenie obrad swoje zaangażowanie na rzecz 
widzialnej jedności Kościołów. Przedstawiciele Kościołów prawosławnych, 
anglikańskich i protestanckich oraz reprezentanci Kościoła rzymskokatolic
kiego wypowiedzieli się z uznaniem o postępach w ekumenicznym zbliżeniu 
w ostatnich trzydziestu latach. Zobowiązali się zintensyfikować dialog ekumeni
czny oraz usunąć istniejące podziały między wyznaniami chrześcijańskimi.

Piąta Światowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Kościoła obradowała 
w Santiago de Compostela, mieście położonym w północno-zachodniej Hisz
panii; jest to znany ośrodek pątniczy. Poprzednie Światowe Konferencje do 
Spraw Wiary i Ustroju Kościoła odbyły się: w 1927 r. w Lozannie (Szwajcaria), 
w 1937 r. w Edynburgu (Szkocja), w 1952 r. w Lund (Szwecja) i w 1963 r. 
w Montrealu (Kanada). Od 1968 r. w skład Komisji Wiara i Ustrój Światowej 
Rady Kościołów wchodzą teologowie rzymskokatoliccy, aczkolwiek Kościół 
rzymskokatolicki nie jest Kościołem członkowskim Rady. Obecna Światowa 
Konferencja była pierwszą, w której przedstawiciele tego Kościoła wzięli 
oficjalnie udział.

Günther Gassmann, dyrektor Wydziału Komisji Wiara i Ustrój powiedział 
podczas obrad, że celem zgromadzenia w Santiago de Compostela jest dokona
nie bilansu i jednocześnie ukazanie perspektyw dla ruchu ekumenicznego. Mówił 
on na rozpoczęcie obrad o radykalnych przemianach w stosunkach między 
wyznaniami, które miały miejsce od spotkania w Montrealu w 1963 r. Wspólnie 
z Mary Tanner, przewodniczącą Komisji, Gassmann zwrócił uwagę na roz
szerzenie ruchu ekumenicznego przez przyjęcie Kościołów z Trzeciego Świata 
oraz Kościołów tradycji ewangelikalnej i zielonoświątkowej. Mary Tanner 
zauważyła samokrytycznie, że praca teologiczna musi być czymś więcej niż tylko 
ćwiczeniem akademickim, jej skutkiem winny być reformy w Kościołach. 
W przyszłości winno też lepiej funkcjonować powiązanie między teologią 
a życiem kościelnym.

W pierwszej fazie obrad zajmowano się intensywnie tematem: „Ku wspólnocie 
(koinonia) we wierze, życiu i świadectwie” w jego odniesieniu biblijnym oraz 
z perspektywy różnych tradycji wyznaniowych. Przy okazji zauważono, że pojęcie 
„koinonia” dopuszcza teologiczną i duchową różnorodność.

Wolfhart Pannenberg, znany teolog ewangelicki z Monachium, powiedział 
w wygłoszonym wykładzie, że już teraz jest możliwe przywrócenie kościelnej
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jedności. Trzeba przyjąć tylko jeden warunek, że uznamy prawomocność 
odmiennych teologii i form życia, jakie się rozwinęły w poszczególnych 
Kościołach, i że nie pomylimy jedności we wierze z uniformizmem myślowego jej 
wyrażania. Zdaniem Pannenberga, Niceo-Konstantynopolitańskie Wyznanie 
Wiary z 381 r. zawiera wszystkie aspekty potrzebne do osiągnięcia postępu 
w dziedzinie jedności Kościołów.

W posłaniu do uczestników obrad, papież Jan Paweł II zapowiedział, że 
Kościół rzymskokatolicki będzie także w przyszłości uczestniczył w ruchu 
ekumenicznym. Kardynał Edward Cassidy, przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Jedności Chrześcijan, ocenił wysoko współpracę międzywyznaniową w ostatnich 
30 latach, zwłaszcza ogłoszenie tzw. dokumentu z Limy w sprawie „Chrztu, 
Eucharystii i Urzędu duchownego” . Jednocześnie przestrzegł przed zbytnią 
euforią, że jedność Kościoła zostanie osiągnięta już w najbliższym okresie czasu. 
Trzeba jeszcze usunąć poważne przeszkody — powiedział Kardynał.

Wyniki debat teologicznych delegaci ujęli w dokumentach czterech sekcji. 
Teksty te przekazuje się Kościołom do dalszej refleksji. Wspólne wszystkim 
sprawozdaniom sekcyjnym jest domaganie się ekumenicznej hermeneutyki. Żąda 
się także silniejszego powiązania pracy Wiary i Ustroju z procesem koncyliarnym 
na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia.

Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów Konrad Raiser wypowie
dział się na zakończenie obrad za odnową ekumenicznej wizji. Wezwał Kościoły 
do ogłoszenia roku 1998 ekumenicznym rokiem darowania win. Byłaby to okazja 
do zademonstrowania w jakiś^ widzialny sposób istniejącej już między 
Kościołami jedności. W 1998 r. Światowa Rada Kościołów obchodzić będzie 
50-lecie swego istnienia. Zgodnie z propozycją Raisera, Kościoły mogłyby 
w wielkim akcie jedności, za pośrednictwemu upoważnionych przedstawicieli 
oświadczyć uroczyście, że anulują wzajemne potępienia doktrynalne, jakie miały 
miejsce w przeszłości. Raiser podkreślił, że Kościoły dzisiaj więcej spraw ze sobą 
łączy niż dzieli.

Według oceny prymasa Armeńskiego Kościoła Apostolskiego w Libanie, 
abpa Arama Keshishianą, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego 
Komitetu Naczelnego ŚRK, brak większego przełomu w ekumenicznych 
dążeniach po tylu latach intensywnych rozmów doktrynalnych może do
prowadzić do niecierpliwości i rozczarowania i przeświadczenia o stagnacji 
w dziedzinie dialogu. Abp Keshishian pragnie zaangażować się na rzecz większej 
przejrzystości pracy Wiary i Ustroju, co umożliwi jej szersze oddziaływanie.

Uczestnicy obrad skierowali orędzie do Kościołów członkowskich.

K.K
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RAPORT SEKCJI I
KOINONIA JAKO DAR I POWOŁANIE

Wprowadzenie

1. Jako chrześcijanie wywodzący się ze wszystkich kontynentów i z różnych 
tradycji kościelnych zgromadziliśmy się tutaj, by zastanowić się nad tematem: 
„Ku koinonia we wierze, życiu i świadectwie” . Koinonia w rozumieniu Kościoła 
i w doświadczeniu chrześcijan była w każdej epoce problemem kluczowym. 
Temat ten odgrywa ważną rolę w Biblii, w teologii ojców Kościoła wschodniego 
i zachodniego oraz w pismach reformatorów.

2. Pojęcie koinonia odgrywa również istotną rolę w historii ruchu ekumenicz
nego. Temat ten zbadała dogłębnie I Światowa, Konferencja Kościołów ds. 
Wiary i Ustroju, natomiast czytając dokumenty II Światowej Konferencji odnosi 
się wrażenie, że chodzi tu o rozprawę na temat koinonia, chociaż z samym 
pojęciem mamy do czynienia tylko implicite. Późniejsze konferencje „Wiary 
i Ustroju” oraz zgromadzenia ogólne Światowej Rady Kościołów pogłębiły 
świadomość, że koinonia jest doświadczeniem i rzeczywistością trójjedynego 
Boga, który gromadzi chrześcijan. Od IV Światowej Konferencji ds. Wiary 
i Ustroju Kościoła w Montrealu (1963) odbyło się wiele rozmów dwustronnych, 
których głównym tematem była koinonia. W rzeczywistości jest ona centralnym 
pojęciem służącym opisaniu widzialnej jedności Kościoła.

3. Piąta Światowa Konferencja, rozważając temat: „Ku koinonia we wierze, 
życiu i świadectwie”, starała się o objaśnienie tego pojęcia i jego implikacji 
w przekonaniu, że dzięki temu wniesie wkład do sprawy poszukiwania jedności 
Kościoła.

Koinonia jako dar

4. Koinonia to przede wszystkim wspólnota w Chrystusie znajdująca się pod 
działaniem łaski, wspólnota manifestująca hojne dary, które stworzenie i ludz
kość otrzymały od Boga. Jest ona wielopłaszczyznową dynamiką, przejawiającą 
się we wierze, życiu i świadectwie tych wszystkich, którzy czczą trójjedynego 
Boga, wyznają wiarę apostolską, mają udział w Ewangelii i w życiu sakramental
nym oraz zabiegają o wierność Bogu w Kościele i w świecie.

5. Koinonia jako dar Boga ogarnia całe stworzenie i ludzkość, a przede 
wszystkim tych, którzy naśladują we wierze Jezusa Chrystusa. Jako ludzie, 
którzy zostali stworzeni na obraz Boga, jesteśmy zobowiązani wieść życie miłe 
Bogu, wzajemnie się miłować, gdyż Bóg jest miłością, oraz działać jako 
odpowiedzialni szafarze stworzenia. Powinnością ludzi w ramach stworzenia jest 
żyć w łączności z Bogiem i wzajemnie ze sobą, tak aby ich tożsamość, będąca 
darem i powołaniem, kształtowała się przez spotkanie z innymi. Ten dynamiczny 
impuls ku wspólnocie, uzyskany dzięki Bożemu działaniu, ujawnia się w całej 
historii ludu Izraela. Boży dar łaski koinonia winien sprawić, że uświadomimy 
sobie nasze powołanie do sprawiedliwości i prawdy.
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6. W świetle służby, nauki a przede wszystkim śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa wspólnota chrześcijańska wierzy, że Bóg posłał swego Syna po 
to, by umożliwił wspólnotę ludzi między sobą i z Bogiem. Chrystus oferował 
wspólnotę wszystkim ludziom za pomocą głoszonych podobieństw i dokonywa
nych cudów, swego urzędu przebaczenia i oddania za innych oraz włączenia do 
ludu Bożego tych wszystkich, których unikano i odtrącano.

7. W życiu i służbie, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa objawił się 
wewnętrzny związek między Nim a Ojcem ( J  15,10) oraz działająca w Nim moc 
Ducha Świętego. Niezgłębione życie wspólnoty boskiej między Jezusem Chrys
tusem, Jego Ojcem i Duchem Świętym posiada charakter personalny i relacyjny; 
jest to życie darowania i przyjmowania miłości, która przejawia się między Nimi. 
Jest to życie we wspólnocie, której ośrodkiem jest krzyż, we wspólnocie, która 
stale przekracza własne granice.

8. Przez moc Ducha Świętego chrześcijanie umierają z Chrystusem, w Nim 
zostają wzbudzeni do nowego życia, aby w ten sposób połączyć się z Bogiem 
(por. Rz 6, 4-5). Koinonia określa ten dynamiczny związek, który opiera się na 
uczestnictwie w rzeczywistości łaski Bożej. Nikt nie pozostaje obojętny na dary 
Boga i Jego wezwanie do służenia.

9. Liczne wyobrażenia Kościoła w Nowym Testamencie są odbiciem sto
sunków wspólnoty z Bogiem oraz wzajemnej relacji między członkami 
wspólnoty w czasie i przestrzeni. Nasze wspólnie dzielone życie, w którym nie da 
się oddzielić od siebie jedności i odmienności, opiera się na ekonomii trójjedyne- 
go Boga i na wspólnocie, którą urzeczywistnia w Kościele Duch Święty. Kościół 
stara się być wspólnotą uczniów Chrystusa, którzy są Mu wierni i żyją 
w łączności ze wspólnotą apostolską. Jej podstawą jest chrzest, którego nie da się 
oddzielić od wiary i metanoia. Wspólnota ta jest powołana do wspólnego życia 
w Chrystusie. Manifestuje się ona przez Eucharystię, którą sprawuje urząd 
o charakterze zarówno personalnym jak i wspólnotowym. Zadaniem tego 
urzędu jest zwiastowanie Ewangelii poprzez Słowo i świadectwo. Uczniowie 
stanowią jedność, a występujące między nimi różnice przyczyniają się do 
wzajemnego wzbogacenia. Odmienność, podobnie jak jedność, jest darem Boga.

10. Współzależność jedności i odmienności, która jest istotą kościelnej 
koinonia, ma źródło w trójjedynym Bogu, którego objawił Jezus Chrystus. 
Ojciec, Syn i Duch Święty są doskonałym wyrazem jedności i odmienności oraz 
najlepszym urzeczywistnieniem życia w łączności. Współtowarzyszem swego 
życia w łączności czyni On człowieka w Duchu Świętym.

11. Wyrażenie lub zdefiniowanie tego daru Bożego nie jest rzeczą prostą. Za 
pomocą jakiego języka można ukazać znaczenie zakorzenienia koinonia w Trójcy 
Świętej? Wszelka próba opisania tego doświadczenia kończy się niepowodze
niem. Mamy tu do czynienia z prawdziwą tajemnicą wiary. Pamiętać trzeba, że 
koinonia posiada wiele znaczeń, które wymykają się przekładom na inne języki. 
Przede wszystkim chodzi tu o znaczenie, które zwracałoby naszą uwagę na pełnię 
życia w Bogu oraz na życie dzielone z innymi ludźmi.

12. Większość Kościołów pojmuje Kościół jako wspólnotę wierzących, która 
celebruje wspólnie sakrament Wieczerzy Pańskiej; w niej bowiem uobecnia się 
Ciało Chrystusa. Członkowie Ciała, którzy celebrują obecność Boga, są
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zjednoczeni z życiem, służbą, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa, który 
oddaje samego siebie, aby mogła być utworzona koinonia. W ten sposób 
urzeczywistnia się Kościół, a jednocześnie uzyskuje się przedsmak królestwa 
Bożego. Koinonia dodaje nam sił do bezinteresownego wspierania głodnych, 
pozbawionych praw i odtrąconych w dążeniu do ich godnego traktowania.

13. Jak Bóg został nam objawiony w trójjedyności osób, które pozostają ze 
sobą w trwałym związku miłości, tak samo i my jesteśmy wezwani do 
prowadzenia podobnego życia. Jako Kościół jesteśmy powołani, aby wespół 
z naszymi współwyznawcami dawać wyraz radości z powodu przynależności do 
królestwa Bożego, którą posiadamy od dnia naszego chrztu, oraz stawać się 
uczestnikami natury boskiej (2 P 1,4). Jako Kościół jesteśmy powołani do 
szanowania się wzajemnie jako osoby i członkowie wspólnoty ludzkiej. Jako 
Kościół jesteśmy też powołani do ponoszenia odpowiedzialności za stworzenie 
Boże.

14. Struktura Kościoła jest nastawiona na podtrzymywanie stosunków 
zarówno na płaszczyźnie lokalnej jak i uniwersalnej. Między obu płaszczyznami 
istnieje ścisły i żywy związek. Żaden chrześcijanin nie może żyć w izolacji od 
innych współwyznawców, nastawiając się tylko na bezpośrednią wspólnotę 
z Bogiem. Stare chrześcijańskie zdanie łacińskie: Unus Christianus, nullus 
Christianus (’’Pojedynczy chrześcijanin to nie chrześcijanin”) potwierdza, że 
ludzie winni sobie wzajemnie pomagać na drodze do zbawienia.

15. Jedność i odmienność są respektowanie w ramach struktury Kościoła. 
Jedno i drugie jest wyrazem koinonia. Istnieją dwie cechy koinonia, które się 
wzajemnie potwierdzają. Jedność, rzecz jasna, musi być zachowana. Nikt nie 
może powiedzieć drugiemu członkowi: Nie potrzebuję ciebie (/ Kor 12). Ponieważ 
między wszystkimi członkami wspólnoty panuje absolutna współzależność, 
przeto wewnątrz Kościoła istnieje również odmienność. Nie można zrezygnować 
z żadnego członka, każdy przynosi bowiem swoje dary do jednego ciała.

16. Wszyscy członkowie należą do tego samego ciała, ale nie wszyscy są tacy 
sami. Przynależą oni do siebie ze swymi różnicami osobowymi, rasowymi, 
płciowymi, różnicami w dziedzinie uzdolnień cielesnych oraz pozycji społecznej 
i ekonomicznej. Wszystkie te różnice nie są więc czynnikami, które powodo
wałyby wyłączenie z koinonia Kościoła; zasada ta winna obowiązywać zwłaszcza 
wówczas, gdy są one wyrazem słabości lub możności ranienia. Przypominamy 
sobie przykłady z życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, który do ludu Bożego 
włączał tych, których unikano lub odtrącano — biednych, ułomnych, rozbitków 
życiowych — gdyż ich przyjęcie jest znakiem królestwa Bożego (Łk  5,27-32; 19, 
1- 10).

17. Koinonia Kościoła ma też wymiar uniwersalny. Pojedyncza wspólnota nie 
może się izolować od innych wspólnot. Również w tym przypadku żywe stosunki 
decydują o tym, że poszczególne wspólnoty zostają włączone do wspólnoty 
uniwersalnej. Istnieje jeden Kościół i jednocześnie wiele Kościołów lokalnych.

18. Dynamiczne stosunki między katolickością, przejawiającą się w po
szczególnych Kościołach lokalnych, a katolickością Kościoła uniwersalnego są 
odbiciem stosunków zachodzących między osobami Trójcy Świętej. Trójca Św. 
aktualizuje jedno Ciało Chrystusa, czyniąc każdy Kościół lokalny całkowitym
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i „katolickim” Kościołem. Zachowanie pełni katolickości w życiu Kościoła 
lokalnego domaga się równie silnych akcentów pneumatologicznych i chrys
tologicznych.

Koinonia jako powołanie

19. Boży dar koinonia jest zarówno darem jak powołaniem. Dynamiczne 
działanie Boga, który przyjmuje nas do wspólnoty, obejmuje również powołanie 
chrześcijan i wspólnot chrześcijańskich; zmierza ono do zamanifestowania 
koinonia jako znaku i przedsmaku Bożego planu zbawienia ludzkości. Od 
początku istnienia Kościoła chrześcijanie zaniedbywali nieustannie sprawy 
urzeczywistnienia koinonia. Zarówno pisma hebrajskie jak Nowy Testament 
mówią o licznych sytuacjach, w których członkowie ludu Bożego traktowali 
innych ludzi raczej jako zagrożenie niż jako dar. Mimo to Bóg w dalszym ciągu 
wzywa wspólnotę chrześcijańską, by była otwarta na korektury i zmiany 
przychodzące z zewnątrz. Apel ten jest zarazem zaproszeniem do otwartej 
postawy wobec całej ekonomii zbawienia (działania zbawczego) Boga, nawet 
wówczas, gdy jej nie oczekujemy lub przed nią się bronimy.

20. Z procesem dynamicznym koinonia wiąże się uznanie ludzkiej komplemen- 
tamości. Jako jednostki i jako wspólnoty zostajemy skonfrontowani z innymi 
w ich inności, np. teologicznej, etnicznej i kulturowej. Koinonia domaga się 
szacunku wobec innych, gotowości ich wysłuchania i zrozumienia. W tym procesie 
dialogu, w którym każdy się zmienia przez spotkanie, następuje przyswojenie 
działań, reakcji i podziałów, za których pomocą każdy definiuje swoją specyfikę 
wobec drugiego. Wysiłek na rzecz urzeczywistnienia koinonia implikuje również, 
że współuczestniczy się w znoszeniu dolegliwości i ran będących udziałem innych 
i że przez proces indywidualnej i kolektywnej pokuty, przebaczenia i odnowy 
przyjmuje się odpowiedzialność za te cierpienia. Partnerstwo z innymi, jako 
jednostkami lub wspólnotami, jest zawsze bolesnym procesem, gdyż stanowi 
wyzwanie dla naszego stylu życia, naszych przekonań, naszej pobożności i naszego 
sposobu myślenia. Spotkanie z innymi podczas wysiłków na rzecz urzeczywist
nienia koinonia opartej na darze Boga domaga się kenozy — oddania i wyzbycia się 
samego siebie. Kenoza rodzi obawę utraty tożsamości i stania się bezbronnym, lecz 
w rzeczywistości nie jest ona niczym innym niż wiernością wobec służby Jezusa 
opartej na bezbronności i śmierci, przy której pomocy próbował On przyciągnąć 
ludzi do wspólnoty z Bogiem i z innymi ludźmi. Służba ta jest modelem i wzorem 
pojednania, które prowadzi do koinonia. Jako jednostki i jako wspólnoty jesteśmy 
powołani do ustanowienia koinonia przez służbę kenozy.

21. Jako koinonia Kościół jest powołany do uczestnictwa nie tylko w cier
pieniach własnej wspólnoty, lecz także w cierpieniach wszystkich; dzieje się to 
przez wstawiennictwo i opiekę nad ubogimi, potrzebującymi i odtrąconymi; 
przez współdziałanie we wszystkich wysiłkach zmierzających do urzeczywist
nienia sprawiedliwości i pokoju w społecznościach ludzkich; przez sprawowanie 
i wspieranie odpowiedzialnego szafarstwa wobec stworzenia oraz przez utrzymy
wanie żywej nadziei w sercach ludzkich. Diakonia wobec całego świata i koinonia 
nie mogą zostać rozdzielone.

22. Jako chrześcijanie i wspólnoty chrześcijańskie musimy wyznać, że 
w odniesieniu do koinonia mamy zaniedbania. Skłania to nas do skruchy
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i odnowionego zobowiązania przywrócenia communio i wspólnoty. Przyczyną 
cierpień z powodu zagrożenia wspólnoty chrześcijańskiej są takie czynniki, jak: 
nieuznanie urzędu i członkostwa przez różne Kościoły, wyłączenie ze 
społeczności Stołu Pańskiego, ponowny chrzest praktykowany przez niektóre 
wspólnoty chrześcijańskie wobec członków innych Kościołów, akty prozelityz
mu, pozycja kobiety w Kościele, próba wymuszenia jednolitych form.

23. Duch Boży pozwala nam poznać niedoskonałość naszej widzialnej koinonia. 
Jesteśmy wezwani do samokrytycznej refleksji nad sprawą postrzegania współza
leżności między stworzeniem a całą ludzkością. Czy możemy obsługiwać „stół 
świata” będąc rozdzieleni przy Stole Pana? Musimy zgłębiać zagadnienia, które 
nas dzielą, lecz jednocześnie też dostrzegać, iż tylko świadomość kruchych 
podstaw naszej wspólnoty może nam pomóc w unikaniu triumfalizmu, któremu 
ulegaliśmy w przeszłości, i w służeniu światu w oparciu o własne słabości. Czy 
wsłuchujemy się w krzyk ubogich i jęk wydobywający się z głębi ziemi? Koinonia 
z ludzkością i całym stworzeniem ulega zerwaniu, gdy nie następuje wzajemne 
dzielenie darów ziemi. Czy poświęcamy wystarczająco dużo uwagi głosom tych, 
których pozbawiono prawa współdecydowania? Czy ponosimy ofiary na drodze 
do realizacji sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia? Czy w pokornej 
skromności przysłuchujemy się tym, którzy dysponują praktycznymi 
umiejętnościami i mogą nas konkretnie poinstruować? Czy implikacje wynikające 
z uczestnictwa w Eucharystii włączamy do swojego życia?

24. Pełnię koinonia przeżywamy również z wyprzedzeniem. Gdy wspólnie 
zmawiamy Ojcze nasz, jesteśmy pod wieloma względami ze sobą zjednoczeni, 
zostajemy wprowadzeni do rodziny Bożej, wspólnoty przebaczenia i dzielenia się 
ze sobą, wspólnoty, w której staramy się poznać wspólnie wolę Boga; jednocześnie 
zobowiązujemy się do wierności wobec dynamicznego działania zbawczego Boga.

25. Koinonia jako wszechogarniający cel, który odzwierciedla Boży plan 
zbawienia ludzkości, czeka jeszcze na zrealizowanie przez Kościoły. Wspólnota 
z Chrystusem i wspólnota międzyludzka obejmuje:

a) wspólne zakorzenienie we wierze, która jest pełnym zaufaniem wobec 
trójjedynego Boga i powoduje zmianę życia wewnętrznego (np. Rz 4);

b) przyjmowanie nauki apostolskiej, praktykowanie wspólnoty w modlitwie 
i łamaniu chleba (Dz 2, 42);

c) prawdziwe naśladowanie, które ma udział w cierpieniu Chrystusa, bierze 
z Niego przykład i nigdy nie zapomina o tym, że On oddał samego siebie (Flp 
3,10;2  Kor 4,7-11; 1 P 4,13; 5,1);

d) poczucie sprawiedliwości i zdolność do współcierpienia; wzajemny udział 
w radościach, troskach i cierpieniach (2 Kor 1, 6-7; Hbr 10,33);

e) odwagę walczenia o prawdę, gdy taka potrzeba zachodzi, również kosztem 
wygody i pozornej jednomyślności {Ga 2,5);

f) służenie sobie wzajemnie w miłości oraz w przyjmowaniu i dawaniu darów 
materialnych i duchowych {Rz 15, 26-27; 2 Kor 8, 1-15);

g) zwiastowanie Ewangelii całej ludzkości {Mt 28, 19-20; Dz 2, 14nn);
h) troskę o harmonijny rozwój stworzenia Bożego {Kol 1,14-18; Rz 8, 19-21);
i) antycypowanie udziału w chwale, która nadejdzie, gdy wszystkie rzeczy 

zostaną zgromadzone w ostatecznej koinonia {Rz 8,7; 1 Kor 15,27n; E f  1,10; Kol 
1, 19-20).
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26. Nie chcemy zadowalać się naszym częściowym doświadczeniem koinonia. 
Jesteśmy wezwani do podjęcia starań, dzięki którym koinonia ta uwidoczni się; 
jest ona bowiem darem Boga i Jego pilnym postulatem wobec Kościoła, aby był 
znakiem zamiaru Bożego wobec ludzkości w świecie, który zna ból rozbitej 
wspólnoty.

Kroki na drodze

27. Wszystkie wysiłki na rzecz umocnienia koinonia winny mieć oparcie 
w duchowości ekumenicznej. W pracy „Wiary i Ustroju” trzeba stale baczyć na 
to, aby modlitwa i teologia wzajemnie się wspierały i aby chrześcijańska 
duchowość — napełniona świętością serca i umysłu — stała się środkiem, który 
służy przygotowaniu ludzi do przyjęcia koinonia, którą Bóg pragnie darować 
Kościołowi. Trzeba dowartościować znaczenie modlitwy, pokuty i pokory. Gdy 
Kościoły gromadzą się, by dać wyraz jedności, do której należy dążyć z całą 
powagą, musi dojść do zmiany stosunku do Boga i siebie nawzajem. Jest to 
wezwanie do metanoia i kenozy. Wielu mówiło o tym, jak ważne znaczenie ma 
wybór Santiago de Compostela na miejsce obrad; miejscowość ta przyciąga 
pielgrzymów, którzy pragną odbyć pokutę. Uwalniając się od fałszywych 
zabezpieczeń, znajdziemy w Bogu naszą prawdziwą i jedyną tożsamość. 
Wówczas, wychodząc sobie naprzeciw w sposób szczery i otwarty, rozpoczniemy 
żywot pielgrzymów, którzy znajdują się w drodze; odkryjemy Boga takiego, 
jakiegośmy nie znali, Boga, który poprowadzi nas drogami, którymi szli przed 
nami już inni; staniemy się pielgrzymami, którzy w innych odkrywają praw
dziwych towarzyszy podróży.

28. Odbywając pielgrzymkę musimy rozumieć język teologiczny i etos 
kulturowy innych ludzi. Na drodze tej pomogą nam dialogi interkontekstualne, 
których najlepszymi organizatorami byłyby regionalne organizacje ekumenicz
ne. W naszych dialogach międzywyznaniowych mogłoby przyjść nam z pomocą 
nowe studium „Wiary i Ustroju” poświęcone zagadnieniom hermeneutycznym. 
Również nowe przemyślenia teologiczne mogłyby nam dostarczyć lepszych 
instrumentów do wyrażenia wspólnoty zmierzającej ku widzialnej jedności.

29. Różne tradycje chrześcijańskie będą musiały w ramach Komisji Wiara 
i Ustrój prowadzić dialog na temat tych problemów, które jeszcze utrudniają 
osiągnięcie doskonalszej wspólnoty. Wzajemne potępienia istnieją częściowo 
dlatego, że nie zrozumieliśmy właściwie rzeczywistego stanowiska drugiej strony, 
albo że nie było okazji do prowadzenia dialogu. Z upływem czasu wiele 
stanowisk uległo zmianie. Zapraszamy Kościoły do zniesienia wzajemnych 
potępień i do przezwyciężenia niedobrych wspomnień przeszłości. Aktualnie 
jedną z trudności w naszej wspólnej podróży jest uzyskanie wspólnego poglądu 
na związek między przynależnością płciową a ordynowanym urzędem oraz na 
powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących. Ważne jest to, aby ten temat, 
który jest już przedmiotem merytorycznych dyskusji w ramach Ruchu „Wiara 
i Ustrój” , pozostawał w dalszym ciągu tematem dialogu.

30. Udział w pielgrzymce daje nam sposobność do zaproszenia także innych, 
którzy dotychczas wahali się przed uczestnictwem w dialogu. Nasza wspólnota 
cierpi z powodu tego, że członkowie Kościołów niezależnych i zielonoświątko
wych, jak również przedstawiciele tradycji ewangelikalnych nie uczestniczą
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w naszej podróży. Ponawiamy apel Zgromadzenia Ogólnego z Canberry do 
Komisji Wiara i Ustrój oraz Kościołów członkowskich w sprawie poszukiwania 
dróg umożliwiających wciągnięcie tych tradycji chrześcijańskich jako partnerów 
do dialogu.

31. Podczas wymiany doświadczeń na temat naszych wysiłków zmierzających 
do uwydatnienia jedności Kościoła, dowiedzieliśmy się w Santiago de Compos
tela wiele o tym, jak można działać na rzecz wspierania koinonia. Słyszeliśmy 
o wielu inicjatywach, dzięki którym Kościoły współdziają ze sobą w strukturach 
ekumenicznych na płaszczyźnie lokalnej, krajowej i regionalnej; słyszeliśmy też
0 licznych inicjatywach spontanicznych jak i o decyzjach tworzenia Kościołów 
zjednoczonych i jednoczących się. Uznajemy służbę całego ludu Bożego
1 cieszymy się z powodu tych inicjatyw, które sprawiły, że społeczności lokalne 
różnych tradycji i narodowości podjęły partnerską współpracę. Cieszymy się 
z powodu oznak koinonia w rodzinach chrześcijańskich, w małżeństwach 
o różnej przynależności konfesyjnej, w społecznościach religijnych i klasztor
nych, ośrodkach ekumenicznych i grupach inicjatywnych. Zapraszamy Kościoły 
do wymiany poglądów na temat przeżywanej koinonia w publikacjach, od
czytach i podczas spotkań. Przyczyni się to do lepszego poinformowania 
wszystkich członków oraz wzmożonego zaangażowania na rzecz poszukiwania 
widzialnej jedności Kościoła.

32. Pielgrzymka jest zarówno dialogiem jak wspólną podróżą dawanego 
świadectwa. Praca „Wiary i Ustroju” oraz „Kościoła i Społeczeństwa” nie może 
być od siebie oddzielona, gdyż zabiegamy o wierność wobec łaski Bożej. Raport 
pt. „Kosztowna jedność” pomógł nam w zrozumieniu znaczenia łączności 
między koinonia a sprawiedliwością, pokojem i integralnością stworzenia. 
Zalecamy przesłanie tego Raportu wraz z załącznikami wszystkim Kościołom 
członkowskim. Szczególne wrażenie zrobiły na nas paragrafy 31-34, mówiące
0 wspólnocie koncyliarnej; uzmysławiają one nam dobrze naszą współzależność
1 nasze ekumeniczne zobowiązanie.

33. Podczas naszej wspólnej podróży nie jest jeszcze możliwe praktykowanie 
wspólnoty Stołu Pańskiego. Apelujemy do Kościołów, aby na podstawie 
konwergencji poglądów w sprawie chrztu, Eucharystii i urzędu duchownego 
rozważyły, w miarę możliwości, formy eucharystycznej gościnności; potwier
dzamy z radością, że niektórzy, którzy nie praktykują tych rytów, mają udział 
w duchowym doświadczeniu życia w Chrystusie.

34. Ucząc się, implicite lub explicite, jedni do drugich o naszych różnych 
eklezjologiach, uświadamiamy sobie, jak pilnie jest nam potrzebne solidne 
studium „Wiary i Ustroju” na temat istoty Kościoła i jedności, której szukamy 
w świetle koinonia. Jednym z elementów tego studium mogłoby być 
porównawcze badanie eklezjologii, zmierzające do ukazania konwergencji 
i różnic, które utrudniają realizację jedności. Innym obszarem, w którym 
koinonia dysponuje ogromnymi możliwościami osiągnięcia ekumenicznego 
postępu, jest dyskusja nad zagadnieniami struktury kościelnej, urzędu auto
rytetu etc. Koncepcja wspólnoty może nam pomóc przezwyciężyć tradycyjne 
różnice między elementem instytucjonalnym i charyzmatycznym, lokalnym 
i uniwersalnym, między koncyliarnością i prymatem etc. Jeśli ta koncepcja 
zostanie twórczo wykorzystana w eklezjologii, wówczas przyczyni się ona do 
wyeliminowania wszystkich poglądów na urząd, autorytet i strukturę



KONFERENCJA DS. WIARY I USTROJU 81

w Kościele, które utrudniają osiągnięcie postępu na drodze ku jedności.
Na poszczególnych etapach przebywanej drogi oddaje się cześć dynamicz

nemu darowi wspólnoty Boga, my zaś podróżujemy dalej w stronę widzialnej 
jedności, która jest Jego darem i wolą dla Kościoła.

Zalecenia

1. „Wiara i Ustrój” winna podjąć na nowo studia w dziedzinie hermeneutyki 
oraz badania nad nowymi drogami pracy teologicznej. Dzięki temu uzyskamy 
odpowiednie instrumenty, które umożliwią nam zamanifestowanie wspólnoty 
znajdującej się w drodze do widzialnej jedności (p. 28).

2. „Wiara i Ustrój” winna umożliwić dialog między różnymi tradycjami 
chrześcijańskimi na temat zagadnień, które utrudniają osiągnięcie pełniejszej 
wspólnoty (p. 28).

3. Zapraszamy Kościoły do podjęcia procesu gojenia ran przeszłości, 
zwłaszcza tych, które prowadziły do wzajemnych potępień (p. 29).

4. „Wiara i Ustrój” winna kontynuować studium na temat wspólnoty kobiet 
i mężczyzn w Kościele (p. 29).

5. „Wiara i Ustrój” winna zbadać wspólnie z Kościołami członkowskimi 
możliwość wciągnięcia Kościołów niezależnych i zielonoświątkowych jako 
partnerów do dialogu (p. 30).

6. Zapraszamy Kościoły do wymiany poglądów na temat przeżywanej 
koinonia w publikacjach, odczytach i podczas spotkań. Przyczyni się to do 
lepszego poinformowania wszystkich członków oraz wzmożonego zaan
gażowania na rzecz poszukiwania widzialnej jedności Kościoła (p. 31).

7. Raport pt. „Kosztowna jedność” należy przesłać wszystkim Kościołom 
członkowskim wraz z załącznikami w celu zainspirowania ich do podjęcia 
odpowiednich działań (p. 32).

8. „Wiara i Ustrój” winna podjąć studium poświęcone różnym naszym 
eklezjologiom (p. 34).
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RAPORT SEKCJI II
KOINONIA WE WIERZE APOSTOLSKIEJ

I. Koinonia w wyznawaniu wiary

1. (To wam oznajmiamy), co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, 
co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce — bo 
życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie 
wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione — oznajmiamy wam, cośmy 
ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami 
współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem (1 
J 1, 1-3).

2. Zwiastowanie Ewangelii o Jezusie Chrystusie doprowadziło w pierwszej 
wspólnocie chrześcijańskiej do wspólnego wyznania wiary. Podstawowym celem 
Ruchu Wiara i Ustrój było od samego początku wprowadzenie podzielonych 
wspólnot chrześcijańskich na drogę prowadzącą do wspólnego wyznania jednej 
wiary apostolskiej. Cieszymy się, że udało się już wiele osiągnąć dzięki wysiłkom 
podejmowanym w ramach wielu dialogów wielostronnych i dwustronnych. Do 
tych osiągnięć należy też dokument studyjny Komisji Wiara i Ustrój z 1991 r. pt. 
„ Wspólnie wyznawać jedną wiarę” , który rozwija naszą wspólnotę we wierze 
poprzez analizę Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary. Studium 
to może służyć jako solidny instrument ekumeniczny, uświadamiający nam 
potrzebę wzajemnego uznania. Może nam pomóc zachować wierność wspólnej 
wierze, porzucić jej zniekształcenia oraz uznać już istniejącą między nami 
wspólnotę w różnorodności. Mimo osiągniętych postępów, cel pełnej wspólnoty 
we wierze oczekuje jeszcze na pełną realizację.

