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A R T Y K U Ł Y

HARDING MEYER

KOŚCIÓŁ I USPRAWIEDLIWIENIE 
Uwagi do Raportu końcowego trzeciej fazy 

międzynarodowego dialogu katolicko-luterańskiego
(wrzesień 1993)

Zagadnienia ogólne

We wrześniu 1993 roku zakończyła się trzecia faza międzynarodowych 
rozmów katolicko-luteraóskich, które rozpoczęły się wiosną 1986 roku. Były one 
poświęcone, jak wiele innych dialogów dwustronnych ostatnich lat, rozumieniu 
Kościoła; jednakże podejście do tego zagadnienia było specyficzne. Ukazuje to 
tytuł, a jeszcze bardziej podtytuł Raportu końcowego: Kościół i usprawied
liwienie. Rozumienie Kościoła w świetle nauki o usprawiedliwieniu.

Podtytuł w dwojaki sposób precyzuje tytuł główny. Po pierwsze ukazuje, że 
nie chodzi o równoważne rozważania nad Kościołem i usprawiedliwieniem, jak 
mógłby to sugerować tytuł główny, lecz że zagadnieniem centralnym jest kwestia 
rozumienia Kościoła. Podtytuł jednocześnie wyjaśnia, że zamiarem dialogu nie 
było zajmowanie się nauką o Kościele w całej jej rozciągłości. Raczej chodziło 
o rozumienie Kościoła z określonego punktu widzenia. Ten punkt widzenia 
w specyficznym sensie nadał kierunek rozważaniu zagadnień eklezjologicznych, 
uporządkował je i zarazem też ograniczył.

Ten dialog o Kościele włączył się tym samym do głównego nurtu międzynaro
dowego dialogu między luteranizmem a katolicyzmem. „Kościół i usprawied
liwienie” — tym tematem ostatnia runda dialogu podjęła znowu niemal 
dosłownie temat pierwszej rundy dialogu (1967-1971) „Ewangelia i Kościół” , 
aby go rozważać świadomie dalej w perspektywie eklezjologicznej. Ale również 
w drugiej fazie dialogu (1973-1984), zwłaszcza w debacie na temat „Urzędu 
duchownego w Kościele” i „Wieczerzy Pańskiej” , chodziło w rzeczywistości 
zawsze o to, że łączność między Ewangelią „i” Kościołem, jak wyznaje wiara 
chrześcijańska, może być zachowana tylko wówczas, gdy utrzymana zostaje ich 
właściwa relacja wzajemna, i że tam, gdzie to się nie udaje, oba czynniki 
— Ewangelia i Kościół — są zagrożone.
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„Ewangelia i Kościół” — o to chodziło w sporach toczonych w okresie 
Reformacji. O to chodziło też w dialogu katolicko-luterańskim niezależnie od 
tematyki, którą się zajmował, o to chodziło też, tematycznie szczególnie 
wyraźnie, w zakończonym dialogu na temat „Kościoła i usprawiedliwienia” .

Podtytuł: „Rozumienie Kościoła w świetle nauki o usprawiedliwieniu” 
może wzbudzić wrażenie, jakoby dominującą rolę odgrywała tutaj specyficzna 
problematyka luterańska. Niektóre partie Raportu mogą jeszcze wzmocnić to 
wrażenie. W rzeczywistości chodziło o „implikacje eklezjologiczne” refor
matorskiej nauki o usprawiedliwieniu, o naukę o usprawiedliwieniu jako 
kryterium eklezjologii lub — w kontekście dotychczasowego dialogu — o to, 
aby uzyskany konsens w nauce o usprawiedliwieniu utrzymać i potwierdzić 
także w kwestii rozumienia Kościoła. Ale sprawa ta była w nie mniejszym 
stopniu również troską strony katolickiej, wiązało się z nią pytanie, czy 
rozumienie Kościoła naznaczone nauką o usprawiedliwieniu — jak rozumienie 
luterańskie — nie spłyca pojęcia i rzeczywistości Kościoła.

Już podczas planowania pracy widać było wyraźnie, że problematyka 
specyficznie luterańska i specyficznie katolicka wywrą zasadniczy wpływ na 
rozważania Komisji ds. Dialogu. Pytanie dotyczące rozumienia Kościoła 
— jak sformułowano to wówczas — miało być rozważane w podwójnym 
aspekcie: w aspekcie sakramentalności Kościoła i w aspekcie nauki o usprawied
liwieniu. Ta tendencja utrzymała się potem w dialogu, o czym świadczy Raport 
końcowy, mimo że jego tytuł nie odzwierciedla tej tendencji w sposób 
bezpośredni.

Raport końcowy: tendencja i treść

Raport końcowy jest najobszerniejszym spośród wszystkich dotychczaso
wych raportów Komisji ds. Dialogu; obejmuje on pięć rozdziałów, które mają 
różną objętość. Jego tendencję i treść możemy jedynie naszkicować.

Elementy wspólne

Pierwsze trzy rozdziały mówią o podstawowych przekonaniach eklezjologicz
nych, które są wspólne katolikom i luteranom. Potwierdzają ponownie, że dialog 
katolicko-luterański, niezależnie od podejmowanych zagadnień, może na
wiązywać stale do wspólnych fundamentów, i że dialog ten byłby z góry 
wypaczony, gdyby zdecydowanie nie uprzytomniał istnienia tych wspólnych 
elementów. Również odnośnie do rozumienia Kościoła aktualne pozostaje to, co 
kardynał Jan Willebrands powiedział w związku z jubileuszem Confessio 
Augustana, że rozłam (...) nie dosięgnął wspólnych korzeni, również tutaj 
elementy wspólne naszej wiary są zasadniczo głębsze i szersze niż elementy 
dzielące1. Tego przekonania nie zdołają zanegować wszelkie dywagacje na temat 
podstawowej różnicy.

Wzajemna przynależność usprawiedliwienia i Kościoła

Rozdział pierwszy, krótki i wprowadzający, konstatuje wzajemną przyna
leżność usprawiedliwienia i Kościoła bez wnikania w relację między obu 
czynnikami. Usprawiedliwienie i Kościół nie mogą być od siebie oddzielone: są 
one prawdami wiary, fundamentalnymi artykułami wiary2', r usprawiedliwienie 
i Kościół opierają się na tajemnicy Chrystusa i Trójcy Świętej (nr 6 i 7);
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usprawiedliwienie i Kościół są niezasłużonymi podarunkami łaski (nr 8 i 9). 
W wierze w trójjedynego Boga wyznajemy, że ten Bóg usprawiedliwia nas bez 
naszej zasługi z łaski i zgromadza w swoim Kościele (nr 4).

Ustanowienie Kościoła w wydarzeniu Chrystusowym 
— Kościół jako „creatura evangelii”

Rozdział drugi, obszerniejszy, mówi o trwałym źródle Kościoła. Słowa z 1 K or 
3,11: Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest 
założony, a którym jest Jezus Chrystus — uchodzą za wypowiedź, którą ścisłym 
znaczeniu tego słowa można uznać za zasadę eklezjologii (nr 10).

W refleksji biblijon-teologicznej jest najpierw mowa o wybraniu Izraela jako  
trwałej podstawie Kościoła (nr 13-17), potem o ustanowieniu Kościoła w wydarze
niu Chrystusowym, tzn. w wydarzeniu Chrystusowym rozumianym globalnie: 
w zwiastowaniu Jezusa, w Krzyżu i Zmartwychwstaniu, w wydarzeniu zielo
noświątkowym (nr 18-35). Wszystko to zostaje podsumowane słowem Lutra 
o Kościele jako creatura evangelii (WA 2,430), które cieszy się pełną akceptację 
eklezjologii katolickiej: Ewangelia (...) jest dla Kościoła po wszystkie czasy 
źródłem całego jego życia (nr 37; LG 20). Stwierdzenie, że Chrystus jest 
fundamentem Kościoła, oznacza dla katolików i luteran to, że fundamentem 
Kościoła jest zwiastowanie Ewangelii w Słowie i Sakramencie, w mocy Ducha 
Świętego (Dz 1,8) i zgodnie ze świadectwem apostołów (Ef 2,20).

Trynitarny wymiar Kościoła

Chrystologiczna podstawa Kościoła musi być jednak widziana w jej wymiarze 
trynitamym, jeśli pragnie być zgodna ze świadectwem biblijnym i unikać 
nieporozumień. Tym zajmuje się rozdział trzeci. Kościół jest Kościołem 
trójjedynego Boga, ludem Bożym (nr 51-55), Ciałem Chrystusa (nr 56-58) 
świątynią Ducha Świętego (nr 59-62).

Te nowotestamentowe określenia Kościoła wyrażają coś więcej niż tylko 
przyczynowe powiązanie Kościoła z Bogiem, Ojcem, Chrystusem i Duchem 
Świętym. Zarazem mają one na myśli przynależność Kościoła do trzech osób 
boskich, jego „współudział” w tych osobach, a więc jego współudział w trynitar- 
nej „wspólnocie lub koinonii”: Tak więc Kościół ma źródło (...) w nierozdzielnej 
wspólnocie lub koinonii trzech osób boskich i przez to sam zostaje ukonstytuowany 
jako koinonia (nr 65). Ten stan rzeczy jest już teraz rzeczywistością, choć 
pozostaje ona tymczasową antycypatorską rzeczywistością, która oczekuje 
swego eschatologicznego spełnienia (nr 72-73).

Kościół jako koinonia

Pojęcie koinonia staje się zatem wiodącym pojęciem także w dialogu 
katolicko-luterańskim. Sprzeciwia się ono tendencjom eklezjologicznym, które 
po obu stronach — katolickiej i protestanckiej — naruszały i naruszają właściwe 
rozumienie Kościoła; chodzi tu o zacieśnienie pojęcia Kościoła do czynnika 
prawnego i hierarchicznego oraz widzenie w nim tylko instytucji o charakterze 
socjologicznym, zajętej wyłącznie sprawami moralnymi.

Część obszerniejsza rozdziału trzeciego (nr 74-107), zatytułowana: 
„Wspólnota Kościoła — wspólnota Kościołów” — ukazuje, jak w ostatnim 
czasie, zarówno po stronie luteraóskiej jak rzymskokatolickiej, pojęcie koino- 
nia-communio nabrało znaczenia pod względem eklezjologicznym i ekumenicz-
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nym (nr 74-83). Co do podstawowego znaczenia eklezjologicznego tego pojęcia 
istnieje między katolikami a luteranami wyraźna zgodność poglądów. W dalszej 
jego analizie ujawniają się jednak różnice o charakterze kościelno-strukturalnym 
(różna ocena wspólnoty lokalnej i Kościoła lokalnego — diecezji), które 
obejmują zarazem różnice eklezjologiczne (zagadnienie urzędu biskupiego 
i prymatu). Bardzo wyraźne odbicie w tekście znajdują również najnowsze, 
zwłaszcza wewnątrzkatolickie dyskusje na temat pojęcia communio (stosunek 
między Kościołami lokalnymi a Kościołem uniwersalnym — nr 84-104).

Końcowe fragmenty rozdziału trzeciego wprowadzają już do kontrowersyj
nych zagadnień eklezjologicznych, którymi zajmuje się obszerny rozdział 
czwarty: „Kościół jako odbiorca i pośrednik zbawienia” .

Zanim naszkicujemy główne linie i zawartość treściową tego rozdziału, 
zapoznajmy się krótko z piątym i ostatnim — również bardzo obszernym 
— rozdziałem Raportu.

Posłannictwo i wypełnienie misji Kościoła

Nie ulega wątpliwości, że rozdział ten ma powiązanie z poprzednimi. Rozwija 
on myśl z poprzedniego, czwartego rozdziału, dotyczącą „Kościoła jako 
odbiorcy i pośrednika zbawienia” . Myśl ta, wraz z pojęciem współuczestnictwa 
Kościoła w darze zbawczym Boga i Jego działalności zbawczej — a więc wraz 
z ideą koinonia (rozdział trzeci) — odgrywa wiodącą rolę. Lecz także tutaj chodzi 
zasadniczo o przekonania, które są wspólne eklezjologii katolickiej i lute- 
rańskiej. Ostatni, piąty rozdział, wraz z trzema pierwszymi rozdziałami, 
pokazuje ponownie, jak obszar tradycyjnie kontrowersyjnych zagadnień zostaje 
otoczony i ograniczony przez szerokie pole wspólnych przekonań eklezjologicz
nych.

Posłannictwo Kościoła, przede wszystkim, w pierwszym rzędzie zwiastowanie 
Ewangelii (nr 251 i 256), jest wpółuczestnictwem w posłannictwie Chrystusa: Jak 
Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20,21). Ten współudział jest 
prawdziwym, lecz mimo to ograniczonym współudziałem (nr 244), gdyż zadanie 
związane z posłannictwem przekracza nasze ludzkie możliwości i w każdym 
momencie zostaje umożliwione przez pełnomocnictwo Ducha Świętego (nr 254).

Powyższe stwierdzenie dotyczy także społecznej misji Kościoła. Jest ona 
prawdziwym, lecz mimo to ograniczonym współuczestnictwem w Bożym działaniu 
w świecie, ponieważ Boże działanie w kwiecie jest rozłegłejsze niż to, co dokonuje 
się za pośrednictwem Kościoła (nr 256; por. nr 263). Luterska nauka o dwóch 
rządach Bożych (nr 264-271) i katolicka nauka uznająca słuszną autonomię rzeczy 
ziemskich (nr 272-276; por. GS 36) mówią o tym we właściwy sobie sposób. Lecz 
między katolicyzmem z jego rozbudowaną nauką społeczną a luteranizmem, 
który z przyczyn teologicznych nie stworzył czegoś odpowiedniego, istnieje 
asymetria. Tutaj potrzebny jest jeszcze dalszy dialog, zwłaszcza w odniesieniu do 
zasięgu kompetencji Kościoła w kwestiach moralnych (nr 276).

Ośrodkiem i podłożem posłannictwa Kościoła jest jednak nabożeństwo, 
w którym wielbimy nasze usprawiedliwienie w Chrystusie i (...) zwiastujemy 
dobrodziejstwa (Boga) (nr 282 i 283).

Rozdział piąty i zarazem cały tekst kończy się częścią poświęconą es
chatologicznemu wypełnieniu misji Kościoła. Próbuje się tutaj ukazać, jak 
z perspektywy ostatecznego wypełnienia misji Kościoła uwidacznia się ponownie 
jego rola jako odbiorcy i pośrednika zbawienia (nr 290).

Na pierwszy plan wysuwają się tutaj dwie idee: wyznanie, że Kościół to 
sanctorum communio (nr 291-296), i no wo testamento we orędzie o królestwie lub
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panowaniu Bożym (nr 297-306). Jako wspólnota wszystkich, którzy są uświęceni 
w Chrystusie przez Ducha Świętego, Kościół jest społecznością, która szerzy się 
we wszystkich epokach i nie podlega zniszczeniu przez śmierć. Kościół jako 
— mocą obecności Chrystusa — rzeczywisty, choć w ludzkiej słabości i grzechu 
ukryty początek panowania Boga, jest odbiorcą i zarazem pośrednikiem 
zbawienia, tzn. zwiastunem, narzędziem i znakiem panowania realizowanego przez 
samego Boga (nr 304).

Kwestie sporne

Teraz trzeba nam jednak powrócić do rozdziału czwartego Raportu 
końcowego: „Kościół jako odbiorca i pośrednik zbawienia” . Jest to rozdział 
najobszerniejszy, rozdział będący przedmiotem największych dyskusji, lecz 
w swoim obecnym kształcie — jak cały Raport — został zaaprobowany przez 
wszystkich uczestników dialogu.

Rozdział ten jest miejscem, w którym dochodzi do jednoznacznego wyar
tykułowania różnic katolicko-luterańskich w rozumieniu Kościoła i wzajemnie 
krytycznych zapytań. Jest to rozdział zróżnicowany także pod względem 
merytorycznym. Najpierw zajmuje się on czteroma szczegółowymi tematami: 
„Kościół jako congregatio fidelium”, „Kościół jako sakrament zbawienia” , 
„Widzialność i ukrytość Kościoła” oraz „Świętość Kościoła — grzeszność 
Kościoła” . W dalszej kolejności pojawia się pytanie o „Znaczenie nauki 
o usprawiedliwieniu dla rozumienia Kościoła” , z którym wiąże się ponowne 
podjęcie szczegółowych problemów eklezjologicznych.

Tytuł: „Kościół jako odbiorca i pośrednik zbawienia” oddaje ogólnie 
zawartość rozdziału, lecz nie odnosi się w równej mierze do poszczególnych 
zagadnień, którymi rozdział ten się zajmuje. Przede wszystkim pod żadnym 
pozorem tytuł ten nie może być rozumiany w ten sposób, jakoby oba jego pojęcia 
— „Kościół jako odbiorca” i „Kościół jako pośrednik” zbawienia — charak
teryzowały w pierwszym przypadku luterańskie, w drugim zaś katolickie 
rozumienie Kościoła. Takie ujęcie, które nie oddaje ani luterańskiego, ani 
katolickiego rozumienia Kościoła, jest z góry odrzucane.

’’Kościół jako odbiorca i pośrednik zbawienia” — to wspólne, katolic- 
ko-luterańskie rozumienie Kościoła. Mówiły już o tym pierwsze trzy rozdziały, 
a rozdział ostatni ponownie podejmuje to zagadnienie. Chodzi o dwa zasadniczo 
nierozłączne aspekty bycia Kościołem (nr 108): ...jako creatura evangelii jest on 
(Kościół) zobowiązany do służby na rzecz Ewangelii (nr 107).

Ale — powiada się słusznie — w dziejach teologii różnie rozkładano tutaj 
akcenty (nr 108). I trzeba tu będzie dodać: tak bardzo różnie, że te różnice 
w rozkładaniu akcentów — zwłaszcza konsekwencje tego przedsięwzięcia — były 
odczuwane i oceniane jako doniosłe różnice merytoryczne. Dzieje się tak dlatego, 
gdyż myśl luterańska w świetle nauki o usprawiedliwieniu czuwa nad tym, aby 
Kościół uważał się za owoc i twór zbawczego działania Boga, natomiast myśli 
katolickiej zależy szczególnie na tym, aby zachowany został aspekt boskiego 
posłannictwa i boskiej misji Kościoła.

Kościół jako congregatio fidelium

W powyższej perspektywie dokument zajmuje się najpierw rozumieniem 
Kościoła jako congregatio fidelium (=  zgromadzeniem wierzących, nr 108-117). 
To pojęcie na określenie Kościoła jest szczególnie bliskie i ważne dla myśli
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luterańskiej. Kościół jako zgromadzenie usprawiedliwionych przez wiarę — ak
cent spoczywa tutaj całkowicie na Kościele jako odbiorcy zbawienia.

Ale również katolicy — od średniowiecza poprzez Catechismus Romanus aż 
do Vaticanum II — akceptują congregatio fidelium jako opis Kościoła. A dla 
jednych i drugich, katolików i luteranów, oznacza to, że congregatio fidelium, 
która swój byt przyjmuje od Chrystusa, ma zarazem misję do dalszego 
przekazywania wiary i w ten sposób jest przez swojego Pana włączona do służby 
na rzecz pośrednictwa w zbawieniu (nr 117).

Kościół jako „sakrament” zbawienia

Sytuacja przedstawia się podobnie, gdy ze strony katolickiej mówi się 
o Kościele jako sakramencie zbawienia (Vaticanum II, nr 118-134). Na krytykę 
luteraóską, iż posługiwanie się takim pojęciem przyczynia się do zaciemnienia 
faktu, że Kościół otrzymuje swoje zbawienie zawsze od Chrystusa, a więc jest 
odbiorcą zbawienia, strona katolicka odpowiada następująco: za pomocą pojęcia 
sakrament zostaje wyrażone uniwersalne posłannictwo Kościoła, ale zarazem 
także jego radykalna zależność od Chrystusa (nr 122); tylko jako nieustanny 
odbiorca zbawienia Kościół może być także pośrednikiem, sakramentem zbawie
nia dla świata.

Mówienie o Kościele jako sakramencie w powyższym ujęciu może liczyć na 
aprobatę ze strony teologii luterańskiej (nr 126). Kościół jako służebnica i matka, 
która rodzi każdego chrześcijanina i oswaja go ze Słowem Bożym (Luter) — ten 
aspekt przynależy również do luterańskiego rozumienia Kościoła (nr 127). 
Mimo to strona luterańska nie wyzbyła się wszystkich zastrzeżeń związanych 
z wypowiedziami o Kościele jako sakramencie', wątpliwości budzą zwłaszcza 
eklezjologiczne konsekwencje tych wypowiedzi (nr 128-130). Są to Zastrzeżenia, 
które również teologowie katoliccy biorą poważnie pod uwagę(nr 131).

Widzialność i ukrytość Kościoła

Następujące teraz rozważania wokół widzialności i ukrytości Kościoła (nr 
135-147) dają się włączyć mniej bezpośrednio do ogólnego kontekstu rozdziału 
„Kościół jako odbiorca i pośrednik zbawienia” . Podjęta jest tutaj stara 
kontrowersja, czy Kościół ma charakter widzialny lub niewidzialny; jest to 
zagadnienie, które trzeba także widzieć w świetle nauki o usprawiedliwieniu. 
Nierozważne, a przez to niewłaściwie ujęte sformułowania oraz polemiczna 
reakcja na nie, prowadziły w przeszłości nieustannie do przekonania, iż tutaj 
mamy do czynienia z katolicko-luterańską kontrowersją. Lecz równie często 
różnica ta wymykała się dokładnej analizie, jako że każda strona stale negowała, że 
nauczała to, co druga strona potępiła (nr 136).

Ostatecznie chodzi tutaj o wspólną problematykę, że Kościół w swej najgłębszej 
istocie jest ciałem Chrystusa i jako taki jest przedmiotem wiary a nie przedmiotem 
do oglądania, i że podczas swojej historycznej egzystencji jest on jednocześnie 
ciałem społecznym w postaci empiryczno-widzialnej (nr 142). Oba elementy nie 
występują obok siebie lub oddzielnie, lecz zawsze tylko w łączności ze sobą, tak że 
Kościół wiary egzystuje ukrycie w empirycznej postaci Kościoła z jego widzialnymi 
cechami (nr 140 i 141). Tak to widziała Reformacja luterańska i tak widzi to 
Vaticanum II, gdy opisuje Kościół jako jedną rzeczywistość złożoną, która jest 
zarazem widzialnym zrzeszeniem i wspólnotą duchową (LG 8; nr 144-146).

Gdy strona katolicka mówi o Kościele jako sakramencie, ma ona na myśli 
także to, co wyżej zostało wspomniane. Tym samym okazuje się, że prob-
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lematyka dotycząca Kościoła widzialnego i ukrytego ma swoje odniesienie do 
ogólnego tematu rozdziału czwartego „Kościół jako odbiorca i pośrednik 
zbawienia” .

Kościół święty — Kościół grzeszny

Zagadnienie dotyczące Kościoła jako wielkości widzialnej i ukrytej jedno
cześnie powtarza się poniekąd w problematyce: „Kościół święty — Kościół 
grzeszny” (nr 148-165). Zagadnienie to, tak można by również powiedzieć, 
konkretyzuje się tutaj, o ile chodzi o decydującą kwestię odpowiadającą intencji 
i teologicznemu przekonaniu Reformacji co do tego, jak dalece Kościół, mimo że 
jest świętym Kościołem, żyje pod stałym wezwaniem do pokuty i odnowy.

Również tutaj Raport końcowy mówi najpierw o fundamentalnych zgod- 
nościach między katolikami a luteranami: o wspólnym wyznawaniu świętości 
Kościoła, która polega na darowanej mu przynależności do trójjedynego Boga, 
jedynie świętego (por. Ap 15,4); o wspólnej wierze w obiecaną niezniszczalność 
jednego świętego Kościoła, z czym wiąże się obietnica, że Kościół nie może 
nigdy odpaść definitywnie od prawdy; o wspólnej wiedzy, że mimo to moc zła 
i grzechu przenika do Kościoła i Kościół w tym sensie jest święty i grzeszny 
jednocześnie, i dlatego stale potrzebuje pokuty, odpuszczenia grzechów 
i odnowy (nr 148-156).

Rzeczą ważną, lecz często nie braną pod uwagę jest to, że nie tylko dla myśli 
katolickiej, ale i luteranskiej mówienie o grzeszności Kościoła ma wyraźną 
granicę; Luter czynił rozróżnienie między nauką a życiem Kościoła. Nauka nie 
podlega prośbie o przebaczenie, gdyż jest ona nie naszym czynem, lecz własnym 
Słowem Boga, które ani nie może grzeszyć, ani nie mieć racji (WA 51,517). To 
rozróżnienie Lutra między życiem a nauką Kościoła jest bardzo bliskie katolic
kiemu rozróżnieniu między grzesznymi członkami Kościoła a nauczanym 
i zwiastowanym, niezmiennym depozytem wiary powierzonym Kościołowi (nr 
158-159; por. Vaticanum II: LG 8,40; UR 6).

Ta szeroka wspólnota poglądów luteranów i katolików przestaje istnieć
— z perspektywy luterańskiej — w konkretnym punkcie, który ma bezpośrednio 
do czynienia z pytaniem, jak Kościół wykonuje swoje posługi w dziedzinie 
zbawczego pośrednictwa bez uszczerbku dla jego roli jako odbiorcy zbawienia 
w pełnym znaczeniu tego słowa. Chodzi tu o punkt, w którym — według ujęcia 
katolickiego — świętość darowana Kościołowi i obiecane mu pozostawanie 
w prawdzie zostają przyznane określonym, zbawieniu (...) ludzi służącym urzędom 
i decyzjom Kościoła (...) w sposób, że jako takie zdają się nie podlegać ludzkiej 
omylności i grzeszności, a tym samym potrzebie weryfikacji (nr 160). Strona 
katolicka potwierdza, że jest to właściwy opis samozrozumienia Kościoła 
katolickiego w decydującym punkcie (nr 162). Wspólnie wyraża się jednak pogląd, 
że w sprawie teologicznego i ekumenicznego znaczenia (tej odmienności 
poglądów) (...) można rozstrzygnąć tylko przez rozważanie konkretnych zagad
nień eklezjologicznych a nie na podstawie ogólnej refleksji (nr 165).

Właśnie o to chodzi w następnej części czwartego rozdziału:

Znaczenie nauki o usprawiedliwieniu dla rozumienia Kościoła

’’Znaczenie nauki o usprawiedliwieniu dla rozumienia Kościoła” (nr 166-242)
— to znaczy: chodzi o naukę o usprawiedliwieniu jako jądrze i mierze całej wiary 
chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego, tym samym też o rozumienie Kościoła 
i jego ustroju (nr 167 i 168). Tę szeroko ujętą, kryteriologiczną funkcję nauki
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0 usprawiedliwieniu, reprezentowaną przez Reformację, w zasadzie mogą też 
zaaprobować katolicy. Pokazał to dialog o usprawiedliwieniu.

Ale — i to wyjaśnienie jest bardzo ważne — owa kryteriologiczna funkcja 
nauki o usprawiedliwieniu w dziedzinie rozumienia Kościoła nie oznacza 
bynajmniej, że między usprawiedliwieniem a Kościołem istnieje od początku 
stosunek konfliktowy lub sprzeczność. Przeciwnie! Jedno i drugie należy do 
siebie: zwiastowanie Ewangelii, zapowiedź Bożego usprawiedliwienia ma swoje 
miejsce w Kościele; Ewangelia jest stwórczym Słowem Boga, które przyczynia się 
do powstania Kościoła jako rzeczywistości historycznej i społecznej. Bóg 
pozostaje wierny swemu Słowu, dbając o utrzymanie Kościoła i posługując się 
w tym celu także strukturami historycznej kontynuacji. Są to dla katolików
1 luteran wspólne fundamentalne przekonania (nr 169-172).

Na powyższym tle następuje analiza czterech kontrowersyjnych kwestii; są to: 
a) „Instytucjonalna kontynuacja Kościoła”; b) „Urząd związany z ordynacją 
jako instytucja w Kościele” ; c) „Wiążąca nauka kościelna i funkcja nauczająca 
urzędu kościelnego” ; d) „Jurysdykcja kościelna i jurysdykcyjna funkqa urzędu 
kościelnego” . Każdej z tych kwestii towarzyszy dwuczłonowe pytanie przewod
nie: czy luterańska nauka o usprawiedliwieniu zawęża rzeczywistość Kościoła lub 
czy katolickie rozumienie Kościoła zaciemnia Ewangelię, Ewangelię objaśnianą 
z perspektywy nauki o usprawiedliwieniu (nr 166 i 173).

Zasadniczo każda z czterech przytoczonych kwestii nadaje się do rozpat
rywania z perspektywy tego dwuczłonowego pytania. Pierwszą czynnością jest 
pokazanie, że — i dlaczego — nauka o usprawiedliwieniu nie wyklucza będących 
przedmiotem dyskusji urzędów i funkcji kościelnych, a nawet częściowo ocenia je 
pozytywnie. Potem podkreśla się, że te urzędy i funkcje istnieją też w Kościołach 
luterańskich: istnieje instytucjonalna kontynuacja, tzn. kontynuaqa kościelna 
oparta na trwałych fundamentach eklezjologicznych; istnieje urząd związany 
z ordynacją; istnieje wiążąca nauka kościelna, istnieją też organa lub urzędy 
nauczania kościelnego; występuje ponadto jurysdykcja kościelna i jurysdykcyjna 
funkcja urzędu kościelnego.

A więc również w dziedzinie kontrowersyjnych kwestii jest obecna szeroka 
baza elementów wspólnych. Fakt ten zostaje wyraźnie ukazany i uzasadniony 
przy omawianiu kolejnym wszystkich czterech kwestii. Na tym polega pierwsza 
czynność.

Potem jednak następuje druga czynność, która wiąże się przeważnie, 
pośrednio lub bezpośrednio, z krytycznymi luteraóskimi zapytaniami pod 
adresem strony katolickiej. Chodzi o to, że te urzędy i funkcje kościelne, które 
przecież mają służyć Kościołowi jako odbiorcy i pośrednikowi zbawienia, muszą 
być rozumiane i sprawowane w ramach nauki o usprawiedliwieniu jako 
krytycznej miary. Jest to pogląd nie tylko luteraóski, ale i katolicki, w każidym 
razie tak to wygląda na obszarze dzisiejszego dialogu katolicko-luterańskiego. 
Oznacza to: obu stronom nie wolno nigdy ukrywać, że Boża obietnica zbawienia 
w Chrystusie jest czynnikiem w pełni wystarczającym i niezależnym od 
warunków ludzkich. Dopiero w tym punkcie — i to trzeba wyraźnie podkreślić 
— następuje włączenie krytycznej funkcji nauki o usprawiedliwieniu.

W odniesieniu do czterech interesujących nas kwestii oznacza to:

Instytuqonalna kontynuacja Kościoła

Wszystkie środki i znaki instytucjonalnej kontynuacji Kościoła (nr 174-181), 
również środki i znaki obecne w Kościele od początku, służą trwaniu Kościoła 
tylko w takiej mierze, w jakiej są rozumiane i traktowane jako instrumenty
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Ewangelii, będącej jedynym czynnikiem, który tworzy i utrzymuje Kościół (nr 180). 
W szczególny sposób dotyczy to tych środków i znaków kontynuacji, które 
powstały w dziejach Kościoła (symbole wiary, dogmaty, pisma wyznaniowe, 
różne formy służby pojednania powstałe z inspiracji Boga) (nr 179). Twierdzenie, 
że te znaki i środki są niezbędne dla bytu Kościoła, może prowadzić — w przeko
naniu luteraóskim — do obniżenia znaczenia Ewangelii (nr 181).

Urząd związany z ordynacją jako instytucja w Kościele

To co powiedzieliśmy wyżej odnosi się także do urzędu kościelnego (nr 
182-204). Nawet jeśli ten urząd został ustanowiony przez Boga wraz z założeniem 
Kościoła i — właśnie w świetle nauki o usprawiedliwieniu (nr 187-189) — jest 
niezbędny dla Kościoła, to rzeczą nieodzowną jest czuwanie nad tym urzędem 
(nr 190); gdyż nie jako taki służy on Kościołowi i jego trwaniu w prawdzie, lecz 
jako posługiwanie jego reprezentantów na rzecz Ewangelii. Zasada ta obo
wiązuje również tam, gdzie w wyniku historycznego rozwoju urząd ten przybrał 
kształt starokościelnego urzędu biskupiego (nr 191).

Ponieważ jednak urząd ten w swoim specyficznym kształcie powstał w wyniku 
historycznego rozwoju i dlatego dla myśli luterańskiej jego początek nie pokrywa 
się z założeniem Kościoła przez Boga, przeto trzeba tu w uzupełnieniu dodać: tej 
specyficznej formy urzędu nie wolno rozumieć jako w ścisłym sensie koniecznej 
i nieodzownej dla Kościoła i jego egzystencji. W świetle reformatorskiej nauki 
o usprawiedliwieniu, twierdzenie o konieczności i nieodzowności tego urzędu dla 
Kościoła oznaczałoby, że nie doszłaby do głosu pełna wystarczalność działania 
zbawczego Boga w Chrystusie i niezależność tego działania od warunków 
ludzkich (nr 192).

Wiążąca nauka kościelna i funkcja nauczająca urzędu kościelnego

W kwestii dotyczącej wiążącej nauki kościelnej i funkcji nauczającej urzędu 
kościelnego (nr 205-222) krytyczna funkcja nauki o usprawiedliwieniu — tym 
samym też luterskie zapytanie pod adresem strony katolickiej — zaczyna się 
dopiero w punkcie, gdzie chodzi o sposób sprawowania kościelnej odpowiedzial
ności za naukę (nr 208), zwłaszcza gdzie ecclesia non potest errare zostaje 
przeniesione z Kościoła jako całości na urząd nauczający — biskupów i papieża 
— (Apologia Konfesji Augsburskiej 7,23) w taki sposób, że moc wiążąca 
rozstrzygnięć doktrynalnych tego urzędu otrzymuje rangę nieodwołalną i nie 
podlegającą dyskusji. W przekonaniu luteraóskim nie jest to do pogodzenia 
z zasadniczym poglądem, iż kryterium prawdziwości nauki kościelnej jest jej 
zgodność z Ewangelią, gdyż tylko wyrok Ewangelii może uchodzić za nie
odwołalny i nie podlegający dyskusji (nr 210-212). Dlatego w świetle nauki 
o usprawiedliwieniu, nauka kościelna aspirująca do wiążących wypowiedzi musi 
pamiętać o tym, że ostatecznym kryterium tych wypowiedzi jest ich zgodność 
z Ewangelią (nr 213-215).

Jurysdykcja kościelna i funkcja jurysdykcyjna urzędu kościelnego

To co powiedziano wyżej można również odnieść do kwestii kościelnej 
jurysdykcji i funkcji jurysdykcyjnej urzędu kościelnego (nr 223-241). Znowu jest 
tak, że krytyczna funkq’a nauki o usprawiedliwieniu zaczyna pełnić swą rolę 
dopiero w punkcie, w którym chodzi o rodzaj mocy obowiązującej prawa 
kościelnego (nr 226): Żadna kościelna zasada prawna nie może aspirować do tego,
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że moc obowiązująca jej ustaleń dorównuje rangą konieczności zbawczej i tym 
samym ostatecznej mocy obowiązującej Ewangelii. Jest to krytyczne pytanie (...), 
które nauka o usprawiedliwieniu kieruje do wszystkich kościelnych zasadprawnych 
a tym samym do wszystkich kościelnych instancji jurysdykcyjnych (nr 228).

Jak katoliccy uczestnicy dialogu ustosunkowują się do tych krytycznych 
kwestii i postulatów, które reformatorska nauka o usprawiedliwieniu kieruje 
pod adresem katolickiego rozumienia Kościoła?

Trzeba podkreślić raz jeszcze, że jako katolicy nie tylko nie zamykają się oni 
wobec krytycznej funkcji nauki o usprawiedliwieniu, lecz ją  — również 
w dziedzinie eklezjologii — zdecydowanie akceptują. Również dla nich decy
dujące znaczenie ma to, że urzędy i funkcje kościelne spełniają wobec Ewangelii 
służebną rolę. Kościół jest odbiorcą i pośrednikiem zbawienia tylko w takiej 
mierze, w jakiej pozostaje creatura evangelii. Wspólnym przekonaniem jest to, że 
tej prawdy nie wolno nigdy przemilczać i zakrywać.

Jak brzmi jednak katolicka odpowiedź, gdy po stronie luterańskiej — jak 
miało to miejsce w dialogu i zostało ukazane wyżej — uważa się, że w świetle 
reformatorskiej nauki o usprawiedliwieniu zachodzi potrzeba skierowania 
krytycznych zapytań pod adresem katolickiego rozumienia Kościoła?

Odpowiedź ta zmierza do ukazania, że strona katolicka spełnia kryterium 
nauki o usprawiedliwieniu w inny sposób niż czynią to luteranie, lecz spełnianie 
tego kryterium odbywa się mimo to w sposób równowartościowy i upraw
niony.

Powyższa tendencja widoczna jest tam, gdzie w odniesieniu do oceny 
historycznego, tzn. będącego w nieprzerwanej sukcesji urzędu biskupiego oraz 
w odniesieniu do mocy obowiązującej kościelnych rozstrzygnięć w dziedzinie 
doktryny są kierowane ze strony luterańskiej krytyczne zapytania pod adresem 
katolickiego poglądu. Obie te sprawy trzeba tu jeszcze raz omówić:

Krytyczne pytanie z perspektywy nauki o usprawiedliwieniu, skierowane pod 
adresem katolickiego rozumienia urzędu biskupiego brzmiało: czy twierdzenie, że 
ten dopiero w rozwoju historycznym Kościoła powstały specyficzny model 
urzędu jest konieczny dla egzystencji Kościoła, nie sprawia, że z urzędu tego czyni 
się coś niezbędnego do zbawienia, i czy tym samym nie wchodzi się w konflikt 
z nauką o usprawiedliwieniu, która nie dopuszcza, aby o czymś, co powstało 
w sposób historyczny, twierdzono, że jest niezbędne do zbawienia (necessarius ad 
iustitiam — Apologia Konfesji Augsburskiej 7,34)?

Odpowiedź pokazuje, że według myślenia katolickiego — inaczej niż w przy
padku myślenia luterańskiego — Kościół i zbawienie zostają tak zróżnicowane, 
że twierdzenie, iż coś jest konieczne dla bycia Kościołem nie oznacza już, że jest 
konieczne dla zbawienia (nr 201-202). Dlatego w ramach katolickiego myślenia, 
pogląd o konieczności urzędu biskupiego dla Kościoła nie jest sprzeczny z nauką 
o usprawiedliwieniu.

A więc twierdzenie, że coś jest konieczne dla Kościoła, ma w obu tradycjach 
różne znaczenie. Dlatego katolik, w oparciu o swoje założenia eklezjologiczne, 
może rozumieć urząd biskupi za konieczny dla bytu Kościoła, nie powodując 
przez to konfliktu z nauką o usprawiedliwieniu, podczas gdy luteranin, 
w oparciu o swoje założenia eklezjologiczne, nie może tego uczynić. Różnica tkwi 
więc we wspomnianych, lecz nie będących tutaj przedmiotem debaty, 
założeniach eklezjologicznych i w terminologii. Natomiast w samej sprawie 
istnieje konsens.

Trzeba jednak wspomnieć, że katolicka odpowiedź pociąga za sobą dodat
kowe pytanie luterańskie: czy strona katolicka nie przypisuje historycznemu 
urzędowi biskupiemu pośrednio konieczności zbawczej, gdy o Wieczerzy
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Pańskiej sprawowanej w Kościołach luterańskich powiada się, że Kościoły te nie 
przechowały tajemnicy eucharystycznej w jej istocie (substantia) i pełni, głównie 
przez brak (defectus) sakramentu kapłaństwa (UR 22)?

Odpowiedź katolicka jest krótka, ale tak ważna, że zasługuje na to, aby ją 
w całości przytoczyć. Powiada się: Tutaj ze strony katolickiej trzeba wskazać na 
to, że także eklezjologia kierująca się pojęciem sukcesji, jak to ma miejsce 
w Kościele katolickim, nie musi negować bynajmniej sprawiającej zbawienie 
obecności Pana w laterańskiej Wieczerzy Pańskiej (nr 203). Do tak daleko 
sięgającej wypowiedzi nie doszło dotąd jeszcze nigdy w oficjalnym dialogu 
katolicko-luterańskim.

Krytyczne pytanie z perspektywy nauki o usprawiedliwieniu, skierowane pod 
adresem katolickiego rozumienia kościelnej nauki i kościelnego urzędu nau
czającego, brzmiało: czy ostateczna moc obowiązująca i bezdyskusyjność 
kościelnych rozstrzygnięć doktrynalnych nie zaciemniają suwerenności Ewan
gelii, jako że tylko Ewangelii przysługuje ostateczna moc obowiązująca i bezdys
kusyjność?

Odpowiedź katolicka pokazuje, że problem napięcia pomiędzy roszczeniem do 
mocy obowiązującej a zastrzeżeniem wobec mocy obowiązującej nauki kościelnej 
jest obecny także po stronie katolickiej, tam jednak zyskuje inne znaczenie 
i ocenę (nr 216). Biskupi wraz z papieżem są autentycznymi nauczycielami, 
pozostają jednak włączeni w życie religijne całego ludu Bożego, któremu 
przypada funkcja znajdowania prawdy i świadczenia o niej (nr 216). Mają oni 
trwałą łączność z prawdą Ewangelii, lecz jednocześnie są związani z kanonem 
Pisma św. i tradycją apostolską (nr 217). Ich decyzje w sprawach wiary nie 
potrzebują żadnej dodatkowej formalnej akceptacji, są jednak zdane na szeroką 
recepcję (nr 218). Dogmat kościelny, jak np. ogłasza go sobór, posiada 
ostatecznie obowiązującą moc , lecz pozostaje czymś fragmentarycznym, często 
jednostronnym i jest dlatego otwarty na poprawki, głębsze zrozumienie i nowy 
sposób wyrażenia (nr 219).

W tym znaczeniu kościelne decyzje doktrynalne są — według poglądu 
katolickiego — zjednej strony wypowiedziami o ostatecznej mocy obowiązującej 
(...), na których członek Kościoła może polegać jako na formie wyrażania 
Ewangelii (nr 220), lecz z drugiej strony nie są wielkościami, nad którymi nie 
można dyskutować (nr 221). Również myśl katolicka zdaje więc sobie sprawę 
z tymczasowości ludzkiego poznania prawdy, nawet w dziedzinie decyzji 
kościelnego urzędu nauczającego o ostatecznej mocy obowiązującej. Tak więc 
— mimo ogromnych różnic w porównaniu z poglądem luterańskim — również 
katolicki sposób wyrażania Ewangelii w nauce kościelnej zgadza się z nauką
0 usprawiedliwieniu (nr 222).

Jeśli z perspektywy tego dialogu o urzędzie biskupim i nauce kościelnej 
przypomnimy sobie ponownie tytuł ważnego czwartego rozdziału — „Kościół 
jako odbiorca i pośrednik zbawienia” — wówczas staje się zrozumiałe, że także 
tutaj, nawet w różnicach, przejawia się głęboka wspólnota poglądów. Katoli
kom i luteranom zależy na zachowaniu obu aspektów Kościoła. Czynią to oni 
w sposób, który pokazuje, że często kierują nimi różne założenia teologiczne
1 doświadczenia historyczne, które sprawiają, że w sposób szczególny chronią 
i strzegą jeden lub drugi z obu aspektów, m.in. przez krytyczne zapytania. 
Tylko wówczas, gdy podejmowane działania odbywają się kosztem jednego lub 
drugiego aspektu, ma miejsce rozbieżność zdań, która utrudnia lub niszczy 
wspólnotę kościelną. Tego rodzaju rozbieżność nie wystąpiła w żadnej kwestii, 
którą zajmował się dialog katolicko-luterański na temat „Kościół i usprawied
liwienie” .
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Czy dialog doprowadził do konsensu?

Konsens w nauce o usprawiedliwieniu scharakteryzowano trafnie jako 
konsens zróżnicowany, co oznacza, że nie osiągnięto jednolitej formy nauki
0 usprawiedliwieniu. Stwierdzono, że dwie różnie ukształtowane nauki o uspra
wiedliwieniu są ze sobą zgodne. Zadaniem i celem dialogu o „Kościele
1 usprawiedliwieniu” było wykazanie, że w nauce o usprawiedliwieniu istnieje ten 
zróżnicowany konsens.

Na pierwszej stronie Raportu końcowego czytamy: Konsens w nauce o uspra
wiedliwieniu — nawet gdy jest zróżnicowany — musi się potwierdzić pod względem 
eklezjologicznym (nr 2).

(Przekład za: Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts
Bensheim, r. 45, 1994, nr 4) 

Tłum. Karol Karski
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CHRZEST W DIALOGU 
KATOLICKO-ZIELONOŚWIĄTKOWYM

Trwa czwarta faza rozpoczętego w 1972 roku dialogu doktrynalnego między 
Kościołem katolickim a niektórymi Wspólnotami zielonoświątkowymi. Jed
nym z najważniejszych, a jednocześnie bardzo kontrowersyjnych tematów 
podejmowanych w rozmowach jest chrzest określany w dialogu jako „wodny” . 
Nazwa ta zaczerpnięta została z nauki zielonoświątkowej. Odnosi się ona do 
wydarzenia, które dokonuje się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego przez 
polanie wodą lub zanurzenie w niej. Opis tego doświadczenia odpowiada 
sakramentowi chrztu, który jest uznawany przez większość Kościołów 
chrześcijańskich i traktowany jako przejaw odradzającego działania Ducha 
Świętego w Kościele. Przyjęcie tego sakramentu czyni człowieka wierzącego 
w Jezusa Chrystusa członkiem Jego Mistycznego Ciała.

Nad problemem chrztu dyskutowano podczas spotkań pierwszej fazy dialo
gu, która trwała od 1972 do 1976 roku. Wtedy praktycznie zasygnalizowano 
trudności, które ten temat ze sobą niesie, a więc: ustanowienie i skutki chrztu, 
sposób udzielania i praktyka powtarzania chrztu w niektórych Kościołach 
pentekostalnych. Dokładniej skoncentrowano się jedynie na kwestii chrztu 
niemowląt oraz wskazano tematy, którymi Komisja zajmie się w przyszłości.

Do zagadnień chrztu nie powrócono jednak w drugiej części dialogu 
toczącego się w latach 1977-1982. Podjęto je dopiero w kolejnej fazie, kiedy 
w 1985 roku odbyło się pierwsze spotkanie, a ostatnie, podczas którego przyjęto 
dokument końcowy, w 1989 roku. Bardzo dokładnie przeanalizowano wtedy 
tematy zasygnalizowane wcześniej i ustalono wspólne stanowisko co do 
ustanowienia, skutków i sposobu udzielania chrztu oraz praktyki chrztu 
niemowląt. Podobnie jak poprzednio, w trakcie rozmów i poznawania nauki 
partnera dialogu wyłoniły się zagadnienia wymagające bardziej szczegółowych 
studiów teologicznych. Do nich trzeba będzie w przyszłości powrócić.

Ustanowienie i skutki chrztu

Od zagadnienia ustanowienia chrztu zaczęła się właściwie trzecia faza 
dialogu. Raport końcowy z lat 1972-1976 stwierdzał tylko, że: Odnośnie do chrztu
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Nowy Testament świadczy o sytuacji misyjnej Kościoła apostolskiego i nie mówi
0 tym, co może się stać w następnym pokoleniu wierzących (RK I, 20). Bardziej 
szczegółowe omówienie kwestii ustanowienia i skutków chrztu w trzeciej fazie 
rozmów doprowadziło do wspólnego ustalenia, że chrzest był zapowiedziany już 
w Starym Testamencie. Ustanowił go jednakże Pan Jezus, posyłając uczniów, by 
szli i nauczali wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Partnerów dialogu różni rozumienie wydarzenia chrztu, a co za tym 
idzie, pojmowanie jego skutków.

Dla katolików jest to sakrament, a więc widzialny znak przynoszący 
niewidzialną łaskę Bożą. Jest to znak, który symbolizuje i jednocześnie zawiera 
w sobie Boży dar. Przez chrzest człowiek zostaje włączony w śmierć i zmartwych
wstanie Jezusa Chrystusa, wprowadzony do wspólnoty zbawionych przez 
Chrystusa. Sakrament ten czyni przyjmującego go dzieckiem Bożym oczysz
czonym z grzechu pierworodnego, napełnionym Duchem Świętym i włączonym 
do Mistycznego Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół: Dla katolików chrzest jest 
sakramentem wprowadzającym do Kościoła, wspólnoty — koinonii — zbawionych 
w Chrystusie i włączonych w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dla zielo
noświątkowców chrzest jest publiczną demonstracją ich osobowej łączności ze 
śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa i włączenia w Ciało Chrystusa (RK III, 
52, por. także RK, III 50).

Także niektórzy zielonoświątkowcy używają pojęcia „sakrament” dla 
określenia chrztu. Większość jednak Kościołów pentekostalnych rozumie 
chrzest jako rodzaj obrzędu, ceremonii, w której swoją wiarę w Jezusa wyraża 
i_ potwierdza człowiek, który żałował i uwierzył w Chrystusa dzięki Duchowi 
Świętemu. Chrzest, według większości zielonoświątkowców, nie włącza do 
wspólnoty chrześcijańskiej, ale jest jednym z elementów procesu stawania się 
chrześcijaninem, chociaż niektóre wspólnoty pentekostalne wierzą, że w pewnym 
stopniu jest on warunkiem pełnego uczestnictwa kościelnego (por. RK III, 50, 
52). Jest on uważany także za publiczną demonstrację osobowej łączności ze 
śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa (RK III, 52). Zielonoświątkowcy nie 
zgadzają się jednak z katolickim nauczaniem o tym, że chrzest jest środkiem 
zbawienia dokonanego przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
(por. RK III, 51). Dopiero nawróceni i ochrzczeni są prawdziwymi braćmi
1 siostrami w Chrystusie.

Jak widać, w dialogu tym jasno sformułowano i zawarto w dokumencie 
końcowym rozbieżności dotyczące skutków chrztu. Podstawą tych różnic jest 
zagadnienie sakramentalności chrztu, a nawet problem rozumienia pojęcia 
„sakrament” , co wymaga dalszych studiów.

Jedynym punktem zgody między partnerami dialogu, dotyczącym znaczenia 
wydarzenia chrztu wodnego jest stwierdzenie zawarte w RK I: Chrzest przynosi 
przejście z królestwa ciemności do królestwa światła Chrystusa i zawsze ma wymiar 
wspólnotowy — każdy jest ochrzczony w jednym, tym samym Ciele Chrystusa (RK 
1 ,19). Wielka rola i zadania wspólnoty wierzących związane z przygotowaniem 
do chrztu, jego celebracją oraz podtrzymywaniem ochrzczonego w wierze zostały 
potwierdzone w trzeciej fazie dialogu (por. RK III, 53). Dotyczy to zarówno 
katolickiej praktyki chrztu dzieci, jak i zielonoświątkowego wydarzenia chrztu 
wierzących.

Chrzest niemowląt
Uczestnicy komisji katolicko-zielonoświątkowej szczegółowo zajmowali się 

chrztem niemowląt. Poza stwierdzeniem o koniecznym związku chrztu z wiarą 
nie osiągnięto jednak innych uzgodnień co do tego wydarzenia. Wiara jest darem
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udzielonym człowiekowi przez Boga. Ona jest podstawą chrztu, ona poprzedza 
sakrament i jest koniecznym warunkiem jego autentyczności. Dokumenty 
końcowe zawierają jasno określone rozbieżności w podejściu do praktyki 
chrzczenia niemowląt. Zielonoświątkowcy zdecydowanie odrzucają udzielanie 
chrztu małym dzieciom, praktykując jedynie chrzest wierzących. Swoje stanowi
sko argumentują świadectwem Pisma Świętego, przytaczając następujące frag
menty Nowego Testamentu: Mk 16,16; Dz 2,38; 8,12.36-39; 10,34-38 (por. RK 
III, 42). Od przyjmującego chrzest wymagają wiary i chociaż wiele wspólnot 
zielonoświątkowych zgadza się, że jest ona darem, to jednak w kontekście chrztu 
pojmują one tę wiarę przede wszystkim jako indywidualną odpowiedź osoby na 
objawienie Ewangelii. Wyrażona osobowo wiara jest koniecznym warunkiem 
chrztu. Skoro więc małe dzieci nie są do niej zdolne, nie mogą przyjąć chrztu 
wodnego.

Katoliccy uczestnicy dialogu stosowaną w ich Kościele praktykę chrztu 
niemowląt uzasadniają tym, że w Piśmie Świętym są fragmenty, które wskazy
wałyby na jej istnienie już w pierwszej gminie chrześcijańskiej, opisanej w Dziejach 
Apostolskich (Dz 16,15 i 16,31-33). Ponadto w Kościele katolickim istnieje długa 
tradycja potwierdzająca chrzest dzieci. Sakrament tej jest udzielany dziecku 
w ramach wiary rodziców i całej wspólnoty. Oczyszcza on z grzechu pierworod
nego, włącza w Mistyczne Ciało Chrystusa i stanowi początek procesu do
chodzenia do pełnej dojrzałości w wierze. Wiara dziecka jest zawarta w darze Boga 
udzielanym przez łaskę chrztu (por. RK III, 44). Po Soborze Watykańskim II 
obrzęd chrztu kładzie nacisk na iniqację dorosłych, ale nie odrzuca chrztu dzieci. 
Podstawowym modelem teologicznym tego sakramentu jest chrzest dorosłych, ale 
teologia i praktyka chrztu dzieci jest przezeń wzbogacona.

Uczestnicy dialogu dostrzegli pewne pastoralne problemy wynikające z chrztu 
niemowląt. Wskazali na trudności związane z utworzeniem prawdziwą wspólnoty 
z osób ochrzczonych w dzieciństwie, które nie czują się związane z Kościołem. 
Zgodzono się, że rodzice dzieci, którym udzielono chrztu powinni wychowywać je 
w duchu chrześcijańskim tak, aby gdy dorosną, jako dojrzali ludzie, potwierdzili 
swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Katolicy zwrócili uwagę, że chrzest dziecka jest 
często okazją do niesienia pomocy rodzicom słabym w wierze. Partnerzy rozmów 
zgodnie przyznali, że aby przez chrzest mogło rzeczywiście rozpocząć się życie 
w łasce Bożej, duszpasterze powinni odwlekać udzielenie tego sakramentu 
niemowlętom, których opiekunowie nie są w stanie, lub nie chcą, wychować po 
chrześcijańsku i zadbać u tych dzieci o wzrost daru wiary.

W pierwszej fazie dialogu wskazano na znane w Kościołach zielo
noświątkowych obrzędy poświęcenia i ofiarowania dzieci Bogu. Szerzej omó
wiono je w trzeciej turze, wskazując na podobieństwa tych praktyk i katolickiego 
chrztu niemowląt, wynikające z roli, jaką odgrywają w nich rodzice i wspólnota 
kościelna. W związku z tym zielonoświątkowcy stanowczo podkreślili, że nie 
wierzą, iż takie poświęcenie czyni dziecko członkiem Kościoła i daje mu zbawienie 
(por. RK III, 68).

Sprawowanie chrztu

W dialogu o chrzcie nie można było pominąć kwestii sposobu sprawowania 
tego sakramentu czy, jak chcą zielonoświątkowcy, obrzędu. Z zagadnieniem tym 
wiąże się problem ważności chrztu. Według katolickiego partnera, u podstaw 
dialogu ekumenicznego z Kościołami penetekostalnymi leży wzajemne uznanie 
ważności chrztu udzielanego w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Zakłada to 
bowiem jedność wiary, mimo niedoskonałej wspólnoty. Stanowiska tego nie
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podzielają jednak zielonoświątkowcy, którzy podstawę jedności upatrują we 
wspólnej wierze i doświadczeniu Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela przez 
Ducha Świętego, a nie w chrzcie wodnym.

W dialogu zgodzono się, że chrzest powinien być udzielany w imię Trójcy 
Świętej w wodzie (przedstawiciele klasycznego pentekostalizmu biorący udział 
w dialogu zdecydowanie odrzucili praktykowany w niektórych Kościołach 
zielonoświątkowych chrzest tylko w imię Jezusa — RK III, 56). Uznano także, że 
najlepiej istotę chrztu wyraża się przez zanurzenie. Dla Kościołów pentekostal- 
nych jest to jedyny sposób sprawowania tego obrzędu zgodny z przekazem 
biblijnym. Katolicy dopuszczają zanurzenie, polanie lub pokropienie jako uzasad
nione formy udzielania tego sakramentu. Zgodnie stwierdzono, że ważnie 
udzielony chrzest nie może być powtarzany (RK III, 58). Poważny problem 
pastoralny stanowią jednak osoby ochrzczone w dzieciństwie, które szukają 
nowego przeżycia w chrzcie przez zanurzenie. Konsekwencje tej zgody nie zostały 
jednak rozwinięte. Zielonoświątkowcy przyznali, że wprawdzie udzielają w takich 
przypadkach chrztu wodnego w swoim Kościele, ale nie traktują go jako 
powtórny. Do tego problemu trzeba będzie powrócić w przyszłości.

Dalsza dyskusja

W dialogu wskazano na szereg tematów, które zostały tylko zasygnalizowane 
jako wymagające dalszych, bardziej szczegółowych opracowań i dyskusji.

Uczestnicy pierwszej fazy uznali, że bardzo ważnym problemem ekumenicz
nym, wymagającym dalszego studium, jest praktykowany w Kościołach pentekos- 
talnych powtórny chrzest osób dorosłych, które zostały ochrzczone w dzieciństwie 
w innych Kościołach. Temat ten został podjęty ponownie w trzeciej fazie dialogu. 
Obaj partnerzy zgodzili się, że ważnie udzielony chrzest nie może być powtarzany 
(por. RK III, 58).

Dyskusje na temat rozumienia chrztu, prowadzone w pierwszej fazie do
prowadziły do wniosku, że ważnym problemem, którym należy się w przyszłości 
zająć, jest natura wydarzenia sakramentalnego. Temat ten omówiono więc 
w trzeciej turze, kiedy wrócono do zagadnienia rozumienia chrztu. Wtedy również 
uczestnicy rozmów doszli do wniosku, że bardzo potrzebna jest dyskusja nad 
znaczeniem pojęć „sakrament” i „obrzęd” , funkcjonującymi w Kościele katolic
kim i Wspólnotach pentekostalnych (por. RK III, 41).

Mimo, że długo rozmawiano na temat związku wiary z chrztem, nie rozstrzy
gnięto problemów takich, jak: natura wiary, rozumienie wiary wspólnoty 
w nauczaniu katolickim, natura daru wiary udzielanego w chrzcie niemowlętom, 
znaczenie stwierdzenia, że wiara poprzedza chrzest. Zagadnienia te wymagały 
bardziej szczegółowych badań i uczestnicy dialogu zdecydowali, że powrócą do 
nich w przyszłości (por. RK III, 49).

Zielonoświątkowcy uważają, że dalszych studiów wymaga zagadnienie relacji 
między chrztem a zbawieniem. Badania te należy oprzeć głównie na tekstach 
z Pisma Świętego, które wskazują na bezpośrednią więź między chrztem 
a zbawieniem (por. RK III, 51). Potrzebna jest też — zdaniem członków komisji 
katolicko-zielonoświątkowej — dalsza dyskusja o skutkach chrztu, chociaż ten 
temat został omówiony w pierwszej, a jeszcze szerzej w trzeciej fazie spotkań.

Katolicko-zielonoświątkowe uzgodnienia na temat chrztu charakteryzuje 
ogromna wierność doktrynie uczestniczących w dialogu Kościołów. Są one 
świadectwem poszukiwania tych dziedzin z życia Kościołów, w których reprezen
tują one podobne poglądy teologiczne jako punktu wyjścia dla lepszego zro
zumienia tego, co różni partnerów dialogu.



MICHAŁ WOJCIECHOWSKI

TRZY GATUNKI DEFINICJI DOGMATYCZNYCH:
DOKSOLOGICZNA, APOLOGETYCZNA, KERYGMATYCZNA.

HIPOTEZA I JEJ ZASTOSOWANIA EKUMENICZNE

Jak wiadomo, bliższe badania wykazują złożoność pojęcia dogmatu1. 
Chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt tej kwestii: możliwe relacje między 
definicją dogmatyczną a jej treścią, czyli na problem jej „gatunku literackiego” . 
Tezy ogłoszone jako dogmaty będziemy badać w celu ustalenia, do jakich 
gatunków wypowiedzi można je zaliczyć. Po rozpoznaniu tych gatunków, 
a zatem sposobów prezentaqi używanych w definicjach dogmatycznych, można 
będzie lepiej zrozumieć zawartość tych definiq'i.

Jako przykłady użyte będą przede wszystkim tezy dogmatyczne Kościoła 
Katolickiego, proklamowane oficjalnie po zerwaniu z Prawosławiem i Refor
macją. Problem mógłby jednak zostać dość łatwo uogólniony. Wybrane 
dogmaty mają znaczenie na płaszczyźnie ekumenicznej.

Wypowiedzi dogmatyczne posiadają pewną zwyczajową formę literacką 
(uroczyste wprowadzenie; wyłożenie problemu i opis rozwiązania; sama defini
cja wyrażona przez zdanie twierdzące lub przeczące; formuła wykluczenia). 
Definicja dogmatyczna z pewnością odznacza się wyjątkowymi własnościami co 
do formy, treści (uprzywilejowana więź z prawdą objawioną i wiarą) oraz 
autorstwa (sobory i papieże). Własności te pozwalają odróżnić ją  od innych form 
wyrażania wiary.

Te cechy szczególne prowadzą prawie automatycznie do przekonania, że 
definicja dogmatyczna stanowi gatunek jednorodny. Zakłada się pewną dobrze 
określoną relację istniejącą między sformułowaniem a treścią. Takie przekonanie

Por. np. W. Kasper, Le dogme et VEvangile, tłum. fr. Bruxelles 1967.i
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wydaje się być podzielane przez tych, którzy dogmat afirmują i przez jego 
krytyków; widzi się w definicji standardowe narzędzie przedstawiania tez, mniej 
lub bardziej oczywistą drogę dojścia do treści dogmatu, która pozostaje 
właściwym przedmiotem badań.

Jednakowoż źródła Objawienia, środki jego przekazu, nauczanie Kościoła 
i teologia w ogóle nie odznaczają się bynajmniej jednorodnością gatunku 
literackiego. Czy formuły dogmatyczne byłyby wyjątkiem? Ogłaszający dogmaty 
pragnęli z pewnością używać dla definiowania prawd wiary pewnych form 
stałych i jednoznacznych. Analizując definicje dogmatyczne same w sobie 
spostrzegamy, że mają one od strony formalnej pewne cechy wspólne. Biorąc 
jednak pod uwagę treść oraz kontekst historyczny i pojęciowy dogmatów, 
dostrzegamy rozmaitość. Przyczyny i cele ogłaszania dogmatów bywały bardzo 
różne. Ich relacje do innych prawd wiary oraz do opinii przeciwnych wydają się 
dosyć złożone.

Stwierdzenia te, zresztą dobrze znane, nie odnoszą się tylko do uwarun
kowanych historycznie sformułowań dogmatycznych2, lecz także do sposobu 
pojmowania pojęcia dogmatu. Nie wystarczy jednak zbadać ewolucji pojęcia 
dogmatu i występujących w czasie zmian jego formy (wyznanie wiary, definicja 
itd.), ponieważ kontekst dogmatów sformułowanych w tej samej epoce może być 
różny, podczas gdy dogmaty z odległych epok mogą odzwierciedlać podobne 
podejście. Oprócz ewolucji typu historycznego można w języku dogmatów 
szukać także cech pozwalających na podział systematyczny.

Za formułami dogmatycznymi dostrzec można rozmaite postawy i intencje. 
W konsekwencji relacja formuły do wyrażanej treści może się zmieniać. Definicja 
dogmatyczna, mimo wspólnych cech zewnętrznych, nie musi być gatunkiem 
jednorodnym. Definicje przedstawiają prawdę w sposób zróżnicowany i zarazem 
z wielu punktów widzenia.

Możliwe gatunki definicji dogmatycznych

Jak sprecyzować dystans między formułą a treścią? Jakie mogą być różne 
relacje „słowo-treść” w definicjach dogmatycznych? Inaczej mówiąc, jakie są, 
skryte pod maską ujednoliconej formy zewnętrznej, gatunki literackie definicji 
dogmatycznej? W jaki sposób treść wiary może być wyrażana przez formę 
definicji dogmatycznej; jak ta forma jest w praktyce stosowana?

Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba by w zasadzie rozważyć cały dorobek 
nauczania Kościoła i drogą syntezy dojść do rozwiązania. Skoro jednak forma 
zewnętrzna zaciera ewentualne różnice między gatunkami, metoda ta nie byłaby 
ani prosta ani skuteczna. Bardziej obiecujące wydaje się wyjście od pewnej 
hipotezy a następnie „eksperymentalne” jej sprawdzenie: po zaproponowaniu 
podziału na gatunki sprawdzimy na wybranych przykładach, czy poszczególne 
dogmaty mogłyby zostać według tych gatunków sklasyfikowane. Wobec 
pewnego ujednolicenia formy zewnętrznej szukać będziemy cech gatunkowych 
również w typie i koncepcji tez teologicznych, wyrażanych przez odpowiednie 
definicje oraz w całym kontekście historyczno-teologicznym.

Hipoteza wyjściowa bierze początek z pewnej ogólnej klasyfikacji literatury 
teologicznej, do której zalicza się3: 1. modlitwę i liturgię — których celem jest

2 Por. deklaracja Mysterium Ecclesiae z 24.06.73, „Doc. Cath.” 1636 z 15.07.73, s. 667.
3 Oddzielenie tych grup od siebie bywa trudne; skoro literatura zawsze wyprzedza podziały 

teoretyczne, gatunki literackie mają tendencję do mieszania się. Następnie, grupy te mogłyby być 
jeszcze dzielone dalej.
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chwalenie Boga; w sposób zwięzły taka pochwała wyrażana jest przez dok- 
sologię; 2. apologię, polemikę, obronę wiary i krytykę błędów; 3. kerygmę, 
głoszenie nauk, katechezy, traktaty teologiczne — to co służy nauczaniu. Nazwy 
podkreślone użyte będą — trochę z braku lepszych — jako nazwy gatunków.