3. Wiele wspólnot religijnych uznaje już wzajemnie swój chrzest udzielany za 
pomocą wody oraz w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czynią to one na 
podstawie przekonania, że między chrztem i wiarą istnieje głęboki związek. Dążą 
do powszechnego wzajemnego uznania chrztu i rezygnacji z jego ponownego 
udzielania. Inni uważają, że łączność między wiarą a chrztem domaga się 
większego uzgodnienia poglądów teologicznych na temat rozumienia wiary 
przed ogłoszeniem wzajemnego uznania chrztu. Z upływem czasu wyłoniły się 
różne praktyki chrzcielne, wynikające z różnego rozumienia Kościoła; fakt ten 
domaga się dalszego zajmowania się eklezjologią. Różne rozumienie „ chrztu” , 
„wiary” i „ Kościoła” jest jednak przejawem braku odpowiedniej hermeneutyki 
ekumenicznej. W kwestii tej zachodzi potrzeba przeprowadzenia głębszych 
badań.

4. Wyznawanie wiary jest nie tylko sprawą teologicznego sposobu wyrażania 
się, raczej musi się ono wiązać z codziennym przeżyciem, i to nie tylko w sferze 
liturgicznej, lecz także w każdej innej sytuacji życiowej. Niektóre sytuacje, jak np. 
ucisk ze strony państwa, wyzysk ekonomiczny czy wojna domowa, są 
naładowane głębokim konfliktem. W odpowiedzi na takie sytuacje chrześcijanie 
są wezwani do publicznego wyznania swojej wiary za pośrednictwem Kościołów 
lokalnych. Ich świadectwo winno być powiązane z większą wspólnotą ekume
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niczną, która w okresie próby zapewni solidarność w modlitwie i konkretnych 
czynach. W ten sposób uwidoczni się, że uświęcenie obejmuje nie tylko tak ważne 
aspekty, jak modlitwa, życie duchowe i wzrastanie w cnotach, lecz także 
podążanie śladami Chrystusa w świecie dzisiejszym. Bogate w tradycję wyrażenie 
communio sanctorum jest dziełem tego samego Ducha, który stworzył teologię 
koinonia. Wyrażenie to odnosi się nie tylko do naszej jedności z świętymi, którzy 
żyli przed nami, i z niebiańskim Jeruzalem (nasza katolickość w czasie 
i przestrzeni), lecz także do naszej eschatologicznej nadziei na jedność 
w przyszłym Królestwie Bożym. Nadzieja ta zmusza nas też jako ludzi, którzy 
mają udział w świętych darach Boga, do przejęcia odpowiedzialności za nasz 
świat.

5.1. Przyłączamy się do apelu z dokumentu roboczego (”Ku koinonia we 
wierze, życiu i świadectwie”, par. 54), który wzywa wszystkie Kościoły do 
poszukiwania dróg umożliwiających wzajemne uznanie wiary apostolskiej 
w Kościołach. Te Kościoły, które nie posługują się ekumenicznym wyznaniem 
wiary, są wezwane do uznania go za centralny wyraz wiary apostolskiej i okolicz
nościowego posługiwania się nim. Te Kościoły, które posługują się ekumenicznym 
wyznaniem wiary, są wezwane do uznania wiary apostolskiej wyrażanej przez 
niektóre Kościoły w inny sposób niż w formie wyznania wiary. Ze względu na 
dobro wspólnoty ekumenicznej proponujemy także powrót do pierwotnego 
brzmienia wyznania wiary, bez późniejszych, jednostronnie dodanych uzu
pełnień.

5.2. Prosimy Kościoły o przyswojenie sobie ekumenicznie opracowanej 
analizy „Wspólnie wyznawać jedną wiarę” jako właściwego instrumentu 
przyczyniającego się do lepszego zrozumienia naszej wspólnej wiary wewnątrz 
poszczególnych Kościołów i między Kościołami. Zapraszamy je również do 
skonkretyzowania powyższej analizy w odniesieniu do własnej sytuacji.

5.3. Zalecamy, aby Stała Komisja Wiary i Ustroju przejęła odpowiedzialność 
za opracowanie tej analizy w popularnej formie. Winna ona również ułatwić 
wspólnotom lokalnym dostęp do tego dokumentu, wskazać te punkty, w których 
między Kościołami istnieje zgodność poglądów, jak i te, które uznać jeszcze 
trzeba za kwestie otwarte. Komisja winna także zachęcić do konkretyzacji 
zawartych w dokumencie sformułowań w odniesieniu do szczebla lokalnego.

5.4. Kościoły lokalne, które na podstawie jednej wiary apostolskiej uznają 
wzajemnie swoje chrzty, winny poszukiwać odpowiednich konkretnych dróg 
i środków, umożliwiających wyrażenie rzeczywistej choć jeszcze niedoskonałej 
wspólnoty.

II. Uznanie apostolskości

6. Apostolskość jest cechą Kościoła; wyznanie wiary mówi o Jednym, 
Świętym, Katolickim i Apostolskim Kościele. Apostolskość przenika cały 
Kościół: dotyczy nie tylko ordynowanego urzędu, lecz także sposobu, w jaki cała 
wspólnota — duchowni i świeccy, kobiety i mężczyźni etc. — pozostaje 
w prawdzie przez łaskę Bożą. Mówiąc o wspólnocie apostolskiej mamy na myśli 
wspólnotę „ jednoczesną” z Jezusem, wspólnotę, którą można spotkać tam, 
gdzie jest Jezus. Zatem jest to wspólnota, która daje świadectwo w imieniu
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zmartwychwstałego Chrystusa i Jemu służy. Maria Magdalena — nazywana 
w tradycji chrześcijańskiej apostola apostolorum — oraz kobiety niosące 
balsamiczne olejki zwiastują Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu (J 20, 16-18). 
Dalsze przekazywanie jej jest powierzone całej wspólnocie, której pierwszymi 
członkami byli apostołowie.

7. „Apostolskość” oznacza w pierwszym rzędzie wiarę pierwotną, poświadczoną 
miarodajnie w Piśmie Świętym, streszczoną w wyznaniu wiary Kościoła i przeja
wiającą się na różne sposoby w dziejach Kościoła (por. opis apostolskości 
w dokumencie: „ Wyznawać jedną wiarę”, nr 10).

Apostolskość jest w dalszej kolejności „ przydomkiem” Kościoła, opisującym 
jego trwałe autentyczne cechy; są to: poświadczenie wiary i zwiastowanie Ewangelii 
jako misji wszystkich chrześcijan, sprawowanie kultu, przekazywanie posługiwań, 
lecz także wspólnota życiowa chrześcijan i służba Kościołów w świecie (por. 
„Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie duchowne”: Posługiwanie duchowne nr 34). 
Pojęcie „ apostolskość” obejmuje więc także zaangażowanie Kościoła na rzecz 
sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia we wszystkich częściach świata.

8. Wiara i życie Kościoła są — po trzecie — streszczone w pojęciu „ tradycja 
apostolska” , która, będąc szerokim procesem, różni się od poprawnego przekazu 
posługiwania wynikającego ze święceń (Posługiwanie duchowne, nr 35) jako jej 
znaku i instrumentu.

Koncepcja apostolskości jest koncepcją krytyczną, w oparciu o którą wiara, 
życie i struktury Kościoła winny poddawać się nieustannej weryfikacji. Ta jej 
krytyczna funkcja działa w Kościeje jako zasada jednocząca {regula fidei), która 
swoją moc otrzymuje od Ducha Świętego.

9. Nasze podzielone wspólnoty religijne nie były jeszcze w stanie przyznać 
sobie wzajemnie pełnię apostolskości. Wzajemne uznanie aspotolskości nie jest 
nigdy tylko problemem uznania posługiwań (urzędów), chociaż jest to krok 
ważny i konieczny dla wszystkich Kościołów, o ile pragną osiągnąć między sobą 
jedność i wspólnotę sakramentalną. Dla wielu Kościołów z kwestią tą wiąże się 
także uznanie sukcesji apostolskiej jako znaku ważności episkopatu 
w Kościołach i jako istotnego elementu wiary apostolskiej rozumianej w tym 
sensie, że zmartwychwstały Chrystus gwarantuje jedność, integralność i ciągłość 
Kościoła. Wzajemne uznanie apostolskości dotyczy także kwestii, czy jesteśmy 
gotowi uznać, że zmartwychwstały Chrystus, którego my znamy, jest obecny 
w życiu innych, i że inny Kościół dysponuje środkami i sposobami otwarcia się na 
rzeczywistość tego samego Chrystusa.

10. O niektórych kryteriach uznania apostolskości Kościoła w jego ciągłości 
mówi dokument „ Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie duchowne” : dawanie 
świadectwa wierze apostolskiej, przepowiadanie i reinterpretacja Ewangelii, 
sprawowanie chrztu i Eucharystii, przekazywanie posługiwań, wspólnota w modlit
wie, miłości, radości i cierpieniu, służba na rzecz chorych i potrzebujących, jedność 
między Kościołami lokalnymi oraz dzielenie się darami, którymi Pan obdarzył 
każdy z nich (Posługiwanie duchowne, nr 34).

11. Dalej, musimy uwzględnić fakt, że nasze różne tradycje przywiązują 
znaczenie do odmiennych priorytetów, to zaś prowadzi do odmiennych kryte
riów; uznanie zestawu tych samych kryteriów oznaczałoby postęp nawet 
wówczas, gdyby ich zastosowanie było odmienne.
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Powinniśmy liczyć się z tym, że kryteria stosowane przez inną tradycję mogą 
niekiedy postawić naszą własną tradycję pod znakiem zapytania, wpłynąć na 
zmiany w niej oraz zmusić ją do wyeksponowania tych cech, które są najbardziej 
istotne. Poza tym nie wolno nam zbaczać z drogi, która jest naszym wspólnym 
powołaniem, z drogi, na której Chrystus zawsze nas wyprzedza. Dalej, musimy 
zgłębić szeroki model apostolskości, który staraliśmy się tutaj naszkicować, oraz 
zastanowić się nad jego znaczeniem w kwestii uznania faktu, że w innych 
Kościołach istnieje odmienny sposób stosowania podobnych kryteriów.

12.1. Zalecamy, aby Komisja Wiara i Ustrój podjęła studium poświęcone 
zestawieniu kryteriów różnicowania apostolskości, które były omówione w dia
logach dwustronnych, oraz zastanowiła się nad możliwością „ pogodzenia” tych 
kryteriów ze sobą.

12.2. W celu ostatecznego uzyskania pełniejszego poglądu na apostolskość 
różnych Kościołów, Komisja Wiara i Ustrój winna zachęcać do wymiany 
ekumenicznej w dziedzinie szeroko rozumianego posługiwania duchownego 
i formacji duchowej wszystkich ludzi, tak abyśmy byli w stanie uznać nasze 
wspólne powołanie do świętości. W kontekście tym pragniemy podkreślić 
znaczenie wymiany między wspólnotami wierzących różnych tradycji jako drogi 
wiodącej do wzajemnego uznania integralności duchowej.

III. Różnorodne formy wyrażania jednej wiary

13. Dla chwały Bożej i ze względu na świat, który Bóg tak bardzo kocha, 
jesteśmy wezwani do stania się wspólnotą wyznającąjedną wiarę w wielu i różnych 
kontekstach społecznych, kulturowych i religijnych. Cieszymy się z powodu 
ekumenicznej konwergencji, z tego, że jeden apostolski Kościół jest także 
katolickim Kościołem. Konieczne zadanie interpretowania, przeżywania, wy
znawania i demonstrowania jednej wiary w wielu kontekstach i odpowiednio w wielu 
formach przejawiania się, nie może być uznane za zagrożenie jedności, lecz za 
niezbędną konsekwencję inkarnatorskiego charakteru wiary chrześcijańskiej. Taka 
różnorodność jest istotna dla powstania prawdziwej i doskonalej jedności (”Ku 
koinonia we wierze, życiu i świadectwie” . Dokument roboczy, nr 55).

14. Koinonia (wspólnota) we wierze nie oznacza zatem uniformizmu, który 
nie dopuszcza zróżnicowanych form. Fakt, że objawienie Boże w Chrystusie 
zwraca się do wszystkich ludzi wszystkich epok i miejsc, domaga się jego 
wyrażenia w różnorodności form językowych, kulturowych i teologicznych. 
Różnorodność w sposobie wyrażania winna być uznana za wielkie bło
gosławieństwo dla Kościoła, darowane przez Ducha Świętego, który doprowadzi 
(...) do całej prawdy (J 16,13).

15. Jedność i różnorodność mają w różny sposób odniesienie do życia Trójcy 
i życia Kościoła. Trójca Święta jest najwznioślejszym przypadkiem jedności 
w różnorodności: istnieje w niej zróżnicowanie Osób, ale pełna jedność istoty, 
wiedzy i woli. Nasze powołanie do uczestnictwa w darowanej przez Boga 
jedności urzeczywistni się zupełnie dopiero w Królestwie Bożym. W życiu 
Kościoła na ziemi różnorodność jest uprawniona o tyle, o ile służy sprawie 
jedności i spoistości działania Bożego.
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16. Jednakże różnorodność może przyczynić się do zaciemnienia lub za
grożenia wspólnoty (koinonia). Z jednej strony niektóre różniące się od siebie 
formy wyrażania wiary mogą ukazywać się w taki sposób, jakby nie dały się ze 
sobą pojednać, podczas gdy w rzeczywistości wcale tak nie jest. Z drugiej strony 
niektóre próby wyrażenia wiary apostolskiej okazują się być nie do pogodzenia 
z prawdą Ewangelii (Ga 2,14). Ważnym aspektem wrastania w jedność wiary (Ef 
4,13) jest złożony proces wyrokowania ocen, w którym różnice uprawnione 
zostają ze sobą pojednane, a nieuprawnione jako takie rozpoznane.

17. Różnorodność na przykład swoją prawowitość traci (...) wówczas, gdy 
uniemożliwia złożenie wspólnego świadectwa, że Jezus Chrystus to Bóg i Zbawiciel 
wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13, 8) lub świadectwa o zbawieniu 
i ostatecznym przeznaczeniu człowieka zgodnie z świadectwem Pisma Świętego 
i zwiastowaniem wspólnoty apostolskiej (’’Jedność Kościoła jako koinonia: dar 
i powołanie” , Canberra 1991, par. 2.2).

18. Kanon Pisma Świętego tworzy fundament danej przez Boga jedności 
Kościoła, jedności wyrażanej zwłaszcza w prawdzie Ewangelii (Ga 2,5-14), oraz 
nauk, które swoje dalsze rozwinięcie znalazły później w Nicejsko-Konstan- 
tynopolitańskim Wyznaniu Wiary. Nie uznanie tej jedności i tych nauk oznacza, że 
sami stawiamy siebie poza obrębem chrześcijaństwa. Kanon Pisma Świętego 
uzasadnia też istnienie w Kościele odmienności. Dzieje się tak nie tylko ze względu 
na różnorodność występującą w Piśmie Świętym i różne sytuacje, w jakich je 
zredagowano, lecz także ze względu na różne sposoby podejścia i interpretacji 
(istnieje długa historia znajdowania różnych poglądów w jednym akapicie). 
O odmienności decyduje też sytuacja jednostki lub wspólnoty wiary. Kościoły 
muszą wyjaśnić swe podstawowe kryteria, którymi kierują się przy egzegezie Pisma 
Świętego (np. tradycja, kontekst liturgiczno-sakramentalny, usprawiedliwienie 
przez wiarę, doświadczenie itd.). Tak wielkie zróżnicowanie teologiczne, 
występujące w jednym kanonie Pisma Świętego, winno zachęcać Kościoły do 
wiernego trwania w katolickości przez przyjęcie całego świadectwa biblijnego.

19. Elementy tradycji w postaci Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wy
znania Wiary, stanowiącego streszczenie wiary apostolskiej, posłużyły jako 
środek do rozpoznania jedności wiary w różnorodności form jej przejawiania się.

W ramach dialogu Kościoły przeanalizowały wyznania (symbole) wiary pod 
względem ich mocy obowiązującej; niektóre z nich sprzeciwiały się początkowo 
takiej procedurze, lecz potem doszły do godnych uwagi rezultatów (np. Kościoły 
prawosławne i orientalne Kościoły narodowe osiągnęły wspólne przekonanie, że 
ich różnorodne formuły chrystologiczne nie są przeszkodą dla jedności).

20. Każdy język, również język Pisma Świętego i Wyznania Wiary, jest 
językiem inkulturacji. Greckie wyrażenie „koinonia” przedstawia inkulturację 
Ewangelii w odniesieniu do języka i środowiska w momencie, gdy 
chrześcijaństwo zaczęło się przenosić z Jerozolimy w szerszy świat. Bóg 
wprawdzie objawił się w Chrystusie w najdoskonalszy sposób (Kol 2,9). Lecz 
znaczenie „koinonia” — która dosłownie oznacza: wspólnie (koinon) „mieć 
udział” i „uczestniczyć” (koinonein i metechein) — uzmysławia, że nie wszystkie 
z licznych błogosławieństw Bożych zostaną nam udostępnione przed nadejściem 
czasów ostatecznych. Bóg pozostaje większy niż nasze wyobrażenia o Nim. Lecz 
objawienie w Chrystusie i dzieło Ducha stanowią wyzwanie pod adresem 
niektórych przejawów naszej kultury i pewnych naszych koncepcji.
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21. W procesie przezwyciężania podziałów w Kościele w wielu częściach 
świata wspólne wyznanie wiary nie może obejmować tylko porozumienia 
w sprawie symbolów wiary i porządków kościelnych. Musi się ono odnieść także 
do podziałów, które zostały spowodowane czynnikami nieteologicznymi, takimi 
jak okoliczności kulturowe i społeczno-polityczne. Przeto musi tu też chodzić
0 porozumienie w takich kwestiach, jak relacja między Ewangelią a kulturą oraz 
między Ewangelią a strukturami władzy. W wielu krajach tzw. Trzeciego Świata, 
gdzie Kościół jest mniejszością, rozważania te winny odbywać się wspólnie 
z wyznawcami innych religii i niewierzącymi. Wiara i Ustrój Kościoła, jak i my 
sami, zachęcamy Kościoły w tych krajach do poważnego potraktowania tych 
kwestii; chodzi o to, aby Kościoły stały się tam prawdziwym zaczynem
1 w ramach tego procesu odkryły również własną jedność.

22. W odniesieniu do inkulturacji i jej znaczenia dla zrozumienia zróżnicowa
nych form wyrażania wiary, zalecamy Kościołom dokument studyjny Zespołu 
Programowego II na temat Ewangelii i kultury. Uważamy, że pilną sprawą 
byłoby włączenie się Komisji Wiara i Ustrój do pracy nad tym dokumentem.

IV. Struktury, które służą jedności

23. Obrona naszej jedności we wierze domaga się struktur służących 
wspólnemu dochodzeniu do decyzji i wspólnemu nauczaniu. Chcąc znaleźć takie 
wspólne struktury, Kościoły muszą dojść do pojmowania „apostolskości” 
w kontekście relacji między Pismem, Tradycją a Kościołem. Wiara i Ustrój 
poczyniła już istotne postępy w tej kwestii na IV Światowej Konferencji 
w Montrealu (1963) oraz w różnych późniejszych dokumentach studyjnych. 
Mimo to zachodzi potrzeba dalszego badania tego zagadnienia. W punkcie 
6 daliśmy opis apostolskości, który niechaj posłuży nam za kontekst poniższych 
uwag na temat struktur.

24. Podstawową strukturą Kościoła jest ordynowany urząd zwiastowania 
i nauczania, który strzeże jedności wiary apostolskiej. Reprezentant tego urzędu 
przewodniczy również liturgii eucharystycznej. W życiu Kościoła istnieją 
ponadto jeszcze inne urzędy i posługiwania.

Problem ordynacji kobiet pozostaje kwestią kontrowersyjną i odbija się 
boleśnie na stosunkach między Kościołami. Wspólnie uznajemy roszczenia, 
które wynikają z Biblii i tradycji apostolskiej. Próba wniknięcia w tę dynamiczną 
tradycję doprowadziła nas jednak do rozbieżnych wniosków. Dalsze pogłębianie 
tej ważnej kwestii mogłoby przyczynić się do wyeksponowania podstawowych 
różnic teologicznych i ich ewentualnego pojednania. Tam, gdzie nasza praktyka 
kościelna wykazuje jeszcze różnice, możemy poszukiwać głębszego zrozumienia 
kwestii ordynacji kobiet i wzajemnie zachęcać się do jeszcze wierniejszego 
przyswojenia naszej wspólnej wiary (por. „Die Ordination von Frauen in 
ökumenischer Perspektive. Ein Arbetsbuch für die Zukunft der Kirche” , 
Klingenthal 1978). Mamy nadzieję, że Kościoły, które w tej kwestii dochodzą do 
odmiennych wniosków końcowych i sposobów postępowania, zachowają zdol
ność do wiernego i posłusznego wypełniania nakazów wynikających z ob
jawienia Boga w Chrystusie.

25. Sprawa pochodzenia urzędu biskupiego wymaga zarówno badań histo
rycznych jak i interpretacji teologicznej. Różne rozłożenie akcentów w tej kwestii
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przez Kościoły doprowadziło do zróżnicowanego rozumienia początków tego 
urzędu. Niektóre Kościoły uważają, że urząd biskupi znajduje bezpośrednie 
uzasadnienie w wyborze i powołaniu Dwunastu przez Jezusa (Mk 6, 13-19; Mt 
10, 1-4; Łk 6, 12-13). Inne Kościoły podchodzą do tego zagadnienia w sposób 
bardziej zróżnicowany. Poniższe wypowiedzi nie chcą podważyć żadnej spośród 
różnych pozycji teologicznych, raczej chciałyby one zapoczątkować dyskusję 
nad strukturami wspólnego dochodzenia do decyzji i wspólnego nauczania.

26. Niektórzy uważają, że urząd biskupi powstał w Kościele pierwotnym 
przez przeniesienie funkcji przełożonego Kościoła domowego (ha ka t’ oikon... 
ekklesia, Flp 1,1: episkopoi) na przełożonego całego zboru w danej miejscowości; 
z urzędem biskupim wiązała się funkcja nauczania (podkreślona w listach 
pasterskich). Przez stworzenie tego urzędu chciano zagwarantować wierność 
Kościoła wobec jego apostolskich początków i opartą na nich jedność (1 Tm 4,6; 
Tt 1,5.9). Urząd biskupa regionalnego stał się tą drogą, w wyniku stałego 
wzrostu Kościoła, powszechnym urzędem kościelnym.

27. Obok tego rozwoju, decydującym środkiem do zachowania autentycznej 
wiary Kościoła stały się niektóre sobory starożytnego Kościoła. W czasach 
dzisiejszych odpowiedzialność wszystkich chrześcijan za prawdę i jedność 
Kościoła znajduje swój wyraz w synodach i innych gremiach kościelnych (np. 
grupy kobiet lub innych interesów). Poza tym znaczenie dla pozostawania 
Kościoła w prawdzie mają dary (charyzmaty) poszczególnych jego członków, 
np. dar prorokowania. Wszystkie te czynniki biorą udział w procesie wzajemnej 
recepcji, który, pod działaniem Ducha Świętego, wiedzie do koinonia.

28. Powiązanie odpowiedzialności osobistej, kolegialnej i synodalnej w spra
wach dotyczących nauczania i jedności Kościoła ma podstawowe znaczenie 
także dla struktur kościelnych na płaszczyźnie globalnej. W tym miejscu 
przypominamy sobory ekumeniczne Kościoła pierwszych wieków, w których 
uczestniczyli zasadniczo reprezentanci wszystkich Kościołów. Współcześnie 
prowadzone dialogi ekumeniczne winny podjąć ponownie sprawę służby na 
rzecz globalnej jedności Kościoła na podstawie prawdy Ewangelii. Służba taka 
winna być sprawowana w sposób pastoralny — jako przewodnictwo w miłości. Jej 
funkcja powinna polegać na przemawianiu w imieniu chrześcijaństwa na całym 
świecie. Wyjaśnienia wymagałyby jeszcze warunki, w jakich winno się to 
odbywać. Urząd ten musiałby być powiązany ze wspólnotą wszystkich 
Kościołów i służyć całemu ludowi Bożemu.

29. Jak najsłuszniej można powiedzieć, że każdy Kościół lokalny jest 
ukonkretnieniem Kościoła katolickiego (powszechnego), o ile zachowuje 
wspólnotę z wszystkimi innymi Kościołami. Stwierdzenie to wiąże się z pytaniem 
o przewodnictwo w tej wspólnocie Kościołów.

W podobny sposób struktury kościelne na płaszczyźnie globalnej muszą mieć 
swój odpowiednik we wspólnocie wszystkich Kościołów lokalnych i związków 
kościelnych. Przez wzajemną komunikację następuje szeroki udział w wielo
rakich staraniach na rzecz inkulturacji Ewangelii. Tylko żywa wspólnota może 
uwiarygodnić uniwersalne struktury kościelne.

30. Rzeczywista wspólnota Kościołów o zasięgu globalnym może umocnić się 
dzięki komunikacji międzykościelnej, polegającej na wymianie listów zgodnie ze 
zwyczajem Kościoła pierwotnego i wzajemnym rozliczeniu się z prowadzonej 
działalności.
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31.1. Zalecamy Komisji Wiara i Ustrój podjęcie dalszej pracy nad kwestią: 
„Jak Kościół współczesny może nauczać w sposób wiążący?” — zwłaszcza 
w odniesieniu do relacji wzajemnej między charyzmatem a urzędem. W sposób 
szczególny należałoby przemyśleć wyzwania, jakie Kościołom historycznym 
rzucają charyzmatyczne ruchy odnowy i Kościoły zielonoświątkowe; te ostatnie 
trzeba by zachęcić do współpracy w opracowaniu dokumentu studyjnego.

31.2. Zalecamy Komisji Wiara i Ustrój podjęcie nowych studiów nad 
zagadnieniem uniwersalnego urzędu jedności chrześcijańskiej. Cennym punktem 
wyjścia mogą tu być dokumenty z wcześniej przeprowadzonych rozmów 
dwustronnych i wielostronnych, które ze względu na ich komplementarność 
winny być rozpatrywane we wzajemnym powiązaniu.

31.3. Prosimy Światową Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Jedności 
Chrześcijan o wspólne przygotowanie i zwołanie w 1998 roku zgromadzenia 
ekumenicznego, które byłoby dalszym krokiem na drodze do koncyliarnej 
wspólnoty Kościołów. Oba gremia w odpowiedni sposób winny zamanifestować 
stopień i jakość koinonia, która do tego czasu zostanie osiągnięta.

31.4. Witamy aktualne wysiłki tych, którzy pragną, aby zaangażowanie 
Kościołów na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia było 
kontynuowane w ramach wspólnej wiary i ułatwione przez struktury wzajem
nego informowania się o prowadzonej działalności. Zalecamy podjęcie po
ważnego dialogu między przedstawicielami Komisji Wiara i Ustrój a reprezen
tantami Podzespołu ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia 
(JPIC). Przy okazji trzeba by zastanowić się nad tym, jak dalece służby społeczne 
Kościoła są zakorzenione w wierze apostolskiej i przez nią uformowane.

31.5. Prosimy wszystkie Kościoły i wspólnoty lokalne o modlitwy podczas 
nabożeństw niedzielnych w intencji jedności Kościoła, o to, żeby Duch Święty 
oświecił i wzmocnił przywódców kościelnych i wszystkich wierzących we 
wspólnym poszukiwaniu dróg prowadzących do przezwyciężenia podziału 
między Kościołami.

ORĘDZIE
KU PEŁNIEJSZEJ KOINONIA

1. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność (koinonia) Ducha 
Świętego niech będzie z wami wszystkimi (2 Kor 13,13).

2. Bóg^ który wzywa wszystkich do jedności i który nas jednoczy w Chrystusie 
i Duchu Świętym, zgromadził nas z całego świata w Santiago de Compostela. 
Jesteśmy zgromadzeniem, którego skład jest bardziej różnorodny niż ostatniej 
Światowej Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła przed trzydziestoma
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laty w Montrealu. Wśród nas jest dużo więcej uczestników i uczestniczek z Azji, 
Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Pacyfiku. Obecnych jest też więcej niż 
kiedykolwiek przedtem kobiet. Grupa młodych teologów uczestniczyła inten
sywnie w pracy konferencji. Po raz pierwszy Kościół rzymskokatolicki przysłał 
oficjalnych delegatów na Światową Konferencję. Również chrześcijanie 
z Kościołów zielonoświątkowych są lepiej reprezentowani. Delegowani przez 
nasze Kościoły zebraliśmy się, by dokonać postępu w pracy wiary i ustroju 
Kościoła, zwiastować jedność Kościoła Jezusa Chrystusa i wzywać Kościoły do 
realizacji celu widzialnej jedności (Statut Komisji Wiara i Ustrój, par. 2).

3. Gromadzimy się w radości i wdzięczności za wielkie osiągnięcia, które 
zostały poczynione w ostatnich latach, i za domaganie się przez wielu chrześcijan 
pełniejszej koinonia. ale gromadzimy się także zatroskani z powodu osłabienia 
zaangażowania na rzecz jedności chrześcijańskiej. Gromadzimy się dziękując za 
postęp w dziedzinie wolności, który dało się osiągnąć w Europie Wschodniej 
i Afryce Południowej. Ale gromadzimy się także zatroskani o świat, który jest 
podzielony z powodu niesprawiedliwości i waśni, jak to ma miejsce w byłej 
Jugosławii, Somalii i w wielu innych miejscach na świecie. Gromadzimy się 
w bólu, gdy uświadamiamy sobie, jakie skutki ma nasz grzech dla ludzkości 
i wzdychającego stworzenia. Nasza troska i nasz ból stają się pokutą, gdy 
zważymy, że nie udało się nam uczynić wszystkiego co pod względem ekumenicz
nym było możliwe, i że w obliczu nienawiści i zła milczeliśmy lub — co jeszcze 
gorsze — nawet w nim uczestniczyliśmy. Gromadzimy się z nadzieją na 
ekumeniczną przyszłość Kościoła i świata. Teraz opuszczamy Santiago prze
pełnieni nowym zaangażowaniem i nowym zapałem do realizowania ekumenicz
nej wizji. Naszym Kościołom mówimy: nie ma odejścia ani od celu widzialnej 
jedności, ani od jedynego ruchu ekumenicznego, w którym łączą się z sobą 
dążenie do jedności Kościoła i zaangażowanie w problemy tego świata.

4. [jOśrodkiem naszych dyskusji była koinonia. Słowo to, pochodzące 
z (greckiego) Nowego Testamentu opisuje bogactwo naszego wspólnego życia 
w Chrystusie: komunia, wspólnota, wzajemne dzielenie się, uczestnictwo, 
solidarność.) Koinonia, do której dążymy i której doświadczyliśmy, wykracza 
poza zwykłe znaczenie słów. Wynika ona ze Słowa życia: co oczami naszymi 
widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały (1 J 1,1), zwłaszcza tam, 
gdzie koinonia urzeczywistnia się w codziennym życiu, np. w formie lokalnych 
ekumenicznych projektów i wspólnot podstawowych. (Ta koinonia, którą 
dzielimy ze sobą, nie jest niczym innym jak jednającą obecnością miłości Boga. 
Bóg chce jedności dla Kościoła, ludzkości i stworzenia, gdyż Bóg jest koinonia 
miłości, jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Koinonia ta jest dla nas darem, 
który możemy przyjmować tylko z wdzięcznością.^Wdzięczność nie oznacza 
jednak bezczynności. Nasza koinonia jest w Duchu Świętym, który skłania nas 
do działania. Koinonia, której doświadczamy, skłania nas do szukania takiej 
widzialnej jedności, która we właściwy sposób będzie mogła pomieścić naszą 
koinonia z Bogiem i wzajemnie ze sobąy

5. Ta głębsza koinonia, obejmująca oddawanie czci Bogu i dobro świata, jest 
celem naszych dążeń. Kościół jest powołany, by być znakiem i instrumentem tej 
ogarniającej wszystko woli Boga oraz po to, by zebrać w całość wszystkie rzeczy 
w Chrystusie. Jezus kruszył mury podziału, biorąc stronę kobiet, ubogich, 
odtrąconych i uciskanych. Głębsza koinonia stanie się znakiem nadziei dla 
wszystkich, w przeciwnym razie nie będzie to prawdziwa koinonia, mająca
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przystęp do miłości Boga. Tylko Kościół, który poddaje się sam procesowi 
uzdrowienia, może w sposób przekonujący głosić uzdrowienie dla świata. Tylko 
Kościół, który przezwycięża nienawiść między grupami etnicznymi, rasami 
i narodowościami we wspólnej tożsamości chrześcijańskiej i ludzkiej, może być 
wiarygodnym znakiem wolności i pojednania. Chociaż konferencja ta koncent
rowała się szczególnie na sprawie widzialnej jedności Kościoła, to przecież 
horyzontem naszej pracy jest znacznie szersza przestrzeń, w której działa miłość 
Boga.

6. Jedno z naszych zadań w Santiago polegało na zajmowaniu się konkret
nymi postępami w dziedzinie ekumenizmu, które w minionym trzydziestoleciu 
zdołał poczynić Ruch do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła; przy okazji 
uwzględniliśmy też rozmowy dwustronne. W sposób szczególny potwierdziliśmy 
znaczenie wszystkich konwergencji, które zdołano osiągnąć na drodze ku 
wspólnemu rozumieniu i wspólnemu praktykowaniu chrztu, Eucharystii 
i urzędu duchownego; na drodze ku wspólnemu wyznawaniu jednej wiary, 
poświadczonej w Niceo-Konstantynopolitańskim Wyznaniu Wiary; oraz na 
drodze do wspólnej misji i wspólnej służby. Przed Kościołami stoi teraz zadanie 
włączenia tych konwergencji do swojego życia. Ku jakim krokom prowadzi Bóg 
Kościoły dziś?

7. Ruch ekumeniczny zmienił się w ostatnich trzydziestu latach. Głosy kobiet 
i głosy spoza Europy i Ameryki Północnej uzyskały w międzyczasie mocną 
pozycję w rozmowach ekumenicznych, wnosząc nową wiedzę, nowe doświad
czenie i nową różnorodność. Znaczenie, jakie mają dla koinonia wspólne 
zaangażowanie i działalność na polu etyki, jest dziś w pełni uświadomione przez 
Wiarę i Ustrój Kościoła. Partnerstwem ekumenicznym trzeba jeszcze objąć wiele 
pozytywnych ruchów odnowy ewangelickiej i charyzmatycznej. Przemiany 
następują w dalszym ciągu, niekiedy są one trudne i kontrowersyjne. Różne 
poglądy na cele i metody ekumenicznej pracy i teologii wywołały intensywne 
dyskusje, w których sprzeczne ze sobą perspektywy ukazują często ważne 
elementy prawdy. Jesteśmy pewni, że takie napięcia prowadzą nas do głębszej 
i szerszej koinonia w Duchu. Przy okazji nasze współżycie z tymi, którzy są 
innego zdania, będzie kamieniem probierczym naszej koinonia.

8. Cel ekumeniczny nie jest jeszcze osiągnięty. Kościoły nie zrealizowały nadal 
jeszcze pełnego wzajemnego uznania chrztu. W dalszym ciągu istnieją prze
szkody dla wspólnego uczestnictwa chrześcijan z wszystkich Kościołów przy 
Stole Pańskim. Przeszkody, które stoją na drodze ku pełniejszej koinonia, 
musimy poznać w całym bolesnym wymiarze, by szczerze i z pokorą się z nimi 
uporać. Postępy osiągniemy wówczas, gdy z nową odwagą i wiedzą podejdziemy 
do jednoczącej nas wiary, a nie przez kompromisy, które przyczyniają się tylko 
do zaciemnienia problemów. Zajęcie się tymi przeszkodami jest szczególnym 
zadaniem dla Wiary i Ustroju Kościoła. Dla ruchu ekumenicznego ma to zadanie 
istotne znaczenie, bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Kościoły są wezwane do 
aktywnego partnerstwa w Ruchu Wiara i Ustrój Kościoła, polegającego na 
zgłębianiu problemów, które je jeszcze dzielą od siebie.