Gatunki te z łatwością znajdziemy w Biblii, w literaturze patrystycznej, 
w dokumentach papieskich i soborowych. Wydaje się, że ich cechy przejawiają 
się także w definicjach dogmatycznych, mimo że te właśnie dążą do formalnej 
obiektywizacji.

Postulowany tu podział nie musi być doskonały. Mogą istnieć formuły 
dogmatyczne jeszcze innego typu. Nie jest to też podział logicznie rozdzie
lny, przeciwnie, gatunki mogą się nakładać. Mogą istnieć dogmaty o zabar
wieniu bardziej polemicznym, ale to nie znaczy, że cechy „doksologiczne” 
i „kerygmatyczne” są w nich całkiem nieobecne. Główne dogmaty (Trójca, 
Wcielenie, Zbawienie, Stworzenie; starożytne wyznania wiary) łączą cechy 
różnych gatunków. Tym niemniej podział podany pozwala wyróżnić istotne 
wymiary dogmatu, a także uszeregować i oświetlić poszczególne tezy dog
matyczne.

Podział ten bierze pod uwagę głównego adresata słów wiary (Bóg — ludzie), 
a następnie, przy „ludzkim” adresacie, nastawienie odpowiednio obronne lub 
pozytywne. Daje to pewien podział odpowiadający elementarnym postawom 
wobec prawdy: pochwała, obrona, nauczanie. Te postawy wpływają na środki 
wyrazu, a więc i na gatunki literackie.

Inny podział został zaproponowany przez E. S ch linka4. Rozróżnił on: 
modlitwę, doksologię, świadectwo, nauczanie, wyznanie (konfesję). Uwzględnił 
zatem tylko pewne formy pierwotniejszej literatury teologicznej.

W swoich analizach uwzględniał też formy takie, jak hymn, przy czym 
wyznanie wiary pozostaje formą podstawową. Podkreślał konieczność dobrego 
przestudiowania formy po to, by właściwie zrozumieć treść tez dogmatycznych. 
Nauczanie i doksologię są często wspominane, natomiast o apologii mowa jest 
tylko raz (a propos Confessio Augustana). Rozumowanie zakłada dość wyraźnie 
dogmatykę protestancką, co wyraża się w doborze przykładów (Biblia, wyznania 
starożytne i protestanckie) oraz w tendencji do wąskiego określania istoty 
dogmatu, zarówno na płaszczyźnie teologicznej (Chrystus) jak filozoficznej 
i historycznej. W konkluzjach stwierdzał, że wypowiedź dogmatyczna jako 
gatunek ma cechy wspólne oraz postulował powrót do jej formy pierwotnej czyli 
wyznania wiary.

Propozycje te nie przystają do języka dogmatycznego soborów i do dog
matów ogłoszonych przy pomocy formy definicji dogmatycznej. W tym 
wypadku nie można ograniczać się do form typu zewnętrznego, lecz szukać 
trzeba także gatunków i struktur ukrytych.

Dogmaty „doksologiczne”

Umieścimy tutaj prawdy wiary, które zakorzenione są bardziej w liturgii, 
mistyce, modlitwie niż w teologicznych rozumowaniach. Kto je głosi, pragnie 
oddać chwałę Bogu i jego dziełom a nie polemizować czy nauczać. Wynikają więc 
z zasady lex orandi — lex credendi; wiążą się też z uroczystościami liturgicznymi. 
Podobnie jak medytacja, mogą skupiać się w sposób prawie wyłączny na jednym 
przedmiocie czy zjawisku.

4 Por. E. Schlink, Die Struktur der dogmatischen Aussage ab oekumenbches Problem, „Kerygma 
und Dogma” 3 (1957), s. 251-306. Ponownie w: Oekumenbche Dogmatik, Göttingen 1983, s. 33-51.
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Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu nie jest wersją liturgiczną dogmatu 
trynitamego, lecz jego sformułowaniem koniecznym i zresztą pierwotniejszym. 
Dogmat z zasady potrzebuje sformułowania „doksologicznego” i odwrotnie: dla 
doksologii sformułowanie obiektywizujące jest uzupełnieniem naturalnym. Przy 
dogmatach typu doksologicznego taka obiektywizacja będzie zjawiskiem tylko 
pochodnym — doksologia wyprzedza dogmat, przedstawiając prawdę w akcie 
adoracji.

1. Dogmatyka maryjna w ogólności. Jest rzeczą uderzającą, że osoba Bożej 
Matki zajmuje „ilościowo” więcej miejsca w kulcie i pobożności niż w Biblii, 
dogmatach i teologii. Sytuacja ta wydaje się jednak normalna i to nie tylko 
dlatego, że trwa od bardzo dawna. Rygoryzm redukujący kult do zawartości 
dogmatu i pobożność chcąca zdogmatyzować całą zawartość kultu są to 
tendencje skrajne. Więź między tym, co się czci, i tym, co się ofiq'alnie 
proklamuje, jest jednak niezbędna i dlatego główne tematy kultu maryjnego 
znalazły się między dogmatami.

Nastawienia Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego wobec Bożej 
Matki nie są istotowo różne. Oba gorąco czczą ją w liturgii i w modlitwie. Wydaje 
się, iż sformułowanie w sposób bardziej oficjalny pewnych motywów tej 
pobożności nie stanowiłoby żadnej decydującej różnicy, pod warunkiem, że 
pamiętałoby się o bliskości, jaka winna istnieć pomiędzy dogmatem i kultem i nie 
przypisywałoby się im egzystencji odrębnej.

2. Niepokalane Poczęcie. Cześć wobec Bożej Matki wyprzedziła precyzyjne 
tezy na jej temat. W wypadku tego dogmatu źródłem wydaje się tradycyjne 
przekonanie o pełnej świętości Maryi. Termin „Niepokalane Poczęcie” określa 
bliżej jeden z motywów tej czci, i to nie bez pewnej nuty emocjonalnej, chociaż 
elementy polemiczne (przeciw przypisywaniu Maryi grzechu) oraz keryg- 
matyczne (przekład intuicji wiary na język teologiczny) też byłyby dostrze
galne.

Obecność motywów doksologicznych można dostrzec w historii tego dog
matu. Na przykład wprowadzenie święta jest powiązane z pobożnością już 
istniejącą (Sykstus IV, 1483: DS 1400, 1425n; por. Sobór Trydencki: DS 1516). 
Dominuje język liturgiczny, motywy polemiczne w dokumentach oficjalnych są 
późne i drugorzędne (DS 1973, 2324).

Przed proklamowaniem dogmatu w roku 1854 ankieta skierowana do 
biskupów dowiodła, że Niepokalane Poczęcie było już przedmiotem wiary 
i pobożności. Bulla Ineffabilis Deus powołuje się na świętość i doskonałość Maryi 
Dziewicy (DS 2801n). Sama definicją zaopatrzona jest we wprowadzenie 
deklarujące intencję doksologiczną: Ad honorem sanctae et individuae Trinitatis, 
ad decus et ornamentum Virginis Deiparae, ad exaltationem fidei catholicae... (DS 
2803)5. Innego typu dogmaty też miewają podobne motywy w definicjach, 
jednakże głosząc chwałę Boga i Chrystusa oraz radość Kościoła nie dołączają 
obok samego przedmiotu definicji.

3. Wniebowzięcie. Przypadek ten jest bardzo podobny. Wiara wyrażona 
w kulcie wyprzedza dogmat; odpowiednie święto znane jest od VII wieku6. 
Wprowadzenie do definicji podkreśla motyw chwalby: Ad omnipotentis Dei

5 Na chwałę świętej i niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Dziewicy Bożej Rodzicielki, dla 
wywyższenia wiary katolickiej. Teksty polskie wg Breviarium fidei, Wybór doktrynalnych wypowiedzi 
Kościoła, opr. St. Głowa SJ, Ignacy Bieda SJ, wyd. 2 popr., Poznań 1988. Niekiedy potrzebne są 
modyfikacje: np. w tym miejscu (Breviarium... VI.89, s. 269) zabrakło w przekładzie słowa 
„Dziewicy” .

6 Por. LThK I, s. 1070.
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gloriom (...) ad sui Filii honorem (...) ad eiusdem augustae Matris äugendem 
gloriam (!) et ad totius Ecclesiae gaudium exsultationemque... (DS 3903)7.

Dogmaty „apologetyczne”

Istnienie takiego nastawienia w sformułowaniach dogmatycznych może 
budzić niepokój, ponieważ apologia, także uzasadniona, jest w założeniu 
gatunkiem wypowiedzi jednostronnym a nawet stronniczym. W wielu jednak 
sytuacjach użycie jej wydaje się najzupełniej na miejscu: gdy trzeba odrzucić 
pewną skrajność (pozostawiając miejsce dla rozwiązań pozytywnych) lub też 
wydobyć i oświetlić pewien szczególny aspekt prawdy. Apologia jak najbardziej 
zawiera prawdę, choć często z jednej tylko strony przedstawioną. Następnie, 
gatunek ten jest trudny do uniknięcia, ponieważ myśl ludzka chętnie przybiera 
formy jednowymiarowe. Rozłamy w łonie chrześcijaństwa narzucały wolę 
formułowania zasad wiary z jednego punktu widzenia, w polemikach i kont
rowersjach. Ta postawa naznaczyła wiele epok w historii Kościoła i nadal 
wpływa na nasz sposób myślenia.

Dogmat typu „apologetycznego” charakteryzuje się zatem obecnością tez 
i tendencji mu przeciwnych. Proklamowanie dogmatu bywa odpowiedzią na 
potrzeby aktualne; Kościół broni w nim zasad, które wydają się zagrożone lub 
zaniedbane. Taka postawa apologetyczna wyprzedza sformułowanie dogmatu. 
W wyniku tego ma on cechy oficjalnej apologii i pozostaje wewnątrz pewnej 
aktualnej dialektyki. Gdy udaje się ją przezwyciężyć, formuła jawić sięmoże jako 
częściowa i niewystarczająca względem głoszonej prawdy, odczuwa się więc 
potrzebę jej uzupełnienia. Także kiedy przeciwnik zmodyfikuje swoje pozycje, 
ich odrzucenie trzeba rozważyć jeszcze raz. Żeby dobrze zrozumieć dogmat 
trzeba go zatem widzieć w kontekście polemicznym.

Wydaje się, że dogmaty tego typu, choćby liczne, nie tworzą systemu 
kompletnego. Skupione na sprawach aktualnie poddawanych w wątpliwość 
pozostawiają miejsca puste tuż obok, ujawniają problemy do rozwiązania i wątki 
myślenia teologicznego wymagające kontynuacji.

1. FiKoque. Można uważać Filioque za owoc teologii trynitarnej, opartej na 
pojęciach łacińskich, różnych od ich prototypów greckich. Jako teza teologiczna 
Fiüoque ma rysy „kerygmatyczne” — wyraża wiarę w Ducha Świętego 
w pewnym języku, miejscu, epoce. Wyrażenie to rozpowszechniło się na 
Zachodzie, a potem przyjęte zostało przez papieży; napotkało jednak na 
sprzeciw Wschodu. Kościół łaciński żądał jednak przyjęcia Filioque i we 
Florencji zdołał w przeważającej mierze narzucić swój punkt widzenia8. Jako 
dogmat Filioque ma cechy apologetyczne. Nie negując teologii greckiej, dekret 
unijny zajmuje się prezentacją i obroną Filioque (DS 1300-1302), co czyni z niego 
coś w rodzaju apologii oficjalnej. Zawiera terminologię i argumenty jednej 
strony.

Kompletna teologia Ducha Świętego powinna brać pod uwagę, wyszedłszy 
z tradycyjnego ex Patre, także jego różne rozwinięcia: Filioque, ek monou tou

1 Na chwałę wszechmocnego Boga (...) na chwałę jego Syna (...) dla powiększenia chwały (!)jego  
czcigodnej M atki oraz ku weselu i radości całego Kościoła (Breviarium VI. 105).

8 Por. A. de Halleux, Pour un accord oecumenique sur la procession de I ’Esprit-Saint et Vaddition 
du Filioque au Symbole, w: La theologie du Saint-Esprit dans le dialogue oecuminique (dokument „Foi 
et Constitution” 103), Paris 1981, s. 86n.
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Patros i per Filium. Filioque jako teza częściowa nie powinno, zdaniem wielu 
teologów, znajdować się w Credo9.

2. Sobór Trydencki. Sobór ten miał za oficjalne zadanie obronę tradycji 
katolickiej przeciw Reformaqi10. Chociaż powtarza i formułuje w sposób 
pozytywny wiele tez zaczerpniętych z tradycji i choć żywi nadzieję na osiągnięcie 
zgody, jego ogólna postawa pozostaje zdecydowanie polemiczna. Świadczą
0 tym choćby: liczba i znaczenie kanonów z groźbą ekskomuniki, wymierzonych 
przeciw poszczególnym błędom (tezy pozytywne wydają się redukować do 
wyjaśnienia tych formuł, ugrupowanych w większe logiczne całości); dalej język 
pełen wyrażeń polemicznych; dobór problemów; liczne sformułowania, które 
tłumaczą się tylko istnieniem zdań przeciwnych (np. usprawiedliwienie, ofiara 
Mszy św., nawet małżeństwo11). Tezy ujęte bardziej pozytywnie (kanon, 
przeistoczenie), ogłoszenie swe zawdzięczają istnieniu polemiki na te tematy.

3. Usprawiedliwienie. Dekret o usprawiedliwieniu (DS 1520-1583) miał na celu 
głównie obalenie opinii Lutra i Kalwina. Jeśli powtarzał potępienie pelagianiz- 
mu, to dlatego, że reformatorzy oskarżali o ten błąd Kościół rzymski. Odrzucone 
zostało więc usprawiedliwienie przez samą wiarę (DS 1559) itd. Potępiając tezy 
przesadne, nie szukano jednak ich stron pozytywnych. Problem więzi między 
wiarą12, łaską, zasługą, usprawiedliwieniem nie został wyświetlony. Nie liczono 
się z nowym podejściem reformatorów do teologii, z nowym językiem; system 
pojęć pozostawał średniowieczny (np. DS 1529: cztery przyczyny usprawied
liwienia, po arystotelesowsku). W rezultacie dekret przypominał traktat polemi
czny i ograniczał teren dialogu z przeciwnikami.

Teraz natomiast i w tej sprawie i w innych dialog ekumeniczny wykazuje 
zbliżenie się stanowisk niegdyś przeciwstawnych. Sądzić można, że wiele z tez 
Soboru Trydenckiego mogłoby dziś przybrać postać szerszą i bardziej otwartą 
— co już w istotnej mierze stało się na Soborze Watykańskim II.

4. Ofiara Mszy świętej. Doktryna ta nie była uroczyście ogłoszona przed 
Soborem Trydenckim, który jednakże poświęcił jej prawie cały osobny dekret 
(DS 1738-1759). Głosi on, że Msza jest prawdziwą ofiarą a nie tylko pamiątką 
Ofiary Krzyżowej, która spełnia się (peragitur) we Mszy; następnie Msza jest 
ofiarą przebłagalną za żywych i umarłych. Odrzucając poglądy przeciwne
1 z pewnością nie wyważone, uczyniono z kolei z ofiary (sacrificium) centralne 
pojęcie teologii Mszy, co także jest swoistą skrajnością.

Godne uwagi jest to, że dekret ten nie wspomina Eucharystii (poza kwestię 
Komunii kapłana), zaś w o 11 lat wcześniejszym dekrecie o Eucharystii nie ma 
żadnej wzmianki o ofierze, ani zresztą o Mszy! Czy chodzi tylko o metodyczną 
dystynkqę i o porządek obrad? Jak była możliwa taka separacja spraw niezwykle 
bliskich? Jest to zapewne konsekwencją faktu, że teologia typu apologetycznego

9 Jeśli chodzi o kwestie szczegółowsze, także M. Wojciechowski, Trois formules sur Torigine du 
Saint-Esprit: ex Patre, ex Patre Filioque, ex Patre per Filium, „Nova et Vetera”, 57 (1982), s. 188-200. 
Pochodzenie Ducha Świętego według trzech formuł: ex Patre, ex Patre Filioque, ex Patre per Filium, 
„SiDE” 28/29 (1989) 3/4, s. 13-26.

10 Por. np. bullę na zwołanie soboru z 22.05.1542, w: Concilium Tridentinum, t. 4, Friburgi 1904, 
s. 226nn.

11 O tej ostatniej kwestii, mniej znanej, zob. P. Fransen, L'autorite des Condies (ekskurs), w: 
Problemes de l ’autorite, „Unam Sanctam” 38, Paris 1962, s. 97nn.

12 Tamże, s. 93-97, o użyciu pojęcia wiary przez sobór.
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nie tworzy syntez, lecz raczej zajmuje się poszczególnymi kwestiami, akurat 
poddawanymi w wątpliwość.

5. Sobór Watykański I. Sobór odbył się w atmosferze konfliktu ze światem 
ówczesnym (Syllabus). Wobec gwałtownych krytyk postawa polemiczna i apolo- 
getyczna Kościoła była właściwie nieunikniona. Tak też były motywowane 
przygotowania do soboru i jego zwołania — chodziło o odparcie błędów 
i napaści13 14. Dokumenty soboru naznaczone są przez tę postawę.

Każdy z kanonów konstytucji Dei Filius (O wierze katolickiej) zwraca się 
przeciw któremuś z głoszonych ówcześnie błędnych poglądów (DS 3021-3043), 
choć treść czerpie z nauki tradycyjnej. W przedstawionym do dyskusji schemacie 
De Ecclesia wiele fragmentów tłumaczy się chęcią odparcia opinii protestanc
kich, anglikańskich, gallikańskich, liberalnych a nawet praktyk politycznych 
(prawo do placet); natomiast prawosławie jest ledwo wspomniane, co tłumaczy 
się najlepiej brakiem aktualnie przeżywanego konfliktu. Nowa wersja schematu 
(nie przedstawiona z powodu zawieszenia soboru) ujęta była w sposób bardziej 
pozytywny, ale poprawiła ona głównie defekty dotyczące wewnętrznej struktury 
Kościoła, krytykowanej przez ojców soborowych; surowe kanony oczywiście 
pozostawały .

Część tego schematu posłużyła za podstawę dla konstytucji Pastor Aetemus 
(DS 3050-75). Można ją  określić jako apologię funkcji papieża. Podejmuje ona 
wiele motywów z dawniejszych polemik na ten temat. Potwierdza wszystkie 
roszczenia dotyczące pochodzenia urzędu papieskiego i władzy najwyższej 
w Kościele. Na końcu tekstu znajduje się teza najmocniejsza: definicja dogmatu 
o nieomylności papieskiej.

W epoce tej wpływ i autorytet papieża były bardzo osłabione: przez wrogość 
innych wyznań, przez laicyzację, przez samowolę krajów i władców katolickich, 
przez bliską już utratę państwa kościelnego, które przez tysiąc lat gwarantowało 
od strony zewnętrznej rangę i autorytet papiestwa. Wobec tej sytuacji przypo
mniano uprawnienia papieża, które w wyniku krytyk wydawały się poważnie 
zagrożone. Utratę tradycyjnej pozycji w Europie jakby skompensowano przez 
potwierdzenie i utwierdzenie funkcji w Kościele.

6. Nieomylność papieska. Konstytucja Pastor Aetemus nazywała się oficjalnie 
pierwszą konstytucją dogmatyczną o Kościele Chrystusowym. Zaczęto refleksję 
o Kościele od osoby papieża, jego uprawnienia rozważano przed podjęciem 
nieomylności Kościoła i zaznaczono, że nieomylność papieską widzieć należy 
w ramach nieomylności danej Kościołowi przez Chrystusa. Apologia Kościoła 
wychodziła od punktu najbardziej atakowanego; z tradycji wybrano to, co tej 
obronie najlepiej służyło.

Mimo to, jak wiadomo, sformułowanie dogmatu pozostaje dość ostrożne. Po 
dyskusji soborowej nałożono ścisłe warunki na okoliczności, w których papież 
naucza uroczyście w sposób nieomylny: Romanum Pontificem cum ex cathedra

13 Por. Mansi, 50, kol. 193-200 (= 4 9  bis, kol. 1249-56), przede wszystkim 195 o niebez- 
pieczeństwach doktrynalnych i moralnych epoki. To samo w głosach kardynałów i biskupów 
konsultowanych w 1865: Mansi, 49, kol. 9-202i streszczenie kol. 201-38, zwłaszcza zaś 203. Wstęp do 
t. 49, napisany przez kard. Biho, uczestnika soboru, bardzo jest pouczający, jeśli chodzi o jego 
recepcję w duchu apologetycznym.

14 Por. Mansi, 51, kol. 539-636; 53, kol. 308-317. Komentarz np. R. Aubert, UEcclesiologie au 
conciledu Vatican, w: Le concile et les condies, „Unam Sanctam”, hors serie, Chevetogne-Paris 1960, 
s. 248-262.
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loquitur, id est cum omnium Christianorum pastoris et doctoris munere fungens pro 
suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa 
Ecclesia tenendam definit per assistantiam divinam ipsi in beato Petro promissam 
infallibilitatepollere qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina 
de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani Pontificis 
definitiones ex sese non autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse (DS 
3074)15. Jeśli papież definiuje prawdę dogmatyczną, musi czynić to w pełni 
świadomie, na mocy swego najwyższego autorytetu i swej funkqi pasterskiej 
w Kościele. Są to wypadki rzadkie.

Co może przynieść stwierdzenie charakteru apologetycznego tego dogmatu 
dla rozwiązania wywołanych przezeń trudności ekumenicznych? Nie chodzi tu 
o pomniejszenie dogmatu. Jego sformułowanie jest jednakowoż częściowe, 
zgodnie z właściwościami gatunku. Broni ono tylko jednego aspektu nieomyl
ności Kościoła, pozostawiając inne do objaśnienia. Dogmat byłby widziany od 
początku inaczej, gdyby znalazł się wewnątrz szerszego nauczania, bardziej 
„kerygmatycznego” , na temat nieomylności Kościoła*6. Kościół może więc 
uzupełnić tę tezę i pokazać ją z innego punktu widzenia i w szerszym kontekście.

Ponadto definiqa nie wyjaśnia pewnych aspektów nieomylności papieskiej. 
Deklaruje ona, że papież cieszy się {pollere) tą nieomylnością, która dana jest 
Kościołowi, ale natura „przekazania” tej nieomylności pozostaje nieznana. 
Rodzaj asystencji Bożej również nie został wyjaśniony. Rozdział 4 konstytucji 
(DS 3069n), który rozwija definicję, dodaje jedynie przypomnienie, że papieże 
w decyzjach swoich zawsze konsultowali się z biskupami, oraz konieczną 
restrykcję, że nie chodzi o ogłaszanie przez papieży nowych doktryn, lecz tych, 
które pochodzą z Objawienia.

Znamy więc sam fakt nieomylności oraz jego warunki formalne i zewnętrzne 
— a nie istotę tej nieomylności i jej więź z szerszym kontekstem teologicznym. Co 
należałoby nadal badać? Istotna wydaje się kwestia zależności nauczania 
papieskiego od nauczania Kościoła oraz natura opieki i uprawnień przyobieca
nych Piotrowi. Można by w szczególności twierdzić, że papież ogłasza uroczyście 
to, co już jest tradycyjnie uznane w Kościele, co już jest przedmiotem 
nieomylności Kościoła. Konstytuqa wyklucza bowiem potrzebę wyrażenia 
zgody po decyzji papieskiej, natomiast o wymogach uprzednich mówi: Neque 
enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam 
doctrinam patefaceret, sed ut, eo assistente, traditam per apostolos revelationem, 
seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent (DS 3070)17.

15 Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra — tzn. gdy sprawując urząd pasterza i nauczyciela 
wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa obowiązującą cały Kościół naukę 
w sprawach wiary i moralności — dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu w osobie św. Piotra posiada 
(pollere) tę nieomylność, jaką Boski Zbawiciel chciał wyposażyć swój Kościół w definiowaniu nauki, 
wiary i moralności. Toteż takie definicje są niezmienne same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła 
{Breviarium 11.61).

16 Tak jak w Gaudium et spes 25. Deklaracja Mysterium Ecclesiae (op. cit. s. 664-670) idzie po tej 
samej linii (nieomylność Kościoła a następnie Urzędu Nauczycielskiego), ale jej cel pozostaje 
otwarcie polemiczny.

17 Albowiem następcom Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, by na podstawie Jego 
objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy Jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali 
otrzymane przez apostołów Objawienie, czyli depozyt wiary {Breviarium 11.60). Por. Aubert, op. cit., s. 
269nn, o motywach ojców soboru odnośnie kwestii zgody Kościoła. Por. też DS 3069 o uprzedniej 
konsultacji oraz zgodne z tymi wymogami ogłoszenie dogmatów maryjnych. W encyklice Evangelium 
Vitae (1995) Jan Paweł II potwierdzając, że aborcja jest zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej, 
odwołuje się do tradycji sięgającej początków Kościoła.
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Dogmaty „kerygmatyczne”

Wielekroć powtarzają sobory podstawowe prawdy wiary, zaczerpnięte 
z Pisma Świętego, starożytnej tradycji, uchwał soborów poprzednich. Dobór 
tematów i sformułowań odzwierciedla sytuację aktualną i język teologiczny 
epoki, który służy do uporządkowanego przedstawienia prawd tradycyjnych 
i wskazania ich zastosowań. Chodzi głównie o proklamację już uznanych tez 
w zaktualizowanej formie.

Może z tego wynikać pewien odcień polemiczny lub apologetyczny, gdy broni 
się tradycji przed nowymi prądami. Z drugiej strony dogmaty typów poprzed
nich mogą z czasem zyskać formę bardziej wszechstronną, doksologia i apologia 
wchodzą do całościowego nauczania wiary, przybierają cechy gatunku, który tu 
nazywamy „kerygmatycznym” ; ich pierwotny język pozostaje w tle, ale widzi się 
je teraz bardziej w kontekście nauczania systematycznego, (taki był kierunek 
wykorzystania tez Soborów Trydenckiego i Watykańskiego I na Soborze 
Watykańskim II). Można wreszcie pojmować dogmat „kerygmatyczny” jako 
syntezę nauczania zwyczajnego — zbiera on główne motywy tego, co stale jest 
powtarzane.

1. Przykłady ogólne. Wyznanie wiary, głosząc chwałę Bożą i zawierając 
elementy polemiczne, służy przede wszystkim wyrażeniu istoty wiary 
chrześcijańskiej. Wybór tez i sformułowań jest wynikiem potrzeb Kościoła 
i aktualnego języka teologicznego. Wyznanie wiary jako forma wypowiedzi18 
służy głównie celom kerygmatycznym. Zaznaczyć jednak trzeba, że naczelne 
wyznanie wiary, Credo nicejsko-konstantynopolitańskie przekraczałoby granice 
tego gatunku, łącząc właściwości wszystkich trzech. Następnie, konfesje protes
tanckie są explicite polemiczne w gatunku, choć elementy kerygmatyczne 
oczywiście zawierają.

Dobrym przykładem jest też nauczanie zasad moralnych. Te same przykaza
nia głoszone są w różnych społeczeństwach, tak że styl moralności 
chrześcijańskiej i szczegółowe sformułowania zasad zależą od epoki. I tu detale 
mogą być polemiczne, bo wymagania maksymalistyczne etyki chrześcijańskiej 
zarazem budzą sprzeciw i pobudzają ich obrońców do apologii.

2. Kanon Pisma Świętego. Skład kanonu był przed Reformacją uznany 
powszechnie, wątpliwości co do niektórych ksiąg byty sprawą epoki starożytnej. 
Dekret trydencki (DS 1502n) powtarza listę tradycyjną i tylko fakt jej oficjalnego 
proklamowania można objaśnić jako skutek postawy apologetycznej. Polemicz
na w gatunku opinia protestancka sprowokowała dogmatyzację nauczania 
zwyczajnego, według którego księgi deuterokanoniczne należą do Pisma 
Świętego jako równie święte i kanoniczne jak inne (inne różnice są możliwe) 
— DS 1504. Umiarkowanie jest też widoczne w pominięciu kwestii języka 
(inaczej niż w wypadku Mszy) oraz zacytowaniu Wulgaty po prostu jako 
wydania, które zawiera wszystkie księgi ze wszystkimi ich częściami.

3. Przeistoczenie. Wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii 
wyrażono w średniowieczu przy pomocy pojęć arystotelesowskich. Do stwier
dzenia, że chleb i wino stają się prawdziwie ciałem i krwią Chrystusa dodano dla 
większej dokładności, że ulegają one „transsubstancjacji” , przeistoczeniu. Teza

18 Por. Schlink, op. c i t s. 260nn, 265nn.
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ta należała do wykładu teologicznego o sakramentach (DS 802 — sobór 
laterański IV; 860; 1352). Polemiki oficjalne zwracają się przeciw powątpiewaniu 
w rzeczywistą obecność w ogóle a nie w zasadność użycia tego właśnie pojęcia 
(DS 700, 849, 1018, 1151nn, 1256).

Taką samą postawę zajął Sobór Trydencki (DS 1641n, 1651n). Od
powiadając na polemikę protestancką (DS 1635), przypomniał wiarę w obec
ność rzeczywistą i prawdziwą. Przeistoczenie, to po prostu nazwa przemiany 
zachodzącej przy konsekracji: Quae conversio convenienter et proprie a santa 
catholica Ecclesia transsubstantiatio est appellata (DS 1642)19 20. Pojęcie to nie 
dodaje niczego do wiary w rzeczywistą obecność, wyraża ją jedynie w pewnym 
języku — który mógłby być zastąpiony innym, choć jak dotąd propozycje idące 
w tym kierunku dalekie są od zyskania szerszego uznania (”transsignificatio'\ 
„transfinalisatio ”).

Kilka wniosków

Tezy tego artykułu mają oczywiście charakter hipotetyczny, a ponadto 
szkicowy, ponieważ badania gatunków dogmatów jest zadaniem bardzo roz
ległym. Służą one głównie zasygnalizowaniu i wyodrębnieniu kwestii badanej 
a następnie zarysowaniu projektu rozwiązania.

Dokumenty dogmatyczne przekazują prawdy wiary na różne sposoby, często 
w sposób częściowy lub w ujęciu ze szczególnego punktu widzenia. Zanim myśl 
teologiczna sprecyzowała się w dogmacie, miała cechy różnych gatunków 
literackich, co rzutuje na zawartość definicji dogmatycznych. Znajdziemy w nich 
tendencje doksologiczne, apologetyczne i kerygmatyczne. Różnorodność ga
tunków definicji, a w konsekwencji także różnorodność wyrażanych przez nie 
dogmatów, wynika zatem z ich genezy, a poza tym objawia się w użytym języku 
i jego implikacjach.

Z tego wynikać może, że nauczanie różnych Kościołów na sporne tematy nie 
musi być w konieczny sposób sprzeczne. Jeśli wziąć pod uwagę gatunek literacki 
wypowiedzi i wynikłe stąd uściślone widzenie rzeczywistej zawartości definicji 
czy konfesji, można by je w szeregu wypadków uznać za dopełniające się.

Ujęcie to niczego dogmatom nie ujmuje. Modyfikuje wprawdzie pojęcie 
dogmatu względem typowych intuicji z nim związanych. Wyda się ono może 
mniej uniwersalne i absolutne — ale w zamian zyskuje lepsze, konkretniejsze 
zrozumienie, a więc i większą wiarygodność, a także pogłębienie. Na pierwszy 
rzut oka wydawałoby się, że stwierdzenie różnorodności gatunkowej dogmatów 
oznacza ich „uelastycznienie” . W rzeczywistości jest raczej przeciwnie. Rozpo
znanie gatunku dogmatu prowadzi do sprecyzowania jego treści. Rozumienie 
tego czy innego dogmatu może być zmodyfikowane lub zwężone (co jest istotne 
na płaszczyźnie ekumenicznej), ale zarazem staje się ono dokładniejsze, lepiej 
określone . Wyraźniej odróżniamy to, co dogmat rzeczywiście głosi, od tego, 
czego nie głosi; wynika to z rozpoznania punktu widzenia, z którego prawda 
została ujęta, z określenia gatunku literackiego odpowiedniej definicji.

Tego rodzaju rezultaty zostały już oczywiście uzyskane w teologii dogmatycz
nej, a to dzięki zastosowaniu metod historycznych pozwalających dostrzec 
sformułowania dogmatyczne na tle danej epoki. Badanie gatunku dogmatów

19 Tę przemianę trafnie i właściwie nazwał święty katolicki Kościół przeistoczeniem (Breviarium 
VII .292).

20 Por. wymagania deklaracji Mysterium Ecclesiae, op. cit., s. 667.
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czerpie z wyników metody historycznej, lecz również wprowadza element 
systematyczny21 22. Pozwala na pewne uogólnienia w kwestii natury dogmatu 
i bardziej całościowe spojrzenie na trudności ekumeniczne.

Różne gatunki dogmatów wymagałyby różnych metod badawczych. Reflek
sja nad dogmatami doksologicznymi może korzystać z podejścia właściwego 
teologii liturgii i ze sposobu badania tekstów liturgicznych. Dogmaty apologety- 
czne byłyby przedmiotem badań apologetyki rozumianej jako naukowe studium 
apologii . Dogmaty „kerygmatyczne” wymagają metod historycznych dla 
lepszego rozróżnienia ich podstawowej treści i elementów języka epoki.

Określenie gatunku literackiego, choćby był on złożony, powinno stać się 
jednym z zasad interpretaqi dogmatów. Jest to w praktyce stosowane: po
szczególne tezy dogmatyczne wyjaśnia się jako owoc polemik z danej epoki; 
elementy doksologiczne i kerygmatyczne — jakkolwiek nazywane — nie są 
nieznane23. Otóż, primo nie są to wyjątki, lecz przykłady reguły, secundo nie 
chodzi o rozpoznanie tylko kontekstu i genezy dogmatu: sama formuła, sama 
definicja okazuje się bowiem pewnego rodzaju apologią, doksologią, czy 
nauczaniem kerygmatycznym.

Hipoteza o trzech głównych gatunkach definicji dogmatycznych znajduje 
potwierdzenie w analizie nauczania Kościoła katolickiego. Powinna jednak ona 
zostać zastosowana również do nauczania innych Kościołów. Gatunki dog
matów odpowiadają bardziej podstawowym postawom wobec prawdy głoszonej 
(pochwała, obrona, nauczanie). Powinny więc ujawniać się powszechnie.

Kościół prawosławny czyni użytek z języka bizantyńskich syntez teologicz
nych opracowanych już po schizmie (element nauczania kerygmatycznego 
biorącego pod uwagę język epoki). Teologia ikony wynika z podejścia dok- 
sologicznego. Teza o ex Patre solo i opinie o papiestwie i soborach mają 
charakter zdecydowanie polemiczny; z tradycji wybrano to, co służy negowaniu 
Rzymu i teologii stamtąd płynącej.

W konfesjach protestanckich widoczne są aspekty polemiczne (znów negacja 
Rzymu i teologii rzymsko-katolickiej) oraz kerygmatyczne (chrześcijańska 
odpowiedź na pewne aspiracje epoki). Na poszczególnych Kościołach i ich 
teologach ciąży więc obowiązek badania nastawień, które legły u podstaw ich 
tradycji teologicznych24. Obecnie dzieje się raczej tak, że tradycja własnego 
Kościoła przedstawiana jest jako wyważona, najbliższa Słowu Bożemu — innym 
zaś przyznaje się częściową, jednostronną wykładnię prawdy.

Three genres of dogmatic definitions (doxology, apology, kerygma). A hypot
hesis and its ecumenic applications.

Summary

Despite some appearances, the dogmatic definition is not a homogenous 
literary form; the relation between its form and contents, its „literary genre” can 
vary quite considerably. Truth can be presented in many ways: it can be exalted, 
defended or proclaimed in a didactic manner. Accordingly, we can try to classify

 ̂1
Można by, choć ostrożnie, porównać tę hipotezę z nauką o rodzajach literackich w Piśmie 

Świętym. Jej świadoma aplikacja pozwala lepiej zrozumieć cel tekstu, czasem za cenę modyfikacji 
jakichś interpretacji tradycyjnych.

22 Por. W. Kwiatkowski, Apologetyka totalna, t. 1, wyd. 2, Warszawa 1962.
23 Por. np. Schlink, op. cit., s. 267-273.
24 Por. Encyklika Ut unum sint (1995), s. 16 i 36.
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the definitions and the corresponding dogmas into three groups: 1. „Doxologi- 
cal” dogmas (e.g. Immaculate Conception; Assumption; also Orthodox teaching 
about the holy images); they intend mainly to glorify the subject of the dogma, 
they are associated with liturgy and prayer. 2. „Apologetic” dogmas ,e.g. 
Filioque; from Trident: justification, Mass as sacrifice; from Vatican I: papal 
infallibility; Protestant confessions); they present the truth from only one point 
of view and in relation to contemporary polemics. 3. „Kerygmatic” dogmas (e.g. 
ancient confessions, moral teaching, transsubstantiation, Canon of the Scrip
ture); they present the received tnjth in a comprehensive form or in a philosop
hical language of the epoque; they also apply the traditional teaching to a new 
situation. The identification of the genre of the dogmatic formulas of any Church 
seems necessary for an assessement of its contents. If we consider the formulas 
according to the means of expression they use, we shall come nearer to the 
coordination of teachings of different churches.

Resume

— Trois genres de definitions dogmatiques (doxologie, apologie, kerygme).
Malgre des apparences, la definition dogmatique ne constitue pas un genre 

homogene. En appliquant aux dogmes une classification generale de la litterature 
theologique, on obtient les groupes suivants: les dogmes doxologiques (ex. 
Immaculee Conception, Assomption), apologetiques (ex. Filioque; concile de 
Trente: justification et sacrifice de la Messe; concile de Vatican I: infaillibilite du 
magistere papal), et kerygmatiques (les verites traditionnelles proclamees dans 
un contexte actuel; ex. transsubstantiation, canon de l’Ecriture; confessions; 
enseignement moral). Les traits des genres se manifestent dans la genese et dans le 
langage des dogmes. Leur identification est necessaire pour une bonne inter
pretation du contenu des formules dogmatiques de l’Eglise catholique — et des 
autres. Si Ton considere le sens propre des formules vues dans leur contexte et que 
l’on tienne compte des proprietes particulieres des genres, les theses des Eglises 
differentes deviennent plus faciles a coordonner.
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PROTESTANCKIE WSPÓLNOTY 
WOLNOKOŚCIELNE

Uwagi wstępne

Reformacja XVI wieku przebiegała w dwóch podstawowych nurtach, 
z których wyłoniły się Kościoły luterahskie i Kościoły ewangelicko-refor
mowane. Za trzeci nurt Reformacji uchodzi — poniekąd — anglikanizm, który 
pod względem ustroju kościelnego zachował wiele elementów katolickich, lecz 
w dziedzinie doktryny przejął różne wątki nauki luterańskiej i ewangelic
ko-reformowanej.

Poza wymienionymi nurtami istniało jeszcze tzw. lewe skrzydło Reformacji, 
którego wyrazicielem byli anabaptyści — zwolennicy chrztu w wieku dorosłym, 
który nazwali chrztem wiary. Anabaptyści głosili jednocześnie pogląd, który 
z upływem czasu stał się podstawowym przekonaniem niemal wszystkich nowo 
powstających protestanckich wspólnot wolnokościelnych, a który da się streścić 
następująco:

Wiara chrześcijańska i związany z nią kult podobają się Bogu tylko wówczas, 
gdy praktykuje się je dobrowolnie i bez przymusu. Toteż zdecydowanie 
odrzucano wszelkie inicjatywy władzy kościelnej i państwowej, które z za
stosowaniem środków przymusu zmierzały do przywrócenia właściwej wiary. 
Powiadano, że posłuszeństwo wiary może być tylko darem Ducha Świętego. 
Anabaptyści — i kontynuatorzy ich idei — zakwestionowali stawianie znaku 
równości między wspólnotą chrześcijańską a wspólnotą obywatelską. Uważali, 
że przynależność do tej pierwszej winna być sprawą swobodnej i świadomej 
decyzji. Błędnowierstwa lub niewiary nie wolno zwalczać „ogniem i mieczem” . 
Domagano się więc wolności dla niewierzących. Protestanckie wspólnoty 
wolnokościelne stały się w ten sposób pionierami wolności religijnej i tolerancji, 
a jednocześnie przeciwnikami zacierania granicy między Kościołem a państwem.
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Wspólnoty typu baptystycznego

Ruch anabaptystów głosi! dosyć radykalne hasła społeczne, był m.in. 
organizatorem powstań chłopskich, które zostały krwawo stłumione przez 
władców świeckich. Wraz z ich upadkiem zamarła też działalność anabaptystów. 
Przetrwali jedynie zwolennicy umiarkowanego skrzydła anabaptystów — men- 
nonici. Nazwa tego kierunku wywodzi się od nazwiska przywódcy tego kierunku 
— Menno Simonsa (1496-1561), byłego kapłana katolickiego z Holandii. Od 
radykałów różniło mennonitów odrzucanie stosowania przemocy i interpretacja 
Królestwa Bożego w sposób czysto duchowy.

Właściwą ojczyzną mennonityzmu była Holandia, ale jeszcze w XVI wieku 
dotarli jego wyznawcy do innych krajów Europy, m.in. do Polski. Przed rokiem 
1918 żyli oni we wszystkich zaborach, w okresie międzywojennym było ich 
ogółem 1500, lecz po zakończeniu drugiej wojny światowej wywędrowali 
w całości z terenu naszego kraju.

Doktryna mennonitów jest zbliżona do nauki ewangelicko-reformowanej. 
Odrzucają oni jednak wszelki przymus religijny, toteż mocy wiążącej nie mają dla 
nich ani reformowane księgi wyznaniowe, ani starokościelne wyznania wiary. 
Jedyną normą wiary i życia chrześcijańskiego jest dla nich Pismo św., z tym że 
preferują Nowy Testament, zwłaszcza ewangeliczne Kazanie na Górze, nato
miast Stary Testament traktują tylko jako księgę obietnic.

Chrzest jako dowód przynależności do wspólnoty Jezusa Chrystusa i jako 
zobowiązanie do prowadzenia życia zgodnego z wolą Bożą, wiąże się nie
rozłącznie z pokutą i wiarą przyjmującego chrzest. Dlatego mennonici odrzucają 
chrzest niemowląt. Podstawową strukturą ich życia religijnego jest wspólnota 
lokalna. Jest ona niezależna od wszelkiej innej władzy, powołuje i odwołuje 
swoich nauczycieli, utrzymuje dyscyplinę. Nabożeństwo ma prostą formę, jej 
elementami są: czytanie Biblii, kazanie, modlitwa, pieśni.

Mennonici odrzucają wszelką przemoc, toteż nie godzą się na służbę 
wojskową z bronią w ręku. Odmawiają też składania przysięgi. Są zwolennikami 
całkowitego rozdziału między Kościołem a państwem.

W świecie żyje dziś ok. 730 tys. mennonitów, z czego blisko połowa (335 tys.) 
zamieszkuje USA. Inne większe skupiska to: Zair (66 tys.), Indonezja (63 tys.), b. 
ZSRR (55 tys.), Holandia (20 tys.).

Baptyści, w przeciwieństwie do mennonitów, nie są bezpośrednimi kon
tynuatorami ruchu anabaptystycznego, aczkolwiek należą do jego tradyq’i. 
Początki baptyzmu sięgają pierwszych lat XVII wieku. Były duchowny ang
likański John Smyth (1554-1612) uszedł w 1608 roku z Anglii do Amsterdamu, 
gdzie ochrzcił siebie i innych uchodźców. Część z nich po trzech latach powróciła 
do ojczyzny i utworzyła tam pierwsze zbory baptystyczne. Roger Williams 
(1603-1682), pionier walki o wolność religijną, założył w 1638 roku kolonię 
Rhode Island w Ameryce Północnej. Na kontynencie europejskim pierwszy zbór 
baptystyczny założono dopiero w 1834 roku w Niemczech. Na ziemiach polskich 
pierwszy chrzest baptystyczny miał miejsce w 1858 roku (Adamów k. Pułtuska).

Rozwój baptyzmu spowodowany został następującymi czynnikami: ruchem 
przebudzeniowym w XVIII i XIX wieku (ogromna rola kaznodziei angielskiego 
Charlesa H. Spurgeona, 1834-1892), zniesieniem niewolnictwa w USA (niemal 
co drugi czarny jest tam baptystą) i działalnością misyjną.

Dla baptystów „wyznanie wiary” jest przede wszystkim procesem. Chcąc być 
przyjętym do zboru trzeba wyznać publicznie swą wiarę w Jezusa Chrystusa 
i przyjąć chrzest. Jako elementy drogi zbawienia wymienia się usprawiedliwienie
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z wiary przez ofiarę Jezusa Chrystusa, odrodzenie do nowego życia i codzienne 
uświęcenie. Starokościelne wyznania wiary cieszą się szacunkiem, nie przypisuje 
się im jednak mocy wiążącej.

Zbory baptystyczne mają — podobnie jak zbory mennonitów — ustrój 
kongregacjonalny, co oznacza, że każdy zbór jest samodzielną jednostką. 
Niezależne zbory łączą się na zasadzie dobrowolności w unie o zasięgu 
prowincjonalnym lub krajowym. Baptyści są Kościołem wolnym w dwojakim 
znaczeniu. Praktykują niezależność od państwa, z którą nie wiąże się zasadnicza 
krytyka struktur państwowych, lecz postulat wolności religijnej dla każdego 
obywatela. Z drugiej strony podkreślają oni dobrowolność członkostwa 
kościelnego. Członkiem zboru, a tym samym Kościoła, zostaje się wyłącznie 
przez osobistą decyzję, której konsekwencją jest chrzest wiary.

Według danych z 1992 roku, na świecie żyło 37,8 min dorosłych ochrzczonych 
baptystów, którzy byli zorganizowani w 146 836 zborach. Z rozbiciem na 
kontynenty statystyka ta przedstawia się następująco: Ameryka Płn. — 30,6 min, 
Afryka — 2,3 min, Azja — 2,6 min, Ameryka Płd. — 1,2 min, Europa — 687 tys., 
Ameryka Środkowa i Wyspy Karaibskie — 297 tys. Ta sama statystyka 
podawała, że Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce posiadał 3217 dorosłych 
ochrzczonych członków i 56 zborów.

Inną wspólnotą typu baptystycznego jest Kościół Chrystusowy, który używa 
też wymiennie nazwy: Uczniowie Chrystusa. Powstanie tej wspólnoty wiąże się 
przede wszystkim z nazwiskiem Thomasa Campbella (1763-1854), duchownego 
prezbiteriańskiego, który na skutek nieporozumienia z władzami kościelnymi 
w 1807 roku wyemigrował z Irlandii do USA, gdzie wystąpił przeciw rozbiciu 
chrześcijaństwa i rzucił hasło połączenia wszystkich wyznań na gruncie Biblii. 
Uczniowie Chrystusa głoszą, że Biblia jest najlepszym źródłem informacji 
o Bogu, znacznie lepszym niż wyznania wiary lub sformułowania dogmatyczne. 
Podkreślają konieczność odrodzenia duchowego i potrzebę chrztu wiary przez 
zanurzenie. Zbory Kościoła Chrystusowego organizowane są na wzór kon
gregacjonalny.

W USA Kościół Chrystusowy przyjął formy organizacyjne w 1832 roku. 
Nieco później utworzono Kościoły siostrzane w Anglii, Australii i Nowej 
Zelandii, potem — na wszystkich innych kontynentach. Na świecie żyje dzisiaj 
ponad 2 min Uczniów Chrystusa, z tego ponad połowa (1,2 min) w USA. W skaÜ 
światowej i na terenie USA Uczniowie Chrystusa wyróżniają się zaangażowa
niem ekumenicznym i społecznym.

W Polsce początki Kościołowi Chrystusowemu dał Konstanty Jaroszewicz, 
reemigrant z USA. Swoją działalność misyjną podjął on w 1921 roku, zwłaszcza 
na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. W 1953 roku Kościół Chrystusowy 
wszedł w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Po rozpadzie ZKE 
w 1988 roku dawny Kościół Chrystusowy przybrał nazwę: Kościół Zborów 
Chrystusowych. Posiada on ok. 30 zborów na terenie całego kraju i 2500 
wiernych.

Dalszą organizacją o charakterze baptystycznym, działającą na terenie 
naszego kraju, jest Kościół Wolnych Chrześcijan.

Na Zachodzie Wolni Chrześcijanie znani są również jako darbyści (od 
nazwiska Johna Nelsona Darby’ego, 1800-1882, jednego z założycieli tego 
ruchu) lub bracia plymuccy (Plymouth Brethren) — od miejscowości angielskiej, 
w której zbierali się na nabożeństwa braterskie od 1830 roku. Treść tych 
nabożeństw stanowiły: wspólne modlitwy, rozważanie Pisma św. i wspólne
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„łamanie chleba” (Dz 20,7). Wolni Chrześcijanie chcą przez koncentrację na 
Biblii i propagowanie biblijnego stylu życia rozbudzić na nowo Kościół 
pierwotny. Dzisiaj ogólną liczbę Wolnych Chrześcijan na świecie ocenia się na 
kilkaset tysięcy.

Na ziemiach polskich pierwsi Wolni Chrześcijanie pojawili się przed pierwszą 
wojną światową (Śląsk Cieszyński, Krakowskie, Warszawa). Bezpośrednio po 
drugiej wojnie światowej utworzyli Zjednoczenie Wolnych Chrześcijan, 
a następnie jako jedno z ugrupowań weszli w skład Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego. W 1981 roku utworzyli samodzielną społeczność pod nazwą 
Kościół Wolnych Chrześcijan. W jego ramach działają obecnie 83 zbory 
i placówki. Większość z nich znajduje się na południu Polski, gdzie też jest 
siedziba Rady Kościoła (Bielsko-Biała). Kościół ma pod opieką ok. 3500 osób. 
Zbory są jednostkami samodzielnymi i autonomicznymi.

Do tradycji „braci plymuckich” nawiązuje także Stowarzyszenie Zborów 
Chrześcijan z siedzibą w Orzeszu na Górnym Śląsku. W jego skład wchodzą trzy 
zbory. Stowarzyszenie istnieje od 1984 roku.

Rodowód Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan — innej wspólnoty typu 
baptystycznego działającej na terenie Polski — wywodzi się z Rosji.

Religijna działalność kolonistów niemieckich na południu Rosji w drugiej 
połowie XIX wieku dała początek ruchowi przebudzeniowemu zwanemu sztun- 
dyzmem (od niemieckiego słowa: die Stunde =  godzina, w domyśle: godzina 
biblijna). Jednocześnie w północnej Rosji pojawił się pod koniec XIX wieku ruch, 
którego zwolennikom nadano nazwę paszkowcy (od nazwiska jednego z pio
nierów — pułkownika Wasilija A. Paszkowa). Oba te ruchy scalił Iwan S. 
Prochanow (1869-1935). Z jego inicjatywy w 1909 roku powołano do życia 
Ogólnorosyjski Związek Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów, która w przed
dzień rozpadu ZSRR liczyła 550 tys. członków zorganizowanych w 5500 zborach.

Na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej pierwszy zbór ewangelicz
nych chrześcijan powstał w 1908 roku. Od 1925 roku działał w Polsce Związek 
Słowiańskich Zborów Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów, którego główne 
ośrodki mieściły się na Wołyniu, Wileńszczyźnie, Polesiu, Podlasiu i Lubelsz- 
czyźnie. Po roku 1945, wskutek nowego przeprowadzenia granicy państwowej, 
większość zborów ewangelicznych chrześcijan znalazła się na terenie ZSRR. 
Zbory w Polsce w 1947 roku weszły w skład Zjednoczonego Kościoła Ewan
gelicznego. Gdy ten ostatni zaprzestał działalności w 1988 roku, ewangeliczni 
chrześcijanie utworzyli Kościół Ewangelicznych Chrześcijan. W chwili obecnej 
liczy on ok. 1200 członków zgrupowanych w 24 zborach (m.in. w Warszawie, 
Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Kielcach).

Kwakrzy

W połowie XVII wieku pojawiły się w Anglii grupy poszukiwaczy (Seekers) 
Boga. Szukali oni żywszej religii od tej, którą oferowały Kościoły, religii dającej 
oparcie w codziennym życiu. Jednym z takich poszukiwaczy był George Fox 
(1624-1691), który w wyniku długich rozmyślań doszedł do przekonania, że 
człowiek, który doznał oświecenia wewnętrznego, nie potrzebuje ani kapłana 
i Kościoła, ani czynności sakramentalnych i dogmatów, i że wszyscy ludzie mocą 
światła, które w nich zamieszkuje, są równi (mężczyzna i kobieta, pan i sługa, 
biedny i bogaty, biały i czarny).

Organizowane przez poszukiwaczy spotkania charakteryzowały się 
milczącym oczekiwaniem. Gdy któryś z obecnych doznawał wewnętrznego
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oświecenia, dzielił się tym doświadczeniem z drugimi (poprzez improwizowane 
kazania, spontaniczne modlitwy itp.). Ten rodzaj zgromadzeń pozostał do dziś 
istotnym elementem życia religijnego kwakrów. Nazwa ta (ang. Quakers, 
dosłownie: trzęsący się, drżący) była pierwotnie przezwiskiem. Óficjalna nazwa 
to: Religijne Towarzystwo Przyjaciół (w powołaniu na J 15,15).

Aż do 1689 roku, tj. ogłoszenia edyktu tolerancyjnego, kwakrzy poddawani 
byli okrutnym prześladowaniom, toteż masowo emigrowali do Ameryki 
Północnej. Tam właśnie William Penn (1644-1718) zakłada państwo (stan) 
Pensylwania. W życiu codziennym miało się ono kierować zasadami wy
pracowanymi przez kwakrów, jak braterstwo, sprawiedliwość, pokój, wolność 
obywatelska i religijna. Napływ ludności różnego pochodzenia sprawił jednak, 
że po 70. latach trzeba było zaniechać tego eksperymentu.

Dla kwakrów od samego początku ważniejszy był sposób życia niż sfor
mułowania religijne. Żyli skromnie, odrzucali składanie przysięgi, nie używali 
żadnych tytułów. Byli propagatorami abstynencji, wykazywali wysoką wrażli
wość na sprawy społeczne. Domagali się reformy sądownictwa, występowali 
przeciw niewolnictwu, karze śmierci i służbie wojskowej. Swoim zasadom 
pozostali wierni do współczesnych czasów.

Według najnowszych danych, w świecie żyje ok. 200 000 kwakrów, z tego 
120 000 w Ameryce Północnej, 40 000 w Afryce (głównie w Kenii), 24 000 
w, Europie (głównie w Wielkiej Brytanii), 11 000 w Ameryce Południowej 
i Środkowej oraz po 2000 w Azji i Australii.

Mieszkańcy Polski zetknęli się z kwakrami po raz pierwszy po I wojnie 
światowej, gdy przybyli oni do naszego kraju z pomocą charytatywną. W War
szawie utworzyli wówczas organizację pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół 
Prawdy. W Malicach (gmina Werbkowice, pow. hrubieszowski) zorganizowali 
misję pomocy dla ludności, która ucierpiała w wyniku zniszczeń wojennych. 
Podobną działalność podjęli też po drugiej wojnie światowej. Trwałych śladów 
w postaci grup lokalnych, jak to miało miejsce w innych krajach Europy, 
kwakrzy u nas nie zostawili.

Metodyści

Kościół metodystyczny wyrósł z ruchu odnowy i przebudzenia w łonie 
Kościoła anglikańskiego. Jego założyciel John Wesley (1703-1791) pozostał do 
końca życia anglikańskim kapłanem. Dopiero po jego śmierci, w 1795 roku 
utworzono w Anglii niezależny wolny Kościół metodystyczny. W Ameryce 
Północnej, gdzie szerzycielem metodyzmu był bliski współpracownik Wesley’a, 
George Whitefield (1714-1770) Kościół metodystyczny (o strukturze episkopal- 
nej) powstał już w 1784 roku; usamodzielnienie się metodystów spowodowane 
było uniezależnieniem się tamtejszych kolonii od Wielkiej Brytanii i utworzeniem 
USA.

John Wesley i jego brat Charles (1707-1788), który był także duchownym 
anglikańskim, a potem zasłynął jako jeden z największych twórców hymnów 
kościelnych, założyli w 1729 roku w Oxfordzie koło biblijne. Jego członkowie, od 
skrupulatnego, metodycznie uregulowanego trybu życia i wypełniania wszelkich 
możliwych praktyk religijnych, zostali przez niechętne im otoczenie nazwani 
metodystami.

Bracia Wesley’owie udali się w 1735 roku do Ameryki Północnej. Na statku, 
podczas prawie 4-miesięcznej podróży, mieli codzienny, duchowo budujący 
kontakt z braćmi morawskimi (=  herrnhuci, jednota braterska) — członkami 
społeczności o charakterze pietystycznym. Również podczas dwuletniego poby
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tu w kolonii Georgia, gdzie prowadzili pracę misyjną wśród Indian, byli pod 
przemożnym wpływem herrnhutów, a zwłaszcza jednego z ich przywódców 
— Augusta Gottlieba Spangenberga (1704-1792).

Już po powrocie do Anglii John Wesley uczestniczył 24 maja 1738 roku 
w Londynie w wieczornym zgromadzeniu braci morawskich. Podczas czytania 
przedmowy Marcina Lutra do Pawiowego Listu do Rzymian, w której była 
mowa o darze mocy zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, Wesley przeżywa 
głęboką przemianę wewnętrzną, nawrócenie, które nazywa potem „dziwnym 
rozgrzaniem serca” ; sformułowanie to weszło na stałe do metodystycznego 
słownictwa. Krótko po tym przeżyciu wygłosił w Oxfordzie pierwsze pro
gramowe kazanie, wynikające z doświadczeń duchowego przebudzenia, na tekst: 
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę” (Ef 2,8).

Nauka o usprawiedliwieniu jedynie z łaski przez wiarę, odkryta ponownie 
w XVI wieku przez Marcina Lutra, stanowi też podstawową perspektywę 
metodyzmu. Z usprawiedliwienia tego wynika wezwanie do nawrócenia 
i uświęcenia. Akceptując wszystkie podstawowe doktryny pierwotnego 
chrześcijaństwa, metodyzm podkreśla, że ważne i wiarygodne są nie tyle 
sformułowania dogmatyczne, ile raczej praktyczne skutki: doświadczenie wiary 
i świadectwo życia. Toteż od samego początku cechą charakterystyczną 
metodystów było zaangażowanie społeczne. Byli gorącymi przeciwnikami 
niewolnictwa, domagali się reformy sądownictwa, uprawiali szeroko zakrojoną 
opiekę społeczną, zakładali placówki oświatowe i wychowawcze od szczebla 
przedszkoli po uniwersytety. Angażowali się również na rzecz lepszych wa
runków pracy robotników przemysłowych, do których docierali w dużej mierze 
przez ewangelizacje. W tym celu uprawiali kaznodziejstwo otwartej przestrzeni 
zarówno w Anglii jak i w Ameryce Północnej. Im przede wszystkim można 
zawdzięczać to, że w krajach anglosaskich nie doszło do powszechnego 
odwrócenia się proletariatu od chrześcijaństwa. W 1908 roku sformułowano 
„wyznanie społeczne” (social creed), które jest częścią składową metodystycz- 
nych zasad doktrynalnych.

Gdy w 1784 roku usamodzielniał się Kościół metodystyczny w USA, John 
Wesley z myślą o tej społeczności opracował skróconą wersję artykułów 
anglikańskich; z 39 artykułów zachował jedynie 24. Poniechał zamieszczenia 
tych, które były katolicyzujące (sakramentalizm), kalwinizujące (predestynacja) 
i związane z systemem szczególnego uprzywilejowania Kościoła państwowego.

W 1881 roku powstała Światowa Rada Metodystów, która zrzesza 62 
Kościoły członkowskie z 70 min członków i sympatyków. W Radzie reprezen
towane są Kościoły dwóch nurtów: episkopalnego, wywodzącego swój rodowód 
z USA, i nieepiskopalnego, którego głównym ośrodkiem jest Anglia. Naj
większym Kościołem, którego struktury organizacyjne obejmują cały świat, jest 
10-milionowy Zjednoczony Kościół Metodystyczny. Cechą charakterystyczną 
tego jak i innych Kościołów metodystycznych jest konferencyjność na wszyst
kich szczeblach organizacyjnych, od parafii (zboru) począwszy. Istnieją więc 
konferencje parafialne i okręgowe (obejmujące grupę parafii jakiegoś obszaru). 
Kilka okręgów tworzy konferencję doroczną, która obejmuje swą władzą jeden 
kraj, stan lub region. W warunkach europejskich konferencje doroczne spełniają 
rolę najwyższego synodalnego zgromadzenia kościelnego danego kraju. Ich 
członkami są wszyscy duchowni i delegaci świeccy wybrani przez konferencje 
parafialne (po jednej osobie z każdej parafii). Kilka lub kilkanaście konferencji 
dorocznych tworzy konferencję centralną, której przewodniczy biskup. Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce podlega Konferencji Centralnej Europy 
Środkowej i Południowej, która obejmuje Kościoły w 10 krajach; siedziba
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biskupa znajduje się w Zurychu. Najwyższym organem Zjednoczonego Kościoła 
Metodystycznego jest zwoływana co cztery lata Konferencja Generalna. Od
bywa się ona zawsze w USA, gdyż w kraju tym mieszka zdecydowana większość 
członków ZKM.

Metodyści mają ogromne zasługi w rozwoju współczesnego ruchu ekumenicz
nego. Świecki działacz metodystyczny z USA John R. Mott (1865-1955) był 
głównym architektem pierwszych struktur ekumenicznych. Wielu metodystów 
przyczyniło się aktywnie do utworzenia Światowej Rady Kościołów w 1948 
roku, w której dziś zrzeszone jest praktycznie całe nierzymskokatolickie 
chrześcijaństwo. Metodystami byli dwaj ostatni sekretarze generalni ŚRK: 
Philip Potter (1972-1984) i Emilio Castro (1985-1992).

Na ziemiach polskich metodyzm był znany w zaborze pruskim już w końcu 
XIX wieku, głównie na Pomorzu (Gdańsk, Grudziądz, Chodzież) i na Śląsku 
(Wrocław), pewne jego wpływy docierały też na Śląsk Cieszyński (należący 
wówczas do Austro-Węgier). Lecz dopiero od lat 1920-21, tj. od przybycia do 
wyzwolonej Polski Misji Metodystów z USA, reprezentującej Episkopalny 
Kościół Metodystyczny Południa (stał się później częścią składową dzisiejszego 
Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego), liczy się czas polskiego metodyz- 
mu. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce (do 1990 r. obowiązywała 
nazwa: Kościół Metodystyczny w Polsce) posiada dzisiaj ponad 6,5 tys. 
wyznawców w ponad 50 zborach, filiałach i placówkach misyjnych. Pod 
względem administracyjnym podzielony jest na trzy okręgi: 1. pomorski, 
wielkopolski i mazowiecki; 2. mazurski i powiślański oraz 3. śląski i małopolski. 
Przyszli duchowni kształcą się w Seminarium Teologicznym im. Jana Łaskiego 
i w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Adwentyści dnia siódmego

Słowo „adwentyści” (od łac. adventus =  przyjście) oznacza ewangeliczną 
wiarę w powtórne przyjście Chrystusa przy końcu czasów, słowa „dnia 
siódmego” akcentują natomiast nakaz święcenia siódmego dnia tygodnia, czyli 
soboty.

Dzisiejszy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ma swoją prahistorię 
w zapowiedziach końca świata głoszonych przez amerykańskiego kaznodzieję 
baptystycznego Williama Millera (1782-1849). Jego obliczenia, że Chrystus 
powróci na ziemię 22 października 1844 roku, nie sprawdzify się. Rozczarowanie 
wśród zwolenników jego poglądu było ogromne. Znalazła się jednak grupa ludzi, 
która zreorganizowała ruch apokaliptyczny Millera. W interpretacji tej grupy 
dzień 22 października 1844 roku był rozumiany odtąd jako początek czasów 
ostatecznych w niebie: w tym dniu Chrystus rozpoczął w świątyni niebieskiej 
sprawowanie służby pojednania; jednocześnie zaczął też wypełniać swą funkcję 
sędziego, oddzielając ułaskawionych od odrzuconych. Dzisiejsi adwentyści 
oczekują nadal rychłego przyjścia Chrystusa, powstrzymują się jednak przed 
podawaniem konkretnej daty.

Prace organizacyjne nad utworzeniem struktury kościelnej obejmującej cały 
obszar USA trwały blisko 20 lat. Po wykonaniu tego zadania adwentyści 
przystąpili do szerzenia swoich idei w innych częściach świata. Pierwszym 
misjonarzem adwentystycznym w Europie był Polak, Michał Belina-Czechowski 
(1818-1876) — były franciszkanin i kapłan katolicki. W 1864 roku założył on 
ośrodek adwentystyczny w Szwajcarii, skąd adwentyzm zaczął się szerzyć 
w innych krajach naszego kontynentu. Dzisiaj Kościół ADS działa w 200 krajach 
świata, posiada 10 min wyznawców, ok. 70 tys. zborów i grup kościelnych oraz
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40 tys. duchownych. Adwentyści prowadzą m.in. 13 uniwersytetów, 160 szpitali 
i sanatoriów, 75 domów opieki i sierocińców, 1400 stacji telewizyjnych.

Zdecydowana większość zasad wiary Kościoła ADS — np. wiara w Trójcę 
Świętą, autorytet Biblii, usprawiedliwienie z wiary — jest wspólna z większością 
Kościołów chrześcijańskich, zwłaszcza Kościołów protestanckich. Ale uznając 
Pismo św. za jedyne źródło objawienia, podkreślają oni szczególnie znaczenie 
ksiąg prorockich, zwłaszcza Daniela i Apokalipsy.

Święcąc siódmy dzień tygodnia (od zachodu słońca w piątek do zachodu 
słońca w sobotę) jako dzień odpoczynku (Wj 20, 8-11), wyrażają wiarę 
w Boga-Stwórcę i 6-dniowy czas tworzenia świata. Sobota jest pamiątką 
stworzenia i odkupienia, wyrazem posłuszeństwa, znakiem wierności Bożej oraz 
zapowiedzią wiekuistego odpoczynku w Królestwie Niebios.

Specyfiką adwentyzmu jest nauka o świątyni. Powiada się, że w 1844 roku 
rozpoczęła się w niebie — zgodnie z prorocką rachubą „2300 wieczorów 
i poranków” (Dn 8,14) — liturgia oczyszczenia niebieskiej świątyni, zwana 
nowotestamentalną „godziną sądu Bożego” i związane z tym dzieło głoszenia na 
ziemi trójanielskiego poselstwa (Ap 14,6-11), stanowiącego przygotowanie ludzi 
na czasy eschatologiczne i powrót Chrystusa.