9. W Santiago uświadomiliśmy sobie na nowo, jak pilnie potrzebna jest nam 
większa koinonia w wierze, życiu i świadectwie. Kościoły poczyniły pewne 
postępy w odniesieniu do zasady sformułowanej przez Światową Konferencję 
w Lund w 1952 r., która powiadała, że nasze Kościoły muszą działać wspólnie we
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wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, w których głębokie różnice przekonań 
zmuszają je  do działania w pojedynkę. Muszą one pójść jednak jeszcze dalej. 
Jedność domaga się dzisiaj struktur, które byłyby odbiciem wzajemnego 
ponoszenia odpowiedzialności.

10. Kościoły stoją wobec konkretnych wyzwań. W odniesieniu do wiary 
Kościoły muszą dalej badać, jak mogą wyznawać naszą wspólną wiarę 
w kontekście wielu kultur i religii, jak i licznych konfliktów społecznych 
i etnicznych, w których żyjemy. Zmaganie się o takie wyznanie podkreśla, jak 
bardzo potrzebne jest w świetle Pisma św. pogłębione zrozumienie Kościoła 
i jego apostolskiego charakteru. W odniesieniu do życia, Kościoły muszą zdobyć 
się na konkretne kroki na drodze ku pełniejszej koinonia, szczególnie powinny 
uczynić wszystko, co możliwe dla osiągnięcia wspólnego uznania chrztu, 
zgodności poglądów co do wspólnego udziału w Eucharystii i wzajemnego 
uznania urzędu. W odniesieniu do świadectwa, Kościoły muszą się zająć 
implikacjami, jakie wynikają z koinonia dla odpowiedzialnego traktowania 
stworzenia, dla sprawiedliwego rozdziału zasobów ziemi, dla szczególnego 
zwrócenia uwagi na biednych i odtrąconych, jak i dla wspólnej i na wzajemnym 
poszanowaniu opartej ewangelizacji, która zaprasza każdego do wspólnoty 
z Bogiem w Chrystusie. Lecz niezależnie od wszystkich tych wyzwań, Kościoły 
i ruch ekumeniczny potrzebują nowego nawrócenia w stronę Chrystusa, gdyż 
tego domaga się prawdziwa koinonia dziś.

11. Świat został stworzony dla tej koinonia w Bogu, koinonia, która została 
uzyskana przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Stoimy 
przed Bogiem, toteż naszymi końcowymi słowami muszą być słowa modlitwy:

Boże, święty, miłujący, w Trójcy Jedyny:
— przychodzimy do Ciebie z podziękowaniem za Twój dar koinonia, który 

przyjmujemy teraz jako przedsmak Twojego królestwa;
— przychodzimy do Ciebie w pokucie za zaniedbanie w manifestowaniu 

koinonia tam, gdzie dominuje podział, wrogość i śmierć;
— przychodzimy do Ciebie w oczekiwaniu, że będziemy mogli głębiej 

przeżywać radość koinonia;
— przychodzimy do Ciebie przepełnieni ufnością, chcąc się związać na nowo 

z Twoim zbawczym planem miłości, sprawiedliwości i koinonia;
— przychodzimy do Ciebie w nadziei, że jedność Twojego Kościoła, w całym 

bogactwie swojej różnorodności, ukaże się coraz wyraźniej jako znak Twojej 
miłości.

Oświeć nasze serca. Kieruj naszą wolą. Pogłębij nasze zrozumienie. Wzmocnij 
nas w naszym zdecydowaniu. Pomóż nam być otwartymi wobec Ciebie i wobec 
naszych sióstr i braci, byśmy mogli wspólnie dać świadectwo doskonałej jedności 
Twojej miłości. Amen.

Tłum. Karol Karski
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RADY KOŚCIOŁÓW

Johannesburg, RPA, 20-28 stycznia 1994

Uwagi ogólne

Republika Południowej Afryki obejmuje obszar równy terytorium zajmowa
nemu łącznie przez Holandię, Belgię, Włochy, Francję i RFN. Wśród ludności 
wyróżnia się następujące podstawowe grupy: 68% stanowią murzyńskie ludy 
Bantu (plemiona Kosa, Zulu i Suto); 19% to potomkowie osadników holenders
kich zwani Burami lub Afrykanerami oraz Anglicy, Niemcy i inne narodowości, 
w tym także grupa Polaków (ok. 15 tys.); 3% to ludność pochodzenia 
azjatyckiego.

Około 40% ludności murzyńskiej mieszka w rezerwatach (tzw. bantu- 
stanach), dalsze 30% w specjalnych osiedlach oddalonych od miast (tzw. 
townships). Rezerwaty i osiedla powstały jako wynik obowiązującego apart
heidu. Ludność RPA liczy obecnie ok. 30 milionów.

W bieżącym stuleciu przeciętnie co 3 lata miało miejsce jakieś powstanie 
czarnych przeciw białym. W zamieszkach tych zginęło ponad 3 miliony ludzi, 
a liczbę rannych i zaginionych trudno dziś ustalić. Z kraju wyemigrowało ponad 
19 milionów ludzi.

Trudna sytuacja społeczno-polityczna ma wpływ także na dużą liczbę 
zabójstw i rozbojów. Jedynie w 1992 roku było 19.400 zabójstw politycznych, 
31.575 zgłoszonych napadów rabunkowych, 17.588 zgłoszonych gwałtów. 
Przemoc, gwałt i zwiększona ilość napadów rodzi strach, nieufność i zamykanie 
się przed ludźmi. Nigdzie na świecie nie spotkałem tak ogromnej ilości murów, 
krat, ogrodzeń z drutu kolczastego, podłączonych do prądu i systemów 
alarmowych.

Aktualna sytuacja społeczno-polityczna

Po trzech latach żmudnych rozmów rządu z przestawicielami ludności 
murzyńskiej, zwłaszcza z Nelsonem Mandelą, na temat przyszłego kształtu 
demokratycznej Republiki Południowej Afryki, parlament zdecydował o po
wołaniu Rady Naczelnej. Składa się ona z przedstawicieli 20 partii i organizacji 
politycznych, które pragną demokratycznych i pokojowych przemian w kraju. 
To kompromisowe rozwiązanie jest krytykowane przez ekstremistów obu stron. 
Rada Naczelna nie jest rozwiązaniem ostatecznym. Jest to jednak gremium, 
które posiada pełnomocnictwo parlamentu do kontrolowania wszystkich
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ważniejszych instancji rządowych. Jej zadaniem jest przygotowanie klimatu 
politycznego do pierwszych, powszechnych i demokratycznych wyborów w tym 
kraju, które odbędą się 27 kwietnia br. Rok 1994 będzie zapewne bardzo ważny 
w historii tego kraju. Po wybraniu nowego rządu przejściowego, Rada Naczelna 
zostanie rozwiązana.

Parlament powołał jeszcze inne gremia odpowiedzialne za właściwe przygoto
wanie wyborów. Są to: niezależna komisja do spraw środków masowego 
przekazu i niezależna komisja wyborcza. Ludność RPA wybierze 400-osobowy 
parlament, 90-osobowy senat i 500 przedstawicieli władzy terytorialnej. Kilka 
dni po wyborach parlament i senat wybiorą prezydenta. Rozpowszechniona jest 
opinia, że największe szanse na stanowisko prezydenta ma Nelson Mandela. 
W nowym, demokratycznym państwie obowiązywać będzie 11 oficjalnych 
języków, z językiem angielskim i tzw. afrykańskim na czele.

Obserwatorzy polityczni oceniają, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
to o pełnej demokratyzacji kraju i tak można będzie mówić dopiero na przełomie 
XX i XXI wieku.

W okresie poprzedzającym wybory muszą być jeszcze podjęte następujące 
czynności: przeprowadzenie szerokiej akcji uświadamiającej wśród ludności na 
temat procesu wyborczego; wydanie milionom ludzi dokumentów tożsamości, 
których do tej pory byli pozbawieni; zahamowanie aktów przemocy stosowa
nych przez radykałów obu stron.

Południowoafrykańska Rada Kościołów (SACC) oraz Kościoły lokalne 
zdają sobie sprawę, że także na nich spoczywa wielka odpowiedzialność za 
właściwy przebieg wyborów. Kościoły uczestniczą aktywnie w pracy przygoto
wawczej, uświadamiają ludności znaczenie pójścia do urn wyborczych, lecz 
jednocześnie unikają deklarowania sympatii politycznych.

Dla zapewnienia nadzoru nad pierwszymi, demokratycznymi wyborami 
I zapobieżenia ewentualnym incydentom postanowiono zwrócić się do ONZ, 
Światowej Rady Kościołów i innych organizacji o przysłanie międzynarodowych 
obserwatorów. Kościoły z całego świata przyślą ponad 300 swoich przed
stawicieli.

Ubiegłoroczny zamach Polaka na bliskiego współpracownika Nelsona 
Mandeli — Christa Hani wywołał kolejny kryzys polityczny w tym kraju, który 
tylko z trudem udało się opanować. Zamach ten miał też przykre następstwa dla 
wielu Polaków mieszkających w RPA. Mandela i anglikański arcybiskup 
Desmond Tutu całym swoim autorytetem bronili naszej Polonii i białej 
mniejszości w ogóle przed gniewem ludności murzyńskiej wywołanym tym 
zabójstwem.

Po ogłoszeniu przez parlament zasad ordynacji wyborczej, SACC zwróciła się 
do społeczności międzynarodowej o odwołanie wszystkich sankcji gospodar
czych nałożonych na RPA. Komitet Naczelny ŚRK ze swej strony skierował apel 
do rządów całego świata, rządu RPA i sił demokratycznych w tym kraju. Apel 
wzywa do zachowania spokoju, poszanowania praw i godności człowieka. 
Wyraża oczekiwanie, że światowe organizacje finansowe zaprzestaną ingerencji 
w wewnętrzne sprawy RPA przez finansowanie w tym kraju różnych grup 
w okresie odbywających się wyborów. Oświadczenie SRK wzywa chrześcijan 
całego świata do nieustannej modlitwy w intencji ludzi odpowiedzialnych za losy 
tego kraju w trudnym okresie przeobrażeń ustrojowych, a także w intencji osób, 
które zostaną wybrane do parlamentu, aby mogły wykonywać swoje zadania 
w taki sposób, iż w oczach przyszłych pokoleń zyskają miano matek i ojców 
nowej Afryki Południowej.
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ŚRK a RPA

Światowa Rada Kościołów zajmowała się systematycznie sytuacją chrześcijan 
w RPA od 1968 r., tj. od IV Zgromadzenia Ogólnego w Uppsali (Szwecja). 
W programie obrad niemal każdego posiedzenia Komitetu Naczelnego była 
obecna sprawa apartheidu. W 1969 r. Rada przyjęła specjalny Program 
Zwalczania Rasizmu. Nie sposób wyliczyć w tym miejscu wszystkich oświadczeń 
i publikacji ŚRK poświęconych tej bolesnej sprawie. Działania te były wielką 
pomocą dla Kościołów zrzeszonych w SACC w ich walce z rasizmem. Obecny 
rozwój sytuacji politycznej w tym kraju potrzebuje poparcia ze strony wszystkich 
ludzi dobrej woli, toteż kierownictwo ŚRK postanowiło, aby tegoroczne 
posiedzenie Komitetu Naczelnego odbyło się właśnie w Johannesburgu.

Podczas nabożeństwa inaugurującego obrady, biskup naczelny Kościoła 
Metody stycznego w RPA Stanley Mogoba powiedział, że przemoc i wojna są 
największą zbrodnią wobec Boga. Jednocześnie zaproponował, aby po za
kończeniu realizacji obecnego Programu Zwalczania Rasizmu, Rada opraco
wała nowy program — program antywojenny, który pomógłby wyeliminować 
wszelkie przesłanki dla wojny domowej w RPA.

Sekretarz SACC Mgojo podziękował ŚRK i jej Kościołom członkowskim za 
pomoc w jednoznacznym potępieniu apartheidu. Podkreślił, że Rada należała do 
nielicznych organizacji światowych, które wykazały tyle zainteresowania sytu
acją ludności RPA. W konkluzji stwierdził: My Afrykańczycy jesteśmy ludźmi 
śpiewającymi, śpiewamy nawet wówczas, gdy jesteśmy zasmuceni i obciążeni, 
śpiewamy po to, by nie złamać się pod ciężarem doświadczeń.

Sekretarz generalny ŚRK, ks. dr Konrad Raiser, otwierając posiedzenie 
Komitetu Naczelnego, powiedział: Nasze obrady w tym miejscu świata mają 
szczególną wymowę w kontekście sytuacji społeczno-politycznej w Afryce Połu
dniowej. Po raz pierwszy bowiem obrady Światowej Rady Kościołów odbywają się 
w kraju, który jeszcze nie tak dawno odmawiał jej przedstawicielom wiz wjaz
dowych. Komitet Naczelny, przyjmując przed dwoma laty zaproszenie Połu
dniowoafrykańskiej Rady Kościołów do odbycia obrad w 1994 roku w Johannes
burgu, kierował się raczej aktem wielkiej wiary, gdyż w owym czasie nie istniały 
jeszcze żadne gwarancje pełnego zniesienia apartheidu.

W toku dalszych wywodów sekretarz generalny stwierdził: Jest teraz czas, aby 
wspólnie podziękować Bogu, że usłyszał krzyk tego ludu, wysłuchał naszych 
wspólnych modlitw i położył kres tej strasznej niesprawiedliwości, że wspierał tych, 
którzy mieli nadzieję i nie utracili wizji nowej przyszłości dla tego kraju. Dr Raiser 
wspomniał też tych, którzy byli głównymi propagatorami i działaczami na rzecz 
zmian. Ci, którzy mimo strasznych prześladowań pozostali przy życiu, byli 
obecni na sali obrad w charakterze gości honorowych: ks. dr Christian 
Beyers-Naude i dr Wolfram Kistner — przedstawiciele Afrykanerów, arcybis
kup Kościoła Anglikańskiego Desmond Tutu i były sekretarz generalny SACC 
dr Frank Chikane — jako reprezentanci ludności czarnej.

Znamienne jest to, że ludzie, którzy przez 25 lat byli więzieni i torturowani za 
poglądy religijne i polityczne, nie pałają dziś nienawiścią do prześladowców. 
Przepełnia ich jedno jedyne pragnienie — nadejścia „kresu przemocy” . Pragną 
wytężyć wszystkie siły na rzecz powstania przyszłej, demokratycznej Afryki 
Południowej. Można im zazdrościć tej niezłomnej wiary i nadziei oraz trzeba 
życzyć, aby łaskawy Bóg dał im oglądać zwycięstwo miłości, która jest 
mocniejsza od przemocy, dyktatury i nienawiści. Jako chrześcijanie będziemy się 
modlić za nasze siostry i naszych braci w Chrystusie, zwłaszcza w dniu ich 
wyborów do parlamentu.



96 OBRADY KOMITETU NACZELNEGO ŚRK

Tematyka obrad Komitetu Naczelnego

W okresie między Zgromadzeniami Ogólnymi ŚRK, odbywającymi się na 
ogół co 7 lat, raz w roku spotyka się Komitet Naczelny składający się ze 150 
przedstawicieli różnych Kościołów członkowskich. Ostatnie Zgromadzenie 
Ogólne, które odbyło się w 1991 r. w Canberrze (Australia), wybrało do 
Komitetu Naczelnego dwóch przedstawicieli z Polski: Wsiewołoda Konacha 
z Kościoła Prawosławnego i ks. Jana Szarka — biskupa Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego.

Celem tegorocznych obrad Komitetu Naczelnego było dokonanie oceny 
pracy Sekretariatu Generalnego i sztabu genewskiego. Jednocześnie Komitet 
miał wytyczyć i zatwierdzić plan działalności ŚRK na najbliższy rok.

Praca sztabu genewskiego jest prowadzona w czterech Zespołach Pro
gramowych. Są to: Zespół Programowy I — „Jedność i odnowa” (uwaga 
koncentruje się wokół działań na rzecz jedności chrześcijaństwa; koncepcja 
jedności, która ma być realizowana, to koinonia we wierze, życiu i świadectwie); 
Zespół Programowy II — „Życie, edukacja i misja” ; Zespół Programowy III
— „Sprawiedliwość, pokój i zachowanie stworzenia”; Zespół Programowy IV
— „Dzielenie się (darami) i służba” (chrześcijańska diakonia).

Śtałymi punktami obrad posiedzeń Komitetu Naczelnego są sprawozdania 
sekretarza generalnego i przewodniczącego (jest nim arcybiskup Ormiańskiego 
Kościoła Apostolskiego w Libanie Aram Keshishian). Sekretarz generalny 
Konrad Raiser zwrócił uwagę na dwie bardzo ważne konferencje ekumeniczne, 
które odbyły się w 1993 r. Były to:

— Światowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła, która 
obradowała w sierpniu w Santiago de Compostela (Hiszpania). Zgromadziła ona 
400 uczestników, a wśród nich wielu teologów z całego świata. Po raz pierwszy 
aktywny udział wzięła także delegacja Kościoła rzymskokatolickiego 
i Kościołów zielonoświątkowych.

— Pierwsza Światowa Konferencja Laikatu, która odbyła się od 5 do 10 
września w USA. Sekretarz generalny, nawiązując do tej konferencji, podkreślił 
rolę laikatu w ruchu ekumenicznym. Zgodnie z jego słowami, laikat jest 
decydującą silą we wszystkich procesach ekumenicznej odnowy Kościoła. Jedno
cześnie wyraził on żal, że w wielu Kościołach jak i w samym ruchu ekumenicz
nym doszło do klerykalizacji. Taki zaś proces powoduje, że najlepsze siły laickie 
wywędrowały do grup ewangelikalnych i fundamentalistycznych. Tymczasem
— mówił dr Raiser — zapominamy o tym, że według Nowego Testamentu wszyscy 
tworzymy lud Boży, a laicy są najważniejszymi świadkami Ewangelii, bowiem ich 
świadectwo jest świadectwem życia w rodzinie, w pracy, w społeczeństwie. To 
właśnie oni spełniają najważniejsze zadanie w tworzeniu nowego klimatu ekumeni
cznego.

Zarówno sekretarz generalny, jak i przewodniczący Komitetu Naczelnego, 
mówili w swoich sprawozdaniach o licznych, aktualnych problemach świato
wych, które będą przedmiotem zainteresowania różnych sympozjów i studiów. 
Ich celem ma być szeroka działalność uświadamiająca na temat zwalczania 
AIDS czy też zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, z tzw. efektem cieplar
nianym. Abp Aram Keshishian wezwał Kościoły do opracowania wspólnej, 
ekumenicznej etyki społecznej, która pomogłaby przezwyciężyć kryzysy gos
podarcze w krajach rozwijających się.

Ważnym punktem obrad było także omówienie stosunków pomiędzy ŚRK 
a Kościołem rzymskokatolickim. Stosunki te, mimo licznych wspólnych akcji 
pomocy i prac studyjnych, uległy w ostatnim czasie pewnemu zahamowaniu.
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Komitet Naczelny potwierdził, że stosunki i współpraca z tym Kościołem są 
ważnym elementem działalności Rady. Z ubolewaniem przyjął do wiadomości, 
że w niektórych rejonach świata, gdzie Kościół rzymskokatolicki znajduje się 
w większości, współpraca ekumeniczna jest ciągle jeszcze utrudniona. Komitet 
zachęcił Kościoły członkowskie do tworzenia krajowych lub regionalnych rad 
Kościołów z udziałem katolików rzymskich, zgodnie z papieskim „Dyrektorium 
ekumenicznym” z 25 marca 1993 r.

Abp Peter Buthelezi przekazał pozdrowienia Komitetowi Naczelnemu 
w imieniu Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego RPA. Zwrócił on 
uwagę, że jego Kościół jest już pełnoprawnym członkiem 50 krajowych rad 
kościelnych. Jednocześnie na zapytanie dziennikarza oświadczył, że Kościół 
rzymskokatolicki nie planuje przystąpienia do ŚRK z uwagi na liczebną 
przewagę swoich członków oraz ze względu na odmienność organizacyjną tego 
Kościoła w stosunku do innych Kościołów zrzeszonych w Radzie.

Przez przyjęcie trzech nowych Kościołów społeczność Kościołów członkows
kich ŚRK wzrosła do 324. Wśród nowo przyjętych znajduje się Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny Albanii, którego liczbę wiernych ocenia się na ok. 750 tys.

Komitet Naczelny postanowił także, że o ile nie zaistnieją żadne przeszkody, 
to następne Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w 1998 r. w Harare (Zimbabwe). 
Obrady zbiegną się z 50 rocznicą istnienia Światowej Rady Kościołów. 
Zastanawiano się nad sposobem uczczenia tego wydarzenia. Rocznicę tę chce się 
powiązać ze starotestamentowym zwyczajem obchodu Roku Jubileuszowego 
(Kpł 25). Ustalono roboczy temat: Przybliżył się czas, nawróćcie się, miejcie 
nadzieję. Szczegóły opracuje sztab w Genewie.

Obradom Komitetu Naczelnego towarzyszył na każdym kroku południowo
afrykański kontekst społeczny. Tak było podczas niedzielnych wizyt w okolicz
nych parafiach, gdzie delegaci uczestniczyli czynnie w nabożeństwach, jak też 
podczas wycieczek do wspomnianych już „townships” (Soweto, Vaal i in.), które 
są po prostu gettami murzyńskimi. Oglądaliśmy tam z bliska prawdziwą biedę, 
widzieliśmy ofiary przemocy i bezprawia, lecz dostrzegaliśmy również oznaki 
nadziei, jakim były np. maleńki ogródek warzywny obok lichej budy z dykty 
i blachy czy też kilka ozdobnych kwiatów posadzonych przed taką budą. Były to 
takie skromne symbole pragnienia piękna i lepszej przyszłości tkwiące w sercach 
ludzi sponiewieranych we własnym kraju.

Gdy zapytałem jednego z naszych przewodników, którym był młody 
duchowny Kościoła Metodystycznego, czy istnieje jakaś szansa na opuszczenie 
takiego getta, w odpowiedzi usłyszałem: Tylko jedna — nauka, nauka i jeszcze raz 
nauka. Trzeba przy tym pamiętać, że jeszcze do niedawna dla ludności czarnej 
dostępna była w zasadzie tylko szkoła podstawowa, natomiast szkoły średnie 
i wyższe były zarezerwowane niemal wyłącznie dla białych. Odczuwa się, że 
większość ludności RPA żyje obecnie nadzieją na lepsze jutro i cieszy się ze 
zmian, które już zostały dokonane. Mając jednak przed oczyma nasze polskie 
doświadczenia z ostatnich czterech lat, powtarzałem sobie w myśli słowa ks. 
Józefa Tischnera, że wolność jest darem trudnym, życząc mieszkańcom RPA, aby 
ich ta wolność nie zawiodła.

Jako chrześcijanie możemy pomóc naszym siostrom i braciom w Afryce 
Południowej tylko przez modlitwę przyczynną, szczególnie pamiętając o 27 
kwietnia br., kiedy w kraju tym odbędą się pierwsze demokratyczne wybory. Oby 
one temu umęczonemu narodowi przyniosły właściwe rozwiązania.

Biskup Jan Szarek



WSPÓLNA KOMISJA 
DS. DIALOGU TEOLOGICZNEGO 

MIĘDZY KOŚCIOŁEM PRAWOSŁAWNYM A 
ORIENTALNYMI KOŚCIOŁAMI PRAWOSŁAWNYMI

Chambesy k. Genewy, 1-6 listopada 1993

Komunikat

Z polecenia swoich Kościołów, Wspólna Komisja ds. Dialogu Teologicznego 
między Kościołem Prawosławnym a Orientalnymi Kościołami Prawosławnymi 
spotkała się w Ośrodku Prawosławnym Patriarchatu Ekumenicznego w Cham
besy k. Genewy (Szwajcaria) w dniach 1 do 6 listopada 1993 r.

Oficjalni reprezentanci obu rodzin Kościołów prawosławnych spotkali się 
w atmosferze modlitewnego oczekiwania na Ducha Świętego i ciepłego, 
serdecznego, chrześcijańsko-braterskiego nastawienia wobec siebie. Doznali oni 
w Ośrodku Prawosławnym Patriarchatu Ekumenicznego, za pośrednictwem JE 
metropolity Szwajcarii Damaskinosa, łaskawej i wspaniałomyślnej gościnności 
patriarchy Bartłomieja.

Uczestnicy, w liczbie 30 osób, przybyli z Albanii, Austrii, Cypru, Czech, 
Egiptu, Etiopii, Finlandii, Grecji, Indii, Libanu, Polski, Rosji, Rumunii, Syrii, 
Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii.

Posiedzeniom plenarnym Wspólnej Komisji przewodniczyli: JE metropolita 
Damaskinos i metropolita Damiette — Bischoi. JE metropolita Damaskinos 
objaśnił w przemówieniu wstępnym procedurę, której należy przestrzegać, oraz 
podkreślił, że obecne spotkanie Wspólnej Komisji Teologicznej ds. Dialogu między 
Kościołem Prawosławnym a Orientalnymi Kościołami Prawosławnymi, które 
odbywa się w pełnym składzie, ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla właściwej 
oceny pracy historyczno-teologicznej naszej Komisji, pracy zakończonej już 
podczas wcześniejszych spotkań, lecz także dla ułatwienia niezbędnych kościelnych 
procedur związanych z przywróceniem pełnej wspólnoty.

Po posiedzeniu wstępnym każda ze stron spotkała się osobno dla przedys
kutowania przygotowanych pisemnie tekstów na następujące tematy:

— Gdzie mieści się po każdej stronie kompetentny autorytet kościelny 
upoważniony do odwołania anatem i od jakich warunków zależy przywrócenie 
wspólnoty kościelnej?
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— Anatemy których synodów i jakich osób mogłyby zostać zniesione 
zgodnie z propozycją paragrafu 10 Drugiej Uzgodnionej Deklaracji?

— Na czym polega po każdej stronie kanoniczna procedura zmierzająca do 
zniesienia anatem i przywrócenia wspólnoty kościelnej?

— Jak możemy rozumieć i urzeczywistnić przywrócenie wspólnoty kościelnej 
w życiu naszego Kościoła?

— Jakie konsekwencje kanoniczne i liturgiczne wynikają z pełnej wspólnoty?
Każda strona opracowała sprawozdanie, które trzeciego dnia obrad

przedłożono posiedzeniu plenarnemu jako materiał służący wyjaśnianiu i dys
kusji. W wyniku wymiany poglądów strona orientalno-prawosławna przed
stawiła dokument-odpowiedź, który otworzył drogę dla dalszych dyskusji na 
plenum. Powołano komitet redakcyjny, w którym stronę orientalno-pra- 
wosławną reprezentowali: JE metropolita Damiette — Bischoi, JE metropolita 
Aleppo — Yohanna Ibrahim i JE abp Mesrob Krikorian, stronę prawosławną 
natomiast — o. prof. Johannes Romanides, o. Georgios Dragas i prof. Vlassios 
Phidas. Zadaniem tego komitetu było opracowanie odpowiednich propozycji 
dla obu rodzin kościelnych w sprawie wzajemnego zniesienia anatem 
i możliwości przywrócenia pełnej wspólnoty między nimi.

Tekst tych propozycji brzmi następująco:
W nawiązaniu do Uzgodnionej Deklaracji na temat Chrystologii, przyjętej 

w Klasztorze Anba Bishoy w 1989 r. oraz Drugiej Uzgodnionej Deklaracji 
w Chambesy w 1990 r., przedstawiciele obu rodzin kościelnych stwierdzają zgodnie, 
że zniesienie anatem i potępień z przeszłości winno dokonać się w oparciu o fakt, że 
sobory i ojcowie, których dotyczyły kiedyś te anatemy i potępienia, pozostali 
w swoim nauczaniu wierni ortodoksji. Zrozumieliśmy, że obie rodziny kościelne 
zawsze wiernie strzegły tej samej autentycznej ortodoksyjnej doktryny chrys
tologicznej i nieprzerwanej ciągłości tradycji apostolskiej. Zniesienie anatem 
powinno dokonać się jednomyślnie i jednocześnie w formie podpisania przez 
zwierzchników obu stron odpowiednich aktów kościelnych, w których winno się 
znaleźć także stwierdzenie, że każda strona uznaje pod każdym względem 
ortodoksyjność strony drugiej.

Zniesienie anatem winno zawierać następujące stwierdzenia:
a. każda ze stron realizuje natychmiast przywrócenie pełnej wspólnoty;
b. żadne z potępień soborowych lub personalnych, wymierzonych wzajemnie 

przeciw sobie, nie ma już zastosowania;
c. uzgodniony zostanie katalog dyptychów zwierzchników kościelnych, który 

znajdzie potem zastosowanie w ramach liturgii;
d. obie strony winny utworzyć komitet liturgiczny w celu zbadania liturgicznych 

implikacji wynikających z przywrócenia wspólnoty i zaproponowania odpowied
nich form koncelebracji;

e. sprawy jurysdykcji kościelnej należy zostawić Kościołom lokalnym, które 
uregulują je zgodnie ze wspólnymi zasadami kanonicznymi;

f .  winien powstać komitet teologiczny pod kierownictwem obu współprzewod
niczących Wspólnej Komisji ds. Dialogu w celu przygotowania odpowiednich 
publikacji, w których wyrażone zostanie nasze wspólne rozumienie wiary, które 
pozwoliło nam przezwyciężyć podziały przeszłości oraz w celu koordynowania 
pracy innych komitetów.

Damaskinos Papandreou 
metropolita Szwajcarii 
Prof. Vlassios Phidas

Metropolita Damiette — Bischoi 
Abp dr Mesrob K. Krikorian



STOSUNEK
KOŚCIOŁÓW STAROKATOLICKICH 

UNII UTRECHSKIEJ 
DO INNYCH KOŚCIOŁÓW

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej 
podczas konferencji dorocznej w Scranton (Pensylwania, USA) na początku 

września 1993 r. opublikowała oficjalne stanowisko przedstawiające jej stosunek 
do innych rodzin kościelnych oraz dziedziny, w których widzi możliwość 

zacieśnienia kontaktów ekumenicznych.
Poniżej publikujemy tekst tego stanowiska (Redakcja).

1. Kościoły Unii Utrechckiej uważają się za Kościoły lokalne, w których, 
mimo całej ludzkiej niedoskonałości i grzechu, także mimo podziałów, które 
z użyciem wszelkich sił starają się przezwyciężyć, istnieje jeden, święty, katolicki 
i apostolski Kościół. Kościoły lokalne zrzeszone w Unii Utrechckiej tworzą 
Kościoły autonomiczne, obejmujące większą ilość biskupstw, jak i biskupstwa 
autonomiczne. Wszystkie one, niezależnie od historycznych korzeni i wyni
kających z tego faktu różnic, łączy to, że są kontynuacją starego, niepodzielonego 
Kościoła Wschodu i Zachodu na Zachodzie. Dążą one do jedności Kościołów 
chrześcijańskich w oparciu o wiarę starego, niepodzielonego Kościoła. Wyraz 
temu przekonaniu dano już podczas zawierania Unii Utrechckiej w 1889 r. 
w wydanej wówczas przez biskupów i po dziś dzień zachowującej fundamentalne 
znaczenie Deklaracji Utrechckiej. Kierując się powyższymi zasadami, Kościoły 
Unii Utrechckiej uczestniczą w ruchu ekumenicznym.

2. a. W Kościele Prawosławnym Wschodu znajduje Kościół Starokatolicki ten 
sam starokościelny fundament jak u siebie, toteż ponowne zjednoczenie z nim 
uważa od dawien dawna za swe podstawowe pragnienie. Ma nadzieję, że dialog 
prowadzony przez komisje obu Kościołów, który został sfinalizowany w 1987 
roku, doprowadzi do realizacji tego celu. W Kościołach starokatolickich odbywa 
się recepcja wyników tego dialogu. Międzynarodowa Konferencja Biskupów 
Starokatolickich (MKBS) oczekuje, że to samo dzieje się w Kościołach 
prawosławnych; myśli ona o tym, by w odpowiednim momencie podjąć 
z Kościołem Prawosławnym rozmowy na temat konsekwencji wynikających 
z dialogu, których celem byłaby konkretna realizacja wspólnoty.

2, b. W wielu krajach istnieją bliskie spotkania ekumeniczne z poszczególnymi 
Kościołami staroorientalnymi. Ogólny dialog Unii Utrechckiej z tymi Kościołami 
czeka jeszcze na zrealizowanie.

3. a. Wspólnota Kościołów Anglikańskich traktowana była przez starokato
lików już w ubiegłym stuleciu za wspólnotę szczególnie im bliską, gdyż lepiej niż
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Kościoły reformacyjne kontynentalnej Europy przechowała ona wiarę i ustrój 
starego Kościoła. Uwidoczniło się to w sposób szczególny w życiu sakramental
nym tego Kościoła oraz w nieprzerwanym przekazywaniu jego trójstopniowego 
urzędu. Kościół Utrechtu wysuwał przez dłuższy czas teologiczne obiekcje 
w sprawie uznania święceń anglikańskich. Wątpliwości te udało się jednak 
przezwyciężyć, tak że w 1925 r. Kościół Utrechtu oraz cała MKBŚ uznały 
oficjalnie święcenia anglikańskie.

3.b. W 1931 roku i w latach następnych Kościoły anglikańskie i starokatolic
kie ogłosiły wspólnotę na podstawie wzajemnego uznania się za Kościoły 
katolickie. Tekst porozumienia opracowała w lipcu 1931 r. w Bonn Komisja 
Anglikańsko-Starokatolicka. Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie (PNKK) zawarł w 1946 r. własne porozu
mienie z Kościołem Episkopalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki, a w 1958 r. 
z Kościołem Anglikańskim Kanady; oba te porozumienia anulował jednak 
w 1978 r., gdy Kościoły te zaczęły udzielać święceń kapłańskich kobietom.

3. c. Od tego czasu poszczególne uchwały Kościołów anglikańskich w sprawie 
stosunków z innymi Kościołami i udzielania święceń kapłańskich kobietom 
skłaniały MKBS do zajmowania określonego stanowiska. MKBS podkreślała, 
że sprawa przywrócenia jedności, o której mówiły anglikańskie plany unijne, leży 
także jej bardzo na sercu, lecz zrealizowanie tej jedności wymaga od zaan
gażowanych Kościołów spełnienia pewnych niezbędnych warunków w dziedzi
nie wiary i życia. MKBS zwróciła uwagę, że warunki te nie zostały spełnione 
w sposób zadowalający w niektórych anglikańskich planach unijnych i że fakt 
ten może zagrozić prawdziwej jedności. MKBS oświadczyła, że biskupi staro
katoliccy nie mogą ponosić w tych kwestiach współodpowiedzialności za 
postępowanie anglikańskich prowincji kościelnych, gdyż bezpośrednią od
powiedzialnością za podejmowane działania można obarczyć jedynie zaan
gażowane Kościoły anglikańskie.

W sprawie święceń kapłańskich kobiet, udzielanych przez niektóre ang
likańskie prowincje kościelne, MKBS oświadczyła, że nie może ich zaakcep
tować i że kwestia ta musi być przedmiotem rozważań wszystkich Kościołów, 
które trzymają się wiary i urzędu starego Kościoła. Od momentu złożenia 
odpowiednich oświadczeń (1976) sprawa święceń kapłańskich kobiet stała się 
w wielu Kościołach Unii Utrechckiej i poza nią kwestią jeszcze pilniejszą, toteż 
uważamy, że ówczesna propozycja MKBS, zmierzająca do podjęcia dialogu na 
temat podstawowych kwestii teologicznych, związanych z ordynacją kobiet, 
staje się dzisiaj jeszcze bardziej aktualna i godna realizacji.

W odniesieniu do Kościołów anglikańskich MKBS kieruje się zasadą, że 
pytać trzeba nie tylko o to, czy istnieje wystarczająco wiele elementów zgodnych, 
umożliwiających ustanowienie i utrzymanie wspólnoty, lecz także, czy różnice 
muszą koniecznie prowadzić do podziału. MKBS zaprzeczyła faktycznie 
ostatniemu stwierdzeniu, utrzymując wspólnotę mimo wszelkich trudności. 
W postawie tej wspierają ją doświadczenia — co prawda różne — które zebrała 
od 1931 r., tj. od momentu istnienia wspólnoty.

4. W 1965 r. między MKBS a Kościołami episkopalnymi Portugalii i Hiszpanii, 
jak i z Niezależnym Kościołem Katolickim Filipin zawarta została ugoda 
w sprawie ustanowienia wspólnoty kościelnej; ma ona takie samo brzmienie jak 
odpowiedni dokument podpisany w Bonn w 1931 r. przez Komisję Ang- 
likańsko-Starokatolicką. Kościoły episkopalne Portugalii i Hiszpanii mają
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podobny historyczny rodowód jak Kościoły Unii Utrechckiej. Nawiązały one 
jednak ściślejsze stosunki z anglikanami, także swoje sakry biskupie otrzymały 
od biskupów anglikańskich. W toku dalszego rozwoju przyjęto je zresztą do 
Wspólnoty Kościołów Anglikańskich (1980).

Niezależny Kościół Katolicki Filipin wyłonił się pod koniec XIX wieku 
z narodowo-kościelnego ruchu wyzwoleńczego i w pierwszym etapie trzymał się 
zasad starokatolickich. Później jednak jego ówczesne kierownictwo uległo 
wpływowi amerykańskich Unitarian, na co strona starokatolicka odpowiedziała 
zerwaniem wszelkich kontaktów. Po drugiej wojnie światowej nastąpiła re
orientacja. Niezależny Kościół Katolicki Filipin podpisał w 1947 r. trynitarne 
wyznanie wiary, w 1948 r. Kościół Episkopalny w Ameryce udzielił jego 
przedstawicielom sakry biskupiej. Tym samym została też utorowana droga do 
ustanowienia wspólnoty z Kościołami Unii Utrechckiej. Jeden z biskupów 
PNKK, działając też w imieniu MKBS, był w 1969 r. współkonsekratorem trzech 
biskupów filipińskich. W ostatnim czasie czynione są starania, by wspólnocie 
Unii Utrechckiej z Kościołem Filipińskim nadać bardziej praktyczną treść.

5. Z Kościołem Rzymskokatolickim rozwinęły się od Soboru Watykańskiego 
II przyjazne stosunki międzykościelne. Już w okresie wcześniejszym Rzym nigdy 
nie kwestionował ważności święceń starokatolickich. Warunki, jakie stawiał 
Kościół Rzymskokatolicki przed Soborem Watykańskim II w odniesieniu do 
podjęcia dialogu z poszczególnymi Kościołami Unii Utrechckiej (Holandia, 
USA), zostały potem uznane za nieaktualne. Tak więc w poszczególnych 
państwach prowadzono i prowadzi się oficjalny dialog na płaszczyźnie krajowej, 
dialog, który przynosi pozytywne wyniki.

Starokatolicy zdają sobie sprawę, że wiele elementów wspólnej tradycji 
zachodnio-katolickiej łączy ich z Kościołem Rzymskokatolickim. Mimo że 
starokatolicy czują się bardzo związani z Kościołem zachodnio-katolickim 
i poszukują jego jedności, to jednak zasadnicze i decydujące znaczenie przy
wiązują do tego, by tradycja zachodnia nie była postrzegana jako czynnik 
wyizolowany, lecz w łączności z tradycją wschodnią; przekonaniu temu dają 
wyraz w powoływaniu się na tradycje niepodzielonego Kościoła pierwszego 
tysiąclecia. W 1970 r. MKBS ogłosiła deklarację w sprawie „prymatu 
w Kościele” , w której potwierdziła treść wcześniejszych deklaracji, które 
powiadały, że starokatolicy uznają historyczny prymat w rozumieniu starego 
Kościoła, który uważał biskupa Rzymu za primus inter pares (pierwszy między 
równymi). Uznanie to zostało teraz doprecyzowane poprzez wypowiedź, że 
prymat jest urzędem służby na rzecz jedności i jako taki jest zobowiązany do 
utrzymywania służebnej łączności z wszystkimi biskupami i Kościołami lokal
nymi. Uzupełniająco trzeba jednak dodać, że rzymskokatolickie dogmaty 
w sprawie prymatu jurysdykcyjnego papieża i nieomylności jego urzędu 
nauczycielskiego stanowią w dalszym ciągu największy problem dla jedności.

MKBS pragnie podjęcia dialogu na płaszczyźnie międzynarodowej. Dialog 
taki musiałby podjąć m.in. takie tematy, jak problem prymatu i miejsce 
świeckich w Kościele.

6. Z Kościołami ewangelicko-luterańskimi i ewangelicko-reformowanymi ist
niały już w okresie zawierania Unii Utrechckiej przyjazne stosunki, które 
z biegiem czasu zostały pogłębione. W dużej mierze dokonało się to w ramach 
ruchu ekumenicznego. Mimo bardzo intensywnej współpracy praktycznej 
relizowanej w wielu miejscach i głębokiej teologicznej wymianie poglądów na 
płaszczyźnie personalnej, nie odbył się dotychczas żaden oficjalny dialog
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teologiczny na płaszczyźnie międzynarodowej, a nie licząc Niemiec, dialogu 
takiego nie prowadzono także na płaszczyźnie krajowej lub regionalnej. Kwestie, 
które wymagałyby wyjaśnienia w dialogu, dotyczą przede wszystkim rozumienia 
Kościoła, jego jedności i urzędu, sakramentologii i pojmowania zbawienia.

7. Postawa ekumeniczna Kościołów Unii Utrechckiej przejawia się poza tym 
w ich współpracy w ramach Światowej Rady Kościołów, gdzie — zwłaszcza 
w Komisji Wiara i Ustrój — uczestniczą w dialogu multilateralnym. Czynią to 
one w oparciu o wiarę starego niepodzielonego Kościoła Wschodu i Zachodu, 
przy czym obok innych już wspomnianych problemów, szczególnym wyzwaniem 
staje się kwestia rozumienia Ducha Świętego. Kościoły Unii Utrechckiej, 
kierowane duchem ekumenizmu, uczestniczą w procesie koncyliarnym na rzecz 
sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia, jak i w pracy ekumenicznej na 
płaszczyźnie krajowej, regionalnej i lokalnej.

MKBS akceptuje jednomyślnie przedłożony tekst jako oficjalną prezentację 
stosunków, jakie Unia Utrechcka utrzymuje z innymi Kościołami.
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Działalność Polskiego Sekretariatu

Idea powołania do życia World Conference on Religion and Peace (dalej 
WCRP), czyli Światowej Konferencji dla Religii i Pokoju, zrodziła się z pokojo
wych inicjatyw różnych grup wyznaniowych w wielu krajach świata. Zjednoczyły 
je wspólne dążenia do zażegnania groźby wojny między dwoma ówczesnymi 
mocarstwami — Stanami Zjednoczonymi i byłym Związkiem Radzieckim. 
Międzynarodowe i międzyreligijne sympozjum na rzecz pokoju, zwołane do New 
Delhi w 1968 r. przez buddyjskie stowarzyszenie z Japonii pod nazwą: „Rissho 
Kosei-kai” (dalej RKK — działające na rzecz pokoju, prawa i stosunków 
międzynarodowych od 1947 r.), zapoczątkowało konsultacje japońsko-amery- 
kańskie. Owocem tego porozumienia jest właśnie WCRP, a jej inicjatorem 
i sponsorem — Nikhyo Niwane (współzałożyciel RKK). Organizacja ta ma 
charakter świecki i do współpracy w dziedzinie budowania pokoju i międzynaro
dowego porozumienia zaprasza nie tylko wyznawców wszystkich religii, ale 
i przedstawicieli tych stowarzyszeń, którym bliskie jest przesłanie umacniania 
bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

Pierwsze zgromadzenie generalne WCRP odbyło się w Kyoto w 1970 r., 
następne — zwoływane co pięć lat — w Louvain, Princeton, Nairobi, Melbour
ne, a szóste światowe plenum planowane jest na listopad 1994 r. i odbędzie się 
w Riva del Garda. Waga podejmowanych przez WCRP inicjatyw spowodowała, 
że otrzymała ona status doradcy przy ONZ, jako pozarządowa organizacja. 
Wielokrotnie pełniła też ważną rolę mediatora w istniejących konfliktach 
zbrojnych (np. w Kampuczy, czy w byłej Jugosławii). Obecnie WCRP działa w 26 
krajach całego świata i zrzesza przedstawicieli wszystkich wielkich religii.

W styczniu 1994 r. mija rok od zawiązania się polskiej filii WCRP, niemniej 
jednak, już wcześniej Polacy brali udział w pracach i spotkaniach organizacji. 
U jej początków spotykamy nazwiska takich indywidualności, jak A. Morawska 
i J. Turowicz. Przedstawiciele z Polski brali również udział w spotkaniu 
poświęconym integracyjnej roli religii światowych dla Europy, na które zostali 
zaproszeni w 1992 r. przez działającą w strukturach WCRP sekcję młodzieżową. 
Wspomnieć również należy o tym, że od blisko siedmiu lat członkiem Europejs
kiego Komitetu Wykonawczego WCRP jest ks. A. Skowronek, z którego 
inicjatywy powstał Polski Sekretariat WCRP.

Zebranie założycielskie polskiej filii odbyło się w warszawskim Klubie 
Inteligencji Katolickiej (KIK) 12 stycznia 1993 r. Zainaugurował je referat 
wygłoszony przez dr. G. Gebhardta, sekretarza generalnego WCRP na Europę. 
Ukonstytuowany tego dnia Sekretariat Polski wybrał członków Komitetu
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Wykonawczego, a wielość reprezentowanych przez nich religii i światopoglądów 
doskonale obrazuje pluralizm polskiego społeczeństwa. W dziewięcioosobowym 
gronie znaleźli się przedstawiciele Międzynarodowego Towarzystwa Świado
mości Kryszny (International Society of Krishna Consciousness — dalej: 
ISKCON), Światowego Uniwersytetu Duchowego Brahma Kumaris (Brahma 
Kumaris World Spiritual University — dalej: BKWSU), Stowarzyszenia 
Jedności Muzułmańskiej, karaimów, wyznania mojżeszowego, adwentystów 
i katolików. Ustalono również skład trzyosobowego prezydium koordynacyj
nego Komitetu Wykonawczego, do którego weszli: ks. A. Skowronek 
(rzym.-kat.), M. Sznepf (jud.) i imam M. Taha Żuk (muzułm.). Natomiast na 
posiedzeniach Europejskiego Komitetu Wykonawczego WCRP, Polski Sek
retariat reprezentuje ks. A. Skowronek i zastępca — ks. Z. Łyko (adwentysta).

W 1993 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Wykonawczego, na 
których ustalano tematykę comiesięcznych spotkań, oraz omawiano 
wewnętrzne i organizacyjne sprawy Sekretariatu. W prawdziwie rodzinnej 
atmosferze Komitet Wykonawczy spotkał się w biurze Związku Gmin Wy
znaniowych Żydowskich RP (w lutym), w jednym z kościołów katolickich (w 
marcu) oraz w ISKCON (w listopadzie).

W cyklu tematycznym spotkań odczytowych, zorganizowanych w 1993 r., 
szczególny nacisk położono na omówienie kwestii pokoju, jako wyjątkowej 
wartości, wyodrębnionej i przedstawionej na tle autoprezentacji duchowości 
poszczególnych religii i tradycji zrzeszonych w polskiej filii WCRP. W ciągu tego 
roku miały miejsce następujące spotkania: w marcu — pokój (’’szalom”) jako 
pełnię doskonałości i dobro bezwarunkowe oraz wynik Bożego błogosła
wieństwa przedstawił dr S. Krajewski (członek Międzynarodowej # Rady 
Chrześcijan i Żydów, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów 
oraz członek Rady Stosunków Polsko-Żydowskich przy Prezydencie RP); 
w maju — katolickie ujęcie problemu z perspektywy dialogu ekumenicznego 
Jana Pawła II, zaprezentował dr. E. Sakowicz (jeden z grona inicjatorów 
planowanej budowy Świątyni Pokoju); specyfiki polskiej rzeczywistości i jej 
szczególnie bolesnej rany dotknęła październikowa prelekcja, przedstawiająca 
problem antysemityzmu jako postawy anty-judaizmu i anty-chrześcijaństwa, 
a wygłoszona przez dr. hab. R. J. Weksler-Waszkinela z KUL-u; w listopadzie 
— pokój, jako owoc życia według Koranu, który zgodnie z zasadą jedności Boga 
(tawhid) poddaje człowieka wyłącznemu autorytetowi Boga, prowadząc do ładu 
i pokoju wewnętrznego i zewnętrznego — przedstawił imam M. Taha Żuk; 
w grudniu — rzeczywistość pokoju, stanowiącą jedną z oryginalnych potęg 
człowieka i zakładającą jego głęboką, wewnętrzną przemianę (wynik samopo- 
znania drogą medytacji), zaprezentowała dyr. BKWSU, p. H. Paradela.

Nadmienić również należy o wystosowanym przez Sekretariat Polski WCRP 
apelu, dotyczącym tragicznej sytuacji w Bośni i Hercegowinie. Prośba o zinten
syfikowanie działań, mających na celu pomoc i obronę godności i wolności 
dotkniętych wojną, skierowana została do prezydenta, rządu i społeczeństwa. 
Filia polska WCRP w kolejnym roku swojego istnienia pragnie rozszerzyć formę 
dotychczasowych spotkań o stałe, interreligijne dni modlitw o pokój. Jako 
najbardziej wymowny, wybrano dzień pierwszego września, który symbolizuje 
i przypomina przełomowy i znaczący moment nie tylko dla Polski, ale i dla całej 
Europy. Gospodarzami pierwszego spotkania (1.IX. 1994 r.) będą członkowie 
BKWSU.

Dodać także należy, że przedstawiciele Polskiego Sekretariatu uczestniczyli 
w spotkaniach WCRP na szczeblu międzynarodowym. W maju 1993 r. siedem 
osób z Polski brało udział w Europejskim Zgromadzeniu WCRP w Visby na
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Gotlandii. Polskim akcentem tego spotkania było podjęcie decyzji o zor
ganizowaniu w Muzeum Martyrologii na Majdanku międzynarodowej sesji na 
temat szacunku do człowieka i różnych wymiarów przeżywania i budowania 
pokoju, zaplanowanej na jesień 1994 r. Ponadto, ks. A. Skowronek, który jest 
członkiem Europejskiego Komitetu Wykonawczego, uczestniczył w obradach 
regionu Europy w Amsterdamie, gdzie w październiku odbyła się druga (po w. w. 
sesji w Szwecji) narada, służąca przygotowaniu VI Zgromadzenia Światowego 
WCRP. Na listopadowe plenum w Riva del Garda w 1994 r. również zaproszone 
są 4 osoby z Polski, a jednym z proponowanych prelegentów (na temat praw 
człowieka) jest p. T. Mazowiecki. Dla Polaków nie bez znaczenia jest również 
fakt, że do otwarcia (względnie zamknięcia) VI Zgromadzenia Światowego ma 
być zaproszony Jan Paweł II.

W listopadzie 1993 r. przebywała w naszym kraju 42-osobowa delegacja 
buddyjskiego stowarzyszenia z Japonii „Rissho Kosei-kai” . Celem wizyty było 
podjęcie między religijnego dialogu na rzecz pokoju. Organizatorom szczególnie 
zależało na przyjeździe właśnie do Polski, do któregoś z tych jej miast, które 
podobnie jak Okinawa, Nagasaki czy Hiroszima przeżyły w ostatniej wojnie 
wiele złego. Delegacja gościła w Krakowie i w obozie w Oświęcimiu, gdzie 
uczestniczyła we wspólnych modlitwach z chrześcijanami. W Warszawie goście 
brali udział w niedzielnej liturgii w kościele p.w. św. Zygmunta, w którym odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami parafii oraz polskiej filii WCRP. Filia nasza 
otrzymała od delegacji jednorazową pomoc finansową, która pozwoli na 
rejestrację prawną Sekretariatu oraz umożliwi wydanie pierwszego numeru 
biuletynu informacyjnego. Ponadto, plany dalszej współpracy i wymiany 
doświadczeń zakładają rewizytę ks. A. Skowronka z wykładem w Japonii.

Jako członkowie Polskiego Sekretariatu WCRP z wdzięcznością przyjmiemy 
wszelkie nowe propozycje współpracy na rzecz pokoju i z radością powitamy 
nowych członków lub nowe oddziały, także w innych miastach Polski.

Maria Glapińska

Posiedzenie Europejskiego Komitetu Wykonawczego

World Conference on Religion and Peace (=  WCRP) jest międzyreligijną 
organizacją założoną przez grono ludzi reprezentujących różne religie świata.

Czynienie pokoju, by użyć słów Kazania na Górze, to naczelna zasada tej 
opasującej dziś świat organizacji, która pragnie krzesać i umacniać moralne 
angażowanie się religii na rzecz pokoju, przekładając zasoby ich duchowości na 
język praktyki i skutecznych działań. Bogactwo pokojowych treści zawartych 
w religiach służyć ma promocji dialogu między religiami dla wypracowania 
wspólnych działań zmierzających w ośmiu kierunkach: 1. dzieci i młodzież; 2. 
rozwiązywanie konfliktów; 3. rozbrojenie; 4. rozwój gospodarczy i społeczny; 5. 
ochrona środowiska; 6. prawa człowieka; 7. wychowanie do pokoju oraz 8. 
sytuacja azylantów i osób bez ojczyzny. Prace prowadzone są na szczeblu 
lokalnym, narodowym, regionalnym i w skali globalnej. Globalny pion koopera



ŚWIATOWA KONFERENCJA DLA RELIGII I POKOJU 107

cji stanowią zwoływane co pięć lat wielkie zgromadzenia światowe, których do 
tej pory odbyło się pięć. Szóste Zgromadzenie Światowe odbędzie się w lis
topadzie 1994 w Riva del Garda. Temat spotkania, trudny do przekładu na język 
polski, brzmi: „ HEALING THE WORLD — Religions for Peace. Uzdrowienie 
(ocalenie) świata — Religie na rzecz pokoju” .

Przygotowaniu Szóstego Zgromadzenia Światowego poświęcone były trzy
dniowe obrady regionu Europy, Europejskiego Komitetu Wykonawczego, który 
obradował w dniach od 22 do 24 października 1993 w Amsterdamie. Stały 
Komitet składa się z 12 osób reprezentujących różne religie; członkiem gremium 
jest delegat polski. Głównym tematem spotkania była problematyka udziału 
i wkładu Europy w wymienione spotkanie o randze światowej. Była to już druga 
narada przygotowawcza po sesji w Visby (na Gotlandii) w maju 1993.

W Amsterdamie w trakcie wyczerpującej dyskusji podniesiono myśl zasuge
rowaną wcześniej przez międzynarodowy Ośrodek Koordynacyjny w Nowym 
Jorku, by Europa skoncentrowała swą uwagę na podtemacie: „ TOWARDS 
A SHARED ETHIC — Ku wspólnej etyce” . W ożywionej wymianie myśli 
wyrażano wątpliwości, czy tak sformułowany problem wyrasta z aktualnej 
i specyficznej sytuacji kontynentu europejskiego, borykającego się przecież 
z narastaniem takich konkretnych konfliktów, jak: niepokoje wśród mniejszości, 
rasizm, nacjonalizm i ksenofobia. Europa powinna wypowiedzieć się na temat 
każdego z tych palących problemów.

W dalszej dyskusji ustalono, że przygotowania do Zgromadzenia Światowego 
mają mieć strukturę zorientowaną na proces etapowy, konkretnie: propozycje 
różnych regionów winny być zebrane, zestawione ze sobą i ocenione. Europa 
poczuć się ma jednak szczególnie odpowiedzialna za temat „ Ku wspólnej etyce” . 
Sprawę tę poruszyć należy na szczeblu oddziałów krajowych WCRP a sugestie 
przesłać do Sekretariatu Międzynarodowego.

Orientacyjny program VI Zgromadzenia WCRP we Włoszech przewiduje 
następujące tematy i sugestie co do prelegentów:

— Wprowadzenie: jedna z osobistości Włoch — kard. Martini? (jako biskup 
Mediolanu, metropolii, w której Kongres się odbędzie).

— Wspólna etyka: Hans Küng, Raimon Panikkar, Elie Wiesel, Król 
Tajlandii Bumiphol.

— Przemoc/Wojna/Bezpieczeństwo: Faysal Husseini, Nelson Mandela, Jim
my Carter, B. Boutros Ghali i inni.

— Rozwój: prezydent Zambii, Gro Harlem Brundtland, Jan Tinbergen i in.
— Prawa człowieka: Vaclav Havel, Tadeusz Mazowiecki, Danielle Miter- 

rand, Al-Ghazali i in.
— Dzieci: Lisbet Palme, James Grant, Harry Belafonte.
— Środowisko: Denis Meadows, Sunder Lal, Wangaari Maathai; ktoś 

z tubylczych przywódców Kanady.
Ostatecznego wyboru prelegentów dokona sekretarz generalny WCRP, dr 

Bill Vendley, w porozumieniu z Międzynarodowym Komitetem Wykonawczym.

Alfons Skowronek
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Przygotowawcze spotkanie 
do Szóstego Zgromadzenia Światowego

W przeuroczej maleńkiej miejscowości Varone, wtłoczonej w dolinę maje
statycznego masywu górskiego Predolomitów, rozciągającej się między Tryden
tem i Riva del Garda — bajeczne połączenie gór z lazurowymi wodami 
największego włoskiego Jeziora Garda — odbyło się w dniach od 28 do 31 
stycznia br. spotkanie przygotowawcze do Szóstego Zgromadzenia Światowego 
WCRP. Uczestniczył w nim przedstawiciel Polski jako delegat Komitetu 
Wykonawczego na Region Europy. Zgromadzenie zbierze się w Riva del Garda, 
gdzie w halach i salonach wielkiego Pałacu Kongresów, w którym z łatwością 
i nieomal na poczekaniu wygospodarować można 40 pomieszczeń dla grup 
roboczych, zgromadzi ponad 600 uczestników z wszystkich kontynentów; 
reprezentowana ma być i Polska przez sześciu młodszych delegatów. Riva ze 
swymi 60 hotelami to istna Mekka dla międzynarodowych mityngów. Owo 
szóste z kolei zgromadzenie, poświęcone tym razem tematowi trudnemu do 
przełożenia, nie tylko na język polski: „ Healing the World” (Ocalenie lub 
uzdrowienie świata) poprzedziły dwa inne spotkania przygotowawcze: na 
Gotlandii (w maju 1993 z udziałem 7 Polaków!) i w Amsterdamie (w 
październiku 1993), zaś na maj roku bieżącego przewidziana jest jeszcze jedna 
sesja robocza w Varone — niewątpliwy to dowód dużego znaczenia przypisywa
nego listopadowej sesji ŵ  skali światowej.

Rangę Zgromadzenia Światowego podnosi realna szansa otwarcia jej w Riva 
del Garda przez Jana Pawła II, który w tym właśnie okresie przewodniczyć 
będzie obradom Biskupów Europy w pobliskim Trydencie i ma ogromne 
wyczucie dla dialogów międzyreligijnych.

Sesje przygotowawcze dotyczyły m.in. inauguracji Konferencji w Riva przez 
papieża — osobiście lub przez wysłannika, którym być mógłby kardynał Arinze, 
kierujący sprawami dla dialogu między religiami. Dyskutowano zagadnienie 
otwarcia obrad na wypadek nie przybycia papieża. Lisa Palmieri, niezwykle 
bystra wyznawczyni religii mojżeszowej, zaproponowała, by akt otwarcia obrad 
wypełniły gesty samoprzedstawienia się wielkich religii, najlepiej symbolicznie
— przez złożenie na przykład wiązanek kwiatów do jednego wielkiego wazonu; 
jesienią ub. roku w Amsterdamie, podczas solennej sesji upamiętniającej stulecie 
Parlamentu Religii w Chicago, ceremonia taka wywarła na uczestnikach duże 
wrażenie. Delegat polski wysunął kontrpropozycję: mowa językiem kwiatów 
okazać się może gestem wątłym i zwiewnym; ponieważ nie istnieje religia bez 
słowa (o judaizmie, chrześcijaństwie i islamie mówimy przecież jako o religiach 
Ksiąg — Book Religions), słowa takie mogliby wygłaszać przedstawiciele 
różnych religii i to słowa o najwyższej dla religii randze: mianowicie ze skarbnic 
ich modlitw o pokój; w ten sposób sesja otwarcia nabrałaby charakteru swego 
rodzaju nabożeństwa. Projekt ten wzbudził zainteresowanie.

Dyskutowane mają być ważkie podtematy, których przygotowanie zlecono 
różnym regionom świata: Europie „Wspólna etyka” , Stanom Zjednoczonym 
„Pokój i bezpieczeństwo”, Indiom „Równy i znośny rozwój” (Equitable and 
Sustainable Development), Australii „Prawa człowieka” , Stanom Zjednoczo
nym temat „Dziecko” , Japonii „Ochrona środowiska” . W dyskusji jeszcze raz 
podniesiono myśl, iż w kuluarach podtematów — w grupie roboczej na przykład
— warto by zastanowić się nad przedstawieniem wierzeń poszczególnych religii.
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Delegat z Polski odparł, że na zajęcie się tematem tak zasadniczym li tylko na 
marginesie obrad byłoby przedsięwzięciem ryzykownym. Takiemu blokowi 
tematycznemu poświęcić należałoby w przyszłości cały kongres i wydyskutować 
m.in. kryzys dotykający wielkich religii, objawiający się w odpływaniu rzesz od 
tradycyjnych religii (istna erupcja sekt, powstawanie nowych religii, w tym tzw. 
młodzieżowych — wszystko to świadczy nie tyle o osłabieniu religijności, ile
0 gorączkowym poszukiwaniu i wyzwaniu rzucanym bez wyjątku wszystkim 
religiom).

Tu i tam padały słowa o roli religii dla wychowania do pokoju. Z dużą uwagą 
wysłuchano zacytowanej propozycji sekretarza generalnego ONZ Boutrosa 
Ghali z jego tzw. Agendy Koncepcji Pokoju, w których realizację mogłyby 
z powodzeniem zaangażować się religie. Oto kwadryga tych konceptów: 
Dyplomacjaprewentywna: polegająca na możliwie wczesnej identyfikacji sytuacji 
mogących być zarzewiem konfliktu, uprzednio usuwając źródła zagrożenia 
przed wybuchem konfliktu, zanim zaczną się akty gwałtu. Czynienie pokoju: 
Tam, gdzie konflikt wybucha, czynienie pokoju sprowadzać się będzie do 
usuwania pól napięć, jakie do konfliktu doprowadziły. Utrzymanie pokoju: Te 
postawy służą zachowaniu pokoju jeszcze słabego i ułomnego, do podtrzymywa
nia pokojowych inicjatyw podejmowanych przez czyniących pokój. Post-kon- 
fliktowe budowanie pokoju: Będzie to gotowość do współbudowania pokoju 
w jego zróżnicowanych kontekstach: przez odbudowywanie instytucji i infra
struktur wśród narodów dotkniętych wojną domową i niepokojami; budowanie 
więzi pokojowego wzajemnego zaufania między narodami, uprzednio pro
wadzącymi z sobą działania wojenne. — Pytanie retoryczne: Czy nie jest to pole 
dla bezkompromisowego angażowania się religii na rzecz pokoju?! Ale: zanim to 
nastąpi religie same winny zlikwidować źródła napięć we własnych wspólnotach
1 uczyć się sztuki zachowywania swych tożsamości w przyjaźni z innymi 
religiami, a do tego droga jeszcze daleka.

Sporo uwagi uczestnicy obrad poświęcili sprawom finansowym w organizo
waniu Światowego Zgromadzenia. WCRP nie jest organizacją bogatą, co dla idei 
pokoju może być tylko błogosławieństwem. Przedstawiciele różnych religii jęli 
wymieniać kwoty, jakie pragną wyasygnować na przeprowadzenie tej kosztow
nej imprezy. Dla przykładu: Japończycy zadeklarowali sumę 100 tys. dolarów, 
a diecezja trydencka opłaci koszty podróży dla 30 delegatów z prawosławnego 
Kościoła Rosji. Z pomocą finansową WCRP pospieszyć postanawia delegatom 
z innych krajów Europy Wschodniej i Środkowej.

Obradom spotkania, prowadzonym nieomal non stop od rana do nocy, 
przewodniczyli dr Bill Vendley ze Stanów Zjednoczonych, sekretarz generalny 
WCRP, i prof. M. Aram z Indii — obaj wytrawni liderzy spotkania. Niedaleka 
już przyszłość pokaże, na ile zainwestowany trud się opłacił. Już w podróży 
powrotnej przez Niemcy kilkakrotnie pytano mnie, co wynika konkretnie 
z blisko trzydziestoletniej aktywności WCRP. Odpowiadałem niezmiennie: 
żadne korzyści uchwytne w pieniądzu. Gdyby za pieniądze można było kupić czy 
zrobić pokój, z pewnością znaleźliby się liczni a szlachetni ludzie, którzy by dzieło 
pokoju sfinansowali; za pieniądze, i to brudne, prowadzi się wojny. Wychowanie 
do pokoju jest natomiast procesem bardzo trudnym, długofalowym, rozłożonym 
na wiele pokoleń. Czy wielkie Kościoły kroczą w pierwszych szeregach ludzi 
ścierających się o ocalenie środowiska? Czy paralelnie do biskupów i kapelanów 
polowych i wojskowych istnieje instytucja duchownych walczących o pokój?... 
Te i inne pytania zarysowują się ostro przed Kościołami i religiami.

Alfons Skowronek



INSTYTUT EKUMENICZNY 
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM EKUMENICZNE
„DIALOG KOŚCIOŁÓW A TOŻSAMOŚĆ WYZNANIOWA”

8-9 listopada 1993

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uroczyście obchodzono dziesiątą 
rocznicę działalności pierwszego i jedynego w Polsce Instytutu Ekumenicznego. 
Rozpoczął swoją pracę wraz z początkiem roku akademickiego 1983/84 
w ramach Wydziału Teologicznego KUL. Stał się kontynuatorem prac Sekcji 
Teologii Porównawczej i Ekumenicznej (1970-1983). Główne zadanie jakie 
Instytut sobie postawił, to służba sprawie jedności chrześcijan na płaszczyźnie 
badawczej, dydaktycznej i praktycznej.

Centralnym punktem obchodów było zorganizowane przez Instytut Ekume
niczny KUL oraz Instytut Teologiczno-Pastoralny (Filia KUL) w Opolu 
dwudniowe międzynarodowe sympozjum na temat: „Dialog Kościołów 
a tożsamość wyznaniowa” . Przybyło na nie wielu gości zagranicznych i krajo
wych. Wszystkich zgromadzonych przywitał przewodniczący Komisji Epi
skopatu ds. Ekumenizmu, kierownik Instytutu Ekumenicznego KUL, or
dynariusz diecezji opolskiej ks. bp prof. Alfons Nossol, którego autorytet 
wyraźnie przyczynił się do powstania Instytutu. W sposób szczególny powitał 
gości honorowych: wielkiego kancelarza KUL, ks. bpa prof. Bolesława Pylaka, 
ordynariusza prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej ks. bpa Abla, ks. bpa 
dra Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa, dziekana Wydziału Teologicznego 
KUL ks. prof. Anzelma Weissa a także prelegentów: ks. prof. Michała 
Czajkowskiego z ATK, ks. prof. Lothara Ullricha z Erfurtu, archimandrytę 
Iosifa Pustoutowa z Moskwy, ks. dra Eduarda Wildbolza z Berna (Szwajcaria), 
ks. prof. Wolfganga Beinerta z Regensburga oraz zebranych profesorów 
i wykładowców ekumenizmu: ks. prof. W. Hryniewicza — zastępcę kierownika 
Instytutu Ekumenicznego KUL, ks. prof. S. C. Napiórkowskiego, ks. prof. Ł. 
Kamykowskiego, ks. dra W. Hanca, dra hab. K. Karskiego, ks. dra L. Górkę, ks. 
dra J. S. Gajka, ks. dra P. Jaskółę, ks. dra S. J. Kozę, ks. dra F. Szulca, ks. dra Z. 
Kijasa, siostry zakonne, studentów i wszystkich ludzi oddanych sprawie 
ekumenizmu.

W słowie wstępnym ks. bp A. Nossol wyraził radość z faktu dziesięcioletniej 
działalności Instytutu Ekumenicznego. Stwierdził, że dziesięć lat istnienia 
Instytutu Ekumenicznego na uczelni katolickiej znaczy bardzo wiele. Przekazał 
w tym miejscu na ręce dziekana Wydziału Teologicznego KUL ks. prof. Anzelma
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Weissa słowa podziękowania pod adresem Rady Wydziału Teologicznego KUL, 
która zaaprobowała ideę przekształcenia Sekcji Teologii Porównawczej w In
stytut Ekumeniczny, oraz pod adresem Sesji Plenarnej Episkopatu Polski, która 
jednogłośnie tamtą decyzję zaakceptowała. Ks. Biskup podkreślił, że droga 
ekumenicznych starań ma swoje radości i smutki, blaski i cienie, wzloty i upadki. 
Wyraził również przekonanie, że spotkanie któremu przewodniczy, stanie się 
przyczynkiem w podejmowaniu blasków i rozświetlaniu cieni ekumenicznych 
dążeń.

Głos zabrał także wielki kanclerz KUL, ks. bp prof. Bolesław Pylak. Wyraził 
słowa uznania pod adresem ks. bpa A. Nossola za trud jego zaangażowania 
w tak ważne dla Kościoła dzieło jednania wszystkich chrześcijan, podejmowany 
zarówno na płaszczyźnie ogólnokościelnej jak krajowej. Trzeba zaznaczyć, że ks. 
bp A. Nossol jest członkiem Rady Konferencji Episkopatów Europy, członkiem 
watykańskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan oraz Sekretariatu ds. Dialogu 
z Niewierzącymi, jak również członkiem międzynarodowych Komisji do Dialo
gu z Kościołami Prawosławnymi i Luterańskimi. Wielki kanclerz KUL wyraził 
słowa wdzięczności za wszystko, co zostało dotychczas przez Instytut osiągnięte, 
a także życzenia wytrwałości w dalszej trudnej pracy ekumenicznej.

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał ks. prof. A. Weiss, dziekan 
Wydziału Teologicznego KUL. W swoim wystąpieniu podkreślił fakt, że 
z największym szacunkiem patrzy się w chrześcijaństwie na tych, którzy pracują 
nad budowaniem jedności, gdyż realizując wolę Boga, przyczyniają się do 
urzeczywistnienia Jezusowej prośby abyśmy byli jedno. Instytut Ekumeniczny 
KUL — jak zaznaczył prelegent — jest wyjątkową komórką nie tylko w ramach 
uczelni, ale w całym polskim Kościele. Skupia bowiem grono niezwykle wybitnych 
uczonych. Ich powaga opiera się nie tylko na ich autorytecie naukowym i dokona- 
niach, ale na tym, że są bez reszty zaangażowani w pracy naukowej i dydaktycznej. 
Są nie tylko uczonymi, ale świadkami ekumenii.

Za tak otwarte i życzliwe wystąpienia podziękował ks. bp A. Nossol, który 
wyraził również swoją wielką radość i wdzięczność za poparcie dla prac 
i zamiarów Instytutu.

W czasie sympozjum przedstawionych zostało sześć referatów. Pierwszy, 
zatytułowany „Tożsamość chrześcijańska — perspektywa biblijna” wygłosił ks. 
prof. Michał Czajkowski. Szukając biblijnej interpretacji chrześcijańskiej 
tożsamości, wyjaśnił znaczenie tytułów, jakimi chrześcijanie pierwszych wieków 
siebie nazywali i jakimi inni ich nazywali. Najważniejsze z tych określeń to: 
uczniowie, święci, bracia, wierzący, wybrani, powołani oraz chrześcijanie. 
Chrześcijanin, to człowiek, który swoje ludzkie życie, osobiste, społeczne i religijne 
usiłuje przeżywać wychodząc od Chrystusa, przez Niego i w Nim, idąc za Nim.

Drugi referat pt. „Tożsamość konfesyjna. Przegląd historyczny i znaczenie 
ekumeniczne” zaprezentował ks. prof. Lothar Ullrich z Erfurtu. Podkreślił on, że 
całość wiary chrześcijańskiej nie może być sprowadzona do jednej tylko formuły. 
Pełnię prawdy chrześcijańskiej można wyrazić jedynie w formule: Jedności 
w wielości. Inność może bowiem ubogacać. Należy więc zachować pełną 
otwartość wobec niej. Pewne elementy nie mogą się jednak nakładać. 
Chrześcijaństwo musi się więc ciągle uczyć dawania świadectwa różnymi głosami 
tej samej prawdzie.

Przedstawiciel Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, archimandryta Iosif 
Pustoutow z Moskwy wygłosił referat na temat: „Tożsamość wyznaniowa 
a dialog między Kościołami-Siostrami” . W swym wystąpieniu prelegent wyraził 
nadzieję, że skoro oba Kościoły-Siostry zachowały sukcesję apostolską, ważne 
sakramenty i pragną dojść do przywrócenia jedności, to powinny przeprowadzić
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autorewizję swych postaw w celu usunięcia nieporozumień istniejących między obu 
stronami. Jest to możliwe pod warunkiem wzajemnego zaakceptowania prawdy, że 
oba Kościoły dysponują pełnią darów niosących laskę, potrzebnych dla zbawienia 
swych członków.