Adwentyści, podobnie jak inne Kościoły protestanckie, przyjmują dwa 
sakramenty: Chrzest i Wieczerzę Pańską (pod dwiema postaciami); ta ostatnia 
połączona bywa zazwyczaj z obrzędem Umywania Nóg jako znakiem pokory 
i służby. Wśród darów Ducha Świętego szczególne miejsce przyznają darowi 
proroctwa jako szczególnemu znamieniu Kościoła czasów eschatologicznych. 
Wyznawcy adwentyzmu wierzą, że dar ten objawił się w życiu i działalności Ellen 
G. White (1827-1915). Podkreśla się jednak, że jej pism nie można traktować na 
równi z Biblią, lecz tylko jako wartościowy komentarz do niej.

Kościół ADS przywiązuje dużą wagę do działalności moralno-społecznej 
zwanej także służbą miłości, która obejmuje sferę edukacji, zdrowia i praw 
człowieka. Szeroko propagowany jest zdrowy tryb życia, tj. wstrzymanie się od 
niezdrowych pokarmów (nie jedzą np. mięsa wieprzowego, propagują wegetaria
nizm), napojów alkoholowych, palenia tytoniu i używania narkotyków.

Adwentystyczne nabożeństwo świąteczne, przypadające w dzień sobotni, 
składa się z dwóch części: katechetyczno-ewangelizacyjnej i kaznodziejs- 
ko-obrzędowej. Uroczystą formę mają nabożeństwa związane z obrzędem 
Chrztu, odbywane zwykle w piątek wieczorem, oraz nabożeństwa związane 
z Umywaniem Nóg i Wieczerzą Pańską, odbywane co kilka miesięcy podczas 
drugiej części nabożeństwa sobotniego.

Struktura Kościoła ADS posiada układ hierarchiczny. Zbory (parafie) na 
określonym terenie tworzą diecezje, kilka diecezji łączy się w Kościół krajowy 
(unię), te ostatnie tworzą Generalną Konferencję Kościoła Adwentystów Dnia 
Śiódmego, która obejmuje cały świat. Najwyższą władzą jest Światowy Zjazd 
Kościoła odbywający się co 5 lat.

W skład wiernych zaliczani są wyznawcy ochrzczeni, którym przysługują 
wszystkie prawa organizacyjne (bierne i czynne prawo wyborcze), oraz wyznaw
cy nieochrzczeni, w tym również nieochrzczona młodzież i dzieci. Przyjęcie 
Chrztu musi być poprzedzone okresem katechumenatu oraz uroczystym wy
znaniem wiary. Chrztu udziela duchowny osobom w wieku świadomym w imię 
Trójcy Św. i przez zanurzenie w wodzie.

Pierwszy ośrodek adwentystyczny na ziemiach polskich powstał w 1888 roku 
na Wołyniu. Kolejne zbory w zaborze rosyjskim powołano w Łodzi (1893) 
i Warszawie (1900). W zaborze pruskim pierwsi adwentyści podjęli działalność 
w Poznaniu (1895), w zaborze austriackim — w Bielsku-Białej (1903). Z wymię-
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nionych ośrodków adwentyzm rozprzestrzenił się na cały kraj. Ogólnokrajowa 
struktura kościelna stworzona została w 1921 roku. Dzisiaj Kościół ADS 
w Polsce ma ok. 10 tys. wiernych, 125 zborów, 80 duchownych; pod względem 
administracyjnym dzieli się na trzy diecezje (Warszawa, Kraków, Poznań). 
Istnieją też skupiska adwentystów-Polaków w Australii, Niemczech, USA, 
Skandynawii i w byłym ZSRR.

W 1933 roku, w wyniku rozłamu w Kościele ADS w Polsce, powstał Kościół 
Chrześcijan Dnia Sobotniego, który posiada 500 wiernych oraz 35 zborów 
i placówek. Jest on, od 1984 roku, członkiem Światowej Federacji Baptystów 
Dnia Siódmego. W ostatnich latach podjęły działalność jeszcze cztery inne 
pokrewne wspólnoty: Adwentyści Dnia Siódmego — Poruszenie Reformacyjne 
(siedziba: Katowice-Panewniki), Kościół Reformowany Adwentystów Dnia 
Siódmego (siedziba: Poznań), Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego (siedziba: 
Brenna; przeciwnicy służby wojskowej) i Biblijny Kościół Boży w Polsce 
(siedziba: Andrychów).

Ruch zielonoświątkowy

Ruch charyzmatyczny, zwany także ruchem zielonoświątkowym lub pen- 
tekostalnym (od słowa greckiego „pentekoste” oznaczającego „pięćdziesiąty 
dzień” po Wielkanocy, tj. Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki), jest 
przejawem entuzjastycznego chrześcijaństwa, które, jego zwolennicy wiążą 
z działaniem trzeciej osoby Trójcy Świętej — Ducha Świętego. Nie jest to ruch 
jednolity, lecz obejmujący wiele różnych wspólnot i grup.

Pentekostalizm zrodził się na początku obecnego stulecia. Są trudności 
z ustaleniem dokładnej daty jego powstania, gdyż nowe elementy ruchu 
zielonoświątkowego były już znane w końcu XIX wieku. W rzeczywistości 
pentekostalizm nie był zjawiskiem nowym w historii Kościoła. Niemniej jednak 
za punkty zwrotne w dziejach współczesnego ruchu zielonoświątkowego uważa 
się dwa wydarzenia. Pierwsze miało miejsce w 1901 roku w szkole biblijnej 
Charlesa Parhama (1873-1929) w Topeka, (Kansas, USA), gdzie kilkunastu 
studentów doświadczyło „chrztu Duchem Świętym” . Szybki rozwój pentekos- 
talizmu związany jest jednak dopiero z przeżyciami, które miały miejsce przy 
Azusa Street w Los Angeles w 1906 roku. Wiodącą postacią tego zgromadzenia 
był William James Seymour (1870-1922), potomek czarnych niewolników.

W tym samym 1906 roku przebywał w USA pewien norweski kaznodzieja 
metodystyczny pochodzenia angielskiego Thomas Ball Barrat (1862-1940), 
który — , według własnego świadectwa — przeżył tam „gwałtowny chrzest 
Duchem Świętym” i został „napełniony takim światłem i taką mocą, że głośno 
zaczął wołać w obcym mu języku” . Barrat przeniósł nową, entuzjastycz- 
no-emocjonalną pobożność do Norwegii, skąd wkrótce rozprzestrzeniła się ona 
w różnych częściach Europy.

O dalszych dziejach ruchu zielonoświątkowego można powiedzieć, że pierwo
tny element emocjonalny, który prowadził do podnieconych, głośnych 
i częściowo bezładnych zgromadzeń, ustąpił miejsca umiarkowaniu, przynaj
mniej w najbardziej liczących się wspólnotach. Pozostało natomiast eksponowa
nie działania Ducha Świętego połączone z ograniczonym wyrażaniem entuzjaz
mu.

Pentekostalizm koncentrując się na osobistym przeżyciu religijnym, trak
tował początkowo zagadnienia organizacyjne jako sprawę drugorzędną. Z bie
giem czasu zaczęły się tworzyć większe lub mniejsze wspólnoty reprezentujące 
różne kierunki. Przez długi czas wiodły one oddzielne życie, potem jednak
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zrodziło się pragnienie bliższych kontaktów i ściślejszej współpracy. Światowe 
konferencje zielonoświątkowców (pierwsza odbyła się w Zurychu w 1947 roku) 
przyczyniają się do wzrostu poczucia wspólnoty, ale nie dążą do stworzenia 
ściślejszych ram organizacyjnych.

Dla pentekostalizmu typowy jest pogląd, że dany Kościół wykazuje bliskość 
wspólnocie nowotestamentowej tylko wówczas, gdy otwiera się na entuzjastycz
ne działanie Ducha Świętego, a więc praktykuje chrzest i dary Ducha. Pod tym 
względem ruch zielonoświątkowy sfinalizował niedokończoną Reformację XVI 
wieku. Skrajne kierunki pentekostalne stoją na stanowisku, że tylko ich 
wspólnota jest prawdziwym Kościołem. Rozpowszechniony jest pogląd, że 
stabilne formy organizacyjne są nie do pogodzenia z działalnością Ducha 
Świętego. Toteż podkreśla się zasadę kongregacjonalizmu, czyli fundamentalne 
znaczenie wspólnoty lokalnej kierowanej przez starszych i kaznodziejów.

Wspólnoty zielonoświątkowe cechuje duży pluralizm w sprawach wiary. Na 
ogół wspólne jest im przekonanie o nieomylności Pisma św., zbawieniu przez 
krew Chrystusa, bliskim powrocie Pana i otwarciu na działanie Ducha Świętego. 
Różnią się natomiast poglądem na drogę zbawienia. Podczas gdy jedni 
powiadają, że droga ta obejmuje trzy decydujące przeżycia (nawrócenie, 
uświęcenie, chrzest Duchem Świętym), drudzy podkreślają tylko dwa przeżycia 
(nawrócenie, chrzest Duchem Świętym). Zdecydowana większość grup zielo
noświątkowych praktykuje chrzest z wody przez zanurzenie, udzielany po 
nawróceniu osobom dorosłym, ale są i tacy pentekostaliści, którzy chrzczą 
dzieci. Z reguły udziela się chrztu w imię Trójcy Świętej, lecz zdarza się także 
chrzest udzielany tylko w imieniu Jezusa. Nieliczne wspólnoty zielonoświątkowe 
praktykują umywanie nóg jako czynność powiązaną z uroczystością Wieczerzy 
Pańskiej.

Wspólne wszystkim zielonoświątkowcom jest przekonanie, że pełnię egzys
tencji chrześcijańskiej osiąga się dopiero po doznanym przeżyciu chrztu Duchem 
Świętym, natomiast życie wspólnoty lokalnej osiąga pełnię dopiero wówczas, 
gdy dają znać o sobie znaki chrztu w Duchu Świętym (dary Ducha), takie jak 
proroctwo, glosolalia (mówienie językami), tłumaczenie języków, uzdrawianie 
chorych przez modlitwę wiary.

W ostatnich latach dochodzi do coraz częstszych kontaktów 
zielonoświątkowców z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Niektóre grupy 
pentekostalne prowadzą dialog z Kościołem Rzymskokatolickim. Kościoły 
zielonoświątkowe w Chile i Brazylii są członkami Światowej Rady Kościołów. 
Większość wspólnot zielonoświątkowych zachowuje jednak rezerwę wobec 
dążeń ekumenicznych.

Istnieją duże trudności w ustaleniu ogólnej liczby zielonoświątkowców 
w świecie. Szacunki wahają się od 50 do 250 min.

Na ziemiach polskich ruch zielonoświątkowy pojawił się stosunkowo 
wcześnie. Na Śląsk Cieszyński oraz na teren Wielkopolski i Pomorza dotarł on 
z Niemiec, do Polski centralnej i wschodniej — z Ameryki Północnej za 
pośrednictwem reemigrantów.

W Wielkopolsce i na Pomorzu ruch ten objął osoby narodowości niemieckiej, 
natomiast na Śląsku Cieszyńskim zainteresowali się nim Polacy, członkowie 
Społeczności Chrześcijańskiej — nurtu pietystycznego w łonie Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego. Ponieważ kierownictwo Społeczności Chrześcijańskiej 
dystansowało się od przeżyć pentekostalnych, przeto zielonoświątkowcy utwo
rzyli w 1910 roku Związek Śtanowczych Chrześcijan z siedzibą w Cieszynie. 
Charakterystyczne dla stanowczych chrześcijan było to, że nadal pozostawali 
członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz nie uważali daru języków
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za niezbędny i nieodłączny znak doświadczenia chrztu Duchem Świętym. 
Dopiero po wejściu w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w 1947 
roku, członkowie Związku Stanowczych Chrześcijan opuścili szeregi Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego.

Zbory zielonoświątkowe w Polsce centralnej i wschodniej, które zaczęły 
powstawać po pierwszej wojnie światowej, działały początkowo niezależnie od 
siebie. Z ich połączenia, które miało miejsce dopiero w 1929 roku, powstał 
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Przed wybuchem drugiej wojny 
światowej liczył on 20 tys. wiernych i ok. 500 zborów, jego członkami byli ludzie 
różnych narodowości — Polacy, Ukraińcy, Białorusini i in. Liczba wyznawców 
tego Kościoła zmalała poważnie w wyniku przesunięcia granicy w 1945 roku. 
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej przyłączył się do Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego w 1953 roku.

Po rozwiązaniu Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w 1988 roku, 
stanowczy chrześcijanie oraz większość zborów chrześcijan wiary ewangelicznej 
utworzyli Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. Jest to największa wspólnota 
pentekostalna w naszym kraju, licząca 15 tysięcy członków oraz 125 zborów. Jest 
to Kościół najbliższy klasycznemu nurtowi ruchu zielonoświątkowego (w USA 
jego wyrazicielem jest Assemblies of God). Reprezentuje naukę o dwuetapowej 
drodze zbawienia: wierzy w konieczność nawrócenia, a następnie głosi potrzebę 
chrztu Duchem Świętym.

Statut Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce w punkcie dotyczącym wiary 
Kościoła stwierdza, iż „jest to wiara:

— w nieomylność całości Pisma Świętego — Biblii jako Słowa Bożego 
natchnionego przez Ducha Świętego — która stanowi jedyną normę 
wiary,

— w Trójjedynego Boga — Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
— w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, 

narodzonego z Marii Dziewicy,
— w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie 

w ciele,
— w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście,
— w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie Jego pełni i dary Łaski,
— w uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa,
— w wieczne życie i wieczne potępienie” .
Po rozpadzie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, część zborów 

chrześcijan wiary ewangelicznej (głównie w Lubelskim) postanowiła powołać 
do życia samodzielny Kościół o nazwie Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicz
nej. Statut tego Kościoła formułuje zasady wiary w identyczny sposób jak 
Kościół Zielonoświątkowy. Różnica występuje tylko w jednym miejscu. Otóż 
tam, gdzie Kościół Zielonoświątkowy mówi o wierze „w chrzest Duchem 
Świętym, przeżywanie Jego pełni i dary Łaski” , Kościół Chrześcijan Wiary 
Ewangelicznej stwierdza, że jest to wiara „w chrzest w Duchu Świętym według 
Pisma Świętego i dary Ducha Świętego” . Kościół ten posiada 16 zborów i ok. 
2000 wiernych.

Poza scharakteryzowanymi wyżej Kościołami, w Polsce działa jeszcze ponad 
10 innych zarejestrowanych i kilka nie zarejestrowanych wspólnot zielo
noświątkowych. Ogólną liczbę wszystkich zielonoświątkowców w naszym kraju 
ocenia się na ok. 30 tys. osób.

Zbór Ewangelicznych Chrześcijan w Duchu Apostolskim w Ełku (rejestracja: 
1991) różni się od innych grup pentekostalnych tym, że uznaje jedynego Boga 
w Jezusie.
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Cechą charakterystyczną Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej 
„Pięćdziesiątnicy” (16 zborów, ok. 2000 wiernych) jest praktyka umywania nóg, 
która towarzyszy nieodłącznie Wieczerzy Pańskiej, a także nakaz noszenia przez 
kobiety nakryć głowy podczas modlitwy w zborze.

Zbór Stanowczych Chrześcijan — „Bracia Norwescy” (Wisła-Malinka, 300 
wiernych, rejestracja: 1991) głosi oryginalny pogląd, że chrześcijanin może nie 
podlegać grzechowi. Jego pełne uświęcenie życia może spowodować, że nie 
będzie już odczuwał pokusy grzechu.

Przed drugą wojną światową jeden z duchownych Kościoła Ewangelic
ko^Augsburskiego, ks. Karol Grycz-Śmiłowski (1885-1959), założył Jednotę Braci 
Polskich, która nawiązywała do tradycji XVI-wiecznych braci arian — anty
trynitarzy. Po śmierci założyciela (1960) krakowski ośrodek Jednoty został 
zdominowany przez ludzi interesujących się wschodnimi systemami religijnymi, 
natomiast kierownictwo ośrodka wrocławskiego przejął w 1984 roku Robert 
Kisiel, który działał uprzednio w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym. Kisiel 
i jego zwolennicy dodali do tradycyjnej nazwy: Jednota Braci Polskich słowo: 
„Chrześcijanie”, przez co chcieli podkreślić, że jest to ruch chrześcijański zgodnie 
z tradycją.braci polskich. Grupa Kisiela odrzuca wiarę w Trójcę Świętą. Twierdzi, 
że Duch Święty nie jest osobą, a jedynie mocą Bożą. Jezus Chrystus jest Bogiem 
niższej rangi niż Ojciec. Wierzy się w chrzest wodny, chrzest Duchem Świętym 
i w chrzest ogniem. Chrztu wodnego udziela się w imię Jezusa Chrystusa na 
odpuszczenie grzechów na podstawie wiary przez zanurzenie. Chrzest Duchem 
Świętym jest to napełnienie Duchem Świętym z widocznymi znakami 
zewnętrznymi, jak mówienie językami obcymi i prorokowanie; jest to pieczęć Boża 
na dzień odkupienia. Chrzest ogniem jest to doświadczenie i cierpienie ze względu 
na Ewangelię. Jednota Braci Polskich obchodzi Wieczerzę Pańską raz w roku pod 
postaciami chleba i wina; poprzedzają obrzęd obmywania nóg. Zachowuje dzień 
sobotni jako dzień odpoczynku, dzieli pożywienie na czyste i nieczyste.

Świadkowie Jehowy

Wspólnota świadków Jehowy wyrosła na glebie protestantyzmu. Z innymi 
wyznaniami protestanckimi łączy ją powoływanie się na Pismo św. jako jedyne 
źródło wiary. Stworzona przez świadków Jehowy doktryna zmusza jednak do 
wyrażenia poglądu, że nie da się jej pogodzić z podstawowymi zasadami 
przyjętymi przez Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie.

Założycielem ̂ wspólnoty, znanej w pierwszej fazie pod nazwą: Stowarzyszenie 
Badaczy Pisma Świętego, był kupiec Charles Taze Russell (1852-1916), członek 
Kościoła kongregacjonalnego, który w 1870 roku, w wieku 18 lat, przyłączył się 
do pewnej grupy rozłamowej adwentystów. Z obcowania z nią wyniósł 
decydujące dla swojej doktryny wyobrażenia: fundamentalistyczne podejście do 
Biblii, chiliazm (wiara w 1000-letnie panowanie Chrystusa na ziemi przed Sądem 
Ostatecznym według Ap 20,4n), przekonanie o możliwości obliczenia nadejścia 
czasów ostatecznych zgodnie z „planem Boga wobec ludzkości” , odrzucenie 
nauki o Trójcy Świętej, wiecznych karach piekielnych i nieśmiertelności duszy. 
Rodowód adwentystyczny miało też jego utożsamianie piekła z grobem oraz 
duszy z całym człowiekiem. Jeszcze jako członek wspomnianej grupy adwentys- 
tycznej Russell przystąpił do organizowania własnego zboru w Pittburghu 
(USA). Gdy kolejne terminy powrotu Chrystusa na ziemię (1872-73,1874,1878), 
podawane przez różne grupy adwentystów, nie sprawdziły się, Russell zabrał się 
do opracowania własnej chronologii. Jednocześnie ogłosił organizacyjną nieza
leżność swojego zboru.
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Dla dalszego rozwoju nowej wspólnoty religijnej dużo ważniejsze było jednak 
utworzenie w 1879 roku czasopisma „Strażnica” („Watch Tower”) oraz w dwa 
lata później Strażnicy — Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego (Watch Tower 
Bible and Tract Society). Była to pierwotnie firma wydawnicza i dystrybucyjna, 
która za pośrednictwem opłacanych kolporterów troszczyła się o rozprowadze
nie publikacji Russella. Przełomową w pozyskiwaniu członków okazała się 
próba gromadzenia czytelników „Strażnicy” w małych grupach studyjnych. Już 
przed pierwszą wojną światową grupy takie istniały nie tylko w USA, lecz 
również w niektórych państwach europejskich i w świecie anglosaskim.

Niespełnione proroctwo Russella, że w 1914 roku rozpocznie się Armagedon 
(Ap 16,16), czyli końcowy sąd Boży na ziemi, doprowadziło do kryzysu 
wewnętrznego w łonie wspólnoty. Russell nie dożył jego rozwiązania, gdyż dwa 
lata później zmarł. Po jego śmierci rozgorzała w Towarzystwie Strażnica walka
0 przywództwo, w wyniku której powstało kilkanaście skłóconych ze sobą grup. 
Każda z nich twierdziła, że najwierniej kontynuuje dzieło założyciela.

Przywódcą głównego nurtu badaczy Pisma Świętego, który w 1931 roku 
przybrał nazwę: świadkowie Jehowy (w powołaniu na Iz 43, 10-13), został 
prawnik Joseph Franklin Rutherford (1868-1942). Pod jego kierownictwem 
nastąpiła całkowita reorganizacja wspólnoty: zamiast dotychczasowego kon- 
gregacjonalizmu (daleko posuniętej autonomii zborów lokalnych) wprowadzo
na została hierarchizacja i centralizacja władzy. Odtąd centrala świadków 
Jehowy, znajdująca się w Brooklynie na przedmieściach Nowego Jorku, posiada 
nieograniczone pełnomocnictwa, które pozwalają jej według własnego uznania 
obsadzać wszystkie funkcje kierownicze. W przekonaniu członków centrala to 
jedyny przez Jehowę upoważniony „kanał”, za którego pośrednictwem Bóg 
przesyła nowe myśli religijne, toteż świadkowie winni jej okazywać bezwzględne 
posłuszeństwo.

Inna ważna zmiana organizacyjna polegała na tym, że od przejęcia władzy 
przez Rutherforda każdy świadek (nie tylko opłacony kolporter) jest od
powiedzialny za sprzedaż literatury; otrzymuje on miesięcznie określony „przy
dział” egzemplarzy, które musi rozprowadzić. Z zasady tej wynika konieczność 
dostarczania na rynek stale nowej literatury.

Trzeci prezydent Towarzystwa Strażnica Nathan Homer Knorr (+  1977), 
który objął rządy w 1942 roku, dbał szczególnie o to, aby każdy obszar kuli 
ziemskiej objęty został pracą misyjną. W wielu państwach do ostatnich czasów 
istniał lub nadal istnieje zakaz działalności świadków Jehowy, a to z powodu 
demonstrowanej przez nich wrogiej wobec porządku państwowego postawy. 
Przez wiele lat głosili oni, że państwa i Kościoły są narzędziami szatana. 
W ostatnich latach stanowisko to ulega pewnej modyfikacji: świadkom pozwala 
się dzisiaj płacić podatki, napomina się ich do respektowania zwierzchności
1 obowiązujących praw. W dalszym ciągu nie wolno im jednak uczestniczyć 
w życiu politycznym (wybory do parlamentu, służba wojskowa itp.).

Poglądy głoszone przez Towarzystwo Strażnica zmieniały się radykalnie 
z upływem czasu. To czego nauczano przed rokiem 1914 daje się tylko z trudem 
porównać z poglądami reprezentowanymi przez świadków Jehowy po drugiej 
wojnie światowej. „Stara” doktryna jest żywa jeszcze wśród grup rozłamowych 
(dla nich Russell jest nadal „ojcem Kościoła”).

Mniej więcej od 1960 roku świadkowie Jehowy nauczają co następuje:
— Biblia, przynajmniej teoretycznie, jest jedyną podstawą nauczania 

i działania. Sprzeczności wewnętrzne w Piśmie św. są niemożliwe, gdyż każdy 
werset powstał z bezpośredniej inspiracji Boga. W praktyce preferuje się 
wypowiedzi Starego Testamentu (np. zakaz spożywania krwi) oraz alegorycz
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no-typologiczną i profetyczną interpretację Biblii. Odrzuca się teorię ewolucji. 
Wykład biblijny nie jest stałą wielkością, z upływem czasu towarzyszy mu coraz 
„więcej światła” . Biblia zawiera też chronologię, która dopuszcza wyliczenia 
dotyczące czasów ostatecznych.

Przy okazji nie wolno zapominać, że właściwy, pełnomocny wykład Biblii jest 
możliwy tylko w ramach „organizacji teokratycznej” , czyli Towarzystwa 
Strażnica. Nie jest możliwe głoszenie innej niż Towarzystwo nauki i dalsze 
pozostawanie świadkiem Jehowy. Wynika z tego dla każdego członka jedyno- 
zbawcza rola organizacji teokratycznej.

— Świadkowie głoszą, że Bogiem jest tylko Jehowa. Jego bezosobową siłą 
jest Duch Święty, natomiast Jezusa utożsamia się z archaniołem Michałem. Za 
sprawą Jehowy, Jezus stał się prawdziwym człowiekiem, umarł na palu (nie na 
krzyżu) i zmartwychwstał duchowo (nie cieleśnie). W nagrodę za dokonany czyn 
(’’okup”) Jehowa obdarzył Jezusa nieśmiertelnością. Przez 19 stuleci siedział on 
po prawicy Boga. Gdzieś około 1 października 1914 roku Chrystus został 
w niebie posadzony na tronie jako król Nowego Świata, w niebie rozpoczął też 
walkę z siłami szatana. Zrzucił on szatana i jego aniołów z nieba na ziemię. Od 
1914 roku Chrystus obecny jest także na ziemi, lecz w sposób niewidzialny. 
Paralelnie do walki w niebie, która pozostała niewidzialna, rozpoczęła się 
I wojna światowa, która ma eschatologiczne znaczenie (w tym miejscu dokonano 
reinterpretacji roku 1914, który dla Russella oznaczał tylko początek 1000-let- 
niego panowania Chrystusa na ziemi).

— Dzieje świata zbliżają się w szybkim tempie do momentu, w którym 
rozegra się Armagedon, czyli ostateczna, krwawa bitwa Chrystusa z szatanem. 
W jej wyniku Jehowa i jego niebiańscy pomocnicy całkowicie zniszczą wszystkie 
państwa, Kościoły i systemy finansowe, oszczędzając tylko wiernych świadków. 
Żaden wróg Boga nie przeżyje Armagedonu, po którymu nastąpią czasy 
1000-letniego Królestwa. W tym prawdziwym momencie próby wszyscy, którzy 
okażą się chrześcijanami, a nie zostali osądzeni wcześniej przez Boga (np. 
podczas potopu) lub nie występowali przeciw „organizacji teokratycznej” 
Jehowy, będą mogli uczestniczyć w odbudowie zrujnowanej ziemi. Po Ar
magedonie nastąpi powszechne wskrzeszenie umarłych, które spowoduje zalud
nienie przypominającego raj 1000-letniego Królestwa i ułatwi ludziom opowie
dzenie się po stronie Jehowy. Po upływie 1000 lat szatan zostanie na krótko 
uwolniony, ale potem na zawsze poskromiony. Tylko niewielu, którzy w okresie 
1000 lat nie zdali egzaminu, podzieli los szatana (Ap 20,14).

— Całkiem wierni świadkowie, 144 000 wybrańców (Ap 7,4nn), tzw. „małe 
stadko” , otrzymają nieśmiertelność i wspólnie z Jehową z nieba będą panować 
nad ludźmi, którzy po Armagedonie zaludnią ziemię.

— Specyficzną nauką jest zakaz spożywania i transfuzji krwi. Świadkowie 
powołują się tutaj na następujące teksty biblijne: Rdz 9,3.4; Kpł 17,10nn orazDz 
15, 28-29. Odrzucają także transplantację serca jako kanibalizm.

— Nauka świadków Jehowy musi być szerzona w całym świecie. Każdy 
świadek musi przekazywać dalej, głosić swą wiedzę o Biblii. Dla tego celu jest 
szkolony w szkole służby kaznodziejskiej. Szczególne znaczenie przywiązuje się 
do opanowania techniki dyskusji, która jest przydatna podczas wizyt domo
wych.

Świadkowie Jehowy praktykują chrzest w wielu dorosłym. W przeszłości 
posługiwali się różnymi formułami chrzcielnymi, obecnie przeważa formuła „w 
imieniu Jehowy” . Uważają, że zanurzenie symbolizuje wyrzeczenie się własnej 
woli i dawnego sposobu życia, wynurzenie — powstanie do nowego życia 
poświęconego całkowicie pełnieniu woli Jehowy.
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Raz w roku, w pierwszy dzień żydowskiej paschy (14 nisan), świadkowie 
Jehowy obchodzą Wieczerzę Pamiątki, w której oddają cześć śmierci Jezusa. 
Chleb i wino są podawane wszystkim, ale spożywać mogą tylko ci, którzy są 
przeznaczeni do życia w niebie, czyli tzw. „ostatek”, „małe stadko”, owe 
„144 000”. W 1983 roku z liczby tej żyło jeszcze 9292. Rośnie więc z roku na rok 
liczba zgromadzeń, podczas których ani jedna osoba nie jest uprawniona do 
spożycia chleba i wina.

Aktualnie żyje na świecie ok. 3 min aktywnych świadków Jehowy, 
działających w przeszło 200 krajach. Można przyjąć, że z rodzinami i sym
patykami jest ich łącznie ok. 10 min.

Towarzystwo Strażnica jest zorganizowane hierarchicznie. Najwyższy auto
rytet religijny posiada „trójka kierownicza” z prezydentem, który pełni swój 
urząd dożywotnio. Od 1977 roku jest nim F. W. Franz. „Trójka kierownicza” i jej 
najbliżsi współpracownicy (ok. 15 osób) są władni obsadzać „teokratycznie” 
każde stanowisko w organizacji. Funkcje na najwyższych szczeblach są uzu
pełniane na zasadzie kooptacji. Najwyższemu kierownictwu podlega bez
pośrednio nowojorski „Bethel” , tj. centralna administracja i potężna drukarnia, 
a także Biblijna Szkoła Strażnicy Gilead (Watchtower Bible School of Gilead) 
w South Lansing — centralny ośrodek kształcenia misjonarzy. Kolejnym 
szczeblem w hierarchii jest strefa, na której czele stoi sługa strefy. Cały świat jest 
podzielony na 15 stref. Każdej strefie podlega pewna liczba oddziałów, które 
obejmują jeden lub więcej krajów. Na czele oddziału stoi sługa oddziału. 
Oddziały są podzielone na okręgi, którymi kierują słudzy okręgów. Każdy okręg 
dzieli się na 20 obwodów, którymi kierują słudzy obwodów. Z kolei każdy 
obwód dzieli się na 20 zborów, którymi kierują słudzy zborów. Zbór, jako 
jednostka podstawowa, nie może mieć więcej niż 200 członków. Sługę zboru 
w pracy wspomagają m.in.: zastępca sługi zboru, sługa studium „Strażnicy” 
(’’ideolog” zborowy), sługa szkoły usługiwania (przygotowuje do funkcji 
publicznego mówcy), sługa czasopism i terenu (troszczy się o rozpowszechnienie 
czasopism i podział terenu misyjnego) i in. Poczynając od sługi obwodu wzwyż 
mamy do czynienia z „głosicielami” zatrudnionymi na pełnym etacie. Opłacani 
są także tzw. pionierzy i pionierzy specjalni, którzy pracują na terenach nie 
przydzielonych jeszcze do żadnego zboru. Zwykli członkowie zboru, którzy 
pracują na utrzymanie wykonując różne zawody, są zobowiązani do poświęcenia 
określonych godzin czasu wolnego na pracę misyjną.

Idee Russella dotarły na ziemie polskie w pierwszych latach naszego stulecia. 
Sam Russell podczas pobytu w Krakowie zabiegał o pozyskanie wyznawców. 
Większa ekspansja badaczy Pisma św. nastąpiła po roku 1918, zwłaszcza za 
sprawą reemigrantów z USA. Wytaczano im procesy o bluźnierstwo, profanację, 
uchylanie się od służby wojskowej, działalność komunistyczną. Podziały, do 
jakich doszło w USA po śmierci Russella, znalazły też odbicie wśród badaczy 
w Polsce.

Po drugiej wojnie światowej świadkowie Jehowy byli w sposób szczególny 
represjonowani przez władze komunistyczne. W 1950 roku zakazano im 
wszelkiej działalności. Działali jednak dalej zdobywając coraz więcej członków. 
Poczynając od lat osiemdziesiątych — mimo formalnie obowiązującej delegali
zacji — organizowali wielkie zgromadzenia na stadionach i w innych obiektach 
publicznych. W 1989 roku zostali zalegalizowani na nowo pod nazwą: Strażnica 
— Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Zarejestrowany Związek Wyznania 
Świadków Jehowy. Liczbę członków ocenia się na ponad 100 tys. osób, co 
plasuje polskich świadków Jehowy pod względem posiadanych wiernych na 
trzecim miejscu za Kościołem Rzymskokatolickim i Prawosławnym.
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Poza świadkami Jehowy działają w naszym kraju jeszcze trzy inne ugrupowa
nia religijne wywodzące się od Russella. Są to:

— Świecki Ruch Misyjny „Epifania” (siedziba: Poznań, ok. 2000 członków).
— Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego (siedziba: Kraków, ponad 

3000 członków).
— Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego (siedziba: Bydgoszcz ok. 1000 

wyznawców).
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WEZWANIE DO DAWANIA ŚWIADECTWA 
O CHRYSTUSIE W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

Raport z międzynarodowych rozmów baptystyczno—rzymskokatolickich
(1984- 1988)

Przedmowa

Raport, który tu przedkładamy, jest rezultatem pięciu posiedzeń między 
baptystami i katolikami rzymskimi w latach 1984 — 1988. Odpowiedzialność za 
rozmowy ponosili: Komisja ds. nauki baptystycznej i stosunków między
kościelnych Światowego Związku Baptystów oraz watykański Sekretariat ds. 
Jedności Chrześcijan. Były to pierwsze międzynarodowe rozmowy prowadzone 
z udziałem obu naszych gremiów.

Nasz ogólny temat brzmiał: „Świadectwo chrześcijańskie w dzisiejszym 
świecie” . Naszym głównym celem było wzajemne zrozumienie pewnych konwer
gencji i dywergencji występujących między światowymi rodzinami konfesyjnymi 
— baptystyczną i rzymskokatolicką. Wiązały się z tym dalsze cele:

1) przez dialog ustanowienie stosunków i utrzymanie wymiany poglądów 
w celu wzajemnego zrozumienia;

2) wskazanie nowych możliwości i wyjaśnienie istniejących trudności w dzie
dzinie dawania wspólnego świadectwa wobec współczesnej sytuaq'i świa
towej i nakazanego przez Chrystusa zwiastowania Ewangelii;

3) omówienie uprzedzeń istniejących między obu naszymi rodzinami wy
znaniowymi w skali światowej.

W toku pierwszych rozmów, podczas których doznaliśmy obecności Boga 
i Jego błogosławieństwa, cele te zostały w dużej mierze osiągnięte. Wyniki 
naszych rozmów są zachętą do podejmowania podobnych wysiłków na różnych 
płaszczyznach życia kościelnego.

Podczas każdego posiedzenia główna praca polegała na dyskusji teologicznej. 
Prace biblijne, pozostające w relacji do wybranych tematów, i wizyty w zborach 
(parafiach) miejsc, w których odbywały się posiedzenia, wzbogaciły nasze
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rozmowy. W miejscowościach, w których toczyły się obrady, odpowiedzialni 
duszpasterze składali wizytę grupie do spraw dialogu, przekazując jej najlepsze 
życzenia i zapewnienie o modlitewnym wsparciu.

Raport ten przedstawiamy z wdzięcznością gremiom, które wzięły od
powiedzialność za nasze rozmowy. My, szesnastu uczestników, jesteśmy świado
mi, że pośród nas działał Duch Boży. Na przestrzeni tych lat zawarliśmy 
przyjaźnie, które stanowią wielką zachętę i przykład. Sporządzając ten Raport 
wspominamy jednego z naszych uczestników, o. Jerome Dollarda OSB, który 
zmarł nagle 26 grudnia 1985 roku.

My, którzy uczestniczyliśmy w rozmowach, traktujemy nasze wspólne 
doświadczenie jako wielki dar Boży. Mamy nadzieję, że inni baptyści i katolicy 
rzymscy przeżyją łaskę podobnego doświadczenia. W tym duchu przedkładamy 
ten Raport baptystom, katolikom rzymskim i innym do przestudiowania 
i modlitewnej refleksji.

Atlanta, 23 lipca 1988 roku
Biskup Bede Heather Dr David Shannon
współprzewodniczący współprzewodniczący

I. Rozmowy w retrospektywie

1. Od II Soboru Watykańskiego (1962—1965) baptyści i katolicy rzymscy 
podjęli rozmowy na wielu płaszczyznach. Ale dopiero w ostatnich pięciu latach 
przeprowadzili serię rozmów na płaszczyźnie międzynarodowej. Rozmowy te, 
prowadzone na wspólną odpowiedzialność Komisji ds. nauki baptystycznej 
i stosunków międzykościelnych Światowego Związku Baptystów i waty
kańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, skoncetrowały się na temacie, 
który obaj partnerzy uważają za ważny; jest to „Świadectwo chrześcijańskie 
w dzisiejszym świecie” .

2. Podczas rundy pięciu rozmów uczestnicy wyzwania baptystycznego 
i rzymskokatolickiego, którymi byli przywódcy kościelni i naukowcy, odkryli 
godny uwagi stopień zgodności poglądów (konsens) zarówno w ogólnych jak 
i specyficznych kwestiach. Zgodność ta dotyczyła Bożego objawienia zbawczego 
w Jezusie Chrystusie, konieczności osobistego związania się z Bogiem w Chrys
tusie, nieprzerwanego dzieła Ducha Świętego i nakazu misyjnego wynikającego 
z wybawiającej działalności Baga na rzecz ludzkości. Istniały też, oczywiście, 
pewne znaczące różnice w zagadnieniach ogólnych i specjalnych. Często 
obserwowaliśmy, że różnice pojawiają się zarówno między reprezentantami tej 
samej wspólnoty jak i między obu wspólnotami.

3. Rozmowy, które odbywały się corocznie w innym miejscu, przeanalizo
wały następujące, znaczące dla dawania wspólnego świadectwa tematy: pierwsza 
rozmowa, która odbyła się w dniach 18—21 lipca 1984 roku w Berlinie 
Zachodnim, skoncentrowała się na zagadnieniu: „Ewangelizacja/ewangelizowa- 
nie — posłannictwem Kościoła” . Druga rozmowa, odbyła się w dniach 24 — 30 
czerwca 1985 roku w Los Angeles, poświęcona była „chrystologii” 
i „nawróceniu —naśladowaniu” jako aspektom „świadectwa dla Chrystusa” .
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Trzecia rozmowa, prowadzona od 2 — 7 czerwca 1986 roku w Nowym Jorku, 
zbadała kwestie eklezjologiczne ujęte w temacie: „Kościół jako koinonia 
(wspólnota) Ducha” . Czwarta rozmowa, od 13 —18 lipca 1987 roku w Rzymie, 
była zorientowana na szczególne pytania utrudniające właściwe składani? 
wspólnego świadectwa chrześcijańskiego: chodziło tu o prozelityzm i ogranicze
nia wolności religijnej. Piąta rozmowa, od 18—23 lipca 1988 roku w Atlancie, 
Georgia, próbowała zebrać w całość rezultaty wspólnych rozmów.

II. Wspólna deklaracja

4. Deklaracja ta nie jest podsumowaniem poszczególnych posiedzeń. Raczej 
próbuje się tutaj spojrzeć łącznie na dyskusje pięciu lat i wyrazić naszą wspólną 
odpowiedź na objawienie Boga w Jezusie Chrystusie, tak jak została nam ona 
dana w Biblii oraz we wierze i praktyce każdej z naszych wspólnot.

A. Nasze świadectwo o Chrystusie

5. Nasze wspólne świadectwo opiera się na tej samej wierze w centralną 
pozycję Jezusa Chrystusa jako objawienia Bożego i jedynego pośrednika między 
Bogiem a ludzkością (1 Tm 2,5). Jezusa Chrystusa poznajemy przez Pismo św., 
zwłaszcza przez Nowy Testament; mamy wspólnie Pismo św. jako źródło 
i podporę naszej wiary. Wiedza ta, zgodnie z^doświadczeniem, zostaje potwier
dzona przez wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego i przekazywana jest dalej 
przez wspólnotę wierzących, i uwiarygodniona przez miarodajne świadectwo 
Kościoła na przestrzeni wieków. Zdajemy sobie także sprawę, że Bóg w Chrys
tusie oznajmił nam tajemnicę swojej woli (Ef 1,9). Żaden jeżyk ludzki nie nadaje 
się do wyrażenia tajemnicy łaski i miłości Boga na miarę tego, jak przejawiły się 
one w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Z Pawłem jako naszym 
przewodnikiem dążymy do zrozumienia pojmowania tajemnicy Chrystusowej (Ef 
3,4).

6. Rozróżnienie między osobą a dziełem Chrystusa, choć użyteczne dla 
późniejszej teologii, nie może wyczerpać w pełni bogactwa biblijnego świadectwa
0 Jezusie Chrystusie. Wypowiedzi chrystologiczne w Nowym Testamencie 
wyrażają wiarę jednostek i grup. W najwcześniejszych formach, w jakich 
znajdujemy je w Pawiowym przekazie o zmartwychwstaniu (1 Kor 15,1 — 11)
1 w „kerygmatycznych” mowach Dziejów Apostolskich (np. 2,22 — 24; 3,14—16; 
4,10—12; 10,40—43), Jezus jest zwiastowany jako Ten, którego Bóg wskrzesił 
(lub uczynił Panem i Mesjaszem) za nasze grzechy lub w którego imieniu 
zostajemy uratowani. Nauki o osobie Chrystusa nie da się oddzielić od dzieła 
zbawczego, którego Bóg dokonał w Chrystusie i przez Chrystusa.

7. Nowy Testament mówi o Jezusie w różnorodny sposób. Ewangelie 
synoptyczne ukazują Jezusa jako Tego, który zwiastuje nadejście panowania 
Bożego i prezentuje je w swoim posługiwaniu (Mk l,14n.). Wzywa grzeszników 
do nawrócenia (Łk 5,32) i ujarzmia moce zła (Łk 11,19n.). Staje się rzecznikiem 
chorych i ludzi z marginesu społecznego swojej epoki (Łk 4,16—19). Gromadzi 
uczniów, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać (Mk 3,13 — 15). Jego zażyłość 
z Bogiem jest jedyna w swoim rodzaju, tych którzy Go naśladują, uczy modlić się 
do Boga jako Ojca (Mt 6,7—15) i jak wieść życie pełne ufności w moc i obecność 
Boga (Mt 6,25 — 33). Wzywa tych, którzy chcą pójść Jego śladem, do miłowania
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Boga i bliźniego z całego serca, z całej myśli i z całej duszy (Mk 12,28 — 34) 
i oddaje swe życie na okup, tak aby inni byli wolni (Mk 10,45).

8. Ewangelia Jana jest bogatym źródłem do zrozumienia Chrystusa, a jej 
język i wizja wywarły wpływ na chrystologiczne sformułowania soborów. 
Ewangelia została napisana po to, aby ludzie uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, 
Synem Bożym, i że przez wiarę mają żywot w imieniu Jego (J 20,31). Jezus zostaje 
przedstawiony jako Słowo, które od początku było z Bogiem i przez które 
wszystko zostało stworzone (J 1,1 — 3). Słowo to stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas, tak iż można było ujrzeć Jego chwałę. On był pełen łaski i prawdy (J 
1,14). Życie wieczne polegało odtąd na poznaniu jedynego prawdziwego Boga 
i Jezusa Chrystusa, którego Bóg posłał (J 17,3). Dostęp do tego wiecznego życia 
uzyskuje się przez wiarę. Chrześcijanin jest wezwany, by wraz z M artą wyznał: 
Panie! Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat 
(J 11,27). Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa został dany Duch Święty na 
odpuszczenie grzechów (J 20,22n.). Przez świadectwo Parakleta uczniowie stali 
się świadkami Chrystusa (J 15,26n.). Zanim umarł, Jezus modlił się za nich, aby 
Ojciec zachował ich w swoim imieniu i aby oni stanowili jedność (J 17,11).

9. Jezus jest zwiastowany jako Ten, który pochodzi od Dawida według ciała 
i który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy 
przez zmartwychwstanie (Rz l,3n.). Ale On jest także cierpiącym Sługą Bożym 
i Synem Człowieczym, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby samemu 
służyć (Mk 10,45). On jest Zbawicielem, który dla nas narodził się w mieście 
Dawida (Łk 2,11), i chociaż był w postaci Bożej, wyparł się samego siebie, przyjął 
postać sługi i stał się podobny ludziom (Flp 2,7).

10. Dzieło Chrystusa zostaje przedstawione w licznych obrazach, jak uspra
wiedliwienie (Ga 2,16; Rz 3,26 — 28; 5,18), zbawienie (2 Kor 7,10; Rz 1,16; 10,10; 
13,11), ofiara przebłagalna i odkupienie (Rz 3,24n.; 8,31), pojednanie (2 Kor 
5,18 — 20; Rz 5, lOn). Wyrażenia te wskazują na ontologiczne, obiektywne 
wydarzenie, w którym Bóg przystąpił do przywracania stosunków upadłej 
ludzkości ze sobą oraz rozpoczął odnowę stworzenia przez śmierć Chrystusa na 
krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Boża oferta zbawienia w Chrystusie zostaje 
przyjęta we wierze jako darze Boga, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni 
i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2,4).

11. Dyskusja na temat naszego świadectwa o Chrystusie pokazała, że obie 
nasze wspólnoty są zgodne w wyznawaniu Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, 
Pana i Zbawiciela. Wiara w Chrystusa, zwiastowana w Nowym Testamencie 
i wyrażona przez cztery pierwsze Sobory Ekumeniczne, jest podzielana przez oba 
nasze Kościoły. Nasza dyskusja nad nauką o osobie i dziele Chrystusa nie 
ujawniła żadnych istotnych różnic, chociaż pewna rozbieżność poglądów 
pojawiła się w dziedzinie przyswojenia dzieła zbawczego Chrystusa. Sądzimy, że 
ta wspólnota wiary w Chrystusa winna być podkreślona i winna stanowić 
przedmiot radości jako podstawa naszych rozmów o innych obszarach nau
czania i życia kościelnego, gdzie mogą jeszcze wystąpić poważne różnice.

12. Potwierdzając, że Pismo św. jest naszym podstawowym źródłem w za
kresie objawienia Boga w Chrystusie, stwierdzamy, że przywiązujemy różną 
wagę do wyznań wiary i deklaracji o charakterze wyznaniowym. Katolicy 
rzymscy potwierdzają, że Pismo św. i Tradycja św. wypływają z tego samego
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źródła Bożego i że Kościół pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych 
czerpie nie z samego tylko Pisma świętego (Konstytuq'a dogmatyczna „O 
objawieniu Bożym” Vaticanum II, nr 9). Wiara Kościoła, znajdująca swój wyraz 
przez stulecia w wyznaniach wiary, ma dla katolików rangę normatywną. 
Chociaż baptyści potwierdzają wyznania wiary pierwszych czterech Soborów 
Ekumenicznych i sami sporządzali na przestrzeni dziejów deklaracje o charak
terze wyznaniowym, to jednak wyznań tych nie uważają za wielkość nor
matywną dla poszczególnych wierzących lub dla późniejszych okresów życia 
kościelnego. Dla baptystów wielkością normatywną jest tylko Pismo święte.

B. Wezwanie do nawrócenia

13. Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę od tego, że zapowiedział nadejście 
Królestwa Bożego oraz wezwał ludzi do nawrócenia i uwierzenia Ewangelii (Mk 
l,14n.). Jednocześnie powołał uczniów nakłaniając ich, by poszli za Nim (Mk 
1,16 — 20). Saul, prześladowca ówczesnych chrześcijan, stał się przez objawienie 
Ewangelii Jezusa apostołem pogan Pawłem (Ga 2,1 —10). Tajemnica, kim jest 
Jezus i co On dla nas uczynił, może być pojęta ostatecznie tylko we wierze 
i praktyce chrześcijańskiego uczniowstwa/naśladowania przez nadzieję i miłość 
(1 Tes 1,3).

14. Po zmartwychwstaniu Jezus zwiastuje swoim uczniom, że w imię Jego ma 
być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów /Łk 
24,47/. Zanim opuścił swoich uczniów, upoważnił ich do czynienia uczniami 
wszystkie narody, które mieli chrzcić i uczyć przestrzegania wszystkiego, co im 
Jezus przykazał /M t 28,16 — 20/. Po Zesłaniu Ducha Świętego uczniowie zaczęli 
zwiastować wszystkim narodom pokutę i odpuszczenie grzechów /Dz 2,5 — 13/. 
Pod przewodnictwem tego samego Ducha, udzielonego uczniom w dniu Zesłania 
Ducha Świętego, Kościół stara się w swoim nauczaniu i świadectwie wypełnić 
nakaz Jezusa, odnawiając przez stulecia to zwiastowanie nawrócenia i przeba
czenia.

15. Nawrócenie oznacza odwrócenie się od wszystkiego, co niemiłe Bogu 
i sprzeczne z nauczaniem Chrystusa, oraz zwrócenie się do Boga, Chrystusa, 
Syna przez dzieło Ducha Świętego. Wymaga to porzucenia grzechu, z którym 
wiąże się skupienie uwagi na samym sobie, i zwrócenia się ku wierze w Chrystusa 
jako Pana i Zbawiciela. Nawrócenie jest przejściem z jednego trybu życia do 
innego, jego cechą charakterystyczną jest nowe życie w Chrystusie. Jest ono 
ciągłym procesem, tak że całe życie chrześcianina winno być przechodzeniem 
z śmierci do życia, z błędu do prawdy, z grzechu do łaski. Nasze życie 
w Chrystusie domaga się ciągłego wzrostu w łasce Bożej. Nawrócenie jest czymś 
osobistym, ale nie prywatnym. Jednostki odpowiadają we wierze na wezwanie 
Boga, lecz wiara przychodzi ze słuchania zwiastowanego Słowa Bożego i winna 
znaleźć swój wyraz we wspólnym życiu w Chrystusie, tj. w Kościele.

16. Nawrócenie i uczniowstwo/naśladowanie są ze sobą związane jak narodze
nie i życie. Nawrócenie ujawnia się w życiu praktykującym naśladowanie. 
W Ewangeliach Jezus wzywał uczniów do bycia z Nim i do współuczestnictwa 
w Jego służbie zwiastowania nadejścia Królestwa Bożego i wprowadzenia 
zbawczej siły tego Królestwa do życia ludzkiego. Wzywał ich też, by byli Jego 
naśladowcami, biorąc na siebie krzyż w ofiarnej służbie dla innych. Po 
Wielkanocy i Zesłaniu Ducha Świętego zbór pierwotny kontynuował szerzenie
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dobrej nowiny i dawanie świadectwa o zbawczej mocy Boga. Uczniowie, wzorem 
Jezusa, byli prześladowani, ale dzięki darowi Ducha zachowali wytrwałość 
i kontynuowali zwiastowanie Ewangelii.

17. Bóg przez całe dzieje wzywał ludzi do pójścia za Jezusem, a zmartwych
wstały Pan kontynuuje swoją służbę przez dar Ducha i moc wiary. Uczniowst- 
wo/naśladowanie polega na osobistej łączności z Jezusem oraz na zobowiązaniu 
do zwiastowania Ewangelii i do takich czynów, które zbawczą i ocalającą moc 
Jezusa przybliżają dzisiejszym ludziom. Uczeń zostaje karmiony Pismem św., 
nabożeństwem, modlitwą we wszystkich jej formach, dziełami miłosierdzia 
wobec innych, zwiastowaniem, katechezą i świadectwem codziennego życia. 
Kościół, który można nazwać wspólnotą uczniów, gromadzi się w imieniu
1 w obecności zmartwychwstałego Chrystusa. Wspólnota ta jest wezwana do 
dzielenia się z innymi darem, który otrzymała. W ten sposób dar ten staje się 
nakazem do nieustannego wzywania wszystkich ludzi do nawrócenia i wiary. 
Wspólnota uczniów Jezusa jest stale wspólnotą w stanie misji.

18. Jako baptyści i katolicy dążymy do upamiętnienia i uwierzenia Ewangelii 
(Mk 1,15). Jednakże nawrócenie i uczniowstwo/naśladowanie są wyrażane 
odmiennie w naszych wspólnotach kościelnych. Baptyści podkreślają ważność 
pierwotnego doświadczenia osobistego nawrócenia, w którym wierzący przyj
muje dar Bożej łaski zapewniający go, że otrzyma zbawienie. Chrzest i wstąpienie 
do zboru są świadectwem tego daru, który wyraża się w ufnym praktykowaniu 
uczniowstwa/naśladowania. Dla katolików chrzest jest sakramentem, przez 
który człowiek zostaje wcielony w Chrystusa i przez Niego odrodzony, aby mieć 
uczestnictwo w życiu Boga. Chrzest jest zawsze następstwem wiary; w przypadku 
niemowlęcia wychodzi się z założenia, że wyrazicielem tej wiary jest zastępczo 
wspólnota. Katolicy mówią o konieczności życia w stałym nawróceniu, jak 
znajduje to wyraz w sakramencie pojednania (pokuty), który we wczesnym 
Kościele był nazywany niekiedy drugim chrztem. Zmiany dokonujące się 
w praktyce kościelnej skłaniają obie wspólnoty do głębszego przemyślenia 
teologii nawrócenia i chrztu. W przyjętym niedawno rycie włączenia (inicjacji) 
dorosłych do Kościoła, katolicy rzymscy potwierdzają, że chrzest dorosłych jest 
paradygmatem dla pełnego zrozumienia chrztu. Z kolei w niektórych obszarach 
świata baptyści przyjmują chrzest w bardzo młodym wieku.

C. Nasze świadectwo w Kościele

19. Wspólnota (koinonia) Ducha (Flp 2,1; por. 2 Kor 13,14) jest pomocnym 
opisem naszego wspólnego rozumienia Kościoła. Pierwsi chrześcijanie 
posługiwali się tym pojęciem w różny sposób. Według 1 Kor 1,9, chrześcijanie są 
powołani do społeczności Syna, co oznacza tyle, co być w Chrystusie lub być 
członkiem Ciała Chrystusowego (1 Kor 12,12nn.). Jak współuczestniczymy 
w Chrystusie, tak mamy uczestnictwo w Ewangelii (1 Kor 9,23; Flp 1,5), we 
wierze (Flm 6) lub w Uczcie Pana (1 Kor 10,16nn). Mieć udział w Uczcie Pana 
oznacza mieć udział w Ciele i Krwi Chrystusa. Wspólnota z Chrystusem pociąga 
za sobą współuczestnictwo w Jego życiu (Rz 6,8; 2 Kor 7,3), cierpieniu (Rz 8,17;
2 Kor 7,3; Ga 2,19n.), zmartwychwstaniu (Kol 2,12; 3,1; Ef 2,6) i wiecznej chwale 
(Rz 8,17; 2 Tm 2,12). Dla Pawła koinonia ze zmartwychwstałym Chrystusem jest 
tym samym jak koinonia z Duchem (2 Kor 13,13) i innymi chrześcijanami. 
Chodzi tu o coś więcej niż związki przyjaźni. Wszyscy mają udział 
w błogosławieństwach Ducha i w ten sposób są zobowiązani pomóc sobie
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wzajemnie (Rz 12,13) w udrękach (Flp 4,14) i dzielić się momentami radości. 
W 1 Liście Jana życie chrześcijańskie oznacza, że ma się koinonia z Bogiem
— Ojcem i Synem (1,3.6) — i z innymi wierzącymi (1,3.7). Wyrazem tej 
wspólnoty jest aktywne uczestnictwo.

20. Dyskusja nad przytoczonymi tekstami biblijnymi doprowadziła do 
następujących rezultatów: (1) że Bóg w Chrystusie i przez Chrystusa stworzył 
fundament Kościoła; (2) że koinonia zarówno między Bogiem a człowiekiem jak 
i w obrębie Kościoła jest Bożym darem; (3) że Duch przyczynia się do 
kontynuowania stosunków między Kościołem a Jezusem. Zjednoczenie 
zróżnicowanej ludzkości — Żydów i Greków, mężczyzn i kobiet, niewolników 
i wolnych (Ga 3,28) — w jednym Ciele nie byłoby możliwe na podstawie 
inicjatywy ludzkiej. Zależało to raczej od działania Boga w Jezusie Chrystusie
— umarł, pogrzebion i zmartwychwstał. Obecnie jesteśmy powołani do 
współpracy z Bogiem i ze sobą w Zmartwychwstałym. Bóg przez Ducha Świętego 
wiąże nas w wewnętrzną wspólnotę. Bóg całej wspólnocie wiary ofiaruje Ducha 
jako dar; ma On ją  ochronić, dbać o nią i doprowadzić do dojrzałości.

21. Koinonia między Bogiem a człowiekiem lub między ludźmi musi zostać 
uznana za dar Boga. Choć stworzony na obraz Boga — i to w równym stopniu 
mężczyzna i kobieta (Rdz 1,27) — by żyć we wspólnocie, Adam, to znaczy 
ludzkość, zerwał więź z Bogiem i z sobą samym, więź, która umożliwiłaby taką 
wspólnotę. Cierpliwa miłość Boga wystarczała, by przez Izraela, a przede 
wszystkim przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, nowego Adama, przywrócona 
została ta zerwana więź. Bóg zrealizował w Synu to, czego sami nie mogliśmy 
uczynić. Wolny dar Boga w Chrystusie skompensował w nadmiarze skutki 
upadku Adama (Rz 5,15—17).

22. Duch kontynuuje w Kościele dzieło zbawcze Boga, które zaczęło się 
w Synu. W chrzcie Duch jednoczy różne członki — Żydów i Greków, 
niewolników i wolnych, kobiety i mężczyzn oraz — jak możemy uzupełnić
— czarnych i białych, bogatych i biednych itd. — w jedno jedyne Ciało (1 Kor 
12,12n.; Ga 3,28). Duch jest podstawą każdego wymiaru życia kościelnego: 
nabożeństwa, wewnętrznego wzrostu, świadectwa wobec niewierzącego świata 
i zwiastowania Ewangelii (Dz 2,42—47;4,32—37). Duch rozdziela różne dary, 
którymi członkowie mogą budować Ciało Chrystusa i realizować posłannictwo 
(misję) Kościoła (1 Kor 12,4-11. 27 -3 0 ; Rz 12,4-8).

23. Koinonia, która stanowi ośrodek życia Kościoła, jest wynikiem różnorod
nej działalności Ducha. W Kościele istnieją różne dary, lecz jeden Duch, 
różnorodność posługiwań, ale jeden Pan, rozmaite zadania, ale jeden Bóg, 
i chociaż składa się z wielu członków, jest Kościół jedynym ciałem Chrystusa (1 
Kor 12,4; Rz 12,5). Gdy baptyści mówią o Kościele, odwołują się w pierwszym 
rzędzie do wspólnoty lokalnej, która zgromadzona jest przez Ducha 
w posłuszeństwie i służbie na rzecz Słowa Bożego. Dla katolików Kościół to 
wspólnota wiary, nadziei i miłości, będąca widzialnym organizmem ustanowio
nym na ziemi i utrzymywanym przy życiu przez Chrystusa (Konstytucja 
dogmatyczna o Kościele Vaticanum II, nr 8). Baptyści i katolicy uznają obecność 
Chrystusa w Kościele (Mt 18,20; 28,20), lecz rozumieją ją  różnie. Katolicy 
wierzą, że Kościół to wyposażona (...) w organa hierarchiczne społeczność 
i zarazem mistyczne Ciało Chrystusa, które nie mogą być pojmowane jak dwie 
rzeczy odrębne; przeciwnie, tworzą one jedną rzeczywistość złożoną, która zrasta
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się z pierwiastka boskiego i ludzkiego (tamże). Baptyści potwierdzają, że Kościół 
według pochodzenia, misji i pola działania jest wielkością boską, natomiast pod 
względem historycznej egzystencji i struktury — wielkością ludzką.

D. Nasze świadectwo w świecie

24. Dar wiary, który otzrymaliśmy, jest darem, który mamy dzielić z innymi. 
Jezus był posłany przez Boga, by zwiastować Jego Dobrą Nowinę (Mk 1,14; por. 
Łk4,18; 7,22). Rozesłał dwunastu (Mt 10,15nn.) i siedemdziesięciu (Łk 10,Inn.), 
by szerzyli to samo orędzie. Po zmartwychwstaniu zalecił swoim naśladowcom 
pójście w świat i powoływanie uczniów (Mt 28,16—20), zlecił im także, by byli 
świadkami aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Kościół w swoich dziejach realizował to 
zadanie.

25. Zarówno baptyści jak katolicy rzymscy wypełniają to zlecenie przez 
służbę ewangelizacji lub ewangelizowania. Dla baptystów typowe jest pod
kreślanie nieskrępowanej osobistej odpowiedzi jednostki na Ewangelię, nato
miast zaniedbują często odpowiedzialność wspólnotową. Jednak w ostatnim 
czasie niektóre grupy baptystyczne umieściły w centrum uwagi nie indywidualne, 
lecz wspólnotowe i społeczne implikacje ewangelizacji/ewangelizowania.

26. Katolicy rzymscy stosują pojęcie ewangelizowania do pierwszego zwias
towania Ewangelii wobec niewierzących (Pismo apostolskie o ewangelizowaniu 
w świecie dzisiejszym, nr 21) jak i w szerszym sensie w odniesieniu do odnowy 
ludzkości, świadectwa, wewnętrznego zaangażowania, przystąpienia do 
wspólnoty, przyjęcia znaków i inicjatywy apostolskiej. Elementy te wzajemnie się 
uzupełniają i wzbogacają (tamże, nr 24). Chrystus jest ośrodkiem i celem 
misyjnego wysiłku. Katolickie podkreślanie inkarnacji sprzyja większemu 
zainteresowaniu inkulturacją niż baptystyczne podkreślanie wybawienia ludz
kości z grzechu. Jednocześnie otwiera ono drogę do przyznania sakramentom 
bardziej znaczącego miejsca w ewangelizowaniu.

27. Najnowsze tendencje w ruchu ekumenicznym doprowadziły do wzrostu 
zrozumienia między baptystami i katolikami oraz między nimi a innymi 
wspólnotami chrześcijańskimi, co może otworzyć drogę do dawania wspólnego 
świadectwa. Dokumenty II Soboru Watykańskiego i z okresu późniejszego 
mówią o wielu czynnikach, które jednoczą katolików i protestantów: wiara, 
chrzest, współudział w życiu łaski, łączność w Duchu Świętym, życie 
chrześcijańskie i uczniowstwo/naśladowanie. Sobór twierdząc, że Kościół Chry
stusowy ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa 
w Kościele katolickim (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 8), uznał 
jednocześnie, że wśród elementów czy dóbr, dzięki którym razem wziętym sam 
Kościół się buduje i ożywia, niektóre, i to liczne i znamienite, mogą istnieć poza 
widocznym obrębem Kościoła katolickiego (Dekret o ekumenizmie, nr 3).

28. Baptyści i katolicy rzymscy mają różny pogląd na sprawę zbawienia 
w rełigiach niechrześcijańskich. II Śobór Watykański położył kres dominującej 
przez długi czas w Kościele negatywnej postawie wobec religii nie
chrześcijańskich i umożliwił podjęcie z nimi dialogu na temat pewnych 
wspólnych problemów współczesności, które wymagają zainteresowania w skali 
światowej. Sobór odnosił się ze szczerym szacunkiem do sposobów działania 
i życia, nakazów i doktryn tych religii, które nierzadko (...) mają w sobie promień
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owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi (Deklaracja o stosunku Kościoła do 
religii niechrześcijańskich, nr 2). Jednocześnie Sobór nie pozostawił wątpliwości, 
że Kościół obowiązany jest głosić bez przerwy Chrystusa, który jest „drogą, 
prawdą i życiem” (J  14,6), w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego 
i w którym Bóg wszystko z sobą pojednał (2 Kor 5,18n.) (tamże). Baptyści nie 
składali żadnych większych deklaracji w sprawie zbawienia przez inne religie, ale 
większość interpretuje słowa: nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego 
ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni (Dz4,12) — raczej w ścisłym sensie. 
Cytują też często: Ja jestem droga, i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, 
tylko przeze mnie (J 14,6) — i stosują ten tekst w ścisłym znaczeniu. Jednak 
niektórzy baptyści prowadzili dialog i rozmowy z reprezentantami innych religii 
światowych. Podobnie jak katolicy uznają konieczność współpracy religii 
światowych dla rozwiązania palących problemów ludzkich.

E. O wspólne świadectwo

29. Jesteśmy posłuszni wezwaniu, abyśmy byli zwiastunami Dobrej Nowiny, 
głosząc imię Jezusa ludzkości w taki sposób, że ludzie dochodzą do wiary 
w Niego i żyją jak prawdziwi chrześcijanie. W naszych staraniach o dawanie 
własnym życiem świadectwa wierze będącej naszą inspiracją, natykamy się na 
pewne kwestie o wspólnym zainteresowaniu.

30. Ważnym obszarem wspólnego zainteresowania jest język, którym się 
posługujemy, mówiąc o naszym wspólnym świadectwie. Wspólne świadectwo 
oznacza, że chrześcijanie, chociaż nie tworzą jeszcze pełnej wspólnoty, to jednak 
dają wspólne świadectwo o wielu ważnych aspektach prawdy chrześcijańskiej 
i życia chrześcijańskiego. Potwierdzamy, że obejmuje to całość życia: na
bożeństwo, odpowiedzialną służbę, zwiastowanie Dobrej Nowiny z zamiarem 
doprowadzenia ludzi — w mocy Ducha Świętego — do zbawienia i zgromadze
nia ich w Ciele Chrystusa.

31. Uświadamiając sobie, że Chrystus nas wyzwolił (Ga 5,1), poszukujemy 
dróg, które umożliwią ludziom odpowiadać na Ewangelię w wolności i miłości. 
Wyznajemy również, że konkurencja między misjonarzami chrześcijańskimi 
i wyrządzane sobie przykrości były często kamieniem obrazy dla tych, którym 
próbowaliśmy zwiastować Ewangelię. Misjonarze chrześcijańscy są często 
oskarżani o prozelityzm, co zarówno w kręgach świeckich jak religijnych 
otrzymało negatywną ocenę w odniesieniu do stosowanych metod, które zamiast 
przyczyniać się do rozwoju wolności wierzących i Ewangelii, są dla tej wolności 
raczej zagrożeniem.