Kolejną prelekcję wygłosił ks. dr Eduard Wildbolz z Berna. Jej temat brzmiał: 
„Tożsamość — przebaczenie — nawrócenie” . Stwierdził, iż każdy, kto nie 
potrafi swej tożsamości oddać przed Chrystusem, ten nie zrozumiał jeszcze istoty 
wiary. Potrzebne jest wszystkim nawrócenie, które zaowocuje wzajemnym 
przebaczeniem krzywd oraz otwarciem na drugiego człowieka. Taka postawa 
może doprowadzić do wzajemnej akceptacji i wspólnego szukania drogi do 
jedności w Chrystusowym Kościele.

Referat na temat „Fundamentalizm a dialog ekumeniczny” wygłosił ks. prof. 
Wolfgang Beinert z Regensburga. Podkreślił w swoim wystąpieniu, że fun
damentalizm i ekumenizm są pojęciami, poza którymi zdają się ukrywać 
rzeczywistości wzajemnie się wykluczające. Postawa fundamentalistyczna jest 
bowiem skierowana na samą siebie. Zasadniczym motywem działania fun
damentalisty jest jego własne ego. W ten sposób zatraca się postawę życiową, 
będącą rzeczywistym fundamentem bycia chrześcijaninem: postawę miłości, 
która nie szuka swego (1 Kor 13,5). Dialog prowadzony z pełnym poszanowa
niem dla drugiej strony może jedynie przynieść pożądane rezultaty. Atmosfery 
dialogu w Kościołach nie powinni więc tworzyć fundamentaliści. Nie można 
bowiem być wiarygodnym w rozmowach z chrześcijanami innych wyznań, jeżeli 
w obrębie własnego Kościoła stroni się od dialogu.

Jako ostatni z referentów ks. bp prof. Alfons Nossol wygłosił prelekcję na 
temat: „Ku otwartej tożsamości wyznaniowej. Perspektywy rozwoju ekumenii” . 
Stwierdził on, że nadrzędnym obowiązkiem wszystkich chrześcijan powinno być 
szukanie nowych perspektyw rozwojowych ekumenii. Bowiem chrześcijaństwo 
ze swymi podziałami i przeciwieństwami daje światu swój obraz taki, jaki 
właściwie już przedstawia przez fakt swojej egzystencji wśród narodów i państw 
obok siebie i przeciwko sobie. Stan rozbicia chrześcijaństwa przeczy zwycięstwu 
Jezusa nad światem i usprawiedliwia podziały i wrogości dzisiaj istniejące 
w świecie. W dobie aktualnego akcentowania roli ekskluzywnej tożsamości 
wyznaniowej w byciu Kościołem, wydaje się być słuszne systematyczno-teologi- 
czne wskazanie na otwartą tożsamość wyznaniową.

Referaty zostały ubogacone przez żywe i bardzo konstruktywne dyskusje.
Jednym z integralnych punktów omawianego spotkania ekumenicznego był 

udział w uroczystych Nieszporach, sprawowanych w katedrze prawosławnej 
w Lublinie oraz Msza św. w kościele akademickim, celebrowana pod przewod
nictwem Jcs. bp. A. Nossola. W wygłoszonej homilii nawiązał on do postaci św. 
Jadwigi Śląskiej — patronki pojednania. Wezwał też wszystkich, aby jej wzorem 
upowszechniali postawę otwartości i wrażliwości na ludzkie potrzeby material
ne, a przede wszystkim duchowe.

Niech to wezwanie będzie dla nas wszystkich zobowiązujące, abyśmy poczuli 
prawdziwą tęsknotę za jedną wspólnotą z Chrystusem i w Chrystusie!

Zygfryd Glaeser
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DZIESIĘCIOLECIE DZIAŁALNOŚCI

Instytut Ekumeniczny (skrót =  IE) powstał w 1983 r. w ramach Wydziału 
Teologicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z początkiem roku 
akademickiego 1983/84 rozpoczął swoją normalną działalność, której głównym 
zadaniem jest służenie sprawie jedności chrześcijan na płaszczyźnie badawczej, 
dydaktycznej i praktycznej (W. Hryniewicz). IE stał się kontynuatorem prac 
i osiągnięć dotychczasowej Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej 
(1970-1983).

Z okazji dziesięciolecia IE pragniemy zaprezentować ogólną panoramę 
działalności Instytutu w minionym okresie. Skoncentrujemy się przede wszyst
kim na organizacji kadrowej i działalności dydaktyczno-naukowej, którą 
wymownie ilustrują zdobyte w IE stopnie naukowe licencjatu i doktoratu, 
zorganizowane sympozja, seminaria dyskusyjne i wykłady publiczne oraz 
wydane pozycje książkowe.

I. ORGANIZACJA STUDIÓW I DZIAŁALNOŚCI

Podstawę pracy IE stanowi jego kadrowa struktura dydaktyczno-badawcza, 
w której miejsce naczelne zajmuje ks. bp prof. Alfons Nossol — kierownik 
Instytutu. Aktualnie przedstawia się ona następująco:
Katedra Teologii Ekumenicznej:
kurator: ks. prof, dr hab. Stanisław Nagy SCJ — do chwili przejścia na emeryturę 
z końcem r. akad. 1990/91;
od r. akad. 1991/92: ks. prof, dr hab. Wacław Hryniewicz OMI, zastępca kier. IE; 
st. wykładowca: ks. dr Leonard Górka SVD;
Katedra Teologii Prawosławnej:
kierownik: ks. prof, dr hab. Wacław Hryniewicz OMI;
adiunkt: ks. dr Jan Sergiusz Gajek MIC;
Katedra Teologii Protestanckiej:
kurator: bp prof, dr hab. Alfons Nossol, kierownik IE;
Pracownicy naukowo-badawczy:
adiunkt: ks. dr Piotr Jaskóła;
st. asystent: ks. dr Stanisław Józef Koza;
Stały współpracownik:
ks. prof, dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv (przy katedrach: 
dogmatyki i mariologii prowadzi wykłady i prace naukowe również o charak
terze ekumenicznym).

II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-NAUKOWA

Prace dydaktyczne IE realizuje według programu wykładów i zajęć, zatwier
dzanego przez Radę Wydziału Teologii.

Zajęcia dydaktyczne o tematyce ekumenicznej w diecezjalnych i zakonnych 
seminariach duchownych czy instytucjach teologicznych prowadzili: bp prof. A. 
Nossol, ks. prof. S. C. Napiórkowski, ks. dr J. S. Gajek, ks. dr L. Górka, ks. dr P. 
Jaskóła i ks. S. J. Koza.
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Prace badawcze prowadzą wszyscy pracownicy IE w ramach szczegółowych 
programów pracy Instytutu jako całości oraz w ramach własnych indywidual
nych programów naukowo-badawczych. Wśród nich należy wymienić w pierw
szym rzędzie: publikacje książkowe, fmalizację przygotowywania do publikacji 
międzywyznaniowego podręcznika ekumenicznego pt. „Ku chrześcijaństwu 
jutra” , współpracę z Towarzystwem Naukowym KUL oraz z Redakcją Encyk
lopedii Katolickiej i Redakcją Wydawnictw KUL.

III. NAUKOWA STATYSTYKA STUDIÓW EKUMENICZNYCH

Studia w Instytucie Ekumenicznym mają charakter licencjacki i doktorancki; 
są więc specjalistyczne. Każdy student IE musi legitymować się już dyplomem ze 
stopniem magistra teologii. Nic więc dziwnego, iż w takiej sytuacji liczba 
studentów IE jest raczej skromna. Mimo tego systematycznie rośnie grono osób, 
które w Instytucie osiągnęły już stopień naukowy licencjatu względnie doktoratu 
w zakresie teologii ekumenicznej. Świadczy o tym wymownie pełna lista osób, 
które pozytywnie zdały egzamin licencjacki, koronując go następnie publiczną 
obroną rozprawy doktorskiej.

1. Egzaminy licencjatu:

1. 1984-06-14: ks. Henryk Porwoł;
2. 1985-06-10: ks. Henryk Eliasz, Dariusz J. Teodorowski;
3. 1986-06-09: ks. Franciszek Kurzaj;
4. 1987-06-01: ks. Piotr M. Jóźwiak, ks. Tadeusz E. Kawała, ks. Andrzej 

Świderski;
5. 1988-06-08: ks. Jacek A. Korsak OFM Conv, ks. Jan J. Noszczak SJ;
6. 1989-06-13: Dariusz M. Cupiał, Jadwiga Czaczkowska, ks. Andrzej Kaim 

SAC, Krzysztof P. Leśniewski, ks. Ryszard Matejuk SJ;
7. 1990-06-18: Teresa Terczyńska, Ryszard Wszołek;
8. 1991-06-10: ks. Adam P. Bajorski CSF, Ireneusz A. Cieślik;
9. 1992-06-15: Ewa Jaruzelska, ks. Mieczysław Jóźwiak SJ;
10. 1993-06-15: diakon Walerian Bugel (z Republiki Czeskiej), Wiesława H. 

Dąbrowska-Macura, ks. Zygfryd P. Glaeser, Monika K. Pająk-Waluś i ks. 
Krzysztof Różański.

2. Obrony prac doktorskich:

1. 1985-12-11: Ks. Stanisław Janusz, Tajemnica Odkupienia w antropologicz
nej interpretacji Wiktora Iwanowicza Niesmiełowa (1863-1937).

Promotor (=  pr.): ks. prof. W. Hryniewicz OMI.
Recenzenci (=  rc.): bp doc. J. Anchimiuk (ChAT), bp prof. A. Nossol. 
Mps. Biblioteka Główna KUL (=  BGKUL), 314 ss.;
2. 1987-01-12: Ks. Krzysztof Staniecki, Posługiwanie Ludu Bożego według 

nowszej rosyjskiej teologii prawosławnej.
Pr.: ks. prof. W. Hryniewicz OMI.
Rc.: bp doc. J. Anchimiuk (ChAT), bp prof. A. Nossol.
Mps. BGKUL, 169 ss.;
3. 1987-04-02: Ks. Henryk Porwoł, Teologia Krzyża Sergiusza Bułgakowa. 
Pr.: ks. prof. W. Hryniewicz OMI.
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Rc.: bp doc. J. Anchimiuk (ChAT), bp prof. A. Nossol.
Mps. BGKUL, 278 ss.;
4. 1989-06-08: Ks. Henryk Eliasz,,.Jedność przed nami”. Studium ekumenicz

ne na temat możliwości polskiej recepcji uzgodnienia katolicko-luterańskiego 
z roku 1984.

Pr.: ks. prof. S. C. Napiórkowski OFM Conv.
Rc.: ks. prof. J. Gryniakow (ChAT), bp prof. A. Nossol.
Mps. BGKUL, 268 ss.;
5. 1990-04-24: Ks. Piotr Jóźwiak, Działalność ekumeniczna Episkopatu Polski 

po II  wojnie światowej.
Pr.: ks. prof. S. Nagy SCJ.
Rc.: bp prof. E. Ozorowski (ATK), bp prof. A. Nossol.
Mps. BGKUL, LXI +  243 ss.;
6. 1993-06-18: Dariusz M. Cupiał, Ruch Światło-Życie w służbie jedności 

chrześcijan. Próba teologicznej oceny.
Pr.: ks. prof. S. C. Napiórkowski.
Rc.: bp prof. E. Ozorowski (ATK), ks. prof. A. L. Szafrański.
Mps. BGKUL, XVI+  200 +  60 ss..

IV. SYMPOZJA, SEMINARIA DYSKUSYJNE I WYKŁADY PUBLICZNE

Wymownym wyrazem działalności naukowo-badawczej są różnego rodzaju 
sympozja, seminaria dyskusyjne, wykłady publiczne. Świadczą one o aktywności 
oraz żywotności danej placówki naukowej, dynamice jej działalności, a także 
przyczyniają się znacznie do jej twórczego i pozytywnego oddziaływania. Na 
polu chrześcijańskiej ekumenii jest to szczególnie ważne. IE był organizatorem 
(względnie współorganizatorem) kilku krajowych i międzynarodowych sym
pozjów naukowych (w tym trzech międzyuczelnianych i międzywyznaniowych, 
zorganizowanych wspólnie z Chrześcijańską Akademią Teologiczną i Akademią 
Teologii Katolickiej w Warszawie), otwartych seminariów dyskusyjnych oraz 
jednego cyklu wykładów publicznych.

1. Krajowe i międzynarodowe sympozja naukowe:

1. „W 500-lecie urodzin M. Lutra, 1483-1983” (19.11.1983 -  Wyższe 
Seminarium Duchowne w Białymstoku; 7.12.1983 — KUL);

2. „Dekret o ekumenizmie po 20 latach” (20-21.11.1984 — KUL);
3. „Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. Dokument z Limy z 1982 

r.” (17.01.1985 -  KUL);
4. „Apostołowie i Nauczyciele Słowian. W 1100 rocznicę śmierci św. 

Metodego” (29.10.1985 -  KUL);
5. „Polska-Szwajcaria: doświadczenia ekumeniczne” . Piąte sympozjum eku

meniczne przedstawicieli Kościołów Szwajcarii i Polski (13-16.10.1987 — Nada
rzyn k. Warszawy);

6. „Teologia i kultura chrześcijańska Dawnej Rusi z perspektywy minionych 
wieków” (8-10.03.1988 -  KUL);

7. „Unia Brzeska w refleksji historyczno-teologicznej” (7-9.11.1989 — Diece
zjalny Instytut Teologiczno-Pastoralny =  DIT-P w Opolu, filia KUL);

8. „Kościoły chrześcijańskie w Europie narodów” (6-7.12.1991 — DIT-P 
w Opolu);
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9. „Eklezjologia Unii Brzeskiej. Próba relektury ekumenicznej” (4-6.05. 1992
— DIT-P w Opolu);

10. „Religia i naród” . Szóste sympozjum polsko-szwajcarskie (28-30.09.1992
— DIT-P w Opolu);

11. „Dialog Kościołów a tożsamość wyznaniowa” . Międzynarodowe sym
pozjum z okazji 10-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL (8-9.11.1993 — KUL).

2. Międzyuczelniane i międzywyznaniowe sympozja ekumeniczne:

1. „Jedność Kościołów — jedność Europy” (17.04.1991 — ChAT);
2. „Ekumenia dzisiaj — nasze trudności i zadania” (14.05.1992 — ChAT);
3. „Kościoły chrześcijańskie a służba społeczeństwu” (24.05.1993 — ChAT).

3. Otwarte seminaria dyskusyjne:

1. „Stan dialogu katolicko-prawosławnego” (21.10 i 9.12.1983 — KUL);
2. „Trynitarny wymiar Kościoła i Eucharystii w świetle dialogu katolic

ko-prawosławnego” (30.03.1984 — KUL);
3. „Teologia Krzyża w perspektywie ekumenicznej” (24.01 i 6.04.1984

-  KUL);
4. „Dialog czy dwa monologi? Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu 

katolicko-prawosławnym” (14.12.1984 — KUL);
5. „Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. Znaczenie Dokumentu 

z Limy” (17.01.1985):
„Zjednoczeni w chrzcie, rozdzieleni w Eucharystii?” (sesja przedpołudniowa); 
„Ku wzajemnemu uznaniu posługiwań” (sesja popołudniowa);
6. „Dylematy ekumenii poszukującej uzgodnień i zbieżności” (22.01.1988

-  KUL);
7. „W zmaganiu o lepsze oblicze Kościoła. (Bp F. Hodur: 1866-1953, Prof. F. 

Heiler: 1892-1967)” (23.01.1992 -  KUL);
8. „Religijne inspiracje poematu AKSION ESTI O. Elitisa” (26.03 i 2.04.1992

-  KUL);
9. „Kobieta w Kościele. Ekumeniczne punkty widzenia” (21.01.1993

-  KUL).

4. Wykłady publiczne:

1. Cykl wykładów publicznych na temat: „Eucharystia w dialogu ekumenicz
nym” (12-16.01.1987 -  KUL).

V. PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Instytut Ekumeniczny opublikował cały szereg różnorodnych artykułów, 
sprawozdań, tłumaczeń, wywiadów, notek informacyjnych, recenzji... (w tym 
także w językach obcych) o charakterze ekumenicznym. Przygotował pierwszy 
samodzielny numer ekumeniczny „Roczników Teologicznych KUL” (Nr 7: 
Teologia ekumeniczna) na rok 1993 i systematycznie będzie przygotowywał 
kolejne; Komitet Redakcyjny tego „Rocznika” stanowią: Wacław Hryniewicz 
OMI, ks. Stanisław Józef Koza (sekretarz), Stanisław Celestyn Napiórkowski 
OFM Conv, bp Alfons Nossol.



INSTYTUT EKUMENICZNY KUL 117

Wśród publikacji IE na specjalną uwagę zasługują publikacje książkowe. 
Instytut redaguje dwie własne serie książkowe; obie w tym samym składzie 
redakcyjnym (Bp Alfons Nossol, Wacław Hryniewicz OMI, Stanisław Celestyn 
Napiórkowski OFM Conv) i w tym samym wydawnictwie (Redakcja Wydaw
nictw KUL). Dotychczas ukazały się następujące pozycje książkowe w obu 
seriach oraz poza nią.

1. Seria wydawnicza „TEOLOGIA W DIALOGU”:

1. S. C. Napiórkowski, Wszyscy pod jednym Chrystusem. Ogólnokościelny 
dialog katolicko-luterański. Część 1: lata 1965-1981. Lublin 1985;

2. W. Hryniewicz, L. Górka (red.), Recepcja — nowe zadanie ekumenizmu. 
Lublin 1985;

3. S. C. Napiórkowski, Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny. 
Lublin 1988.

4. W. Hryniewicz, S. J. Koza (red.), Chrzest, Eucharystia, posługiwanie 
duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze. Lublin 1989;

5. W. Hryniewicz, P. Jaskóła (red.), Święta tajemnica jedności. Dekret 
o ekumenizmie po dwudziestu latach. Lublin 1988;

6. J. S. Gajek, L. Górka (red.), Cyryl i Metody. Apostołowie i Nauczyciele 
Słowian. Studia i dokumenty. Część 1: Studia. Część 2: Dokumenty. Lublin 1991.

2. Seria wydawnicza 
„JEDEN PAN, JEDNA WIARA.

STUDIA I ROZPRAWY INSTYTUTU EKUMENICZNEGO KUL”:

1. P. Jaskóła, Bóg dla nas. Ekumeniczno-dogmatyczne studium chrystologii 
Johna Arthura Thomasa Robinsona, Lublin 1986.

2. S. J. Koza, Ewangelijna katolickość. Zarys porównawczej eklezjologii 
Friedricha Heilera, Lublin 1987.

3. S. Janusz, Człowiek ocalony. Tajemnica odkupienia w antropologicznej 
interpretacji Wiktora Iwanowicza Niesmiełowa, Lublin 1990.

3. Pozaseryjne publikacje książkowe:

1. A. Nossol, Teologia bliższa życiu. Wpływ teologii na egzystencję 
chrześcijańską, Opole 1984.

2. A. Nossol, Der Mensch braucht Theologie. Ansätze zu einer lebensnahen 
Glaubensreflexion, Einsiedeln 1986.

3. L. Górka, W. Hryniewicz (red.), Eucharystia i posłannictwo. Wieczerza 
Pańska w dialogu chrześcijan. Warszawa 1987.

4. S. C. Napiórkowski, Matka mojego Pana (problemy — poszukiwania 
— perspektywy), Opole 1988.

5. J. S. Gajek, W. Hryniewicz (red.), Chrystus zwyciężył. Wokół Chrztu Rusi 
Kijowskiej, Warszawa 1989.

6. W. Hryniewicz, Chrystus naszą Paschą. Zarys chrześcijańskiej teologii 
paschalnej — t. 1. Lublin 1982.

7. W. Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii 
paschalnej — t. 2, Lublin 1987.
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8. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. 
Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej — t. 3. Lublin 1991.

9. W. Hryniewicz, Bóg naszej nadziei. Szkice teologiczno-ekumeniczne. t. 1. 
Opole 1989.

10. W. Hryniewicz, Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii lęku do 
eschatologii nadziei, Warszawa 1989.

11. P. Jaskóła, Chrześcijańska nauka o Bogu. Skrypt dla studentów III roku, 
Opole 1990.

12. A. Nossol, Gelebte Theologie heute. Skizzen zur postkonziliären Glaubens
wissenschaft. Opole 1992.

13. P. Jaskóła, H. J. Sobeczko (red.), Kościoły chrześcijańskie w Europie 
narodów. Materiały sympozjum ekumenicznego zorganizowanego w Opolu 
w dniach 6-7.XII.1991 przez Instytut Ekumeniczny KUL oraz Instytut Teologi- 
czno-Pastoralny Filii KUL w Opolu, Opole 1992.

14. S. C. Napiórkowski, K. Klauza (red.), Nadzieja — możliwość czy pewność 
powszechnego zbawienia? Dyskusja teologów dogmatyków nad książką ks. W. 
Hryniewicza O M I „Nadzieja zbawienia dla wszystkich”. Lublin 1992.

15. P. Jaskóła (red.), Veritati et caritati. W służbie teologii i pojednania. Prace 
dedykowane Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi z okazji sześćdziesiątej 
rocznicy urodzin i piętnastolecia święceń biskupich, Opole 1992.

16. W. Hryniewicz, Kościoły siostrzane. Dialog katolicko-prawosławny 
1980-1991, Warszawa 1993.

17. W. Hryniewicz, Staroruska teologia paschalna w świetle pism św. Cyryla 
Turowskiego (X II w.), Warszawa 1993.

18. W. Hryniewicz (przekład z j. cerkiewnosłowiańskiego i komentarz.) Św. 
Cyryl Turowski (X II w.). Homilie paschalne, Opole 1993.

19. H. Sobeczko, P. Jaskóła, R. Pierskała (red.), Religion und Nation. 
Materiały polsko-szwajcarskiego sympozjum ekumenicznego zorganizowanego 
w Opolu w dniach 28-30.IX.1992 przez Instytut Ekumeniczny KUL, Instytut 
Teologiczno-Pastoralny, Filię KUL w Opolu, Polską Radę Ekumeniczną oraz 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz, Opole 1993.

W celu dopełnienia pozaseryjnych publikacji ekumenicznych warto od
notować jeszcze cztery pozycje; książkę i rodzaj skryptu, które ukazały się 
w ostatnich miesiącach istnienia Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej 
a przed samym rozpoczęciem oficjalnej działalności przez Instytut Ekumeniczny, 
oraz dwie broszury:

(20) S. C. Napiórkowski (wyd.), Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego 
na temat ekumenizmu, Lublin 1982. (faktycznie druk ukończono dopiero 
w czerwcu 1983).

(21) S. C. Napiórkowski, S. J. Koza, P. Jaskóła, Na drogach do jedności. 
Pomoce do studium ekumenizmu, Lublin 1983.

(22) J. S. Gajek, Powszechna Cerkiew Bogurodzicy. Nowy fenomen na 
rosyjskiej scenie religijnej, Lublin 1993.

(23) S. C. Napiórkowski (red. nie zaznaczono), Jeden chrzest. Podkomisja 
Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu do Spraw Ekumeni
zmu. Warszawa — Niepokalanów 1993.

VI. EKUMENIZM DUCHOWY

Instytut Ekumeniczny jest placówką naukową. Nie znaczy to wszakże wcale, 
aby koncentrując się na pracy z natury czysto naukowej i działalności
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praktycznej zapominał o duchowym wymiarze ekumenizmu — o tym, że 
nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami 
o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego (DE nr 8). 
Praktycznym wyrazem świadomości IE o konieczności wiązania wszelkiej 
teoretycznej pracy ekumenicznej z jej wymiarem modlitewno-duchowym jest 
trwała pielęgnacja pewnych i sprawdzonych tradycji liturgicznych.

Instytut — z tych to właśnie motywów — regularnie organizuje tradycyjny 
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) 
w kościele akademickim KUL. Zabiega również o to, aby uczestniczyli w nim 
aktywnie z posługą przepowiadania Słowa Bożego także i bracia z innych 
Kościołów chrześcijańskich. Ta forma ekumenicznej modlitwy IE traktowana 
jest jako ubogacenie tegoż Tygodnia, który — o charakterze ogólnomiejskim 
— organizowany jest w wybranych ośrodkach kultu chrześcijańskiego miasta 
Lublina.

W tym też duchu IE kontynuuje — zapoczątkowaną w 1980 r. przez Sekcję 
Teologii Porównawczej i Ekumenicznej — tradycję tzw. „śród ekumenicznych”; 
sprawowanie podczas roku akademickiego południowej (w pierwszych latach 
wieczornej) Eucharystii w kościele uniwersyteckim o jednoznacznej wymowie 
ekumenicznej. Tradycja ta jest próbą rozszerzenia styczniowego Tygodnia 
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan na cały rok akademicki w duchu 
specjalnego kalendarza modlitwy wstawienniczej za poszczególne kraje świata, 
który został opracowany i opublikowany w 1978 r. przez Światową Radę 
Kościołów (wyd. pierwotne: „For All God’s People. Ecumenical Prayer Cycle” . 
Geneva 1978; wyd. nowe: „With All God’s People. The New Ecumenical Prayer 
Cycle” . Geneva 1989).

Stanisław J. Koza

WYKŁAD GOŚCINNY LUTERAŃSKIEGO TEOLOGA
18 listopada 1993

Ukazanie się nowego katechizmu Kościoła Rzymskokatolickiego jest dla 
współczesnego dialogu ekumenicznego faktem o niezwykle doniosłym znacze
niu. Sam papież Jan Paweł II w konstytucji apostolskiej z 11 października 1992 r. 
„Fidel depositum” promulgującej tenże dokument przypisuje mu duży walor 
ekumeniczny. Nie dziwi więc fakt, iż dokument tak znaczącej rangi odbił się 
szerokim echem w całym świecie chrześcijańskim, pociągając za sobą konkretne 
reperkusje dla współczesnego ekumenizmu.

W tym właśnie kontekście należy widzieć wykład ks. dra Huberta Kirchnera, 
luterańskiego teologa związanego z niemieckim Instytutem Badań Konfesyjnych 
w Bensheim. Organizatorem wykładu oraz dyskusji (jak się później okazało 
mającej twórczy charakter, choć nie pozbawionej także elementów krytycz- 
no-polemicznych) był Instytut Ekumeniczny KUL-u. Całość spotkania prowa
dził ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI, zastępca kierownika Instytutu, który 
równocześnie pełnił też (wraz z ks. dr. Stanisławem Józefem Kozą) funkcję 
tłumacza na język polski (podczas zaś dyskusji z kolei na język niemiecki).
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Ks. dr Kirchner zastrzegł się na samym początku, że w przypadku podjęcia 
próby oceny tak obszernego dzieła, jakim jest bez wątpienia Katechizm, zawsze 
istnieje groźba niebezpiecznego uogólniania. Jednakże dostrzegając doniosłość 
dla całego chrześcijaństwa tego wydarzenia, jakim jest z kolei to dzieło dla całego 
Kościoła Rzymskokatolickiego i nie roszcząc sobie pretensji do ostatecznych 
rozstrzygnięć, prelegent — jak sam stwierdził — czuł się niejako zobligowany do 
tego, by jako luterański duchowny i teolog, pod adresem „Katechizmu Kościoła 
Katolickiego” postawić pewne pytania, jakie nasunęły się mu w trakcie lektury 
tego bardzo obszernego dokumentu. Stąd też swój referat zatytuował 
następująco: „Ewangelickie i ekumeniczne zapytania wobec Katolickiego 
Światowego Katechizmu” (’’Evangelische und ökumenische Anfragen an den 
katholischen Weltkatechismus”).

1. Kilka uwag wstępnych nt. Katechizmu

Ks. dr Kirchner już na wstępie swego wykładu zauważył, iż Katechizm jest 
kierowany w pierwszym rzędzie do biskupów, teologów i katechetów, co jego 
zdaniem stanowi istotne kryterium hermeneutyczne przy analizie tegoż doku
mentu. Dopiero w drugim rzędzie jest on skierowany do wszystkich wiernych. 
Zdaniem luterańskiego teologa dokument ten winien być postrzegany jako 
pewne i bezpieczne odniesienie przy wszelkiego rodzaju wysiłkach teologicznych 
podejmowanych przez katolickich teologów. Sama próba określenia przez 
Kościół rzymskokatolicki swojej samoświadomości w tymże Katechizmie, 
widziana w kontekście przemian dziejowych i powszechnego dzisiaj rozchwiania 
wartości, wydaje się być, jego zdaniem, dość odważnym przedsięwzięciem. 
Ponieważ zaś ów kontekst jest wspólny dla wielu Kościołów chrześcijańskich, 
stąd też dr Kirchner dostrzega również swój Kościół w poszerzonym kręgu 
adresatów Katolickiego Katechizmu. Ponadto, zdaniem prelegenta, dokument 
ten jest jednocześnie zachętą do przemyślenia pytania o własną tożsamość; 
z drugiej zaś strony do zatroskania o podstawowy konsens wiary w perspektywie 
całego chrześcijaństwa. Dlatego też pewne pytania stawiane przez inne Kościoły 
pod adresem tegoż dokumentu mają swoje uprawomocnienie, tym bardziej iż 
— jak zauważa sam Katechizm — ma on być oparciem dla współczesnej 
ekumenii.

W dalszej części swojego referatu protestancki teolog podkreślił, że zgodnie 
z tak sformułowanym tematem nie zamierza zatrzymywać się na samej 
strukturze, języku czy pedagogicznej wartości tego dokumentu. Chciałby 
natomiast postawić pewne „ewangelickie pytania” pod adresem Katechizmu, 
gdyż samo stawianie pytań niejako przynależy do rzeczywistości ekumenicznej. 
Ks. dr Kirchner sformułował więc trzy zasadnicze pytania pod adresem 
dokumentu Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.

2. Główne „pytania” wykładu

Pierwsze z nich brzmiało następująco: Czy Katechizm w swojej naukowej 
hermeneutyce jest zorientowany wyraźnie biblijnie? Powołując się tutaj na 
stanowisko rzymskokatolickiego teologa Otto Hermanna Pescha (Uniwersytet 
w Hamburgu), który z pozycji katolickiej prześledził sposób biblijnej argumen
tacji przeprowadzanej w Katechizmie, nasz prelegent zauważył, iż jego zdaniem, 
z pozycji protestanckiej sposób ten pozostawia tym bardziej wiele do życzenia.
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W oczach wielu teologów protestanckich bowiem Biblia została potraktowana 
w nowym Katechizmie katolickim wręcz narzędziowo; sposób argumentacji 
biblijnej stosowany w tymże dokumencie — ich zdaniem — nie uwzględnia 
postępu, jaki dokonał się w biblistyce w ciągu ostatnich lat. Gość przytoczył tutaj 
dość sarkastyczną wypowiedź wspomnianego wyżej O. H. Pescha, że dla ludzi 
zorientowanych w naukach biblijnych lektura Katechizmu jest prawdziwą drogą 
cierpienia.

Pytanie drugie zostało sformułowane w sposób następujący: Czy Katechizm 
pojmuje II  Sobór Watykański w ten sam sposób, w jaki on sam siebie pojmował? 
Prelegent dostrzegając bowiem bardzo liczne odniesienia do myśli soborowej 
zauważył, że konkretne tematy, które były wręcz niejako ideami przewodnimi 
Vaticanum II, zostały przez Katechizm potraktowane w sposób wręcz marginal
ny. Wiele z tych idei nie tylko nie zostało rozwiniętych w owym dokumencie, lecz 
nawet doznało, w jego ujęciu, swoistego regresu. Ks. dr Kirchner na potwier
dzenie swej opinii przytoczył tutaj kategorię Ludu Bożego, tak mocno akcen
towaną przez Sobór a przez Katechizm jakby niedocenianą, przy jednoczesnym 
silnym wyakcentowaniu kategorii Mistycznego Ciała Chrystusa. Ma to według 
niego konkretne implikacje pastoralne w postaci niedoceniania np. znaczenia 
ruchów synodalnych w konkretnych społecznościach eklezjalnych.

Wreszcie pytanie trzecie dotyczyło stricte ekumenicznego znaczenia Katechiz
mu i brzmiało: Czy Katechizm wychodzi naprzeciw współczesnej sytuacji na polu 
ekumenicznym? Próba odpowiedzi na to pytanie — zdaniem luterańskiego 
teologa z Berlina — daje raczej wyniki negatywne. Prelegent starając się 
potwierdzić swoją tezę mówił, iż po lekturze tekstu Katechizmu odczuwał pewien 
niedosyt powodowany brakiem — jego zdaniem — niektórych istotnych pojęć 
ekumenicznych, jak np.: jedność i różnorodność czy wielość. Ponadto uważa on, 
iż Katechizm w dalszym ciągu akcentuje rozróżnienia w samym nazewnictwie 
między Kościołami a Wspólnotami chrześcijańskimi w odniesieniu do 
całokształtu dziedzictwa Reformacji, przy jednocześnie innym podejściu do 
Kościołów Wschodnich. Dodatkowym brakiem Katechizmu jest, w jego opinii, 
fakt niedoceniania konkretnych struktur i dorobku dialogów ekumenicznych.

Dodatkowym mankamentem tegoż dokumentu, jest zdaniem ks. Kirchnera, 
fakt zbyt pobieżnego potraktowania niektórych palących problemów, poprzez 
które Kościół jest niejako postrzegany na Zachodzie. Chodzi tutaj zwłaszcza 
o problem roli i zadania kobiety w Kościele, celibatu kapłańskiego czy wreszcie 
sprawy autorytetu eklezjalnego. Podsumowując swoje wystąpienie teolog z be
rlińskiej filii Instytutu w Bensheim powiedział, iż on jako luteranin po lekturze 
Katechizmu Kościoła Katolickiego czuje pewien niedosyt, aczkolwiek nie 
przekreśla samego dorobku i wkładu, jaki on ze sobą wnosi w jakże skom
plikowaną sytuację współczesnego świata.

3. Dyskusja

Po referacie miała miejsce dyskusja, w której czynny udział brali zarówno 
profesorowie, jak i niektórzy z obecnych na tym spotkaniu studentów. Dysku
tanci starali się ustosunkować do tych dość krytycznych wypowiedzi prelegenta 
pod adresem Katechizmu. Zgodnie podkreślano, że jest on dokumentem sui 
generis wymagającym dalszych pogłębionych badań i teologicznych inter
pretacji, a nade wszystko domaga się wręcz swoich praktycznych aplikacji 
uwzględniających kontekstualność konkretnych wspólnot eklezjalnych. Nie 
będziemy szczegółowo wnikać w bliższe i mniej znaczące szczegóły tej dyskusji.
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Przytoczymy tylko dwa najbardziej znaczące głosy dyskusyjne.
Ks. dr Leonard Górka SVD podkreślił w odpowiedzi na wątpliwości 

prelegenta, iż dogmatyczno-normatywny sposób ujęcia konkretnych prawd 
wiary i zagadnień moralnych może stanowić pewne zagrożenie dla dalszych 
badań teologicznych, że intencją twórców Katechizmu nie było z pewnością 
stawianie pewnych „barier” myśli teologicznej, lecz ujawnienie przez Kościół 
katolicki swojej samoświadomości i konkretne ustosunkowanie się do wielu 
nowych zagadnień, jakie niesie ze sobą złożona sytuacja współczesnego świata. 
Droga do nowych, twórczych, poszukiwań stoi przed teologami dalej otworem. 
W tym też kontekście należy widzieć wypowiedź ks. prof. Stanisława Celestyna 
Napiórkowskiego, który w przeciwieństwie do teologa luterańskiego dostrzegł 
w nauce Katechizmu konkretne rozwinięcia twórczej myśli II Soboru Waty
kańskiego (np. w dziedzinie mariologii). Ponadto zauważył, iż sam fakt wydania 
takiego dzieła, które syntetyzowałoby niejako tradycyjny — w tym dobrym 
znaczeniu — dorobek dotychczasowej katolickiej myśli teologicznej, jest od
powiedzią na potrzeby wielu ludzi, którzy nawet z psychologicznego punktu 
widzenia potrzebują pewnego oparcia czy gruntu. Katechizm należy widzieć, jego 
zdaniem, jako katolicką próbę pewnego teologicznego patrzenia ku centrum, co 
po posoborowym ruchu w teologii od centrum i uwzględnieniu zatracania przez 
współczesnego człowieka prawdziwej skali wartości, wydaje się być niemal 
historyczną koniecznością.

Podsumowując należy stwierdzić, iż spotkanie to dało nam, katolikom, 
możliwość poznania innego spojrzenia (niejako od zewnątrz) na nowy Kate
chizm. Jednakże wydaje się, iż pomimo tak ostrożnie (a równocześnie ekumeni
cznie) sformułowanego tematu, sam luterański prelegent nie ustrzegł się 
akcentów wyraźnie polemicznych. Z pewnością nie jest on też wyrazicielem 
opinii wszystkich teologów protestanckich. Natomiast godna pochwały jest 
sama szybkość reakcji strony luterańskiej na to wydarzenie, jakim jest nowy 
Katechizm Kościoła Rzymskokatolickiego.