32. Historyczny przegląd ukazuje, że rozumienie prozelityzmu uległo po
ważnej zmianie. W Biblii pojęcie to nie ma negatywnych znaczeń. Prozelitą był 
ktoś, kto przez wiarę w Jahwe i przyjęcie Zakonu stał się członkiem wspólnoty 
żydowskiej. Chrześcijaństwo przyjęło to znaczenie dla opisania osoby, która 
dokonała konwersji z pogaństwa. Praca misyjna i prozelityzm były do najnow
szych czasów pojęciami równoważnymi.

33. W ostatnim czasie posługiwano się pojęciem prozelityzmu w jego 
zdewaluowanym znaczeniu, odnoszącym się do prób odbierania sobie członków 
przez różne wyznania chrześcijańskie. Wiąże się z tym delikatne pytanie o różnicę 
między ewangelizacją/ewangelizowaniem a prozelityzmem.
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34. Jako baptyści i katolicy stwierdzamy zgodnie, że ewangelizowanie jest 
głównym zadaniem Kościoła, i że każdy chrześcijanin ma prawo i obowiązek 
szerzenia wiary. Stwierdzamy też zgodnie, że wiara jest nieskrępowaną od
powiedzią, za której pośrednictwem ludzie — dzięki pełnomocnictwu łaski Bożej 
— wiążą się z Ewangelią. Jest sprzeczne z orędziem Chrystusa, drogami łaski 
Bożej i osobistym charakterem wiary, gdy angażuje się jakiekolwiek środki, 
które ograniczają lub krępują wolność osoby w podejmowaniu podstawowego 
zobowiązania chrześcijańskiego.

35. Sądzimy, że istnieją określone cechy, które powinno posiadać świadectwo 
przekazywane światu. Potwierdzamy,

— że świadectwo musi być dawane w duchu miłości i pokory;
— że zagadniętemu pozostawia pełną wolność w podjęciu osobistej decyzji;
— że nie krępuje własnych przekonań ani jednostek, ani grup, z religijnymi 

przekonaniami włącznie.

36. Przyznajemy także, że istnieją negatywne aspekty świadectwa, i wy
znajemy w duchu pokuty, że obie wspólnoty ponoszą winę za prozelityzm w jego 
negatywnym sensie. Stwierdzamy, że należy unikać następujących działań:

— jakiegokolwiek stosowania cielesnej przemocy, moralnego przymusu lub 
psychologicznego nacisku (np. obserwowaliśmy w środkach masowego 
przekazu posługiwanie się określonymi technikami reklamy, które mogą 
wywierać niestosowny nacisk na czytelnika lub widza);

— jawnej lub ukrytej oferty doczesnych lub materialnych korzyści, np. 
premii za zmianę przynależności religijnej;

— niedopuszczalnego wykorzystania sytuacji zmartwienia, słabości lub 
braku wykształcenia dla dokonywania nawróceń;

— stosowania nacisku politycznego, społecznego i ekonomicznego jako 
środków dla osiągnięcia nawróceń lub utrudniania innym, zwłaszcza 
mniejszościom, korzystania z wolności religijnej;

— niesprawiedliwego i wyzbytego miłości podejrzenia pod adresem innych 
denominacji;

— porównywania mocnych stron i ideałów jednej wspólnoty ze słabościami 
i życiem praktycznym drugiej.

37. W oparciu o przedstawione właśnie rozumienie prozelityzmu stwier
dzamy zgodnie, że wolność Ewangelii i jednostki musi być respektowana 
podczas przebiegu każdej ewangelizacji/ewangelizowania. Jednak zdajemy sobie 
sprawę , że zarzut prozelityzmu w negatywnym sensie może być często 
podnoszony w sytuacjach, gdy jakaś wspólnota wchodzi w kontakt z inną 
wspólnotą podczas ewangelizowania/ewangelizacji. Nie wolno zaniedbać żad
nego wysiłku przyczyniającego się do powiększenia wzajemnego poznania 
i zrozumienia; muszą być respektowane integralność i prawa innych jednostek 
i wspólnot do przekazywania i zwiastowania Ewangelii zgodnie z własnymi 
tradycjami i przekonaniami. W świecie, który się coraz bardziej sekularyzuje, 
podziały i religijne współzawodnictwo między wspólnotami chrześcijańskimi 
mogą być przeszkodą w pozyskiwaniu niewierzących dla Ewangelii.

38. Od czasów Konstantyna aż do epoki współczesnej Kościół chrześcijański 
miał do czynienia z ogromną liczbą modeli kształtujących jego stosunki z władzą 
świecką; na mocy zwyczaju, ustaw i konkordatu władza państwowa i Kościoły 
były splecione ze sobą na wielu odcinkach życia. Niestety, uwikłania te prowadziły
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niekiedy do nietoleracji i wynikających z niej cierpień. W niektórych krajach
0 tradycji rzymskokatolickiej baptyści byli czasami pozbawieni pełnych praw
1 wolności obywatelskich oraz religijnych. Z drugiej strony na terenach, gdzie 
baptyści stanowili większość lub posiadali większą władzę gospodarczą i społeczną, 
katolicy cierpieli niekiedy z powodu dyskryminaq'i, niesprawiedliwości i nietoleran
cji, aczkolwiek formalnie posiadali wszystkie prawa obywatelskie.

39. Baptyści należeli do pionierów rozdziału między Kościołem a państwem. 
Ponieważ działo się to w epoce walk religijnych i prześladowań, przeto 
baptystom przypada historyczna zasługa w dziedzinie angażowania się na rzecz 
wolności sumienia i wyznawania religii; czynili to oni nie tylko z myślą o sobie, 
ale o wszystkich ludziach.

40. W przeszłości katolicy rzymscy i baptyści reprezentowali różne poglądy 
na stosunek Kościoła do władzy państwowej i w kwestii wolności religijnej. 
Katolicyzm rzymski w „Deklaracji o wolności religijnej” Soboru Waty
kańskiego II podkreślił, że osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej (ni 2), i że 
wolność tego rodzaju polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni od 
przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych 
i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo (...) nie 
przymuszano do działania wbrew jego sumieniu (tamże). Sobór powiada, że 
wolność ta jest rzeczywiście zakorzeniona w samej godności osoby ludzkiej, którą 
to godność poznajemy przez objawione słowo Boże i samym rozumem (tamże). 
Ponieważ wolność religijna jest prawem wyprowadzonym z godności osoby 
ludzkiej, władze państwowe mają obowiązek respektować i chronić to prawo.

41. Baptyści i katolicy są zgodni co do tego, że wolność religijna jest 
zakorzeniona w Nowym Testamencie. Jezus zwiastował Królestwo Boże i wzy
wał ludzi do głębokiego, osobistego nawrócenia (Mk l,14n.), co wiąże się 
z przyjęciem założenia, że człowiek potrafi w sposób wolny odpowiedzieć na 
Bożą ofertę łaski. Apostoł Paweł sprzeciwiał się wszystkim, którzy próbowali 
zmuszać zbory do przyjmowania zwyczajów i sformułowań doktrynalnych, nie 
dających się pogodzić z wolnością, która została uzyskana przez śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa.

42. W dziedzinie wolności religijnej baptyści i katolicy mogą praktykować 
w owocny sposób różne formy wspólnego świadectwa. Obie wspólnoty walczą 
o swoją egzystencję w sytuacjach, w których nie respektuje się wolności religijnej. 
Obie troszczą się o ludzi, którzy z powodu swojej wiary cierpią prześladowanie.

43. W pewnych tradycyjnie rzymskokatolickich krajach konstytucje i ustawy 
cywilne, które weszły w życie przed II Soborem Watykańskim, nie zostały jeszcze 
zmienione w sensie nauczania soborowego. Na niektórych obszarach zamiesz
kałych przez większość baptystyczną słabnie współcześnie tradycyjne baptys- 
tyczne podkreślanie rozdziału między Kościołem a państwem jako środka do 
zapewnienia wolności religijnej. Obie grupy muszą z większą czujnością zabiegać
0 zapewnienie poszanowania wolności religijnej.

44. Chrześcijanie mają prawo i obowiązek wprowadzania swoich przekonań
1 wartości religijnych do publicznej debaty nad strukturą i kierunkiem rozwoju 
społeczeństwa. Może to też obejmować starania o włączenie głoszonych przez 
nich wartości do prawa cywilnego. Postępując w ten sposób nie powinni jednak
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tracić z pola widzenia praw indywidualnych sumień i mniejszości, a także 
pomyślnego rozwoju społeczeństwa jako całości. Swoje wysiłki powinni mierzyć 
przykazaniem Jezusa, nawołującym do miłowania bliźniego jak siebie samego, 
Jego zwiastowaniem, że sprawiedliwi i niesprawiedliwi mają tego samego Ojca, 
i Jego troską o grupy ludzkie żyjące na marginesie ówczesnego społeczeństwa.

III. Dziedziny, które wymagają dalszego zbadania
A. Autorytet i metoda teologiczna

45. Rozmowy między baptystami i katolikami rzymskimi ujawniały często, 
że ich poglądy w sprawie autorytetu i metody teologicznej są różne. Teoretyczna 
podstawa tego stanu rzeczy jest oczywista. Baptyści opierają się tylko na Piśmie 
św., jego interpretaq’ę oddają przewodnictwu Ducha Świętego; kierują się więc 
tutaj zasadą Reformacji. Katolicy rzymscy przyjmują objawienie Boga z Pisma 
św.; to ostatnie interpretują w świetle Tradycji pod przewodnictwem Urzędu 
nauczycielskiego, a dzieje się to wszystko we wspólnotowym procesie kierowa
nym przez Ducha Świętego.

46. W rzeczywistości jednak różnica nie jest tak ostra, jak zdają się sugerować 
powyższe sformułowania. Na II Soborze Watykańskim Kościół rzymskokatoli
cki zajął się wnikliwie i szczegółowo stosunkiem między Pismem św. a Tradycją 
(Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym, nr 2). Starał się osiągnąć 
i wyrazić zrozumienie stosunku między Pismem św., Tradycją a Urzędem 
nauczycielskim Kościoła (magisterium). Pismo św., Tradycja i Urząd nauczyciel
ski mają swoje własne miejsce w prezentowaniu prawdy Jezusa Chrystusa. 
Wszystkie te trzy elementy — według rzymskokatolickiego rozumienia — eks
ponują łącznie objawienie Boże, chociaż każdy z nich zachowuje swoją specyfikę. 
Z drugiej strony baptyści nawiązują równie zdecydowanie do swojego dziedzict
wa jak katolicy rzymscy do swojej Tradycji. Baptyści zaprzeczają wprawdzie, 
jakoby autorytet tego dziedzictwa był równy autorytetowi Pisma św., niemniej 
jednak wyraźnie się na nim opierają.

47. Między teorią a rzeczywistością musi wytworzyć się taka relacja wzajem
na, która przyczyniłaby się do zniwelowania pewnych obaw występujących po 
obu stronach. Katolicy rzymscy pytają często, jak baptyści oceniają roz
strzygające sformułowania teologiczne, które Kościół ogłosił w swoim historycz
nym rozwoju; np. chodzi tu o wielkie chrystologiczne sformułowania z Nicei 
i Konstantynopola. Krótko mówiąc: czy baptyści uważają jakiś rodzaj prawo- 
wierności? Z kolei baptyści pytają, czy katolicy rzymscy wyznaczają jakieś 
granice tego, co można zdefiniować w sposób ostateczny; refleksja taka nasuwa 
się, gdy zastanawiają się nad pewnymi dogmatami, które mają zakorzenienie 
w Tradycji, lecz nie w Piśmie św., jak np. niepokalane poczęcie i wniebowzięcie 
Marii. Czy Kościół może po prostu wszystko, co sobie życzy, potwierdzić jako 
oficjalną naukę? Kluczową kwestią, którą w tym miejscu trzeba przedys
kutować, jest rozwój doktryny.

B. Kształt koinoni

48. Inną kwestią, w której różnią się nasze wspólnoty, jest odmienny sposób 
ukonkretnienia koinoni Ducha. Baptyści i katolicy rozumieją Ducha jako 
działającego za pośrednictwem różnych struktur. W rozumieniu baptystów
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koinonia wyraża się przede wszystkim w zborach lokalnych, które gromadzą się 
dobrowolnie pod przewodnictwem Jezusa Chrystusa na nabożeństwie, prak
tykowaniu wspólnoty, katechezie, ewangelizacji i misji. Zgodnie ze swoim 
dziedzictwem, przewodnictwa Ducha Świętego dopatrują się w przenikaniu 
wzajemnym stowarzyszeń, konwencji, unii, związków i innych gremiów, 
których przeznaczeniem jest zwiastowanie Dobrej Nowiny i realizowanie misji 
Chrystusa w świecie. Baptyści starali się jednak powstrzymać rozwój struktur, 
które mogłyby stać się zagrożeniem dla wolności jednostek i autonomii zborów 
lokalnych. Dla katolików rzymskich koinonia, do której w Kościele lokalnym 
doprowadza Duch Święty, jest zarazem koinonią z innymi Kościołami lokal
nymi i Kościołem uniwersalnym. Zgodnie z tym, działanie Ducha rozpoznają 
w więziach duchowych i instytucjonalnych, które łączą parafie w diecezje pod 
przewodnictwem biskupów, a diecezje w cały Kościół pod przewodnictwem 
biskupa Rzymu. Dla dalszych postępów ekumenicznych miałaby rozstrzy
gające znaczenie dalsza dyskusja na temat stosunku między Duchem a struk
turami.

C. Stosunek między wiarą, chrztem a świadectwem chrześcijańskim

49. Rozmowy ujawniły wśród baptystów i katolików rzymskich rosnącą, 
wspólną troskę o autentyczność wiary, chrztu i świadectwa chrześcijańskiego. 
Istnieją jednak też wyraźne różnice poglądów. Baptyści uważają wiarę przede 
wszystkim jako odpowiedź jednostki na wolny dar łaski Boga i obstają przy tym, 
że chrzest musi być poprzedzony odpowiedzią wiary. Wspólnoty baptystyczne 
różnią się jednak w sposobie przyjmowania osób, które jako niemowlęta zostały 
ochrzczone w innym Kościele. Praktyka sięga od ponownego chrztu wszystkich 
osób, które nie zostały ochrzczone ręką innego pastora baptystycznego, po 
przyjęcie wszystkich osób niezależnie od tego, jak zostały ochrzczone — jako 
niemowlęta lub jako dorośli. Katolicy rzymscy rozpatrują sakramenty, np. 
chrzest, w łączności z wiarą, widząc w nich sprawowanie władzy przez 
zmartwychwstanie Chrystusa; uważają, że jest to porównywalne z władzą, jaką 
sprawował Jezus, gdy uzdrawiał chorych i uwalniał opętanych. Podkreślając 
zarówno korporacyjny jak indywidualny charakter wiary, chrzczą oni nie
mowlęta i katechizują je etapowo; punktem kulminacyjnym katechezy jest pełny 
udział w życiu Kościoła.

50. Oba sposoby podejścia wiążą się z pewnymi trudnościami. Wśród 
baptystów nie ma zgody co do tego, w jakiej relacji wobec zboru znajdują się 
dzieci przed chrztem. Wiele zborów praktykuje obecnie ryt błogosławienia dzieci, 
lecz większość nie zajęła się jeszcze tą kwestią. Ponowne chrzty udzielane przez 
baptystów (przez nich uważane za chrzest pierwszy) sprawiają często przykrość 
chrześcijanom innych wyznań, ponieważ sugerują, że inni nie są w rzeczywistości 
chrześcijanami, i ponieważ zdają się naruszać biblijne wezwanie do jednego 
chrztu. Z drugiej strony katolicy rzymscy i inni chrześcijanie, którzy praktykują 
chrzest niemowląt, są skonfrontowani z problemem, że dla stosowanej przez nich 
praktyki istnieje niewiele jednoznacznych dowodów w Piśmie św. Przeto 
wsparciem dla chrztu niemowląt zdaje się być przede wszystkim tradycja 
i bardziej korporacyjne rozumienie wiary.

51. Jądrem problemu, którym trzeba się zająć w tym kontekście, zdaje się być 
istota wiary i sakramentów (większość baptystów nazywa je poleceniami)', wiąże 
się z tym szereg pytań, na które muszą wspólnie odpowiedzieć baptyści i katolicy.
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Czy wiara jest tylko odpowiedzią jednostki na Boży dar? Czy wiara wspólnoty 
może zastąpić osobistą wiarę niemowlęcia? Czy można mówić o wspólnocie 
wiary, tzn. o ciele Chrystusa jako podmiocie wspólnej wiary, w której ma 
współudział pojedynczy wierzący? Czy sakramenty są zewnętrznymi znakami 
podjętego wcześniej wewnętrznego zobowiązania? Czy są środkami, przez które 
Chrystus dokonuje swego zbawczego i ocalającego dzieła? Co oznacza zwrot, że 
chrzest jest sakramentem wiary? Problemy, które nas dzielą, nie mają raczej 
szansy na rozwiązanie, o ile nie zajmiemy się tymi kwestiami.

D. Wyjaśnienie węzłowych pojęć

52. Zdajemy sobie sprawę, że napięcia między wspólnotami religijnymi mogą 
wystąpić z powodu różnego rozumienia i stosowania podobnych pojęć. Fun
damentalnym pojęciem dla obu naszych wspólnot jest misja. W najszerszym 
sensie baptyści mówią o misji Kościoła jako wielbieniu Boga polegającym na 
szerzeniu wiedzy o Nim przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Również katolicy 
rzymscy mówią o misji w najszerszym sensie jako o tym wszystkim, co Kościół 
czyni w służbie Królestwa Bożego. Baptyści rozumieją misje (liczba mnoga, 
w znaczeniu działalności Kościoła skierowanej na zewnątrz) jako jeden ze 
środków, przez który Kościół wypełnia swoją misję w świecie.

53. Baptyści prawie nigdy nie używają terminu ewangelizowanie, lecz prefe
rują pojęcie ewangelizacja', służy ono do opisu, jak wierzący — jako jednostki 
i jako wspólnota — zanoszą w świat Ewangelię o Chrystusie, idąc z miejsca na 
miejsce i zwiastując Dobrą Nowinę (Dz 8,4). Słowo ewangelizowanie aż do 
najnowszych czasów nie było często używane w obrębie katolicyzmu rzyms
kiego. Najlepszą definicję można znaleźć w Piśmie apostolskim papieża Pawła VI 
„O ewangelizowaniu w świecie dzisiejszym” (1975): Gdyby trzeba to było wyrazić 
jednym słowem, to rzeczą najwłaściwszą byłoby stwierdzenie: Kościół ewan
gelizuje, gdy przez boską moc orędzia, które zwiastuje, jednocześnie stara się 
przekształcić osobistą i zbiorową świadomość ludzi, działalność, w którą się 
angażują, ich konkretne życie i środowisko (nr 18). Ewangelizowanie to zatem 
szeroka koncepcja obejmująca trzy główne aktywności; są to: (a) ewangelizacja 
rozumiana jako zwiastowanie Ewangelii ludziom akościelnym w obrębie 
własnego społeczeństwa lub kultury; (b) działalność misyjna, która obejmuje 
zwiastowanie Ewangelii przekraczające granice kultur; (c) działalność pastoral
na, tzn. pielęgnowanie i pogłębienie orędzia Ewangelii pośród tych, którzy czują 
się z nią już związani.

54. Nawet przy wzrastającej konwergencji w dziedzinie terminologii, ewan- 
gelizacja/ewangelizowanie przyjmuje w obrębie obu naszych wspólnot różne 
formy. Baptystyczne podkreślenie nawrócenia jako aktu osobistej wiary oraz 
przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela przyznaje pierwszeństwo przekonaniu, 
że ludzie dochodzą do stanowczego wyznania wiary przez zwiastowanie 
Ewangelii. Katolicy rzymscy podkreślają, że przez chrzest w Chrystusie osoba 
ludzka staje się w Kościele nowym stworzeniem; podkreślają również, że 
ustanowienie wspólnoty chrześcijańskiej następuje przez zwiastowanie Słowa 
oraz przez istnienie i służbę urzędu duchownego.

55. Mimo innego rozłożenia akcentów istnieją wielkie podobieństwa. Obie 
wspólnoty podkreślają konieczność słuchania i przeżywania przez ludzi 
niewierzących i akościelnych orędzia o zbawieniu zawartego w Piśmie św., obie
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starają się wypełnić Jezusowe przykazanie miłości bliźniego, angażując się 
zarówno u siebie jak w krajach misyjnych na rzecz dzieł miłosierdzia i dob
roczynności.

E. Miejsce Marii w wierze i działalności katolickiej

56. Wielkie różnice między katolikami rzymskimi a baptystami występują 
tradycyjnie w dziedzinie oddawania czci Marii. W naszych dyskusjach sprawa 
ta wyłoniła się także jako wyzwanie pod adresem wspólnego świadectwa. 
Baptyści mają generalnie dwa główne problemy z oddawaniem czci Marii: (1) 
zdaje się ono zagrażać jedynemu pośrednictwu Jezusa jako Pana i Zbawiciela, 
i (2) dogmaty maryjne o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Marii, króre 
przez katolików zostały ogłoszone jako nieomylne i z tego powodu muszą 
zostać przyjęte we wierze, zdają się nie znajdować wystarczającego uzasad
nienia w Biblii. Według poglądu rzymskokatolickiego, oddawanie czci Marii 
nie uszczupla jedynej w swoim rodzaju roli Chrystusa, lecz jest uzasadnione 
w swoim wewnętrznym stosunku do Jezusa; kult maryjny jest odzwiercied
leniem trwałej roli Marii w dziejach zbawienia i ma solidną bazę w Nowym 
Testamencie.

57. Z powodu długiej historii nieporozumień oraz teologicznych trudności 
i subtelności tkwiących w dogmatach maryjnych nie oczekujemy w najbliższej 
przyszłości konsensu. W dziedzinie takiej, jak kult maryjny, który w obu 
wspólnotach wzbudza zarówno silne emocje jak i silne przekonania, zostaje 
poddane próbie poszukiwanie wzajemnego zrozumienia i respektu. Katolicy 
rzymscy muszą postarać się zrozumieć i życzliwie podejść do poważnych 
problemów, jakie baptyści mają z kultem maryjnym i dogmatami maryjnymi. 
Baptyści muszą postarać się zrozumieć nie tylko biblijnie i teologiczne 
podstawy dogmatów maryjnych i kultu maryjnego, lecz także ich znaczenie 
w pobożności ludowej i praktyce religijnej.

F. Konkretne drogi ku wspólnemu świadectwu Ewangelii

58. Rozmowy między baptystami a katolikami rzymskimi nie doprowadzą 
w najbliższej przyszłości do pełnej wspólnoty między naszymi Kościołami. 
Fakt ten nie powinien jednak powstrzymywać przed nakreśleniem konkret
nych dróg, prowadzących do złożenia wspólnego świadectwa w obecnej 
sytuacji. Rzeczą pomocną będzie uwzględnienie wielu różnych płaszczyzn 
— międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej — na których katolicy 
i baptyści mogą wspólnie przemawiać i działać. Taka współpraca jest już 
praktykowana w różny sposób: w przekładzie Pisma św. na języki miejscowe, 
w edukcji teologicznej, we wspólnej trosce i zjednoczonej pomocy udzielanej 
ofiarom klęsk głodu i innych katastrof żywiołowych, w otaczaniu opieką 
zdrowotną ludzi najuboższych, w zaangażowaniu na rzecz praw ludzkich 
i wolności religijnej, w pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz wzmoc
nienia rodziny. Baptyści i katolicy mogliby jeszcze lepiej zamanifestować 
znaczenie wspólnego świadectwa, gdyby na tych lub innych obszarach podjęli 
jeszcze intensywniejsze rozmowy i działania. Do rozwiązania jest wiele kwestii 
o decydującym dla przetrwania ludzkości znaczeniu. Modlitwa Jezusa, Aby 
wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, 
aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś (J 17,21), sprawiła, że nasze rozmowy 
zaczęły się jawić jako coś bardzo pilnego. Poświadczamy, że podczas wszyst
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kich posiedzeń w ostatnich pięciu latach był obecny między nami duch 
wzajemnego respektu i rosnącego zrozumienia. Szukaliśmy przewodnictwa 
Pana Kościoła, oddajemy Mu cześć i chwałę za obecność i przewodnictwo 
Ducha Świętego. Modlimy się o to, aby Bóg, który rozpoczął w nas to dobre 
dzieło, mógł je też doprowadzić do spełnienia (Flp 1,6).

Uczestnicy:
Baptyści:
David T. Shannon, Atlanta, USA (przewodniczący)
Pablo Deiros, Buenos Aires, Argentyna
Richard W. Harmon, Atlanta, USA
E. Glenn Hinson, Louisville, USA
Paolo Spanu, Włochy
G. Noel Vose, Henley, Australia
Michaił Żydkow, Moskwa, ZSSR
Glenn A. Igleheart, Syracuse, USA (sekretarz)
Katolicy:
Biskup Bede Vincent Heather, Parramatta, Australia (przewodniczący)
O. Jerome Dollard OSB, Minnesota, USA 
O. John R. Donahue SJ, Berkeley, USA 
Msgr.Carolo Ghidelli, Mediolan, Włochy 
O. Karl Müller SVD, St. Augustin, Niemcy
Ks. Joseph Komonchak, Waszyngton, USA (posiedzenie 1987,1988)
O. Kilian McDonnell OSB, Minnesota, USA (posiedzenie 1986)
Msgr. Basil Meeking, Watykan (sekretarz w 1984 roku)
Msgr. Johan A. Radano, Watykan (sekretarz w latach 1985 — 1988)

Tłum. Karol Karski



ŻYCIE W CHRYSTUSIE:
ZASADY MORALNE, WSPÓLNOTA I KOŚCIÓŁ

Raport z międzynarodowego dialogu anglikańsko-rzymskokatolickiego
(1993)

Przedmowa

Fakt, że zbliżamy się do końca dziesięciolecia w życiu ARCIC-II (Międzynaro
dowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej), może stać się okazją do 
przypomnienia słów papieża Jana Pawła II i arcybiskupa Roberta Ruńcie, 
zapisanych we Wspólnej Deklaracji z Canterbury w maju 1982 roku:

„Nowa Komisja Międzynarodowa ma kontynuować już rozpoczętą pracę; zbadać, 
zwłaszcza w świetle naszych indywidualnych sądów na temat Raportu Końcowego, 
szczególne różnice doktrynalne, które nas wciąż dzielą, poszukując ich ewentual
nego rozwiązania; studiować wszystko, co utrudnia wzajemne uznanie posługiwań 
duchownych w naszych Kościołach oraz zalecić, na podstawie naszej jedności 
w wierze, jakie praktyczne kroki będą konieczne, abyśmy mogli przywrócić pełną 
wspólnotę. Jesteśmy całkowicie świadomi, że zadania stojące przed nową Komisją 
nie są proste, lecz umacnia nas zaufanie pokładane w łasce Boga oraz wszystko to, 
co uczynione zostało dzięki lasce w ruchu ekumenicznym w naszych czasach”.

Powtarzamy te słowa, ażeby zapewnić oba nasze Kościoły, że praca Komisji, 
niezależnie od tego jak długa i trudna być może, wciąż trwa i musi trwać dalej.

Pośród wielu międzynarodowych dialogów, dwustronnych i wielostronnych, 
pomiędzy podzielonymi chrześcijanami, Międzynarodowa Komisja Angli- 
kańsko-Rzymskokatolicka jest pierwszą, która bezpośrednio zajmie się zasada
mi moralnymi. Przygotowaliśmy niniejszy dokument w odpowiedzi na prośbę 
władz obu naszych Kościołów. Próba ta odzwierciedla szeroko rozpowszech
nione przekonanie, że anglikanie i rzymskokatolicy są bardziej podzieleni 
w kwestiach dotyczących zasad moralnych niż w doktrynie. Ci, którzy podzielają 
jedną wiarę w Chrystusa, powinni podzielać jedno życie w Chrystusie. Stąd też 
tytuł niniejszego uzgodnienia: Życie w Chrystusie: zasady moralne, wspólnota 
i Kościół.

Temat niniejszego uzgodnienia został już naszkicowany w naszym poprzed
nim dokumencie na temat Kościoła jako wspólnoty. Określając tam główne 
elementy, które są istotne dla widzialnej wspólnoty Kościoła, pisaliśmy: Także 
istotne dla życia we wspólnocie jest akceptowanie tych samych podstawowych 
wartości moralnych, podzielanie tej samej wizji ludzkości stworzonej na obraz Boga
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i odnowionej w Chrystusie oraz wspólne wyzwanie jednej nadziei na ostateczne 
wypełnienie Królestwa Bożego (44,45).

Jako chrześcijanie poszukujemy wspólnego życia nie ze względu na samych 
siebie, lecz dla chwały Boga i dobra ludzkości. Wobec świata nas otaczającego 
imię Boga jest sprofanowane, gdyż ci, którzy zwą siebie chrześcijanami są 
podzieleni w świadectwie o obiektywnych wymaganiach moralnych, wyni
kających z życia w Chrystusie. Dlatego też nasze dążenie do wspólnoty i jedności 
w zasadach moralnych, podobnie jak w wierze, jest formą modlitwy Pana do 
swego Ojca:

Niech się święci Imię Twoje 
Niech przyjdzie Królestwo Twoje 
Niech będzie wola twoja

jako na ziemi tak i w niebie

CORMAC M U R P H Y-0fCONNOR
M ARK  SANTER

Wenecja, 5 września 1993

I. Wprowadzenie

1. Istnieje powszechne i szeroko znane przekonanie, że Kościoły anglikański 
i rzymskokatolicki są podzielone w największym stopniu w nauczaniu do
tyczącym moralności. Dokładne rozważania pozwoliły Komisji przekonać się, iż 
pomimo istniejącego braku zgodności w niektórych szczegółach orzeczeń 
praktycznych i pastoralnych, anglikanie i rzymskokatolicy wyprowadzają 
z Pisma Świętego i Tradycji tę samą podstawową wizję natury i przeznaczenia 
ludzkości, a także podzielają te same podstawowe wartości moralne. Istotny 
zasięg wspólnych przekonań wzywa do wspólnego świadectwa, gdyż oba 
Kościoły głoszą tę samą Ewangelię i uznają ten sam nakaz misji i służby. Brak 
proporcji w podkreślaniu szczegółowych niezgodności zamazuje tę istotną 
prawdę i może prowadzić do poczucia wyobcowania. Istnieje już duża zbieżność 
pomiędzy obydwoma Kościołami w składanym świadectwie, np. wobec wojny 
i pokoju, eutanazji, wolności i sprawiedliwości, lecz wyolbrzymienie niektórych 
różnic czyni to wspólne świadectwo, które może wskazać kierunek światu 
znajdującemu się w niebezpieczeństwie zagubienia drogi — bardziej trudnym do 
podtrzymania, a jednocześnie utrudnia jego dalszy rozwój. Takie wspólne 
świadectwo jest dla dzisiejszego społeczeństwa niezbędnie potrzebne. Jesteśmy 
także przekonani, że jest ono możliwe. Dlatego należy się sprzeciwić powszech
nemu przekonaniu, że różnice w nauczaniu na temat pewnych szczegółowych 
kwestii moralnych oznaczają nieprzezwyciężalną rozbieżność rozumienia i dlate
go właśnie są przeszkodą nie do pokonania na drodze do składania wspólnego 
świadectwa. Postaramy się pokazać, iż nawet w tych szczegółowych kwestiach, 
w których istnieje niezgodność, anglikanie i rzymskokatolicy podzielają wspólną 
perspektywę i uznają te same podstawowe wartości. Skoro tak jest, to ośmielamy 
się postawić pytanie: czy ograniczony stopień niezgodności, nawet jeśli jest 
poważny, wystarcza, by usprawiedliwić trwanie podziału wspólnoty.
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2. Przedstawiając niniejsze uzgodnienie na temat zasad moralnych, od
powiadamy nie tylko na powszechne zainteresowanie, lecz także na oczekiwania 
władz obu Kościołów. W przeszłości dialog ekumeniczny koncentrował się na 
sprawach doktryny. Mają one pierwszorzędne znaczenie i wciąż należy 
poświęcać im wiele uwagi. Jednakże nie należy oddzielać Ewangelii, którą 
głosimy, od życia. Zagadnienia dotyczące doktryny i zasad moralnych są blisko 
ze sobą związane i rozbieżności w jednej dziedzinie mogą odzwierciedlać różnice 
w drugiej. Obie dziedziny są sprawą autorytetu i jego sprawowania. Chociaż nie 
zamierzamy w tym miejscu ustosunkować się bezpośrednio do kwestii auto
rytetu, jednakże mamy nadzieję, iż zrozumienie relacji pomiędzy wolnością 
a autorytetem w życiu moralnym może przyczynić się do zrozumienia tych relacji 
w życiu Kościoła.