Roman Małecki



S Y L W E T K I

KS. JAN HAUSE -  W 60 ROCZNICĘ URODZIN

Przed pięcioma laty w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego” wyznał, że 
ekumenizm jest jego powołaniem, darem otrzymanym od Boga. Duchowny 
luterański ks. Jan Hause jest klasycznym przykładem człowieka, który przez 
kilkadziesiąt lat oddając się całym sercem bezinteresownie działalności ekumeni
cznej nie doczekał się żadnych zaszczytów i wyróżnień, a z powodu swego 
zaangażowania na rzecz jedności spotykał się nieraz z niezrozumieniem nawet 
wśród swoich współwyznawców. Cieszył się za to (i cieszy) wielkim szacunkiem 
wśród chrześcijan z innych Kościołów, w tym także katolików, jako że bierze 
często udział w inicjatywach, modlitwach i uroczystościach ekumenicznych 
organizowanych przez Kościół rzymskokatolicki. Dopiero niedawno 
działalność ekumeniczna ks. Hausego została doceniona na szerszym forum. 
Został wybrany przewodniczącym nowo powstałego Oddziału Warszawskiego 
Polskiej Rady Ekumenicznej, a parafia ewangelicko-augsburska św. Trójcy 
w Warszawie z okazji 60 rocznicy urodzin urządziła ks. Hausemu uroczystość 
jubileuszową w ekumenicznym, rzecz jasna, gronie.

Ks. Jan Hause urodził się 8 lutego 1934 r. w Krakowie i tam mieszkał 
z rodzicami aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Pochodzi z rodziny 
o silnych polskich tradycjach patriotycznych. Jego ojciec, ks. Paweł Hause, był 
kapelanem Wojska Polskiego w randze majora. We wrześniu 1939 r. wraz 
z wycofującymi się oddziałami WP przedostał się do Rumunii, gdzie został 
internowany przez tamtejsze władze i wydany Niemcom. Przebywał kolejno 
w oflagach w Dorsten, Neunbrandenburg i Grossborn. Dwukrotnie wysyłano go 
do obozu karnego w Lubece za przenoszenie listów z obozu do obozu 
z pominięciem cenzury. Ks. Paweł Hause przeżył okupację i wrócił do Polski, ale 
wskutek przeżyć wojennych szybko zapadł na zdrowiu i zmarł 23 lutego 1946 r.

Natomiast kilkuletni Jan Hause wraz z matką i bratem został ewakuowany 
z rodzinami wojskowych do miejscowości Brody, na dawnych polskich Kresach. 
Spod Lwowa rodzinę Hausów zesłano na Syberię. W nieludzkich warunkach, 
gdy głód dziesiątkował ludzi, matka ks. Jana pilnowała, aby jej syn i koledzy nie 
zapomnieli języka polskiego, bo zaczęli się już przyzwyczajać do mówienia po 
rosyjsku. Ks. Hause wspominał po latach, jak to na widok zbliżającej się pani 
pastorowej jego koledzy mówili: „Uwaga, idzie pani Hausowa. Mówmy po 
polsku” . Janowi wraz z matką udało się przeżyć zsyłkę i w 1946 wrócili do Polski 
— pastor Hause zmarł dwa tygodnie przed ich powrotem z Syberii, a brat Jana, 
powołany do I Dywizji Wojska Polskiego, już w 1943 r. zginął na terenie ZSRR.

Jan Hause w 1953 r. ukończył szkołę średnią i zrobił maturę. W latach 
1954-1956 odbył zasadniczą służbę wojskową. W latach 1957-1961 studiował
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w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a nauka w tej uczelni miała 
zasadnicze znaczenie dla ukształtowania się jego postawy ekumenicznej. Atmo
sfera panująca w ChAT, uczelni przygotowującej kadry duchowieństwa dla 
Kościołów trzech nurtów chrześcijaństwa: prawosławia, protestantyzmu i staro- 
katolicyzmu, sprzyjała nawiązywaniu przyjaźni między studentami różnych 
wyznań, co potem owocowało we współpracy ekumenicznej. Z tą uczelnią ks. 
Hause związany jest do chwili obecnej jako dyrektor biblioteki ChAT. W latach 
1972-1974 uczęszczał on na Studium Bibliotekarstwa Informacji Naukowej 
i Technicznej przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Po ordynacji w 1961 r. na duchownego Kościoła ewangelicko-augsburskiego, 
młody pastor został skierowany jako wikariusz do rodzinnej parafii w Krakowie, 
gdzie proboszczem był ks. Karol Bronisław Kubisz, człowiek całym sercem 
oddany ekumenii, kontaktujący się również z rzymskimi katolikami, a wśród 
nich z kard. Karolem Wojtyłą, obecnym papieżem. Ks. Jan Hause, pracując 
w diasporze, często odwiedzał również katolików, zarówno w rodzinach 
mieszanych wyznaniowo, jak i innych. Był to czas sprzyjający tego typu 
kontaktom, gdyż trwał właśnie Sobór Watykański II, który włączył Kościół 
rzymskokatolicki w nurt dialogu i wielu katolikom otworzył oczy na ekumenizm. 
Ks. Jan brał udział w spotkaniach na forum Klubu Inteligencji Katolickiej, 
kontaktował się z księżmi i świeckimi z innych Kościołów. Bardziej ożywioną 
działalność ekumeniczną prowadził w latach 1967-1974, gdy był administ
ratorem trzech parafii luterańskich: w Radomiu, Kielcach i Lublinie. Zetknął się 
wówczas z działaczami ekumenicznymi Kościołów należących do Polskiej Rady 
Ekumenicznej oraz z duchowieństwem katolickim. Szczególnie owocna 
współpraca miała miejsce w Lublinie, gdzie nawiązał m.in. kontakty z s. 
Stanisławą Andronowską, szarytką i klerykami z Seminarium Duchownego 
Księży Marianów. Od 1983 r., kiedy powstał Instytut Ekumeniczny na KUL, ks. 
Hause, mieszkając już od dawna w Warszawie, utrzymywał kontakty z tą 
placówką.

Ks. Hause jest swego rodzaju instytucją, pełniącą rolę „pogotowia ekumeni
cznego” . Nie odmawia, gdy zaprasza się go w ostatniej chwili, albo gdy 
przychodzi mu kogoś zastąpić. Nie jest ekumenistą „od święta” , ale na codzień 
służy sprawie jedności. W ciągu kilkudziesięciu lat wygłosił setki kazań podczas 
nabożeństw ekumenicznych w świątyniach różnych wyznań, uczestniczył w nie
zliczonej liczbie spotkań i uroczystości ekumenicznych. Ma wielkie zasługi dla 
zbliżenia ewangelików z katolikami, choć nie brał dotychczas udziału w ekume
nicznych pracach teologów, ani w oficjalnych rozmowach pomiędzy Kościołami. 
Cała jego działalność wskazuje, że nie mniej ważna jest praca na niższych 
szczeblach, choć nie rzucająca się w oczy, nie tak spektakularna i nie trafiająca na 
pierwsze strony prasy wyznaniowej. Ks. Jan wie, jak ważne są dla przełamywania 
barier i zbliżenia osobiste kontakty. Dlatego tak chętnie spotyka się z katolickimi 
seminarzystami, z katolicką młodzieżą, m.in. w Kodniu na Podlasiu, bierze 
aktywny udział w rekolekcjach dla księży w Laskach pod Warszawą. Kiedy 
przemawia, czyni to zgodnie z ewangeliczną zasadą: „Niech wasza mowa będzie: 
tak, tak, nie, nie” , gdyż uważa, że ekumenizm nie polega na prawieniu sobie 
komplementów, lecz wymaga mówienia prawdy, choćby nawet była ona niemiła.

Jest ekumenistą wypróbowanym, dlatego został wybrany przewodniczącym 
Oddziału Warszawskiego PRE. Ks. Jan Hause ma dwóch synów, jeden z nich jest 
także duchownym Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Grzegorz Polak
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Z zagranicy

— W dniach 5-10 lipca odbyło się w Sondenborg (Dania) siódme spotkanie 
Komisji Luterańsko-Prawosławnej. Kontynuowano pracę nad tematem: „Auto
rytet Kościoła i autorytet w Kościele” ze szczególnym uwzględnieniem soborów. 
Opracowano wspólną deklarację pt. „ Sobory ekumeniczne a autorytet Kościoła 
i autorytet w Kościele” . Jest ona pierwszym krokiem do większej wspólnej 
deklaracji na temat autorytetu. Ustalono, że podczas następnego spotkania 
w 1995 r. przedmiotem dyskusji będzie luterańskie i prawosławne rozumienie 
zbawienia w świetle soborów ekumenicznych.

— Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów podczas swego zgromadze
nia dorocznego w Hajfie (Izrael) w dniach 11-15 lipca skrytykowała ostro 
przygotowania do najbliższego Światowego Dnia Modlitwy Kobiet. Delegaci 
z 25 państw zwrócili uwagę, że przygotowany przez kobiety palestyńskie projekt 
obchodów dnia modlitwy jest szkodliwy dla właściwej sprawy pokoju i pojednania. 
W przygotowanym tekście fragmenty Męki Pańskiej z Ewangelii porównuje się 
z cierpieniami Palestyńczyków. Rada stwierdza w oświadczeniu, że jest rzeczą 
godną ubolewania, że projekt modlitw nie wyraża współczucia i solidarności ze 
wszystkimi, którzy cierpią w konfliktach Bliskiego Wschodu. Manipulowanie 
tekstami biblijnymi i jednostronne wypowiedzi w sprawie cierpienia Pales
tyńczyków ożywiają antyżydowską tradycję teologiczną. Żydzi zostają przed
stawieni w negatywny i wrogi sposób, zwłaszcza na tle Męki Pańskiej. Ta tradycja 
miała w przeszłości negatywne skutki dla Żydów — czytamy w deklaracji Rady.

— W wywiadzie dla włoskiego dziennika katolickiego „ Awenire” (połowa 
lipca) przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan kard. Edward 
Cassidy porównał poszczególne etapy dialogu ekumenicznego do wyprawy górskiej. 
Pierwszy odcinek pokonuje się łatwo, gdyż polega na usuwaniu nieporozumień. Ale 
im bliżej szczytu, tym trudniejsza i mozolniejsza staje się droga. Kardynał 
wypowiedział się z zadowoleniem o wynikach ostatniego (17-23 czerwca) spotkania 
katolicko-prawosławnego w Libanie; było ono możliwe po trzyletniej przerwie 
spowodowanej nieporozumieniami w sprawie tzw. kwestii unickiej. Cassidy odrzucił 
zarzut, jakoby pod pontyfikatem Jana Pawła II ekumenizm nie poczynił żadnych 
postępów. W kontekście tym wspomniał o piśmie papieża do biskupów europejskich 
z maja 1991 r., w którym papież potwierdził zobowiązanie Kościoła katolickiego 
wobec ekumenizmu oraz o wytycznych zawartych w całkiem nadzwyczajnym 
dokumencie „ Pro Russia”. W dokumencie tym Kościół katolicki zobowiązuje się,
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że zrezygnuje z działań, które zmierzałyby do pozyskiwania wierzących na terenie 
Rosji. Zdaniem kardynała, poprawiły się też stosunki z Kościołami protestanckimi. 
Zwrócił on uwagę, że podróż papieża do krajów skandynawskich w 1989 r. była 
sukcesem. W Norwegii miejscowy Kościół luterański stawia dziś katolikom do 
dyspozycji swoje świątynie.

— Z inicjatywy Światowej Rady Kościołów w dniach 19-25 lipca odbyło się 
w Poczdamie (Niemcy) europejskie spotkanie chrześcijan z udziałem 180 osób 
z 27 krajów naszego kontynentu. Obrady toczyły się pod hasłem: Kto ma uszy, 
niechaj słucha, co Duch mówi do zborów (Ap 3, 22). Było to spotkanie nie 
zwierzchności kościelnych, lecz reprezentantów wspólnot lokalnych. Jego celem 
była wymiana poglądów nie tylko na temat życia religijno-kościelnego, lecz także 
sytuacji społeczno-politycznej w poszczególnych krajach Europy. Dużo uwagi 
poświęcono relacjom na temat sytuacji w krajach postkomunistycznych. W liście 
do parafii europejskich uczestnicy obrad mówią, że Europie zagrażają siły 
demoniczne. Siły te opisuje się jako nienawiść i przemoc wobec obcych, żądzę 
zysku i egoizm. Jednocześnie przypomina się, że upadłe systemy nie były wolne 
od tyranii. Dzisiejsza Europa — konkluduje list — jest Europą kryzysu i łaski. 
Europa stoi przed ogromnymi problemami, a my — piszą autorzy listu 
— możemy uczynić tylko niewiele, lecz z pomocą Ducha Bożego może to mieć 
znaczenie. W kontekście tym przypomina się słowa ap. Pawła: Pełnia mej mocy 
okazuje się w słabości (2 Kor 12,9).

— Katolicy i zielonoświątkowcy, którzy spotkali się w dniach 24-31 lipca na 
dialogu teologicznym w Paryżu, dyskutowali o „ ewangelizacji i sprawiedliwości 
społecznej” . Było to czwarte spotkanie w ramach czwartej fazy dialogu na 
płaszczyźnie światowej. Stwierdzono, że chociaż obie strony mają odmienne 
zapatrywania na wzajemną relację między strukturalną zmianą społeczną 
a ewangelizacją, to jednak zgadzają się, że walka o sprawiedliwość społeczną jest 
ważnym wyzwaniem naszych czasów.

— Zwierzchnik Kościoła Koptyjskiego w Egipcie Szenuda III ukończył 
3 sierpnia 70 lat. Jego oficjalny tytuł brzmi: „ papież Aleksandrii i patriarcha 
stolicy św. M arka” . Uchodzi on za 117 następcę św. Marka. Urodził się 
w prowincji Asiud w górnym Egipcie. Jego właściwa nazwisko brzmiało: Nasir 
Gayid Rafail in Abnoub. Studiował teologię, historię i archeologię. W 1954 r. 
wstąpił do klasztoru Deir-es-Suran w Wadi Natrun. Papież Cyryl VI, ówczesny 
zwierzchnik Kościoła, mianował go po święceniach kapłańskich w 1955 r. swoim 
prywatnym sekretarzem. W 1962 r. otrzymał święcenia biskupie. W 1971 r. 
Szenuda stanął na czele Kościoła. Dziesięć lat później prezydent Egiptu Anwar 
el-Sadat zesłał go do klasztoru Deir Anba Bishoy, gdzie przebywał do 1985 r. Po 
uwolnieniu odbył wizytację parafii koptyjskich na całym świecie. Od święceń 
biskupich angażuje się w dialogu ekumenicznym. W 1971 r. został delegatem 
swego Kościoła w konsultacjach prowadzonych w Wiedniu między teologami 
katolickimi a orientalno-prawosławnymi. Po objęciu najwyższej funkcji 
kościelnej nawiązał kontakty ekumeniczne z papieżem Pawłem VI i patriarchą 
prawosławnym Konstantynopola Atenagorasem I. VII Zgromadzenie Ogólne 
Światowej Rady Kościołów w Canberrze (1991) wybrało go w skład 8-osobowe- 
go Prezydium Rady.

— W Santiago de Compostela (Hiszpania) w dniach 3-14 sierpnia odbywała 
się Piąta Światowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Kościoła (w dziale 
„Śprawozdania i dokumenty” zamieszczamy sprawozdanie z obrad, dokumenty 
sekcji I i II oraz orędzie).

— Znany teolog katolicki, twórca tzw. teologii politycznej, Johann Baptist 
Metz, ukończył 5 sierpnia 65 lat. Uchodzi on za jednego z najwybitniejszych
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teologów katolickich epoki posoborowej. Wywarł wpływ na powstanie i kon
cepcję latyno-amerykańskiej teologii wyzwolenia. Urodził się w 1928 r. w Auer
bach (Górny Palatynat), studiował teologię i filozofię w Bambergu, Innsbrucku 
i Monachium. W 1954 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przez wiele lat był 
profesorem teologii fundamentalnej w Münster. Obecnie prowadzi wykłady 
gościnne na Uniwersytecie w Wiedniu.

— Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kard. Edward 
Cassidy, podczas pobytu w Szwecji (20-22 sierpnia) wypowiedział się za 
pogłębieniem dialogu teologicznego między luteranami i katolikami w krajach 
skandynawskich. Jego zdaniem, zachodzi potrzeba konkretnego podejścia do 
ważnych problemów ekumenicznych, jakimi są urząd duchownego i rozumienie 
Kościoła. Nadszedł czas, by międzynarodowa oficjalna grupa studyjna, obej
mująca przedstawicieli obu Kościołów w Szwecji i Finlandii, zajęła się zagad
nieniem sukcesji apostolskiej. Jednocześnie Cassidy wypowiedział się z zadowo
leniem o postępie w dialogu katolicko-luterańskim w krajach skandynawskich. 
Pobyt jego w Szwecji był związany z obchodami 400-lecia powstania Kościoła 
luterańskiego w tym kraju. ^

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. Konrad Raiser 
przebywał w dniach 21-28 sierpnia w Republice Południowej Afryki. Pod
sumowując swój pobyt na konferencji prasowej, Raiser dał wyraz nadziei, że 
przemoc w południowej części Afryki ma szanse na zakończenie. Jego zdaniem, 
pragnienie pokoju i sprawiedliwości przez naródjest wielkie. Z dużą pomocą mogą 
przyjść tutaj Kościoły. Raiser spotkał się z czołowymi przedstawicielami 
wszystkich głównych partii politycznych RPA. Mówiąc o planowanych ob
radach Komitetu Naczelnego ŚRK w tym kraju (styczeń 1994) sekretarz 
generalny stwierdził: Ma to poważne znaczenie symboliczne (...) Przez wiele lat 
SRK nie miała możliwości spotkać się w Afryce Południowej. Obecnie czujemy, że 
pojawienie się w tym kraju będzie najlepszym sposobem wyrażenia naszej bardzo 
silnej solidarności.

— W dniach 29 sierpnia-4 września obradował w Chicago Parlament Religii 
Światowych. Wzięło w nim udział ok. 6000 osób reprezentujących ok. 250 
wspólnot religijnych, w tym protestantów, katolików, muzułmanów i hin- 
duistów. Debatowano nad możliwościami pokojowego współżycia religii. 
Uchwalono deklarację na temat „ etosu światowego” , w której potępia się 
umotywowane religijnie wojny. Przedstawiciele Kościołów prawosławnych 
odmówili współpracy z Parlamentem, gdyż nie chcieli współdziałać z grupami 
pseudoreligijnymi. Dalajlama, żyjący na obczyźnie zwierzchnik buddyzmu 
tybetańskiego, zaapelował w słowie końcowym do uczestników obrad o większe 
zaangażowanie się w planowanie rodziny. Kontrola urodzeń jest konieczna, o ile 
chce się utrzymać życie ludzkie na ziemi. Dalajlama wypowiedział się też na rzecz 
tolerancji, oświadczając, że każdy powinien mieć możliwość wyznawania takiej 
religii, która najlepiej odpowiada jego „ predyspozycjom” . Po prawosławnych, 
Parlament opuściło wiele grup żydowskich; w ten sposób protestowały one 
przeciw przemówieniu amerykańskiego muzułmanina Louisa Farrakhana, które 
— ich zdaniem — zawierało wątki antysemickie. W obradach nie uczestniczyły 
konserwatywne ugrupowania protestanckie. Znany teolog katolicki Hans Küng, 
który pełnił funkcję sekretarza Parlamentu, oświadczył, że przyjęta przez 
zgromadzonych deklaracja na temat etosu światowego została napisana w taki 
sposób, że może być przyjęta przez wszystkie religie, nawet przez niewierzących. 
Warto wspomnieć, że pierwszy Parlament Religii Światowych obradował 
dokładnie ̂ sto lat wcześniej z okazji zorganizowanej w Chicago w 1893 r. 
Wystawy Światowej.
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— Kardynał belgijski Godfried Danneels, który jest przewodniczącym 
międzynarodowej katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, odwiedził 
w dniach 30 sierpnia-1 września Belgrad na zaproszenie Serbskiego Kościoła 
Prawosławnego. Program wizyty przewidywał m.in. spotkanie z patriarchą 
Pawłem. Podczas konferencji prasowej, zwołanej po powrocie, kard. Danneels 
poinformował, że rozmowy przebiegły w bardzo otwartej i przyjaznej atmo
sferze. Delegacja Pax Christi udała się do Belgradu głównie po to, by słuchać 
i zbierać informacje. Omawiano szczegółowo problemy, które obciążają wzajem
ne stosunki prawosławno-katolickie, możliwości przyszłej współpracy oraz 
szanse na spotkanie między papieżem Janem Pawłem II a patriarchą Pawłem. 
Strona serbska przedstawiła własną ocenę aktualnej sytuacji. Patriarcha pod
kreślił, że w wojnie tej zawiniły wszystkie strony, również strona serbska, i że jest 
rzeczą niechrześcijańską wyrównywanie zbrodni za pomocą nowych zbrodni.

— Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich, obradująca 
w pierwszych dniach września w Scranton (USA) przyjęła dokument w sprawie 
stosunku Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej do innych Kościołów 
(tekst ten zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

— Od 4 do 10 września papież Jan Paweł II odwiedził trzy kraje bałtyckie: 
Litwę, Łotwę i Estonię. Była to historyczna pielgrzymka papieża — pierwsza na 
terenie byłego Związku Radzieckiego. W swoich wystąpieniach Jan Paweł II 
poświęcał wiele uwagi sprawie jedności chrześcijan. W mszach celebrowanych 
przez papieża uczestniczyli zazwyczaj hierarchowie prawosławni oraz przed
stawiciele Kościołów protestanckich. Patriarchat Moskiewski w wydanym 
oświadczeniu z zadowoleniem przyjął słowa Jana Pawła II o historycznym 
znaczeniu i chwalebnej tradycji Kościoła prawosławnego. Papież spotkał się 
z chrześcijanami innych wyznań w świątyniach luterańskich w Rydze i Tallinie. 
Wcześniej, w Wilnie, oprócz duchownych różnych Kościołów chrześcijańskich 
przyjął także przedstawicieli wspólnoty żydowskiej i karaimskiej. Największym 
spotkaniem ekumenicznym z udziałem Jana Pawła II było nabożeństwo w kated
rze luterańskiej w Rydze. Uczestniczyli w nim duchowni katoliccy, luterańscy, 
prawosławni i baptystyczni. W przemówieniu Jan Paweł II podkreślił, że spotkanie 
w świątyni luterańskiej świadczy o tym, iż apel Jezusa o jedność bierze górę nad 
pokusą podziałów. Papież podkreślił, że obecne czasy, obok wielu sprzeczności, 
charakteryzują się także elementami pozytywnymi. Należy do nich m.in. umac
nianie ducha ekumenizmu oraz przezwyciężenie dawnych podziałów, często 
wynikających raczej z ludzkich uprzedzeń niż z przyczyn religijnych.

— W dniach 5-11 września obradowała w Würzburgu (Niemcy) Międzyna
rodowa Komisja Teologiczna Katolicko-Luterańska. Debatowano nad rapor
tem zamykającym trzecią fazę dialogu między przedstawicielami obu wyznań na 
płaszczyźnie światowej. 140-stronicowy raport dotyczy kwestii: „Kościół 
a usprawiedliwienie” . Przedstawiciele obu stron są zgodni co do tego, że 
w centralnej kwestii teologicznej, jaką jest usprawiedliwienie grzesznika przed 
Bogiem, luteranie i katolicy osiągnęli znaczące zbliżenie stanowisk. Jest to ważny 
krok na drodze do pełnej widzialnej jedności Kościoła. Przedstawiciele obu stron 
dążą obecnie do zniesienia wzajemnych potępień w dziedzinie doktryny o uspra
wiedliwieniu. Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, prof. Gottfried 
Brakemeier oświadczył, że w najgorszym razie luteranie podejmą taką decyzję 
jednostronnie podczas Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Hongkongu w 1997 r.; 
zbiegnie się ono z 50 rocznicą istnienia Federacji. Warunkiem podjęcia takiej 
decyzji będzie jednak akceptacja tej propozycji ze strony Kościołów członkows
kich. Przygotowano już plany podjęcia czwartej fazy rozmów, które mają się 
rozpocząć w 1995 r. Dialog katolicko-luterański trwa, z przerwami, od 1967 r.
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— Przewodniczący Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów, abp 
Aram Keshishian (Ormiański Kościół Apostolski), podczas wizyty w Niemczech 
(6-14 września) wyraził nadzieję, że Kościół Rzymskokatolicki stanie się 
w najbliższej przyszłości członkiem Rady. Poczas konferencji prasowej w Stutt
garcie Keshishian ostrzegł przed przeciągającymi się debatami na temat jedności 
Kościoła i marginalizowaniem kwestii ekumenicznej. Arcybiskup podkreślił, że 
przede wszystkim musi się lepiej ujawnić jedność kościelna już osiągnięta na 
płaszczyźnie lokalnej.

— Metodyści Europy pragną w przyszłości ściślej ze sobą współpracować. 
W tym celu utworzyli (9 września) w Herrnhucie (Niemcy) Europejską Radę 
Kościołów Metodystycznych, w skład której weszły zarówno regiony 
pielęgnujące tradycję episkopalną (Europa północna, środkowa i południo
wo-wschodnia), jak i nieepiskopalną (Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia, 
Hiszpania, Włochy). Przewodniczącym Rady został prezydent Kościoła Meto- 
dystycznego Wielkiej Brytanii Brian Beck. Jej główne cele to: wspieranie pracy 
młodzieżowej i misyjnej, wymiana doświadczeń i dokumentów roboczych, 
wspólna reprezentacja w gremiach ekumenicznych i politycznych. Rada re
prezentuje 23 kraje, w których żyje 575 tys. metodystów.

— W Sigtuna (Szwecja) obradował w dniach 16-20 września Komitet 
Wykonawczy Światowej Rady Kościołów. W wydanej deklaracji Komitet 
powitał postępy w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, nawołując 
zarazem do dalszych rokowań. Jego zdaniem, o statusie Jerozolimy powinni 
zadecydować w szczerym partnerstwie Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie. Rada 
wezwała wszystkie Kościoły, by modliły się o pokój na Bliskim Wschodzie 
i udzielały poparcia procesowi pokojowemu w tym regionie świata. Komitet 
Wykonawczy wyraził też przekonanie, że VIII Zgromadzenie Ogólne ŚRK 
w 1998 r. winno zająć się koncepcją roku jubileuszowego. Będzie to Zgromadzenie 
zbierające się dokładnie 50 lat po utworzeniu ŚRK w Amsterdamie. Komitet 
Wykonawczy skrytykował niedociągnięcia organizacyjne V Światowej Kon
ferencji ds. Wiary i Ustroju w Santiago de Compostela (Hiszpania, 3-14 sierpnia) 
oraz zajął się przygotowaniami do najbliższego posiedzenia Komitetu Naczel
nego w Johannesburgu (RPA, 20-28 stycznia 1994).

— Przedstawiciele religii z 90 krajów, zgromadzeni na VII Międzynarodo
wym Spotkaniu Religii w Mediolanie (19-22 września), podpisali apel o za
kończenie wszelkich wojen. Powiada on, że nienawiść, konflikty i wojny nie 
mogą nigdy otrzymywać wsparcia ze strony religii. Wiara nie może nigdy służyć 
do uzasadnienia wojny. Słowa wypowiadane przez religie muszą być zawsze 
słowami pokoju. Spotkanie przebiegało w duchu braterstwa i dialogu — powie
dział gospodarz spotkania, kard. Carlo Maria Martini wobec tłumu zgromadzo
nego na placu katedralnym. Głównym przedmiotem dyskusji uczestników 
spotkania była sytuacja na Półwyspie Bałkańskim i na Bliskim Wschodzie. 
Z obszarów tych przybyli do Mediolanu przedstawiciele wszystkich religii. 
Następne spotkanie odbędzie się w Jerozolimie.

— Papież Jan Paweł II spotkał się po raz pierwszy z duchowym zwierzch
nikiem judaizmu. W swojej letniej rezydencji Castelgandolfo przyjął on 21 
września naczelnego rabina Jerozolimy — Izraela Meira Laua. Po audiencji Lau 
powiedział dziennikarzom, że zaprosił papieża do Jerozolimy. Jest jednak jeszcze 
za wcześnie, aby mówić o konkretnym terminie. Obaj partnerzy zgodni byli 
w swojej aprobacie dla porozumienia żydowsko-palestyńskiego. Rozmowa, 
która toczyła się po angielsku i po polsku, przebiegała w bardzo przyjaznej 
atmosferze. Jednym z jej głównych tematów był holokaust. Lau domagał się dla 
narodu żydowskiego życia w wolności i bezpieczeństwie. Papież potępił zdecydo
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wanie wszelki dawny i dzisiejszy antysemityzm oraz wypowiedział się przeciw 
wszelkiej dyskryminacji — poinformował dziennikarzy naczelny rabin Lau.

— Rehabilitacja czeskiego reformatora Jana Husa przez Kościół Rzymsko
katolicki nie jest obecnie przewidywana. Oświadczenie takie złożył wobec 
dziennikarzy w Bayreuth (Niemcy) kard. Edward Cassidy, przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan. Wraz z luterańskim biskupem 
Johannesem Hanselmannem patronował on międzynarodowemu sympozjum na 
temat: „Jan Hus — między epokami, narodami i konfesjami” (23-26 września). 
Zdaniem kardynała, z perspektywy ekumenicznej jest rzeczą ważną naświetlenie 
historycznej sytuacji rozłamu Kościoła. Rzut oka wstecz na cały okres Refor
macji, a zwłaszcza na Jana Husa jest wielką szansą nauczenia się czegoś od wielkich 
przełomów w życiu Kościoła tamtej epoki — stwierdził Cassidy.

— Międzynarodowy Ośrodek Reformowany im. Johna Knoxa w Genewie 
obchodził 25 września 40 rocznicę swego istnienia. W okresie tym ośrodek 
ugościł tysiące ludzi z całego świata. Charakter jego działalności ulegał zmianie 
na przestrzeni lat, lecz taka sama pozostała wizja: dawanie świadectwa, misja 
i jedność. Z okazji jubileuszu odbyła się całodniowa dyskusja okrągłego stołu na 
temat: „Przyszłość naszego powołania humanitarnego” , w której uczestniczył 
m.in. sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów — prof. Konrad Raiser.

— Z okazji 75 rocznicy utworzenia Towarzystwa im. Lutra odbyły się 26 
września w Wittenberdze uroczystości pod hasłem: „Chrześcijaństwo refor- 
macyjne dziś” . Siedziba Towarzystwa znajduje się w Hamburgu. Wśród 1400 
członków są dzisiaj nie tylko liczni biskupi ewangeliccy, lecz również wysocy 
dostojnicy Kościoła Rzymskokatolickiego. Inicjatorem powołania do życia 
Towarzystwa im. Lutra był filozof i laureat Nagrody Nobla Rudolf Eucken 
(1846-1926). Założeniem było, aby nie tyle elita teologiczna, ile raczej zwykli 
protestanci dowiedzieli się czegoś więcej o aktywnym, wolnym i radosnym życiu 
Reformatora. Towarzystwo wydaje czasopismo „Luther” (ukazuje się trzy razy 
w roku) i poświęcony Reformatorowi rocznik.

— Wolfahrt Pannenberg, profesor teologii systematycznej na Wydziale 
Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Monachium, ukończył 2 października 65 
lat. Zaliczany jest on powszechnie do ścisłego grona najwybitniejszych 
współczesnych teologów protestanckich. Spośród licznych jego dzieł, na czoło 
wybija się wielotomowa „Teologia systematyczna” . Pannenberg jest znany 
szeroko na międzynarodowej arenie ekumenicznej, m.in. przez wiele lat 
współpracował z Komisją Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów.

— Dumitru Staniloae, jeden z najwybitniejszych teologów prawosławnych 
20 stulecia, zmarł 4 października w wieku 89 lat. Był wykładowcą teologii 
mistycznej i duchowości prawosławnej w Sibiu i Bukareszcie. Napisał wiele 
studiów i książek, największy rozgłos zyskała jego „Teologia dogmatyczna”, 
którą przetłumaczono na wiele języków. Był członkiem różnych komisji 
międzywyznaniowych. W latach 1958-1963 był więziony przez władze komunis
tyczne za głoszenie „mistycyzmu” .

— Ogłoszona 5 października przez papieża Jana Pawła II encyklika „Verita
tis splendor” (’’Blask prawdy”), poświęcona niektórym podstawowym prob
lemom nauczania moralnego Kościoła, spotkała się z krytyczną reakcją nie tylko 
w niektórych środowiskach Kościoła Rzymskokatolickiego (zwłaszcza w Euro
pie Zachodniej i USA), ale także ze strony teologów Kościołów protestanckich. 
Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. Konrad Raiser podczas 
spotkania z dziennikarzami francuskimi powiedział, że tekst encykliki jest 
klarowny w analizie sytuacji i podejmuje poważne kwestie, takie jak prawda, 
wolność i natura człowieka. Lecz dostrzegam trudności w akceptowaniu jej
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odpowiedzi. Zdaniem Raisera, tekst ten sprawia wrażenie, jakby chciał zamknąć 
debatę, którą we współpracy ekumenicznej należałoby właściwie dopiero podjąć.

— W Teaneck (New Jersey, USA) zmarł 7 października w wieku 58 lat Arie 
Brouwer — teolog reformowany pochodzenia holenderskiego. W 1977 r. objął 
stanowisko sekretarza generalnego Kościoła Reformowanego w Ameryce, stając 
się jednocześnie członkiem Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów. 
Wniósł duży wkład w przygotowanie VI Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Van
couver w 1983 r. Po Vancouver został zastępcą sekretarza generalnego ŚRK. 
W 1984 r. był poważnym kandydatem na stanowisko sekretarza generalnego 
ŚRK, lecz przegrał rywalizację z Emilio Castro. W 1985 r. powrócił do USA, 
gdzie objął stanowisko sekretarza generalnego Krajowej Rady Kościołów. Ze 
stanowiska tego odszedł w 1989 r.

— Emerytowany profesor teologii systematycznej i wybitny znawca zagad
nień ekumenicznych Heinz Schütte ukończył 15 października 70 lat. Urodził się 
w Essen, katolickie święcenia kapłańskie przyjął w 1951 r. w Kolonii. W 1975 r. 
został powołany do Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan w Rzymie, gdzie 
kierował referatem stosunków Kościoła katolickiego z luteranami, reformowa
nymi i starokatolikami. Aktualnie jest współpracownikiem Instytutu Ekumeni
cznego im. Johanna Adama Möhlera w Paderbornie. Schütte jest autorem wielu 
wybitnych dzieł z zakresu teologii ekumenicznej. W 1993 r. ukazała się jego 
„Wiara w rozumieniu ekumenicznym”, którą opatrzył podtytułem „ekumenicz
nego katechizmu” .

— Helmut Gollwitzer, jeden z najbardziej znanych i kontrowersyjnych 
teologów ewangelickich, zmarł 17 października w Berlinie w wieku 85 lat. Był 
jednym z najwybitniejszych uczniów Karola Bartha (1886-1968). D oktorat 
uzyskał w 1937 r. Z powodu zaangażowania w opozycyjnym wobec nazizmu 
Kościele wyznającym powołany został w 1940 r. do służby wojskowej. Pod 
koniec wojny dostał się do niewoli radzieckiej, z której powrócił dopiero 
w 1949 r. Najpierw objął katedrę teologii systematycznej w Bonn, a od 1957 
do 1975 r. był profesorem na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim. 
Barth, odchodząc w 1962 r. na emeryturę, wyraził życzenie, by jego następcą 
został Gollwitzer. Uniwersytet w Bazylei odrzucił jednak ten wniosek 
z uzasadnieniem, że stosunek Gollwitzera do komunizmu jest „niejasny” . Już 
w 1957 r. w swoim studium „Chrześcijanin i bronie atomowe” zajął się 
tematem, od którego się nigdy nie uwolnił. Jako teolog angażował się na rzecz 
dialogu z judaizmem (praca „Izrael i my”z 1958 r.). Gollwitzer zabierał 
zawsze głos w sytuacjach, gdy z punktu widzenia odpowiedzialności 
chrześcijańskiej trzeba się było publicznie wypowiedzieć na temat tolerancji, 
sprawiedliwości i pokoju.

— W Amsterdamie odbyło się w dniach 22-24 października posiedzenie 
Europejskiego Komitetu Wykonawczego Światowej Konferencji dla Religii 
i Pokoju (sprawozdanie uczestnika zamieszczamy w dziale „Sprawozdania 
i dokumenty”).

— Sekretarze generalni Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów 
Europejskich, Konrad Raiser i Jean Fischer, skrytykowali ostro sankcje 
nałożone na Śerbię i Czarnogórę przez ONZ. Są one — ich zdaniem — decyzją 
nieuczciwą i jednostronną. W liście z 26 października do sekretarza generalnego 
ONZ Butrosa Ghali, obaj przywódcy kościelni potępiają szczególnie jednostron
ne zastosowanie sankcji. Ich zdaniem, gdy podejmuje się takie kroki, to trzeba 
objąć nimi wszystkich, którzy gwałcą wyraźnie humanitarne prawo i prawa 
ludzkie. Raiser i Fischer wskazują na to, że wskutek sankcji brakuje artykułów 
spożywczych, opału, prądu i lekarstw. W ten sposób karze się ludność za czyny
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rządu, który nie ma poparcia ze strony większości. Obaj sekretarze generalni 
skrytykowali handel bronią, któremu sankcje niewiele zaszkodziły.

— W dniach 26-28 października obradowali w Genewie sekretarze generalni 
Światowych Wspólnot Chrześcijańskich. W obradach, którym przewodniczył 
Gunnar Staalsett, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, wzięło 
udział ok. 30 osób. Tematem były następujące sprawy: profil prawosławia 
dzisiaj, praca Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, prozelityzm a przyszłość 
ekumenizmu w XXI stuleciu. Ustalono, że podczas następnego spotkania 
w Stambule (Turcja, 25-27 października 1994) sekretarze generalni podejmą 
pogłębioną dyskusję nad ewangelizacją i prozelityzmem.

— Wspólna Komisja ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Pra
wosławnym a Orientalnym Kościołem Prawosławnym, obradująca w Chambesy 
k. Genewy w dniach 1-6 listopada, oświadczyła, że obie strony zdołały 
przezwyciężyć rozłam, który dokonał się przed 15 stuleciami (tekst komunikatu 
zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

— Decyzja Synodu Generalnego Kościoła Anglikańskiego Anglii w sprawie 
dopuszczenia kobiet do urzędu duchownego została zatwierdzona (2 listopada) 
przez obie izby parlamentu brytyjskiego: Izbę Gmin i Izbę Lordów. Na 
ordynację oczekuje ok. 1000 kobiet, które sprawują w Kościele funkcje 
diakonów.

— W Bukareszcie odbyło się 3 listopada inauguracyjne posiedzenie Ekume
nicznego Stowarzyszenia Kościołów, w którego skład weszły trzy Kościoły: 
prawosławny, luterański i reformowany. Dwa Kościoły nie skorzystały z za
proszenia do współpracy w ramach stowarzyszenia. Są to: Kościół baptystyczny 
(105 tys. członków) i Kościół zielonoświątkowy (300 tys.).

— Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kard. Edward 
Cassidy, odwiedził 6 listopada siedzibę Światowej Rady Kościołów w Genewie, 
spotykając się w niej z sekretarzem generalnym Konradem Raiserem i gronem 
jego najbliższych współpracowników. Obecny był także abp Aram Keshishian 
— przewodniczący Komitetu Naczelnego ŚRK. Głównym celem spotkania było 
zastanowienie się nad zacieśnieniem współpracy po VII Zgromadzeniu Ogólnym 
ŚRK w Canberrze (1991) i po opublikowaniu przez Watykan Dyrektorium 
ekumenicznego (1993). Szczególną uwagę poświęcono współpracy w ramach 
Wspólnej Grupy Roboczej, pracy Komisji Wiara i Ustrój oraz możliwościom 
współdziałania w dziedzinie refleksji nad zagadnieniami misyjnymi, społecznymi 
i etycznymi. Podkreślono, że zaangażowanie ekumeniczne Kościoła Rzymsko
katolickiego na płaszczyźnie lokalnej, krajowej i regionalnej stwarza nowe 
możliwości współdziałania, które należy wspólnie wykorzystać. Spotkanie dało 
też okazję do przedstawienia planów sesji plenarnej poświęconej stosunkom 
między SRK a Kościołem Rzymskokatolickim, przewidzianej podczas posiedze
nia Komitetu Naczelnego w Johannesburgu (RPA, 20-28 stycznia 1994).

— Znany amerykański ewangelista baptystyczny Billy Graham ukończył 
7 listopada 75 lat. W USA cieszy się on od lat opinią jednej z najbardziej 
szanowanych osobistości, w Europie natomiast jest postacią raczej kontrower
syjną. Jego przeciwnicy zarzucają mu, że podchodzi do Biblii w sposób 
fundamentalistyczny, dosłowny, że obchodzi się z nią jak z receptariuszem: podaj 
mi problem, a ja ci podam miejsce w Biblii. Jego zwolennicy mówią o całkiem 
osobistym posłannictwie dla każdej jednostki, posłannictwie, które czyni 
z grzesznika nowonarodzonego człowieka. W ramach swoich licznych podróży 
Graham odwiedził na przełomie lat 70 i 80 dwukrotnie Polskę. Podczas drugiej 
wizyty otrzymał honorowy doktorat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie.
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— W Quito (Ekwador) odbywało się w dniach 15-20 listopada spotkanie 
przedstawicieli wolnych Kościołów ewangelikąlnych z krajów Ameryki Łacińskiej 
z reprezentantami sztabu i ciał kierowniczych Światowej Rady Kościołów. Celem 
spotkania było dla obu stron słuchanie, uczenie się i ustalenie pewnych dziedzin 
dalszego dialogu. Poza przedstawieniem własnej sytuacji kościelnej, uczestnicy 
prowadzili bardziej ogólne dyskusje na temat pojmowania Kościoła, misji 
i chrześcijańskiej działalności społecznej. ŚRK planuje podobne spotkania 
z przedstawicielami Kościołów wolnych także w innych częściach świata.

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. Konrad Raiser 
w piśmie do premiera rządu tureckiego pani Tansu Ciller (początek grudnia), 
wypowiedział się w obronie Patriarchatu ekumenicznego Konstantynopola. 
Raiser zwraca uwagę na problemy, z jakimi boryka się Patriarchat oraz żyjąca 
w Turcji mniejszość grecka. Wielu podziela przekonanie, że Patriarchat ekumeni
czny, symbol i aktywny rzecznik ekumenicznych wysiłków na rzecz pokoju, 
sprawiedliwości i harmonijnych stosunków między narodami, niezależnie od 
pochodzenia i wyznawanej religii, posiada całkiem szczególną pozycję w waszym 
regionie (Turcja), w którym spotyka się Wschód z Zachodem, w regionie, który 
jest podzielony dzisiaj z powodu wzbudzających grozę wojen domowych i kon
fliktów etnicznych. Sekretarz generalny przedstawił postulat ponownego otwar
cia Wyższej Szkoły Teologicznej na Wyspie Chalki, zamkniętej przez władze 
tureckie w 1971 r. Oficjalne zezwolenie na kontynuowanie czcigodnego dzieła 
Szkoły Wyższej, dzieła służącego pielęgnowaniu wykształcenia teologicznego, 
przyczyni się z pewnością do poprawy wizerunku Turcji pośród szerokich kręgów 
światowej opinii publicznej — stwierdził w konkluzji prof. Raiser.

— WPecs (Węgry) spotkali się w dniach 7-10 grudnia przedstawiciele wspólnot 
religijnych z obszaru byłej Jugosławii oraz z innych części Europy i Ameryki 
Północnej. Obecni byli przedstawiciele trzech głównych tradycji chrześcijaństwa 
— prawosławia, katolicyzmu i protestantyzmu — oraz judaizmu i islamu. 
Organizatorem spotkania była Konferencja Kościołów Europejskich wspierana 
przez rzymskokatolicką Radę Konferencji Episkopatów Europy. Spotkanie, które 
zgromadziło duchownych i świeckich, poświęcone było sprawom pokoju i pojed
nania na terenach dotkniętych wojną obszarów byłej Jugosławii. Uczestnicy 
zaapelowali do rządów i organizacji międzynarodowych o podjęciu kroków na 
rzecz ustanowienia sprawiedliwego pokoju. Jednocześnie zaprotestowali przeciw 
nadużywaniu symboli i uczuć religijnych w celach wojennych.

— Dnia 10 grudnia minęła 25 rocznica śmierci Karola Bartha — naj
większego teologa ewangelickiego bieżącego stulecia. Swoim komentarzem do 
Pawiowego Listu do Rzymian dał on właściwie początek teologii protestanckiej 
XX wieku. Jako 23-letni wikariusz w Genewie wypowiedział słowa: Naszym 
początkiem i naszym celem jest Chrystus. Jego 14-tomowe, 9185 stron liczące 
główne dzieło „Dogmatyka kościelna” , daje się streścić w powyższym zdaniu. 
Krótko przed śmiercią powiedział: Ostatnie słowo, które jako teolog i także jako 
polityk mam do powiedzenia, nie jest pojęciem, lecz imieniem: Jezus Chrystus.

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. Konrad Raiser 
odbył w dniach 10-14 grudnia swą pierwszą podróż do Rosji. Podczas pobytu 
w Moskwie i Petersburgu Raiser odbył wiele rozmów z czołowymi przed
stawicielami Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, m.in. z patriarchą Aleksym 
II, metropolitą Kiryłem — kierownikiem wydziału zagranicznego Patriarchatu 
Moskiewskiego oraz z egzarchą Białorusi — metropolitą Filaretem. Po powrocie 
do Genewy sekretarz generalny oświadczył, że Kościół rosyjski jest obecnie 
najsilniejszą siłą moralną w kraju, lecz grozi mu pokusa wykorzystania tego 
autorytetu w interesie politycznym i własnym. Raiser wymienił tutaj dążenia
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zmierzające do osiągnięcia uprzywilejowanego statusu przez Kościół pra
wosławny w społeczeństwie. Zarazem jednak dodał, że kierownictwo Kościoła 
sprzeciwia się tym tendencjom.

— Zgromadzenie Generalne Kościoła Luterańskiego Szwecji zaaprobowało 
(10 grudnia) pełne uznanie urzędu duchownego i sakramentów Kościoła 
Metody stycznego. Decyzja ta, która była poprzedzona przeszło 10-letnią 
dyskusją, umożliwia wymianę kaznodziejów oraz wzajemne przystępowanie 
wiernych obu Kościołów do Stołu Pańskiego.

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. Konrad Raiser 
napisał w swoim orędziu na Boże Narodzenie następujące słowa: Nie możemy 
oddawać czci Bogu, nie broniąc godności człowieka, który jest obrazem i podo
bieństwem Boga. Przemoc wobec kobiet, rasizm, oczyszczanie etniczne — wszelkie 
naruszenie ludzkiej godności jest zarazem naruszeniem chwały Bożej. Gdzie ludzie 
oddają Bogu chwałę, tam wstrzymana zostaje spirala przemocy, tam powstają 
zalążki pokoju. Często miejsca te są ukryte jak stajenka Zbawiciela, toteż do dnia 
dzisiejszego orędzie bożonarodzeniowe jest zaproszeniem do wyruszenia w drogę 
i do szukania. Ruch ekumeniczny jest wspólnym ruchem poszukiwania przez 
chrześcijan z wszystkich Kościołów miejsc, w których świeci dzisiaj światło 
obecności Boga, przemieniając nasz mroczny świat...

— Patriarcha Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Aleksy II w swoim 
orędziu bożonarodzeniowym dokonał bilansu rozwoju życia kościelnego w mi
jającym roku. Patriarcha wspomina, że we wszystkich diecezjach reaktywowano 
lub utworzono wiele nowych parafii. W wielu odzyskanych świątyniach, które udało 
się przywrócić do stanu używalności, odbywają się znowu nabożeństwa. W 1993 r. 
liczba parafii wzrosła o 2500, tak że ich ogólna liczba wynosi obecnie 16.000, 
z czego 7500 znajduje się w Rosji, 6500 na Ukrainie, 750 na Białorusi, ponad 200 
w krajach nadbałtyckich oraz 400 na innych terenach. Pod względem administ
racyjnym Kościół jest podzielony na 105 diecezji (z tego 25 na Ukrainie), 
w których działalność duszpasterską prowadzi 125 biskupów i ok. 20 tys. 
kapłanów. Podczas gdy w 1988 r. istniało tylko 19 klasztorów męskich i żeńskich, 
to w roku 1993 było ich już 220.

Z kraju

— 2 sierpnia minęło sto lat od pierwszych objawień mistycznych katolickiej 
zakonnicy Felicji Marii Franciszki Kozłowskiej, uznawanych za początki 
mariawityzmu. Ten początkowo mistyczny ruch w obrębie Kościoła Rzymsko
katolickiego, dążący do odnowy życia kapłańskiego, po ekskomunikowaniu go 
przez Watykan w 1906 r. stał się samodzielnym wyznaniem. W 1935 r. w wyniku 
rozłamu ukształtowały się dwie wspólnoty: Starokatolicki Kościół Mariawitów 
(obecnie ok. 26 tys. wyznawców) i Katolicki Kościół Mariawitów (ok. 6 tys.), 
różniące się znacznie pod względem doktrynalnym. Cechą charakterystyczną 
mariawityzmu jest szerzenie kultu Najświętszego Sakramentu i zachęta do 
naśladowania życia matki Jezusa, Marii (łac. Mariae vita). Po II Soborze 
Watykańskim zasadniczo zmieniło się nastawienie Kościoła Rzymskokatolic
kiego względem mariawitów. W 1971 r., w 50. rocznicę śmierci Mateczki 
Kozłowskiej, Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu wystosowała do obu 
Kościołów mariawickich list z prośbą o przebaczenie win popełnionych wobec 
nich przez katolików.

— 3 września sześćdziesiątą rocznicę urodzin obchodził Ojciec Stanisław 
Celestyn Napiórkowski, znany polski ekumenista, nauczyciel akademicki i wy
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chowawca młodych teologów, autor wielu książek i prac naukowych oraz 
podręczników (sylwetkę Jubilata zamieściliśmy w nr. 2 z 1993 r.).

— W dniach 24-26 września odbywała się w ośrodku Kościoła Ewangelic- 
ko-Metodystycznego w Klarysewie k. Warszawy Ogólnopolska Ekumeniczna 
Konferencja Kobiet. Uczestniczyło w niej ponad 30 kobiet z Kościołów 
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz przedstawicielki rzymsko
katolickiego Polskiego Związku Zwykłych Kobiet. Hasło Konferencji brzmiało: 
v Idź, zobacz, działaj” . Jednocześnie było to hasło i podstawa liturgii 
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet w 1994 r. Cennym wkładem w obrady był 
wykład superintendenta naczelnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego 
w Polsce, ks. Edwarda Puśleckiego (gospodarza i opiekuna Konferencji 
z ramienia PRE, której jest wiceprezesem), o Kościele Powszechnym, o miejscu 
kobiet w Kościele oraz o historii i istocie Kościoła metody stycznego.

— 27 września minęło 40 lat od ordynacji pastorskiej ks. Bogdana Trandy. 
Urodził się 13 listopada 1929 r. w Poznaniu. Po ukończeniu Wydziału Teologii 
Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, 27 września 1953 r. został or
dynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i mianowa
ny wikariuszem parafii w Warszawie. W semestrze 1958/59 odbywał studia 
uzupełniające na Uniwersytecie Genewskim, ukończone dyplomem Graduate 
School of Ecumenical Studies w Bossey k. Genewy. W latach 1959-1964 
pracował jako duchowny w Gdańsku. W 1966 r. został wybrany drugim 
proboszczem parafii warszawskiej. Przez cały ten czas i wiele następnych lat 
służył też jako duszpasterz w diasporze (Poznań, Szczecin, Gdańsk, Kraków 
i Katowice). Od momentu reaktywowania miesięcznika ewangelicko-refor
mowanego „ Jednota” w 1957 r., czasopisma wielce zasłużonego w propagowa
niu idei ekumenicznej, jest członkiem redakcji, a od 1969 do 1993 r. pełnił funkcję 
redaktora naczelnego. Angażuje się w liczne wydarzenia ekumeniczne. Obecnie 
współprzewodniczy Podkomisji ds. Dialogu między Kościołem Rzymskokatoli
ckim a Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Jest też 
członkiem międzywyznaniowego zespołu tłumaczy Nowego Testamentu (wyda
nego w 1992 r. przez Towarzystwo Biblijne w Polsce).

— Z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, ks. prof. Michał Czajkow
ski zastąpił ks. prof. Alfonsa Skowronka, przechodzącego na emeryturę, na 
stanowisku kierownika Katedry Teologii Ekumenicznej Akademii Teologii 
Katolickiej.

— W dniu 4 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 
1993/94 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, kształcącej duchownych 
i katechetów z Kościołów protestanckich, starokatolickich i prawosławnego. 
Oprócz imatrykulacji studentów odbyło się także wręczenie dwóch promocji 
doktorskich. Pierwszy wykład w nowym roku akademickim wygłosił dr hab. 
Karol Karski. Przedstawił w nim sylwetkę Oscara Cullmanna oraz jego 
spojrzenie na jedność Kościoła zawartą w pojęciu „ jedność przez różnorod
ność” . W bieżącym roku akademickim w ChAT na Wydziale Teologicznym 
i w Instytucie Pedegogiczno-Katechetycznym studiuje 440 studentów, z czego 
240 na studiach dziennych.

— 16 października minęła 15. rocznica pontyfikatu Jana Pawła II. Z tej 
okazji ks. bp Zdzisław Tranda, zwierzchnik duchowny Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego, w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej powie
dział m.in.: Papież Jan Paweł IIjest często nierozumiany lub źle rozumiany, także 
przez katolików. Ale taki jest los ludzi, którzy (...) chcą wiele zrobić dla dobra 
człowieka (...) Ostatnia papieska encyklika ,, Veritatis splendor” wskazuje na to, 
że (...) wzmaga się jego aktywność w dążeniu do odrodzenia moralnego świata.
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Odnosi się wrażenie, że nie może on pogodzić się z pogłębiającą się obojętnością 
religijną i z upadkiem moralności. (...) Papież Jan Pawel II  urzeka swoim 
stosunkiem do ludzi — ciepłem, serdecznością życzliwością, wręcz ojcowskim 
podejściem. (...) Świadczy o tym m.in. to, że przełamał tradycję ciągłego 
przebywania w Watykanie, odbył dziesiątki podróży do krajów na całym świecie, 
(...) że uczy się ciągle nowych języków (ostatnio litewskiego), aby zwracać się do 
ludzi, których odwiedza, w ich ojczystej mowie. Z  punktu widzenia ewangelika 
godna uwagi jest ekumeniczna postawa Jana Pawła II. Co prawda na Zachodzie 
wielu ludzi jest zdania, że papież wyhamował rozwój ekumenizmu, jednak w Polsce 
katolicy uważają, że stanowisko papieża zachęca ich do ekumenicznych kontaktów 
i praktykowania ekumenicznych postaw. Wizyty Jana Pawła II  w kościołach 
innych wyznań są ważnym elementem jego podróży.

Z  punktu widzenia ewangelika czynnikiem utrudniającym dialog jest pod
kreślenie i rozwijanie przez papieża kultu maryjnego. Dla katolików jest to czymś 
normalnym, i może samo przez się zrozumiałym, ale dla ewangelików stanowi 
czynnik hamujący wzajemne zrozumienie. Pragniemy szanować Marię i odnosić się 
do niej z należytą rewerencją, ale wzrastający ciągle jej kult odbieramy jako 
oddalający od Chrystusa i usuwający Go w cień Jego matki.

— W dniach 25-26 października miała miejsce w Warszawie międzynarodo
wa konferencja poświęcona sprawom diakonii, zorganizowana przez Światową 
Radę Kościołów i Polską Radę Ekumeniczną. Uczestniczyli w niej przed
stawiciele ŚRK i organizacji pomocy międzykościelnej w Niemczech, Danii 
i USA. Ze strony polskiej udział wzięli przedstawiciele PRE, z prezesem ks. bp. 
Janem Szarkiem, oraz delegaci siedmiu Kościołów członkowskich Rady. 
Zaproszono również reprezentanta ekumenicznej fundacji „Samaritanus” (po
wołanej i prowadzonej^ przez Unię Chrześcijańsko-Społeczną, ewangelic
ko-augsburską parafię Św. Trójcy i rzymskokatolicką parafię Św. Trójcy 
w Warszawie), zajmującej się poradnictwem socjalnym i pomocą charytatywną. 
Zebrani zapoznali się z działalnością diakonijną w poszczególnych Kościołach 
członkowskich PRE, wymienili opinie na temat sytuacji politycznej, ekonomicz
nej i wyznaniowej w Polsce oraz stwierdzili, że okoliczności te wymagają 
ściślejszej niż dotąd współpracy ekumenicznej w dziedzinie diakonii. Dobrym 
wprowadzeniem w tę problematykę był wykład prof. Jerzego Kleera z UW, który 
przedstawił sytuację ekonomiczną Polski i próbował podsumować 4 lata 
transformacji gospodarczej w naszym kraju. Efektem dyskusji, będącej próbą 
sformułowania koncepcji pracy ekumenicznej w przyszłości, było przygotowanie 
listu intencyjnego. Wskazuje się w nim potrzeby Kościołów mniejszościowych 
w Polsce w zakresie rozwijania edukacji diakonijnej i praktycznej diakonii (w 
oparciu — oczywiście — o pomoc organizacji międzynarodowych) i postuluje 
utworzenie zespołu koordynującego pracę diakonijną oraz ewentualne po
wołanie Komisji ds. Diakonii PRE, w której pracach uczestniczyliby przed
stawiciele międzynarodowych organizacji pomocy międzykościelnej.

— Od 4 do 9 listopada przebywał w Polsce sekretarz generalny Konferencji 
Kościołów Europejskich Jean Fischer. Na spotkaniu ze zwierzchnikami siedmiu 
Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej prezes Rady, bp Jan 
Szarek, poinformował gościa o sierpniowych rozmowach z ówczesną premier 
Hanną Suchocką. Spotkanie to odbyło się w kontekście konkordatu zawartego 
między Polską a Watykanem i dało przedstawicielom Kościołów sposobność do 
wyrażenia troski z powodu niektórych zapisów w tym dokumencie. Bp Szarek 
oświadczył, że jako Kościoły mniejszościowe odnosimy, niestety, często wrażenie, 
że traktowani jesteśmy jako obywatele drugiej klasy, spychani na margines 
i oceniani według innych kryteriów. Ta sytuacja jest następstwem różnych



KRONIKA 137

deklaracji pojedynczych polityków, niekiedy członków rządu i coraz częściej 
przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego. Jean Fischer zapewnił, że KKE 
żywo interesuje się życiem Kościołów w Polsce. Poinformował, że kierowana 
przez niego organizacja śledzi sytuację w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz troszczy się o to, aby nowe prawodawstwo, zwłaszcza w odniesieniu do 
wolności religii oraz stosunków Kościół-państwo, było zgodne z Aktem 
Końcowym KBWE, podpisanym przez 51 rządów. Sekretarz generalny spotkał 
się też indywidualnie ze zwierzchnikami kilku Kościołów członkowskich PRE 
oraz odwiedził parafie luterańskie na Śląsku Cieszyńskim. W ostatnim dniu 
pobytu spotkał się z prymasem Kościoła Rzymskokatolickiego kard. Józefem 
Glempem.

— 5 listopada odbyło się w warszawskim kościele rzymskokatolickim pod 
wezwaniem św. Aleksandra nabożeństwo ekumeniczne z okazji 70-lecia Polskiej 
YMCA (Chrześcijański Związek Młodych Mężczyzn), której działalność w Po
lsce reaktywowano po 1989 roku. W realizacji programu nabożeństwa udział 
wzięli: bp Władysław Miziołek (rzym.-kat.), bp Zdzisław Tranda (ew.-ref.), ks. 
Henryk Paprocki (praw.) i ks. Adam Kleszczyński (met.), którzy odczytali Słowo 
Boże i wygłosili krótkie rozważania. Pieśniami służył zespół wokalno-instrumen
talny „Magnificat” . Po nabożeństwie, w domu Polskiej YMCA przy ul. 
Konopnickiej 6 odbyło się spotkanie zaproszonych gości z różnych Kościołów.

— W dniach 8-9 listopada odbyła się sesja naukowa z okazji 10. rocznicy 
utworzenia Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
(szerszą informację zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

— 8 listopada w Chylicach k. Warszawy odbyło się kolejne posiedzenie 
Komisji Mieszanej Episkopatu rzymskokatolickiego i Kościołów zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Głównym tematem obrad, którym przewod
niczył bp Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego, były zadrażnienia 
między Kościołem Rzymskokatolickim a Prawosławnym. Stwierdzono, że 
trudnych problemów nie należy pomijać wstydliwym milczeniem, ponieważ 
Komisja została powołana przede wszystkim po to, aby dążyć do rozwiązywania 
spornych spraw w duchu wzajemnego poszanowania. Zapoznano się także 
z przygotowanym przez o. prof. Celestyna Napiórkowskiego podsumowaniem 
piętnastu lat działalności Podkomisji ds. Dialogu. Stała się ona ciałem faktycznie 
niezależnym od Komisji Mieszanej, skoro jej członkowie są mianowani przez 
Kościoły. Propozycja jej formalnego usamodzielnienia wywołała ożywioną 
dyskusję. Po wielu latach pracy zorientowano się także, iż Komisja działa bez 
regulaminu, jednak decyzję w tej sprawie odłożono do czasu uchwalenia nowego 
statutu PRE, nad którym trwają prace. Następne posiedzenie wyznaczono na 25 
kwietnia 1994 r.

— Dr Hubert Kirchner z Instytutu Badań Konfesyjnych w Bensheim 
(Niemcy) wygłosił 18 listopada w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego wykład pt. „Ewangelickie i ekumeniczne zapytania 
wobec katolickiego Katechizmu Światowego” (relację zamieszczamy w dziale 
„Sprawozdania i dokumenty”).

— W listopadzie zakończyły się rozmowy między Kościołem Ewangelic
ko-Augsburskim a Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym. Wspólna komi
sja w składzie: bp Rudolf Bażanowski, ks. Jan Gross, ks. Erwin Mikler 
z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. superintendent Zbigniew 
Kamiński, ks. superintendent Adam Hercuń i ks. Andrzej Komraus z Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego, przygotowała projekt wspólnej deklaracji obu 
Kościołów. Zostanie on przedłożony odpowiednim instancjom kościelnym, aby 
później mógł być przyjęty przez najwyższą władzę każdego z Kościołów.
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Komisja pracowała od października 1992 r. W swoich dyskusjach opierała się na 
dokumencie końcowym dialęgu luterańsko-metodystycznego, jaki prowadzono 
w latach 1979-1984 między Światową Federacją Luterańską a Światową Radą 
Metodystyczną.

— W listopadzie gościem Komisji Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej była 
przewodnicząca Ekumenicznego Forum Chrześcijanek Europy, dr Elisabeth 
Raiser (żona obecnego sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów prof. 
Konrada Raiser). W Polsce przebywała po raz pierwszy, choć kontakty 
z Ekumenicznym Forum nawiązane zostały już w 1989 r. Polki różnych wyznań 
poinformowały panią Raiser o przyszłej i obecnej działalności Komisji Kobiet. 
Elisabeth Raiser odwiedziła m.in. luterański Dom Opieki „Tabita” w Chylicach 
k. Warszawy, gdzie wraz z pensjonariuszami uczestniczyła w uroczystości 
rozpoczęcia Adwentu. Była też goszczona przez łódzką parafię mariawicką 
i żywo interesowała się wszystkimi rodzajami pracy kościelnej (katechetyką, 
diakonią, ewangelizacją) wykonywanej przez kobiety z różnych środowisk 
wyznaniowych.

— 1 grudnia odbyło się w Warszawie uroczyste otwarcie Katolickiej Agencji 
Informacyjnej (KAI). 21. na świecie, katolicka agencja ma informować o życiu 
Kościoła Rzymskokatolickiego w naszym kraju i na świecie, o inicjatywach 
laikatu oraz o istotnych wydarzeniach ekumenicznych. Wydaje ona codzienny 
serwis przesyłany zainteresowanym redakcjom gazet, radia i telewizji oraz 
— dwa razy w tygodniu — biuletyn z bogatym zestawem aktualnych informacji, 
dokumentów kościelnych, artykułów prezentujących stanowisko Kościoła wo
bec podstawowych zagadnień współczesności. W uroczystości otwarcia KAI 
wzięło udział ponad 100 osób. Duchownych ewangelickich z terenu Warszawy 
reprezentował ks. sen. Jan Walter. Redaktor naczelny KAI, Marcin Przeciszew- 
ski, powiedział, że agencja pragnie także informować o działalności Kościołów 
i społeczności chrześcijańskich innych wyznań. W KAI podjął pracę red. 
Grzegorz Polak, który w latach 1983-1989 był zatrudniony w naszej redakcji.

— Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” przy współudziale Fundacji im. 
Stefana Batorego zorganizowała 4 i 5 grudnia w Zalesiu Górnym k. Warszawy 
międzynarodowe sympozjum „Tolerancja świadectwem demokracji” z udziałem 
ok. 30 działaczy społecznych, intelektualistów, naukowców i dziennikarzy
0 różnych orientacjach politycznych i światopoglądowych z Białorusi, Chor
wacji, Litwy, Niemiec, Słowacji, Węgier i Polski. W oświadczeniu, przyjętym na 
zakończenie obrad, uczestnicy skierowali do opinii publicznej, do sfer rządowych, 
do polityków oraz parlamentarzystów w swoich krajach, do Rady Europy i innych 
organizacji międzynarodowych słowa zaniepokojenia i obaw przed skutkami 
narastającej — nie tylko w naszej części Europy — fali szowinizmu, nacjonalizmu
1 antysemityzmu. Uczestnicy sympozjum postanowili powołać międzynarodowy 
komitet ludzi dobrej woli, którzy zechcą służyć upowszechnianiu idei tolerancji, 
humanizmu i wzajemnego zrozumienia wśród mieszkańców całej Europy, 
zwłaszcza zaś wśród młodzieży w swoich krajach. Tylko przez jej właściwe 
wychowanie w duchu dialogu, szacunku i miłości bliźniego kształtować można 
przyjazne, pokojowe współżycie ludzi i narodów w przyszłej, zjednoczonej Europie. 
Niech będzie to Europa pojednania — a nie Europa nienawiści, niech będzie to 
Europa otwarta na świat.

— W warszawskiej archikatedrze św. Jana odbyła się 8 grudnia uroczystość 
odznaczenia przez ks. kard. Józefa Glempa dziewięciu osób orderem 
„Zasłużonemu w Służbie Kościoła i Narodu” . Pośród nich na pierwszym miejscu 
znalazła się siostra Joanna Lossow ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża. Siostra Joanna wstąpiła do zgromadzenia zakonnego w 1933
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r. i w ciągu sześćdziesięciu lat pracowała na różnych stanowiskach. Podkreślono 
ostatnich trzydzieści lat, kiedy to poświęciła się swemu szczególnemu powołaniu, 
mianowicie ekumenizmowi. Z tej właśnie działalności znana jest i ceniona 
w kręgach Kościołów nierzymskokatolickich.

— 9 grudnia, w wieku 81 lat, zmarł ks. Ryszard Trenkler — wieloletni 
proboszcz warszawskiej parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy i senior 
diecezji warszawskiej. Był on także przez wiele lat proboszczem luterańskiej 
parafii w Toruniu i seniorem diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Był autorem 
wielu artykułów i kazań, wydając m.in. trzytomową postyllę (”Z Bogiem przez 
życie” , „Zwyciężyłeś Galilejczyku” i „Powołani do wolności”). W ciągu swej 
43-letniej służby duszpasterskiej dał się poznać jako wybitny kaznodzieja 
i liturgista. Był również zaangażowany w działalność ekumeniczną, toteż 
w pogrzebie jego wzięli udział przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego 
(m.in. bp Władysław Miziołek) oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej.

— 15 grudnia w Warszawie po raz 18 miała miejsce uroczystość wręczenia 
nagród im. św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) za rok 1993. Jej 
fundatorami są m.in. Unia Chrześcijańsko-Społeczna i Ars Christiana. Jury pod 
przewodnictwem ks. prof. Bolesława Przybyszewskiego przyznało nagrody za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki sakralnej oraz działalności 
społecznej i ekumenicznej. Otrzymali je: ks. bp Zdzisław Tranda z Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego za działalność ekumeniczną i charytatywną, 
markiza Salisbury Hatfield z Wielkiej Brytanii za pomoc charytatywną okazy
waną szczególnie polskim dzieciom, Jerzy Giedroyć i Zofia Hertz z paryskiej 
„Kultury” za pracę na rzecz wolnej kultury polskiej, prof. Stanisław Kulon 
— w dziedzinie rzeźby religijnej, Uniwersytet III wieku przy UJ w Krakowie za 
owocną działalność w dziedzinie kultury, Krystyna Sienkiewicz, b. wiceminister 
zdrowia — za działalność charytatywno-społeczną w dziedzinie służby zdrowia 
(m.in. pomoc chorym na AIDS i zarażonym wirusem HIV) oraz Marek 
Kotański — za realizację idei miłęsierdzia św. brata Alberta — i Maciej 
Oczkowski, działacz ewangelicki ze Śląska Cieszyńskiego — za działalność na 
rzecz ochrony zabytków rejonu miasta Wisły. W imieniu nagrodzonych 
podziękowanie złożył bp Zdzisław Tranda.

— Chrześcijańska Akademia Teologiczna zorganizowała 15 grudnia sym
pozjum nt. „Konkordat z 28 lipca 1993 r. a równouprawnienie wyznań” . Debatę 
nad tym żywotnym dla małych Kościołów w Polsce zagadnieniem poprzedziły 
trzy referaty. Pierwszy, autorstwa bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego, rozpat
rywał kwestię równouprawnienia wyznań w świetle przedwojennej konstytucji 
marcowej oraz, obowiązującej do dziś, konstytucji z 1952 r. Autor drugiego 
referatu, historyk prawa prof. Jerzy Wisłocki, przedstawił kwestię równoupraw
nienia wyznań na tle zapisów konkordatu z 1925 r. Cokolwiek można by 
powiedzieć o konkordacie jako formie regulacji prawnej — konkludował prof. 
Wisłocki — nie ulega wątpliwości, że zawsze będzie on stwarzał szczególną 
sytuację tylko jednemu wyznaniu w państwie, mianowicie rzymskokatolickiemu. 
W II Rzeczypospolitej doprowadziło to do takiego stanu, że pozostałe wyznania 
w ogóle nie były dla państwa partnerami — państwo narzucało im własne 
rozwiązania prawne. Zdaniem trzeciego referenta, prof. Michała Pietrzaka, 
który mówił o konsekwencjach obecnego konkordatu dla sytuacji prawnej 
innych wyznań, konkordat ten wprowadza do systemu prawnego państwa 
podział obywateli według kryterium wyznaniowego (np. różnicowanie dzieci 
w szkole publicznej, specjalne prawo małżeńskie dla katolików itp.), a takie 
kryterium stwarza przesłankę nietolerancji i dyskryminacji osób nie będących



140 KRONIKA

katolikami. W odniesieniu zaś do wspólnot religijnych powoduje różnicowanie 
ich sytuacji prawnej w państwie. Konkordat już przesądził negatywnie
0 możliwości uregulowania prawnego położenia wszystkich Kościołów
1 związków wyznaniowych za pomocą jednej, wspólnej dla wszystkich, ustawy, 
która gwarantowałaby faktyczne równouprawnienie (takie rozwiązanie przyjęto 
np. w Hiszpanii). Pozostaje zatem inna praktyka (stosowana z dobrym skutkiem 
we Włoszech) — zawieranie porozumień lub umów pomiędzy danym Kościołem 
i rządem, które byłyby uchwalane przez Sejm w postaci ustaw szczegółowych. 
Zdaniem prof. Pietrzaka konkordat trudno jest pogodzić z duchem ekumeniz
mu, gdyż przenosi on zainteresowanie Kościoła katolickiego z poszukiwania 
gwarancji wspólnych dla interesów wszystkich Kościołów chrześcijańskich na 
gwarancje partykularne i może wskutek tego przyczynić się do wzrostu 
nieufności wobec katolicyzmu. Kilkugodzinna dyskusja, jaka wywiązała się po 
referatach, wykazała poważne zaniepokojenie chrześcijan z mniejszych 
Kościołów losem swoich wspólnot w sytuacji, gdyby miało dojść do ratyfikowa
nia konkordatu w jego obecnej postaci. Kilku mówców podkreślało, że sprzeciw 
środowisk nierzymskokatolickich wobec niektórych sformułowań konkordatu 
— i braku innych — nie wynika z niechęci czy wrogości do Kościoła 
katolickiego, ani nie oznacza walki z samym konkordatem jako formą regulacji 
położenia prawnego tego Kościoła w naszym państwie, lecz jest walką o stano
wienie dobrego prawa w Rzeczypospolitej.

Opr. Karol Karski



P R Z E G L Ą D  P R A S Y

EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

Spośród tematów obecnych w polskim czasopiśmiennictwie w drugim 
półroczu 1993 roku tym razem wyszczególnimy dwa, które z racji częstotliwości 
występowania i rangi poruszanych problemów zasługują na specjalną uwagę.

Pierwszym spośród tych tematów jest wpływ ruchu New Age na polskie 
chrześcijaństwo i na polską kulturę. Ruch New Age już od kilku lat jest obecny 
w Polsce i rozwija się niezwykle dynamicznie. Widać jego wyraźny wpływ na 
religię, politykę, edukację, zdrowie, biznes i rozrywkę. Dopiero jednak w ostat
nich miesiącach chrześcijanie na łamach swoich czasopism poświęcają mu więcej 
uwagi. Czy jest to rzeczywiście problem dla polskich chrześcijan? Zagrożenie, czy 
raczej wyzwanie dla chrześcijaństwa? Czy jest jedną z sekt, z którymi 
chrześcijaństwo nauczyło się żyć, czy zjawiskiem całkowicie nowym? Jak różni 
autorzy chrześcijańscy oceniają to zjawisko i jakie proponują środki zaradcze? 
Odpowiedzi na te pytania w dużej mierze zależą od przynależności konfesyjnej 
autora.

W „Chrześcijaninie” , miesięczniku Kościoła Zielonoświątkowego, czytamy 
artykuł Andrzeja Nędzusiaka pt. „New Age” (1993 nr 9-10, s. 17-19). Autor 
między innymi tak charakteryzuje New Age: Zamiast polegania na Bogu 
proponuje się poleganie na naturalnych możliwościach człowieka, a w przypadku 
New Age korzysta się z metod okultystycznych, czyli mocy Lucyfera i pod
legających jemu sił. Konsekwentnie się przy tym ,,zapomina,\ że człowiek jest 
grzeszny i z natury skłonny do złego. Dlatego oczywiste, że New Age musi skończyć 
podobnie jak III Rzesza i komunizm. Najpierw totalitaryzm, okrucieństwo, 
wezwanie do tego, co w człowieku najgorsze, a następnie upadek. Wydaje się, że 
faszyzm i komunizm są jakby ćwiczeniami na ludzkości przed wprowadzeniem 
Nowego Ładu światowego. Jest to jeden z celów ruchu New Age, który 
przygotowuje świat na objawienie się antychrysta (s. 17).

Dalej autor stwierdza, że przemiana sposobu myślenia jest warunkiem 
objawienia się Boga, ale też i diabła. Ruch New Age zmierza do takiego 
ukształtowania umysłu, które ułatwi panowanie Antychrysta. Posługuje się 
w tym celu naukowo brzmiącymi terminami (bioenergoterapia, parapsychologia 
itd.) oraz filozoficznymi i teologicznymi (monizm, panteizm, reinkarnacja). Cała 
działalność New Age ma na celu utworzenie silnego Rządu Światowego. Podporą 
dla tych celów są nie tylko jawni zwolennicy, ale także politycy, ruch 
feministyczny (sic!), działalność wydawnicza (m.in. książka „Dieta Życia”), 
programy telewizyjne i koncepcje programu kształcenia w polskich szkołach.

Czytelnik artykułu pozostaje z obrazem New Age jako diabelską konspiracją 
mającą na celu zniszczenie chrześcijaństwa. Czy są na to środki zaradcze? Autor 
stwierdza: Warto poświęcić czas w zborach, aby nauczać podstawowych prawd
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chrześcijaństwa, które są przekręcane przez nauki New Age — prawda jest 
najlepszą odtrutką na kłamstwo (s. 19).

Swoje refleksje autor kończy stwierdzeniem: Jeśli New Age jest rzeczywiście 
przygotowaniem na objawienie antychrysta, to nie możemy się spodziewać, że 
oczekuje nas wygodne życie. Raczej żyjemy w czasie wojny. Ale oznacza to też rychłe 
przyjście Pana Jezusa Chrystusa, dla chrześcijan — powód do radości (Łuk 21,28).

W podobnym duchu, choć z większym podkreśleniem działania demonów 
„w” i „poprzez” członków New Age, utrzymany jest wywiad z Willim Baronem, 
zamieszczony w „Znakach Czasu” , miesięczniku wydawanym przez Kościół 
Adwentystów Dnia Siódmego (1993 nr 7-8, s. 7-8). Wywiad nosi ten sam tytuł, co 
książka Barona, wieloletniego członka New Age: „Oszukani przez New Age” . 
Dzięki lekturze tego tekstu poznajemy drogę człowieka, który od najgłębszego 
zaangażowania w New Age (był tzw. Channellerem) doszedł do nawrócenia na 
chrześcijaństwo dzięki lekturze książek Ellen White oraz spotkaniu ducha 
o imieniu Jezus Chrystus. Wywiad pokazuje konkretne doświadczenie, bez 
głębszej refleksji nad „zasadami” New Age. Willi Baron podsumowuje swój 
pogląd na New Age: Jest to największe niebezpieczeństwo. Poprzez techniki 
wschodniej medytacji ludzie poddają się pod kontrolę demonów, a poprzez tych 
ludzi demony kontrolują świat (s. 8).

W „Słowie i Życiu” , miesięczniku Kościoła Zborów Chrystusowych (1993 nr 
7-8, s. 18-21), znajdujemy artykuł (opracowanie artykułu?) Douglasa Groot- 
hiusa pt. „Konfrontacja z New Age” . Autor jest uważany na Zachodzie za 
znawcę New Age. W swoich opracowaniach odchodzi od niedorzecznych czasem 
oskarżeń New Age i próbuje bardziej zrównoważenie ocenić ten ruch. Reprezen
tując postawę zdecydowanie apologetyczną, podkreśla jednak, iż New Age 
potrafi dać nadzieję światu i ludziom żyjącym często bez nadziei. We wspo
mnianym artykule Groothius analizuje New Age w odniesieniu do kultury, 
ponieważ — jego zdaniem — tylko w tak szerokim kontekście można uchwycić 
istotę i znaczenie ruchu. New Age nie wyjaśniają konspiracyjne teorie, ani głośna 
retoryka. Odpowiedzi należy poszukiwać przede wszystkim na płaszczyźnie 
kulturowej.

Autor w swoim artykule omawia czym jest kultura i jaki jest związek 
chrześcijanina z kulturą w świetle Biblii. Na tym tle ukazuje też możliwą postawę 
chrześcijanina wobec New Age. Stwierdza: Są przynajmniej trzy tematy biblijne, 
które określają jak powinny wyglądać nasze relacje z kulturą: odłączenie, 
transformacja i konserwacja. Stanowią one podstawę rzetelnego stanowiska wobec 
New Age, a zachwianie równowagi między nimi prowadzi nieuchronnie do grzechu 
(s. 18). Dzieje Ludu Wybranego pokazują, że kierował się on zasadą oddzielenia 
od narodów pogańskich. Podobnie motyw odłączenia odgrywa decydującą rolę 
w konfrontacji z New Age. Światopogląd ruchu New Age jest antytezą chrześci
jaństwa; nie da się ich ze sobą pogodzić (s. 18). Ten jednak czynnik występujący 
samodzielnie, zdaniem autora doprowadzić może do izolacji i braku zaan
gażowania w tworzenie kultury. Niezbędna jest zatem transformacja. Chrześci
janie mają dążyć do tego, by stać się nowym stworzeniem, przemieniając 
otrzymaną w darze przyrodę. Wydaje się, że poglądy autora co do sposobu 
przemieniania przyrody są wielce dyskusyjne, a opieranie rozważań nad kulturą 
chrześcijańską w zasadzie na tekstach Starego Testamentu raczej niewystar
czające, to jednak podkreślić należy, że autor nie nawołuje do zamknięcia się 
przed jakimkolwiek ruchem. Chociaż przetrwanie nie jest jedynym powodem, dla 
którego Kościół powinien podejmować wysiłek, by zmieniać społeczeństwo, z całą 
pewnością jest powodem wystarczającym. Jeśli jednak będziemy unikać konfron
tacji ze światem, wkrótce się do niego upodobnimy (s. 19).
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Trzecim obowiązkiem chrześcijanina jest konserwacja tych dziedzin kultury, 
które służą chwale Boga (s. 19). Znów na podstawie Biblii autor pokazuje, że 
chrześcijanie potrafili docenić niektóre aspekty innych kultur. Podobnie rzecz 
ma się z New Age. Pewne elementy myśli New Age powinny być pielęgnowane 
właśnie dlatego, że są zgodne z chrześcijańskim punktem widzenia (s. 20). W ocenie 
New Age — zdaniem autora — można wpaść w sześć pułapek. Ale znajomość ich 
ustrzeże przed zagubieniem i bezradnością. Artykuł nie tylko pozwala 
uświadomić sobie relacje chrześcijanina do kultury i obowiązek jej tworzenia, ale 
też ukazuje New Age jako wielkie wyzwanie dla polskiej kultury.

Jeszcze inaczej rozkładają akcenty i inne stawiają pytania autorzy katoliccy. 
W gorzowskich „Aspektach” (1993 nr 11, s. 20-21) czytamy artykuł Leonarda 
Głowackiego OMI pt. „Wobec ruchu New Age” . Zdaniem autora trwa 
zaplanowana ofensywa ze strony sekt (s. 20), ruch New Age jest znakiem czasu, 
który przynagla do uświadomienia sobie wartości chrześcijańskich, do 
wewnętrznego oczyszczenia i pogłębienia wiary wobec faktu, że ,,pojawiło się wielu 
fałszywych proroków” (s. 20). Przyglądając się ruchowi New Age autor 
poszukuje obrazu spójnego i jasnego, a znajduje mętny i zawiły. Wszystko miesza 
się w jednym kotle: pojęcia z różnych religii i filozofii, mity starożytne 
i współczesne, terminy naukowe i paranaukowe, do tego dochodzi wyraźne 
zaangażowanie kobiet i jeszcze na dodatek masoneria. W jakiś sposób „spokrew
nione” z New Age jest World Goodwill przy ONZ, Amnesty International, 
Greenpeace... Rzeczywiście, w tej mieszaninie łatwo stracić głowę, zwłaszcza 
czytelnikowi. Pełen werwy opis New Age autor dopełnia konkretną propozycją. 
Należy dokonać przeglądu swojej wiary. Chrześcijanin musi na nowo postawić 
sobie pytanie: Kim jest Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, człowiek? Chodzi nie 
tylko o systematyczne studium; ważniejsze bodaj jest osobiste życie modlitwą, 
rozważanie Pisma św., zgłębianie liturgii (obrzędowość, bogactwo znaków, święte 
misteria chrześcijańskie), oczytanie się w żywotach świętych i dziejach Kościoła (s. 
21). W tym osobistym przeglądzie wiary niemała rola przypada kapłanom 
i zaangażowanym świeckim: mają przybliżyć ludziom sprawy Boże oraz stać się 
przewodnikami i ojcami duchownymi.

Jaka jest nasza wiara? — pytają autorzy artykułów i pytają chrześcijanie. Pod 
wpływem New Age coraz częściej zadają też pytania dotyczące eschatologii. Czy 
można pogodzić wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa z reinkarnacją? Tym 
pytaniem zajmuje się ks. Henryk Seweryniak na łamach „Przeglądu Powszech
nego” (1993 nr 11, s. 186-196). W artykule „Reinkarnacja a wiara w zmartwych
wstanie” próbuje pokazać, czy można zachować wiarę chrześcijańską wierząc 
w reinkarnację. Omawia formy wiary w reinkarnację: w hinduizmie, buddyzmie, 
jej odmianę europejską, zastanawia się nad powodami wzrostu zainteresowania 
reinkarnacją, następnie skupia się nad zmartwychwstaniem Chrystusa i znacze
niem tego faktu dla chrześcijaństwa. Nie pozostawia czytelnikowi możliwości 
przyjęcia obu idei jednocześnie. W zakończeniu artykułu stwierdza: Reasumując, 
należy stwierdzić, że tak wiara w reinkarnację, jak i wiara w zmartwychwstanie 
streszczają w sobie globalną wizję świata, naukę o zbawieniu, antropologię 
i eschatologię. Jest więc oczywiste, że nie można się uważać za chrześcijanina 
wierząc w reinkarnację. Trzeba wybierać. Dalej rozpoczyna się już synkretyzm, 
który nie ma nic wspólnego ani z powagą krzyża, ani z radosnym orędziem 
Wielkanocy (s. 196).

New Age wywołuje pytania o kształt wiary chrześcijańskiej, o adekwatność jej 
przekazu do czasów współczesnych, o rodzaj doświadczenia, jaki daje 
wierzącemu, o możliwość wcielenia w życie pobudzonej wiary. Odpowiedzi na te 
pytania wcale nie są łatwe do przyjęcia w kontekście „chwytliwych” idei New



144 PRZEGLĄD PRASY

Age. Ruch ten stawia wielki znak zapytania przed całym chrześcijaństwem 
i domaga się odpowiedzi bez względu na przynależność konfesyjną. 
Chrześcijanie w Polsce zajmują jeszcze często pozycje obronne wobec New Age. 
Traktują przeważnie ten ruch jako zagrożenie, chociaż coraz częściej próbują 
mówić o New Age pozytywnie. Czy można jednak myśleć i liczyć na dialog 
między chrześcijaństwem a New Age?

W prasie polskiej ukazało się też wiele artykułów dotyczących moralności, 
etyki i bioetyki. Większość z nich opublikowano po ogłoszeniu encykliki Jana 
Pawła II „Veritatis Splendor” , inne były echem dyskusji o wartościach 
chrześcijańskich, jeszcze inne odpowiedzią na problemy stworzone przez bio
technologię. Każdy krąg zagadnień etycznych jest problemem ekumenicznym. 
Kościoły na ogół różnią się w swoich stanowiskach co do różnorodnych kwestii 
etycznych. Jest to powodem małej wiarygodności wobec świata poza- 
chrześcijańskiego, oczekującego bardziej jednoznacznego i uzgodnionego stano
wiska. Kwestie etyczne i bioetyczne są również kością niezgody wewnątrz 
samego chrześcijaństwa. Niektórzy sądzą, że w niedalekiej przyszłości mogą one 
prowadzić do większych podziałów, niż kwestie doktrynalne.

Spośród szeregu artykułów warto zwrócić szczególną uwagę na tekst 
zamieszczony w „Przeglądzie Powszechnym” (1993 nr 12, s. 392-404) pt. 
„Moralność społeczna i moralność seksualna” pióra Jean-Yves Calveza SJ. 
Autor zwraca uwagę na fakt mało — albo wcale — nie eksponowany w polskiej 
prasie: Moralność społeczna oraz moralność seksualna to dwa istotne działy 
moralności, bliskie sobie a priori. Sfera seksualna stanowi bowiem część sfery 
społecznej, co więcej — jest jej pierwszym wymiarem. Trudno jednak powstrzymać 
się przed refleksją, że Kościół katolicki inaczej mówi o sferze społecznej i zupełnie 
inaczej o sferze seksualnej. Zwraca się uwagę, że wypowiedzi Kościoła dotyczące 
sfery społecznej w ogólności są zróżnicowane, natomiast dotyczące sfery seksualnej 
— raczej zdecydowane i ostre. W pierwszym przypadku podejmując osąd moralny 
Kościół dokonuje rozróżnień na wielu poziomach, strzegąc się mieszania ich. 
Autorytet Kościoła nie wypowiada się jednakowo czy z tą samą mocą na wszystkich 
poziomach. Natomiast w dziedzinie moralności seksualnej, wydaje się, Kościół nie 
rozróżnia takich poziomów, a język, którego używa, jest przede wszystkim 
językiem norm, określającym, co jest dozwolone, a co nie. Takich określeń nie 
spotyka się w wypowiedziach dotyczących moralności społecznej. Różnica ta często 
zaskakuje (...) Narzuca się nieuniknione pytanie: Czy podejście Kościoła do 
problemów moralnych dotyczących życia seksualnego jest całkiem inne? (s. 392).

W dalszej części artykułu autor pokazuje różne języki, jakimi posługują się 
dokumenty Kościoła katolickiego w odniesieniu do moralności społecznej 
i seksualnej. Jeśli chodzi o moralność społeczną, to Kościół (autorytet 
w Kościele) nie chce i nie wypowiada się co do szczegółów, nie narzuca też 
decyzji. Raczej chce ukierunkowywać, niż dyktować jakiekolwiek rozwiązania. 
Nie proponuje konkretnych modeli porządku społecznego. Członkom Kościoła 
i jednocześnie członkom społeczeństwa obywatelskiego zaleca kierować się 
własną odpowiedzialnością w życiu. W sferze moralności społecznej autorytet 
kościelny przyjmuje rozróżnienie zasad od ich zastosowań.

001 Zupełnie inaczej rzecz się ma z płaszczyzną moralności seksualnej. Tutaj nie 
ma miejsca na żadną własną decyzję. Wszystko jest jasne i z góry określone. Żadne 
okoliczności, ani sytuacja społeczna, ani zmiany historyczne nie mogą zmienić oceny 
moralnej w tym przedmiocie. Teksty dotyczące moralności seksualnej zawierają 
zasady trwałe i niezmienne, wyrażone językiem jurydycznym.

Skąd się bierze różnica między dwoma sposobami podejścia? Autor przed
stawia różne hipotezy wyjaśniające stan rzeczy. Żadna z nich nie jest jednak
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wystarczająco przekonywająca. Właściwie nie można znaleźć racji, która by tę 
różnicę języka i metody usprawiedliwiała. Calvez pokazuje, że funkcjonujące 
w sferze społecznej rozróżnienie na zasady i zastosowanie wprowadzone zostało 
wcale nie tak dawno. A dzięki temu nauczanie społeczne Kościoła zyskało 
uznanie wśród osób spoza Kościoła. Czyż nie można by się zatem spodziewać, że 
bez potrzeby wyrzekania się zasad, w ścisłym sensie tego słowa, zbliżone 
wypowiedzi na temat moralności seksualnej pewnego dnia spotkają się z podobnie 
przychylnym nastawieniem? — zapytuje autor. Być może wyraźna w ostatnich 
latach zmiana nastawienia Kościoła, np. co do homoseksualizmu, jest pierwszą 
jaskółką w tej dziedzinie.

Biotechnologia przeżywa wciąż renesans. W prasie polskiej pojawiają się 
artykuły przede wszystkim informacyjne, ale też takie, które są apelem do świata 
chrześcijańskiego o wartości, o normy i zasady, którymi powinni kierować się 
naukowcy i osoby poddające się zabiegom. Co więcej, pytania te obejmują 
również świat badań nad zwierzętami i roślinami, i chyba ta właśnie dziedzina 
zaczyna wywoływać najwięcej zamieszania wśród etyków i naukowców. W pra
sie znajdujemy artykuły, które czasem nic nowego nie wnoszą do tych 
bioetycznych pytań-odpowiedzi (np. Edmund Kowalski CSsR, Antropologiczne 
podstawy moralnej oceny ingerencji biogenetycznych, „Horyzonty Wiary” , 
zeszyt 16, s. 5-25 — autor opiera swoje refleksje na bardzo tradycyjnej 
antropologii katolickiej, a kwestie badań nad zwierzętami i roślinami przyjmuje 
bez „większych” zastrzeżeń). Są też teksty, które zmuszają do stawiania coraz to 
nowych pytań. Poszukując takich artykułów warto studiować „Wszechświat” . 
Pismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, wydawane przy 
współudziale Polskiej Akademii Umiejętności — jak głosi napis pod logo.

Iga Czaczkowska
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Between the Flood and the Rainbow. Interpreting the Conciliar Process 
of Mutual Commitment (Covenant) to Justice, Peace and the Integrity 
of Creation (pod. red. D. Premana Nilesa), Genewa: World Council

of Churches 1992, X+192s.

Na VI Zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów w Vancouver (1983) 
rozpoczęto realizację nowego programu pt. Sprawiedliwość, Pokój, Integralność 
Stworzenia (Justice, Peace and the Integrity of Creation — JPIC). Po dziewięciu 
latach od tego wydarzenia ukazała się książka, która ten program opisuje oraz 
wyjaśnia złożoność tematyki i podejmowanych zadań. Już sam tytuł pokazuje, iż 
żyjemy w pełnej napięcia rzeczywistości, pomiędzy groźbą totalnego zniszczenia 
życia, a obietnicą i nadzieją zbawienia świata.

Książka ukazała się pod redakcją D. Premana Nilesa, który pełnił funkcję 
dyrektora programu JPIC w pierwszych latach od jego powstania. Obecnie jest 
sekretarzem generalnym Rady do spraw Światowej Misji (Anglia, Londyn).

Niles pokazuje proces JPIC z różnych perspektyw. Dzięki temu mamy obraz 
jego dynamicznego rozwoju oraz dowiadujemy się o trudnościach, na jakie 
napotykał. Proces JPIC ma swój wymiar teoretyczny (refleksja na gruncie 
filozofii, teologii, ekonomii, politologii) oraz praktyczny (konkretne zadania 
realizowane przez Kościoły). Książka, składająca się z trzech części, pokazuje 
właśnie tę dwuwymiarowość procesu. W apendyksie zamieszczono Dokument 
Końcowy ze Światowego Zgromadzenia JPIC w Seulu.

Realizację programu wytyczają głównie trzy wielkie spotkania: 1. Europejskie 
Zgromadzenie JPIC „Pokój przez Sprawiedliwość” w Bazylei (1989), 2. Świato
we Zgromadzenie JPIC w Seulu (1990) oraz 3. VII Zgromadzenie Ogólne ŚRK 
w Canberrze (1991). Do tego dochodzą spotkania regionalne, które ukazywały 
idee procesu z perspektywy wspólnoty lokalnej (np. ujęcie latynoamerykańskie 
czy wschodnioeuropejskie), wyznania (ujęcie prawosławne, katolickie), czy 
zainteresowanej grupy osób (ujęcie feministyczne). Preman Niles dokumentuje 
rozwój programu. Pierwsza część książki jest „interpretacją procesu” . Znaj
dujemy tu takie tematy jak: „Światowe Zgromadzenie: problemy i osiągnięcia” , 
„Lud Boży a proces koncyliarny” , „Latynoamerykańskie perspektywy JPIC”, 
„Z Bazylei do Seulu i z powrotem: JPIC jako proces ekumenicznej nauki dla 
Kościołów europejskich” , „Kobiety w procesie JPIC: przełamanie milczenia” .

Artykuły zawarte w drugiej części książki próbują odpowiedzieć na pytania: 
czy program JPIC, rozpoczęty w Vancouver, należy zakończyć w Canberrze? 
Czy wyczerpał i zrealizował on wszystkie postawione zadania? Różnorodne 
odpowiedzi, formułowane z perspektywy Kościołów azjatyckich, nauczania 
katolickiego i prawosławnego, doprowadzają do trzeciej części książki, która 
nosi znamienny tytuł: „Niedokończona agenda” . Autorzy artykułów są zdania,
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iż proces należy kontynuować, gdyż pokój, sprawiedliwość i bezpieczeństwo pod 
względem ekologicznym nie zostały do tej pory osiągnięte i Kościoły 
chrześcijańskie mają w tej dziedzinie wciąż wiele do zrobienia.

Książka jest zbiorem wypowiedzi 14 osób różnych narodowości, wyznań, 
wykształcenia, stopnia zaangażowania w program JPIC. Mimo to przyswojenie 
treści nie sprawia kłopotu. Dzieje się tak zapewne dlatego, iż książkę tworzyli 
praktycy. Program JPIC nie tylko przemyśleli, ale też go realizowali.

Pozytywne wrażenie wywołuje krytyczna postawa autorów wobec realizowa
nych przez siebie zadań. Szczerze przyznają, iż niektóre cele (np. przyjęcie w Rio 
de Janeiro Karty Ziemi) były wyznaczone „na wyrost” bez liczenia się z tzw. 
obiektywnymi trudnościami. Słowa samokrytyki są w tym przypadku twórcze, 
pozwalają uniknąć powtarzania błędów.

Wątpliwości u polskiego czytelnika budzą te partie materiału, które dotyczą 
sytuacji gospodarczej i politycznej (zwłaszcza!) w Europie Środkowo-Wschod
niej. Mogą służyć jako materiał historyczny. Są też świetnym przykładem 
rozumienia naszych spraw przez zachodnich myślicieli.

Warto jeszcze zauważyć, iż realizacja programu JPIC przebiega bardzo 
dynamicznie na płaszczyźnie praktycznej. O wiele gorzej wygląda „duchowość” 
programu, jego wymiar modlitewny. Widać to właśnie w książce Premana 
Nilesa. Duchowość procesu JPIC tworzą w zasadzie teologowie prawosławni. 
Tymczasem świat oczekuje od chrześcijaństwa zdecydowanej refleksji i świadect
wa właśnie w tej dziedzinie.

Włączenie się polskich Kościołów chrześcijańskich do procesu JPIC umożli
wiłoby korzystanie z doświadczeń Kościołów, które nauczyły się zabierać głos 
w sprawach ważnych dla danego kraju. Preferowana u nas gospodarka 
wolnorynkowa doczekała się wielu słów krytyki ze strony Kościołów zaan
gażowanych w proces JPIC, podobnie działania na płaszczyźnie ekologii mogą 
przybrać na sile dzięki wspólnym przedsięwzięciom Kościołów. Książka Prema
na Nilesa może służyć jako dobry przewodnik dla tych, którzy taką wspólną 
pracę zechcą podjąć.

Iga Czaczkowska

Granberg-Michaelson Wesley: Redeeming the Creation. 
The Rio Earth Summit: Challenges for the Churches, 

Geneva: World Council of Churches 1993, XVI+  90 s.

Konferencja na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro (1992) 
wyraźnie poruszyła opinię społeczną. Dyskutowano nad jej znaczeniem dla 
przyszłości Ziemi, podkreślano jej wyjątkowy charakter ze względu na udział 
organizacji pozarządowych, młodzieży, ludności tubylczej. Było to rzeczywiście 
ogólnoświatowe wydarzenie.

Powszechnej uwadze umknął jednak fakt, iż w przygotowaniach do 
Konferencji brały aktywny udział Kościoły chrześcijańskie (zwłaszcza w sfor
mułowaniu tekstu Karty Ziemi), ich przedstawiciele uczestniczyli w obradach 
Konferencji oraz — co chyba najważniejsze — w tym samym czasie w Rio de 
Janeiro (a dokładnie w Baixada Fluminense) Światowa Rada Kościołów
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zorganizowała spotkanie Kościołów wokół tematów poruszanych na Kon
ferencji.

Wesley Granberg-Michaelson, duchowny Kościoła Reformowanego w Ame
ryce, w swej książce wraca do tych czerwcowych wydarzeń w Rio. Jasno i zwięźle 
omawia postulaty i wyzwania, jakie przyniosła Konferencja dla teologii i ruchu 
ekumenicznego. Autor pyta o miejsce Kościołów chrześcijańskich we współczes
nym świecie. Czy swoje dążenie do nowego nieba i nowej ziemi mają realizować 
pośród cierpiących ludzi i całego stworzenia? Czy może ich miejce jest wewnątrz 
różnorodnych grup i ruchów, które chcą zmienić świat walcząc o słuszne idee? 
Z kolei czy ośrodki władzy i rozporządzania finansami mają być pozbawione 
obecności chrześcijan? Szukając odpowiedzi na tego typu pytania Autor 
zrozumiale omawia zarówno tematy dotyczące rozwoju gospodarczego, ekolo
gii, jak również teologii, etyki duchowości. Ta łatwość poruszania się po tak 
— wydawałoby się — odległych kwestiach wynika z długoletniego doświad
czenia. Autor był członkiem Sodepaxu, a obecnie pełni w ŚRK funkcję 
sekretarza Zespołu do spraw Sprawiedliwości, Pokoju i Stworzenia.

Treść książki — chociaż takiego podziału nie posiada — obejmuje trzy 
zagadnienia:

1. W ramach rozważań nad kwestiami gospodarczymi autor podkreśla 
błędność wyznawanej teorii nieograniczonego wzrostu. Idea ta doprowadziła co 
prawda do rozkwitu gospodarczego niektórych krajów, ale też stworzyła swoiste 
getto ubogich i zadłużonych krajów. Przyszłość Ziemi może jedynie wiązać się 
z takim rozwojem gospodarczym, który bierze pod uwagę potrzeby ludzi 
i środowiska. Związek ekonomii i ekologii staje się oczywisty. Niewłaściwy 
porządek ekonomiczny odbija się niekorzystnie na środowisku. Z kolei kryzys 
ekologiczny przyspiesza i potęguje ubóstwo, choroby, upadek kultur... Jakie jest 
zatem wyjście z tej sytuacji? Znane w ruchu ekologicznym hasło: myśl globalnie, 
działaj lokalnie znajduje tutaj wyjątkowe zastosowanie. Autor podkreśla, że 
chodzi przede wszystkim o zmianę stylu życia.

2. Znaczną część książki autor poświęca ocenie Konwencji przyjętych na 
Konferencji w Rio. Szczerze przyznaje, iż pragnienia i oczekiwania znacznie 
przerastały końcowe wyniki obrad. One zresztą również nie zadecydują o war
tości tego spotkania. Chodzi właściwie o proces wcielania odgórnie podjętych 
decyzji, o znalezienie sposobów ich funkcjonowania na wszystkich poziomach 
życia społecznego.

3. Zasadniczą część książki stanowią refleksje teologiczne. Autor podkreśla, iż 
zainteresowanie Kościołów ekologią dojrzewało i owocowało od dawna. 
Jednakże Konferencja jeszcze bardziej uświadomiła Kościołom, jak pilne są 
kwestie ekologiczne. Jak wielki wpływ mogą mieć one na ruch ekumeniczny. 
Przed Kościołami i teologią stoją konkretne zadania: odkryć i szeroko mówić 
o duchowym wymiarze kwestii ekologicznych i rozwoju gospodarczego; określić 
źródła biblijne i teologiczne dla zaangażowania się Kościołów w problemy 
ogólnoświatowe; zająć się etyką ekologii i ekonomii; rozwijać zwłaszcza 
ekumeniczną teologię stworzenia, a w jej ramach mówić o miejscu i roli 
człowieka pośród innych stworzeń, świętości stworzeń, ukazać w pełni rolę 
Ducha Świętego, zrównoważyć transcendencję i immanencję Boga, ponadto 
refleksję teologiczną i działania podjąć w duchu dialogu międzyreligijnego, 
określić konkretne działania: stworzyć kościelną Agendę 21.

Spotkanie w Baixada Fluminense połączyło prawosławne intuicje na temat 
sakramentalnego wymiaru świata materialnego, perspektywy teologii procesu, 
teologii feministycznej i teologii wyzwolenia. Wszystko po to, aby szeroko 
nakreślić, czym jest stworzenie i jaka powinna być odpowiedź Kościołów na
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kryzys ekologiczny. Tak wielopłaszczyznową dyskusję ukazują teksty przyjęte 
w Baixada Fluminense. Cztery z nich autor umieszcza w apendyksie.

Tematyka poruszana w tej książce jest jak najbardziej aktualna dla polskiej 
teologii i życia chrześcijańskiego. Istnieje już w naszej rodzimej teologii nurt 
zwany ekoteologią. Książka Granberga-Michaelsona stanowi cenną pomoc, 
gdyż pokazuje w jaki sposób refleksja teologiczna wiąże się z konkretnym życiem 
społecznym i gospodarczym. Jednakże nie tylko teologowie mogą skorzystać 
z lektury tej pozycji. Różnorodne ruchy ekumeniczne i ekologiczne znajdą w niej 
aplauz dla wspólnych wysiłków; co więcej, odkryją nowe możliwości 
współpracy. Wydaje się, iż w czasach, gdy dążenie do jedności w łonie 
chrześcijaństwa nie jest tak spontaniczne jak dawniej, a ruchy ekologiczne 
poszukują ciągle nowych form realizacji swoich idei, współpraca obu ruchów 
może być twórcza i ubogacająca dla obu stron. A tego właśnie uczy książka 
Granberga-Michaelsona.

I jeszcze jedno. Głos teologa w sprawach ekumenii i ekologii należy w naszym 
kraju do rzadkości. Autor nie podaje recepty na autentyczność i wiarygodność 
takiego głosu. Podkreśla jedynie, iż niezbędna jest rzetelna wiedza w każdej 
z tych dziedzin.

Iga Czaczkowska

Teologia i kultura duchowa starej Rusi.
Pod redakcją Wacława Hryniewicza OMI i Jana Sergiusza Gajka MIC. 

Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1993, 346 s., 1000 egz.

Czy jest sens publikować materiały z sesji naukowej w pięć lat po jej 
zakończeniu? Tak, pod warunkiem, że są to teksty ważne i wnoszące coś nowego 
do piśmiennictwa teologicznego, a w tak zwanym międzyczasie nie pojawiły się 
inne publikacje, które owe teksty by zdezaktualizowały.

Te „warunki” spełnia siódmy już tom cenionej KUL-owskiej serii „Teologia 
w dialogu”, wydany przez niezmordowany tandem wielkich miłośników 
i znawców teologii Wschodu — o. prof. Wacława Hryniewicza i o. dr. Jana 
Sergiusza Gajka. Tom jest w dużej mierze pokłosiem międzynarodowego 
sympozjum zorganizowanego w dniach 8-10 marca 1988 r. przez Instytut 
Ekumeniczny KUL z okazji Tysiąclecia Chrztu Rusi. Była to bez wątpienia 
najważniejsza sesja naukowa w Polsce poświęcona temu wydarzeniu. Redak
torzy tomu rozszerzyli krąg tematyczny, dołączając do tekstów wystąpień 
wygłoszonych na sesji kilka artykułów. Autorami są uznani specjaliści, katolicy 
i prawosławni — Ukraińcy, Rosjanie, Polacy i przedstawiciele innych narodo
wości, wśród nich niedawno zmarły o. John Meyendorff. Przeważają teksty 
stricte historyczne, ale są też publikacje o duchowości, kulturze i teologii 
staroruskiej.

Oto niektóre artykuły: „Ruś Kijowska X-XII wieku” (Jerzy Kłoczowski), 
„Od Olgi do Włodzimierza. Sytuacja religijna na Rusi Kijowskiej w okresie 
poprzedzającym oficjalną chrystianizację” (Myrosław Łabuńka), „Chrzest 
Rusi” (ks. Józef Swastek), „Ruś — ’imię chrzcielne’ narodów wschodnioeuropej
skich” (Jan Jarco), „Chrystianizacja Rusi-Ukrainy a dziedzictwo cyrylo-meto-
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diańskie” (Stefan Kozak), „Problem jedności Kościoła na Rusi z Kościołem 
katolickim do końca XII wieku” (ks. Bolesław Kumor), „Teologiczna wizja 
dziejów w pismach metropolity Iłariona” (Wacław Hryniewicz OMI), „Zabytki 
chrześcijańskiej kultury Dawnej Rusi i ich znaczenie teologiczne” (bp Anatolij), 
„Modlitwa na Rusi Kijowskiej” (Gerhard Podskalsky SI), „Kultura 
chrześcijańska Dawnej Rusi w optyce polskiej — wczoraj i dziś” (Ryszard 
Łużny), „Powszechność świadectwa a tożsamość Kościoła lokalnego w pra
wosławiu rosyjskim 988-1988” (John Meyendorff).

Z okazji Millenium Chrztu Rusi wydano w Polsce wiele publikacji i pozycji 
książkowych. Tom KUL-owskiej daje chyba najszersze spektrum tematyczne 
spośród tych wydawnictw. Na podkreślenie zasługuje wymowa ekumeniczna 
tego dzieła, które jest wspólnym świadectwem Kościołów złożonym w rocznicę 
Tysiąclecia Chrztu Rusi. Instytut Ekumeniczny KUL podszedł do tego wydarze
nia z dużym pietyzmem, traktując tę rocznicę jako wspólną dwóm nurtom 
chrześcijaństwa — wschodniemu i zachodniemu. Teksty wygłoszone na sesji 
KUL-owskiej i prezentowane w książce odwoływały się do pierwotnej jedności 
chrześcijaństwa. Kilku autorów zaakcentowało wyraźnie myśl, że mimo schizmy 
w roku 1054 na Rusi jeszcze przez długi czas utrzymywała się świadomość 
niepodzielonego Kościoła i istniały związki z Rzymem.

Grzegorz Polak
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