3. Poniżej spróbujemy określić podstawę i kształt chrześcijańskiej nauki na 
temat moralności, a także wskazać, że oba Kościoły ukazują jej sens w tym 
samym świetle. Rozpoczniemy od potwierdzenia wspólnej wiary, że życie, do 
którego Bóg wzywa kobiety i mężczyzn przez Jezusa Chrystusa, jest niczym 
innym, jak uczestnictwem w życiu Boga. Ponadto określamy niektóre cechy 
i implikacje naszej wspólnej wizji życia w Chrystusie. Następnie przypomnimy
0 naszym wspólnym dziedzictwie i wciąż żywej tradycji, poprzez które oba 
Kościoły starają się odpowiedzieć wiernie i właściwie na dobrą nowinę zawartą 
w Ewangelii. Z kolei przyjrzymy się, w jaki sposób tradycja ta zmieniła się od 
czasu zerwania wspólnoty, zwracając jednocześnie uwagę na znaki nowego 
zbliżenia, nie tylko w podkreślaniu naszego wspólnego dobra. Skupimy się na 
dwóch szczegółowych kwestiach: małżeństwa po rozwodzie i antykoncepcji 
— kwestiach, co do których obie wspólnoty wyrażają niezgodność w ofiqalnych 
dokumentach i praktyce pastoralnej — po to by określić, tak dokładnie jak tylko 
jest to możliwe, naturę i zasięg niezgodności w kwestiach moralności oraz 
odnieść je do wciąż istniejącej zgodności w fundamentalnych wartościach. 
W ostatniej części powrócimy do tematu wspólnoty oraz w świetle tego, co 
powiedzieliśmy wcześniej pokażemy, jak wspólnota określa zarówno strukturę 
porządku moralnego, jak i metodę, według której Kościół postrzega i formułuje 
odpowiedź. Na samym końcu ponownie wyrazimy przekonanie, że różnice
1 niezgodności pogłębiają się ze względu na ciągłe zerwanie wspólnoty oraz że 
integralność odpowiedzi w kwestiach moralności uzależniona jest od kroków ku 
pełnej wspólnocie. Zamkniemy rozważania propozycjami, które pozwolą dążyć 
wspólnie do większej chwały Boga i pomyślności Jego świata.

II. Wspólna wizja

4. Chrześcijańskie życie jest odpowiedzią w Duchu Świętym na samooddanie 
się Boga w Jezusie Chrystusie. Pismo Święte zaświadcza o tym darze z siebie we 
Wcieleniu oraz o uczestnictwie w boskim życiu (por. 1 J 1,1 — 3; 2 P 1,3 — 4). 
Kobiety i mężczyźni, stworzeni na obraz Boga (por. Rdz 1,27) i jako część 
Bożego stworzenia (por. Rdz 1,31), są wezwani do wzrastania ku podobieństwu 
Boga, we wspólnocie z Chrystusem oraz między sobą. Wizja Boga została nam 
przekazana przez Wcielenie i chrześcijańską Tradycję. Ta wizja Boga w obliczu 
Jezusa Chrystusa (por. 2 Kor 4,6; Rdz 1,3) jest jednocześnie wizją ludzkości 
odnowionej i spełnionej. Życie w Chrystusie jest darem i obietnicą nowego 
stworzenia (por. 2 Kor 5,17), podtawą wspólnoty i wzorem relacji społecznych. 
Jest wspólnym dziedzictwem Kościoła i nadzieją każdego wierzącego.
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5. Bóg stworzył człowieka z godnością osobową we wspólnocie, wezwał do 
życia w odpowiedzialności, wolności i obdarzył nadzieją szczęścia. Jako dzieci 
Boga mamy odnajdywać naszą prawdziwą wolność w służbie Bogu, a nasze 
prawdziwe szczęście w pełnej oddania i miłości odpowiedzi na miłość i łaskę 
Boga. Jesteśmy stworzeni ku chwale i radości Boga, a nasze serca wciąż są 
niespokojne, dopóki nie znajdą w Bogu odpoczynku i spełnienia.

6. Prawdziwym celem moralnego życia jest rozkwit i spełnienie takiego 
człowieczeństwa, ku któremu mężczyźni i kobiety zostali stworzeni. Dlatego też 
podstawowe pytanie moralne nie brzmi: „Co powinniśmy robić” , lecz „Jakiego 
rodzaju osobami mamy się stawać na mocy naszego powołania” . Dzieci Boga 
ożywiają swoją moralną powinność nadzieją stawania się podobnymi Bogu (por. 
1 J 3 ,1 -3 ).

7. Autentyczne bycie osobą ma swoje źródło i korzenie w życiu i miłości Boga. 
Do misterium Boskiego życia nie można wniknąć posługując się jedynie kategoria
mi ludzkiego myślenia i wyrażania, się; tylko mówiąc o Bogu jako Trójcy 
w Jedności w Ojcu, Synu i Duchu Świętym stwierdzamy, że Istotą Boga jest 
jedność wzajemnego porozumiewania się i wzajemnie zależnych relaq'i. Dlatego 
też osoby ludzkie, stworzone na taki właśnie obraz i wezwane do uczestnictwa 
w życiu Boga, mogą nie czuć się wolne, gdy wolność ta dąży jedynie do 
niezależności, samowoli i samorealizacji. Takie używanie wolności jest wypacze
niem otrzymanego od Boga człowieczeństwa. Jest grzechem. Właściwa dla nich 
wolność jest wolnością udzielania odpowiedzi i wzajemnej zależności. Osoby 
ludzkie są stworzone do życia we wspólnocie, a wspólnota pociąga za sobą 
odpowiedzialność, zarówno w relacji do społeczeństwa i przyrody, jak i do Boga.

8. Ignorancja i grzech prowadzą do nadużywania i zniekształcenia ludzkiej 
wolności oraz do złudnych idei samospełnienia człowieka. Lecz Bóg pozostaje 
wierny swoim odwiecznym postanowieniom miłości i przez zbawienie świata, 
dokonane przez Jezusa Chrystusa, ofiarowuje ludziom uczestnictwo w nowym 
stworzeniu, wzywając ich ponownie do prawdziwej wolności i spełnienia. Tak jak 
Bóg pozostaje wierny i wolny, tak też ci, którzy są w Chrystusie, są wezwani do 
bycia wiernymi i wolnymi, a także do udziału w stwórczym i zbawczym dziele 
Boga wobec całego stworzenia.

9. Nowe życie w Chrystusie jest ku chwale Boga. Kościół, żyjąc we 
wspólnocie z Chrystusem, jest wezwany do tego, by czynił swoimi własnymi 
słowa Chrystusa: Ja cię uwielbiłem na ziemi (por. J 17,4). Nowe życie zostało 
również powierzęne Kościołowi dla dobra całego świata (por. Kościół jako 
wspólnota, 18). Życie to jest dla każdego i obejmuje wszystkich. Dlatego też 
Kościół, poszukując wspólnego dobra, słucha i przemawia nie tylko do swoich 
wiernych, lecz także do kobiet i mężczyzn dobrej woli, gdziekolwiek się znajdują. 
Pomimo wielkiego zagmatwania i zła w świecie, i pomimo grzechu, który 
zniekształcił życie człowieka, Kościół podkreśla pierwotne dobro stworzeń, 
spostrzega znaki i zarys porządku, który wciąż odzwierciedla mądrość i dobroć 
Stwórcy. Grzech nie pozbawił człowieka możliwości postrzegania tego 
porządku. Na przykład przyjmuje się powszechnie, że tortury są czymś istotowo 
złym i że integracja instynktów seksualnych i uczuć w trwających całe życie 
relacjach małżeńskiej miłości i wierności tworzy wyjątkowo ważny aspekt 
rozkwitu i spełnienia człowieka. Refleksja o tym, co sprawia, że człowiek, 
pojedynczo i we wspólnocie, jest prawdziwym człowiekiem, określa naturalną
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moralność, czasami wyjaśnianą w terminach naturalnej sprawiedliwości czy 
naturalnego prawa, których przewodnictwu należy się poddać. Jezus Chrystus 
nie odrzuca tej naturalnej moralności. Raczej ją odnawia, przemienia i udos
konala, jako że Chrystus jest prawdziwym i doskonałym obrazem Boga.

10. Chrześcijańska moralność jest jednym z aspektów życia w Chrystusie, 
które kształtuje Tradycję Kościoła. Tradycję kształtuje również wspólnota, która 
ją przekazuje. Chrześcijańska moralność jest owocem wiary w Słowo Boga, łaską 
sakramentów i przeznaczeniem darów Ducha do pracy w służbie Bogu. Objawia 
się w praktycznym nauczaniu i trosce pastoralnej Kościoła oraz jest widocznym 
znakiem nieustannego zwracania się ku Bogu, mocą którego grzesznicy, którym 
przebaczono, wzrastają wspólnie ku Chrystusowi i ku dojrzałemu człowie
czeństwu, którego miarą i spełnieniem jest Chrystus (por. Ef4,13). Na najgłębszym 
poziomie odpowiedź Kościoła na dar nowego życia w Chrystusie posiada 
niezmienną tożsamość w każdym wieku i w każdym miejscu. Jednakże w swoim 
szczegółowym nauczaniu Kościół uwzględnia zmieniające się warunki i potrzeby, 
a w sytuacjach wyjątkowej niejasności i zagmatwania dąży do połączenia nowej 
intuicji i orientacji z trwałością i konsekwencją.

11. Podchodząc do zagadnienia w tym świetle wskazujemy podstawowe 
problemy, przed którymi staje chrześcijańska moralność:

— Kim mają być osoby ludzkie, jako jednostki i członkowie jednej rodziny 
ludzkiej?

— Co konstytuuje godność człowieka oraz jakie są społeczne i indywidualne 
wymiary godności człowieka i jego odpowiedzialności?

— Jak przebaczenie i łaska Boga współgra ze skończonością, kruchością 
i grzechem w realizacji ludzkiego szczęścia?

— W jakich relacjach pozostają warunki i struktury ludzkiego życia do celu, 
jakim jest spełnienie człowieka?

— Jakie są implikacje stworzoności, którą człowiek podziela z resztą 
naturalnego świata?

Jesteśmy przekonani, że na tym podstawowym poziomie badań i rozważań 
oba Kościoły mają tę samą wizję i sposób rozumienia. Potwierdzenie naszej 
zgodności w tym miejscu stanie się ważnym krokiem ku przywróceniu pełnej 
wspólnoty. Pozwoli to również ukazać we właściwych perspektywach każdą 
niezgodność w szczegółowych kwestiach, która może zaistnieć w oficjalnym 
nauczaniu i praktyce pastoralnej, jak na przykład rozwód i antykoncepq'a. 
Kryzys współczesnego świata jest czymś więcej niż kryzysem etyki seksualnej. 
W grę wchodzi nasze człowieczeństwo.

HI. Wspólne dziedzictwo

A. Wspólna Tradyqa

12. Anglikanie i rzymskokatolicy są świadomi, że ich własne tradyqe, 
zakorzenione we wspólnej wizji, wywodzą się ze wspólnego dziedzictwa, które 
pomimo presji i napięć, od wewnątrz i z zewnątrz, kształtowało życie Kościoła 
przez niemalże 1500 lat. Wspólne dziedzictwo, czerpiąc z wiary Izraela, wypływa 
z nawrócenia uczniów ku wierze w Jezusa Chrystusa oraz ich misji dzielenia tej 
wiary z innymi. Skierowane jest ono na pełnię życia w Chrystusie w Królestwie 
Bożym. Jest również normą, za pomocą której należy oceniać tradycję we
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wszystkich jej przejawach. Każdy aspekt tego dziedzictwa, który niema już mocy 
ożywiającej i podtrzymującej nowe życie w Chrystusie, jest dlatego ukazywany 
jako przynoszący zepsucie. Anglikanie i rzymskokatolicy zdecydowanie są 
przekonani, że tradyqe, w których żyją, wciąż ożywiają ich i podtrzymują 
w codziennym naśladowaniu Chrystusa. Lecz są także świadomi osłabienia ich 
wspólnego dziedzictwa, co zostało spowodowane zniszczeniem wspólnoty 
pomiędzy nimi oraz oczekują czasów, kiedy obie tradycje będą znów wspólnie 
rozkwitać, a tym samym służyć wzajemnemu ubogaceniu, wspólnemu świadect
wu i służbie światu.

13. Wspólna tradycja została utkana z wielu włókien. Obejmują one wiarę 
w Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, publiczne poświadczoną we chrzcie; 
wspólne życie, zakorzenione w miłości, skupione w eucharystycznej modlitwie 
i pobożności, ukazane w służbie; nauczanie i pokarm Pisma Świętego; urząd 
kapłański, powierzony tradycji, by go strzegła i prowadziła poprzez konflikty 
historii; sens naśladowania Chrystusa, ukazany w życiu świętych, poświadczony 
w pobożności i sprawowaniu kultu; zakaz spełniania uczynków, które zaprze
czają wartości Ewangelii i grożą zniszczeniem nowego życia w Chrystusie; drogi 
pojednania, dzięki którym grzesznicy mogą powrócić do współpracy z Bogiem 
i pomiędzy sobą. Jednocześnie tradycja czerpała z wewnętrznej mądrości 
i kultury świata, w którym została osadzona.

14. Ta wspólna tradycja zawiera w sobie „imperatyw misyjny” — wezwanie 
do głoszenia Ewangelii, do życia Ewangelii w świecie oraz wypracowania wiernej 
i owocnej odpowiedzi na Ewangelię w spotkaniu z różnymi kulturami. Zarówno 
anglikanie, jak i rzymskokatolicy rozumieją zadanie misyjne w ten sposób 
i gorąco pragną wypełnienia wymagań ich ziemskiego obywatelstwa (por. Rz 
13,4 — 5), pamiętając jednocześnie o tym, że są również mieszkańcami nieba (por. 
Flp 3,20). Próbują oni spełniać misyjny nakaz Chrystusa właściwie, chociaż 
czasami interpretują swoje zaangażowanie w kulturowe życie świata w bardzo 
różny sposób. W swoim zaangażowaniu w kulturę skupili się na praktycznym 
wyrażeniu nowego życia w Chrystusie oraz określeniu szczegółowego nauczania 
na temat niektórych moralnych i społecznych aspektów tego życia.

15. Otwarcie na świat, które charakteryzuje obie tradycje, ukształtowało 
wzór życia, który tradycje te podtrzymują. Nie jest to życie wewnętrznej 
pobożności czy zwróconych wewnątrz siebie grup, odsuniętych od świata 
i panujących w nim konfliktów. Jest to raczej życie, które trwa pośród niejasności 
świata. Ponadto jest ono również pielgrzymującym życiem i chociaż dąży do 
pomyślności świata, to jednak jego przeznaczenie przekracza obecne wieki. 
Według powszechnej opinii to zaangażowanie w świat niejednokrotnie prowa
dziło Kościół do kompromisu i ugody z mocami i władzami tego świata. 
Jednakże czasami współpraca z władzami świeckimi rodziła dobre owoce, 
a przekonanie, że Kościół jest wezwany do życia w świecie i do pracy na rzecz 
zbawienia świata pozostaje wciąż silne. Tak więc chociaż obie wspólnoty 
zachowały bolesną pamięć o możliwościach dokonania zdrady i grzechu, to 
jednak pokładają swoje zaufanie nie w ludzkiej sile, lecz w zbawczej mocy Boga.

16. Obie tradycje wskazują korzenie swoich wizji w Piśmie Świętym. Dlatego 
teraz zwracamy się do Pisma Świętego, aby odkryć źródła naszego wspólnego 
dziedzictwa w Ewangelii Jezusa Chrystusa i w wiernej odpowiedzi udzielonej 
przez chrześcijańską wspólnotę.
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B. Kształt naszego życia w Chrystusie

17. Dobrą nowiną Ewangelii jest nadejście Królestwa Bożego (por. Mk 1,15), 
zbawienie świata przez naszego Pana Jezusa Chrystusa (por. Ga 4,4 — 5), 
przebaczenie grzechów i nowe życie w Duchu (por. Dz 2,38) oraz nadzieja chwały 
(Kol 1,27).

18. Zbawienie, które dokonało się przez Chrystusa, zawiera obietnicę 
nowego życia, wolnego od panowania grzechu (por. Rz 6,18). Przez swoją śmierć 
na krzyżu Chrystus przezwyciężył moce ciemności i śmierci, a przez swoje 
powstanie z martwych otworzył bramy życia wiecznego (por. Hbr 10,19—22). 
Mężczyźni i kobiety przestali odtąd być sobie obcy, zniewoleni przez grzech, 
ogarnięci rozpaczą i przeznaczeni do zguby (por. Ef 2,1 —12). Grzech przestał 
panować, a ludzkość została wyzwolona do uczestnictwa w wolności i chwale 
dzieci Bożych (por. Rz 6,23; 8,21).

19. Wolność przyrzeczona dzieciom Bożym jest niczym innym, jak uczestnict
wem, z Chrystusem i przez Ducha Świętego, w życiu Boga. Dar Ducha jest 
rękojmią i zadatkiem nadejścia Królestwa (por. 2 Kor 1,21—22). Kościół, 
ukształtowany na wzór Chrystusa, mądrości Bożej i umocniony przez Ducha 
Świętego, jest wezwany nie tylko do głoszenia Bożego Królestwa, ale także do 
bycia znakiem i pierwszym owocem jego nadejścia. Jedność, świętość, katolickość 
i apostolskość Kościoła wywodzą swoje znaczenie i realność ze znaczenia 
i realności Królestwa Bożego. Odzwierciedlają^ pełnię życia Boga. Są znakami 
powszechnej miłości Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, miłości wylanej na całe 
stworzenie. Dlatego też właśnie życie Kościoła, Ciała Chrystusa, wspólnoty Ducha 
Świętego jest zakorzenione i ugruntowane w wiecznym życiu i miłości Boga.

20. Kształtująca moc Królestwa nadaje Kościołowi indywidualny charakter 
(por. Rz 14,17). Nowa ludzkość, o której mówi Ewangelia, jest obecna we 
wspólnocie tych, którzy już należą do nowego świata, zapoczątkowanego 
w zmartwychwstaniu i żyją według prawa Ducha zapisanego w sercach (por. Jer 
31,33). Jednakże Kościół ma zawsze stawać się coraz pełniej tym, do czego 
wzywa go powołanie. Istnieje on w „międzyczasie” , pomiędzy przyjściem 
Chrystusa w historii a ponownym przyjściem Chrystusa w chwale. Tak długo, 
jak pozostaje on w świecie, musi uczyć się posłuszeństwa wobec żyjącego Pana 
oraz wypracować w życiu wspólnoty treści i sposoby naśladowania Chrystusa.

21. Pierwsi uczniowie trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach (Dz 2,42). W opisie tej wspólnoty stwierdzono, że 
uczniowie mieli wszystkie rzeczy wspólnie, sprzedawali swoje posiadłości i dzielili 
swoje dobra według potrzeb (Dz 2,44 — 45). Ten wyjątkowy przykład 
wspólnotowej troski i opieki pobudzał w ciągu wieków krytykę każdego 
społeczeństwa, którego podstawą jest gonitwa za dobrobytem i władzą. Przykład 
ten stanowi wyzwanie dla chrześcijan, ażeby używali swoich darów i bogactw 
w celu przygotowania Ludu Bożego do dzieła posługiwania (por. Ef 4,12). Jego 
głębokie znaczenie ukazuje się w wezwaniu, aby w całej wspólnocie wierzących 
było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale 
wszystko mieli wspólne (Dz 4,32).

22. Wspólnotę tę w sercu i duchu inspiruje Duch Święty; objawia się ona we 
wzorze życia, zgodnie z duchem Chrystusa (mind of Christ), Jak pisze Paweł:
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Jeśli więc w> Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota 
Ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej 
myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością... takiego bądźcie 
względem siebie usposobienia jakie było w Chrystusie Jezusie (Flp 2,1 — 5). Paweł 
dalej wyjaśnia, iż ten charakterystyczny znak ducha Chrystusa jest uniżonym 
posłuszeństwem oraz samoogołacającą się miłością (por. Flp 2,7 — 8).

C. Duch Chrystusa

23. Duch Chrystusa pozostaje w Kościele przez obecność Parakleta/Ducha 
(por. J 14,26). Duch Chrystusa pośredniczy poprzez upamiętnienie nauczania 
Jezusa i modlitewne ukierunkowanie Ciała Chrystusa i jego członków, a także 
nadaje kształt i kierunek praktycznemu życiu chrześcijańskiej wspólnoty. 
Nauczanie to jest widoczne w podsumowaniu prawa przez Jezusa w podwójnym 
przykazaniu miłości (por. M t 22,37—40) oraz wypowiedziane w Kazaniu na 
Górze, zwłaszcza w Błogosławieństwach i reinterpretacji przykazań (por. Mt 
5,3—12, 21—48). Ma to swoje podwójne źródło w radykalnym przykazaniu 
Miłujcie swoich nieprzyjaciół (por. M t 5,43). Duch Chrystusa, tak otwarty, 
określa charakter odnowionej ludzkości, kształt chrześcijańskiego posłu
szeństwa oraz ustanawia świat wspólnych (podzielanych) wartości moralnych. 
W tym sensie ważne jest dawanie wewnątrzchrześcijańskiej odpowiedzi, której 
zmiany historii i kultury nie mogą osłabić.

24. Duch tego Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14,6; Mt 
7,14), kształtuje także proces, dzięki któremu chrześcijanie mogą sprostać 
wyzwaniu nowych i złożonych problemów moralnych i pastoralnych. 
Chrześcijanie oddają część temu samemu Bogu i naśladują tego samego Pana 
pod kierunkiem Ducha Świętego, podchodzą do tych problemów z podobnymi 
predyspozycjami i zaangażowaniem. Metoda formułowania praktycznych decy
zji może się różnić, lecz chociaż chrześcijanie przyjmują różne metody, to jednak 
podzielają przekonanie o potrzebie używania praktycznego rozumu w inter
pretacji świadectwa Pisma Świętego, tradycji i doświadczenia.

25. Duch Chrystusa ukazuje także ciągłe zagrożenie ze strony grzechu 
— zarówno grzechów ignorancji i zaniedbania, jak również grzechów po
pełnionych rozmyślnie. Grzech popełniony rozmyślnie jest świadomym i dob
rowolnym zlekceważeniem wzoru życia, który przekazał nam Chrystus. Ludzie 
mogą jednak również popaść w grzech bez jakiejkolwiek jasnej percepcji tego, co 
czynią. Wypaczone struktury wspólnego życia pobudzają grzeszną reakq'ę. 
Zanim grzesznicy wybiorą światło, w miejsce ciemności, nawyki popełnienia 
grzechu stępiają sumienie. Solidarność w grzechu zagraża zniszczeniem 
wspólnoty Ducha Świętego.

26. W Chrystusie wolność i prawo wzajemnie się wspierają. Posłuszeństwo 
w naśladowaniu Chrystusa nie jest ani mechanicznym stosowaniem przepisów 
i zasad, ani samowolnym i stronniczym wyborem. W wolności wiernej 
i posłusznej odpowiedzi uczniowie Chrystusa dążą do rozpoznania ducha 
Chrystusa, a nie wyrażenia swojego własnego wyboru. Poprzez sprawowanie 
władzy odpuszczania i zatrzymywania grzechów (por. J 20,23), Kościół spełnia 
dwojakie zadanie: występuje przeciwko władzy grzechu, który niszczy życie 
wspólnoty oraz umacnia wolność swoich członków, ażeby rozróżniali „co jest 
dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2).
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D. Wzrastanie ku Chrystusowi

27. Bóg ofiarował raz i dla wszystkich zbawienie, dokonane przez śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa; teraz umacnia je w nas i poprzez nas mocą Ducha 
Świętego. Musimy stać się tym, czym w Chrystusie już jesteśmy. Musimy 
wzrastać pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa (Ef 4,15). 
Musimy z bojaźnią i drżeniem sprawować swoje zbawienie, albowiem Bóg według 
upodobania sprawia i chcenie i wykonanie (Flp 2,12—13).

28. Żywa odpowiedź Kościoła na łaskę Boga nabiera własnego kształtu 
i charakteru. Odpowiedź ta jest ukształtowana zgodnie z duchem Chrystusa; 
surowy materiał jest tworzywem codziennego świata. W języku Janowym 
wierzący są ciągle „w” świecie, ale nie są „z” tego świata (por. J 17,13—14). 
W języku Pawiowym, żyją oni ciągle w ciele (2 Kor 5,6), lecz nie według dala (Rz 
8,9). Chrześcijanie mają sprawować funkcje wypływające ze świeckiego życia 
i nawiązywać relacje, zgodnie z akceptowanymi zasadami społecznego za
chowania, lecz mają czynić to w Panu (por. Ef 5,21 — 6,11; Kol 3,18 — 4,1). Ich 
nowe zamiary i motywacje, chociaż akceptują potrzebę zachowania struktur 
społecznych, to jednak zawierają nasiona radykalnej krytyki i ponownej oceny.

29. Wierność Kościoła duchowi Chrystusa pociąga za sobą stały proces 
słuchania, uczenia się, refleksji i nauczania. W procesie tym każdy człowiek 
wspólnoty spełnia właściwą sobie rolę. Tradycja kształtuje sumienie i jest przez 
nie kształtowana; kształtuje je także nauczanie wspólnoty. Uczenie się i nau
czanie są dziedziną, w której wierni dążą do wspólnego odkrycia tego, co 
posłuszeństwo Ewangelii łaski i prawo miłości czyni pośród moralnych dyle
matów świata. Na tym polega zadanie odkrywania moralnych implikacji 
Ewangelii, która wzywa do uważnego rozpoznawania, nieustannej skruchy 
i odnowienia umysłu (Rz 12,2); tak więc przez zdolność rozpoznawania i udziela
nia odpowiedzi mężczyźni i kobiety mogą stać się tym, czym już są w Chrystusie.

30. Jako część imperatywu misyjnego i pastoralnej troski, Kościół nie tylko 
przekazuje z pokolenia na pokolenie sposób rozumienia życia w Chrystusie, lecz 
także czasami określa, jak najlepiej doprowadzić do pojednania i wspomóc tych 
całonków wspólnoty, którzy z różnych przyczyn przestali żyć zgodnie z zasadami 
moralnymi. Cel Kościoła jest dwojaki: z jednej strony zminimalizowanie 
krzywdy spowodowanej odejściem oraz utrzymanie integralność wspólnoty, 
a z drugiej strony przywrócenie grzeszników do życia łaski we wspólnocie 
Kościoła.

E. Rozpoznawanie ducha Chrystusa

31. Chrześcijańska moralność jest autentycznym wyrazem nowego życia, 
które znajduje się w mocy Ducha Świętego i zostało ukształtowane zgodnie 
z duchem Chrystusa. W tradycji wspólnej dla obu naszych Kościołów rozpo
znawanie ducha Chrystusa jest żmudnym i nieustannym procesem modlitwy 
i refleksji. Punktem kulminacyjnym tego procesu jest nawrócenie grzesznika do 
Boga, sakramentalnie potwierdzone we chrzcie i odnowione przez uczestnictwo 
w sakramentalnym życiu Kościoła, medytację Pisma Świętego i codzienne 
naśladowanie Chrystusa. Proces ten rozwija się poprzez formację charakteru 
indywidualnego i społecznego, który ukazuje podobieństwo Chrystusa i ucie
leśnia cnoty prawdziwego człowieczeństwa (por. Ga 5,19—24). Jednocześnie



80 DIALOG ANGLIKAŃSKO-RZYMSKOKATOLICKI

wspólne wartości są ukształtowane w formie zasad i praw określających 
obowiązki i chroniących prawa. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie zarówno 
we wspólnotowym życiu Kościoła, jak i w praktycznym nauczaniu i opiece 
pastoralnej.

32. Nauczanie prowadzone w ten sposób jest istotnym elementem procesu, 
w którym jednostki i wspólnoty kształtują zdolność postrzegania szczegółowych 
kwestii moralnych. Zachowując w pamięci naukę, którą otrzymali, 
ukształtowaną na podstawie ich własnego doświadczenia oraz badając szczegóły 
problemów, przed którymi stoją, muszą zdecydować, jakie działanie podjąć 
w tych warunkach i okolicznościach. Taka decyzja nie jest jedynie sprawą 
dedukcji. Nie można jej również podjąć oddzielnie. Wymaga szczegółowej 
i dokładnej oceny faktów związanych z daną sprawą, ostrożnej i konsekwentnej 
refleksji, a przede wszystkim wrażliwości na podpowiedzi Ducha Świętego.

F. Trwanie i zmiana

33. Wierzący człowiek i wierząca wspólnota, prowadzeni przez Ducha 
Świętego, starają się rozpoznać ducha Chrystusa pośród zmieniających się 
warunków ich własnego życia. Źródłem i mocą trwania jest wierność Ewangelii, 
posłuszeństwo duchowi Chrystusa i otwarcie się na Ducha Świętego. Tam, gdzie 
wspólnoty są oddzielone, także tradycje się różnią; można spodziewać się, iż 
pojawią się także różnice w osądzie moralnym. Tam, gdzie istnieje aktualny 
podział wspólnoty, różnice te nie powinny być — choć jednak często są 
— mocniej wyartykułowane; sprawia to wrażenie, często mylne, że istnieje pewna 
zasadnicza niezgodność w sposobie rozumienia i podejścia.

34. Moralna zdolność rozpoznawania jest wymagającym zadaniem, zarówno 
dla wspólnoty, jak i dla indywidualnego chrześcijanina. Im bardziej złożona 
kwestia szczegółowa, tym większa przestrzeń dla niezgodności. Należy się 
spodziewać, iż chrześcijanie z różnych Kościołów zgodzą się co do kształtu 
chrześcijańskiego życia i podstawowych cnót i wartości chrześcijańskich. Ale 
należy się też spodziewać, że nie zgodzą się co do skutków stosowania zasad 
w praktyce, zwłaszcza jeśli chodzi o osąd moralny i poradę pasterską.

35. W niniejszym rozdziale staraliśmy się ukazać wspólne dziedzictwo 
anglikanów i rzymskokatolików. Jesteśmy przekonani, że elementy tego dziedzi
ctwa dostarczają podstaw do składania wspólnego świadectwa wobec świata. 
Jednakże od czasów Reformaq'i tradycje obu Kościołów rozdzieliły się i teraz 
istnieją różnice między nimi, które musimy uznać i stanąć wobec nich otwarcie 
i cierpliwie. Jeżeli ich nie uznamy, staną się zagrożeniem dla jakiegokolwiek 
zadania, które moglibyśmy podjąć wspólnie. Natomiast jeśli potraktujemy je 
szczerze i integralnie, ujrzymy je — jesteśmy o tym przekonani — na głębszym 
poziomie, ukazującym różne aspekty żywej całości.

IV. Rozejście się dróg

36. Przez niemalże piętnaście wieków Kościół na Zachodzie usiłował za
chować jedną, żywą tradycję wspólnoty w kulcie, wierze i praktyce. Jednakże 
w szesnastym wieku ta tkanina wspólnego doświadczenia została gwałtownie 
rozerwana. Ruchy dążące do reformy niemieściły się w jednym Kościele. Kościół



DIALOG ANGLIKAŃSKO-RZYM SKOKATOLICKI 81

Rzymskokatolicki oraz Kościoły Reformacji poszły różnymi drogami, przez co 
utracono owoce wspólnoty. Jeżeli chcemy dobrze zrozumieć istniejące różnice 
pomiędzy anglikanami i rzymskokatolikami w sprawach dotyczących moral
ności, należy je umieścić w kontekście zerwanej wspólnoty i różnych dziejów.

37. Jesteśmy przekonani, iż różnice te nie pochodzą z niezgodności co do 
pojmowania źródeł autorytetu moralnego czy podstawowych wartości moral
nych. Raczej wiążą się z uwydatnieniem różnych akcentów w różnych elemen
tach życia moralnego. Różnice pojawiły się szczególnie w sposobach 
kształtowania struktury autorytetu oraz jego sprawowania, a także formowania 
sądu moralnego. Jesteśmy przekonani, iż czynniki te przyczyniły się znacznie do 
powstania różnic w niektórych ważnych kwestiach moralnych. Oczywiście nie 
oddamy sprawiedliwości złożonym dziejom, które ukształtowały oba Kościoły 
i nie określimy ich indywidualnego etosu. Jednakże pragniemy skierować uwagę 
na dwa wątki w naszej historii, które mają szczególne znaczenie; są to: struktury 
zarządzania a głos ludzi świeckich oraz proces formacji moralnej a osąd 
indywidualny.

A. Struktury zarządzania a głos ludzi świeckich

38. W czasie Reformacji Kościół Anglii odrzucił zwierzchność papieską, 
zatwierdził Króla jako Najwyższego Zwierzchnika (por. Art. 37) i przyjął język 
angielski jako język liturgii (por. Art. 24). W ten sposób życie Kościoła, kultura 
narodu i prawo kraju zostały nierozerwalnie połączone. Ludzie świeccy otrzyma
li głos przez Parlament, który posiada istotny autorytet w sprawach Kościoła. 
Wraz z rozrastaniem się Kościoła anglikańskiego w świecie rozwinęły się 
sposoby synodalnego kierowania sprawami kościelnymi; świeccy, księża i bis
kupi mieli udział w autorytecie urzędu, biskupi otrzymali szczególny głos 
i odpowiedzialność za strzeżenie spraw doktryny i kultu.

39. W miarę jak Kościół anglikański rozrastał się, pojawiły się prowincje 
niezależne od Kościoła Anglii, każda ze swoją własną historią i tradyq'ą. Kultura 
angielska w coraz mniejszym stopniu była elementem łączącym, gdyż wzrastał 
wpływ innych kultur. Każda prowincja jest odpowiedzialna za organizację 
swojego własnego życia, ma niezależne prawodawstwo i władze sądownicze, 
chociaż każda z nich trwa we wspólnocie z Kościołem Anglii i z innymi 
prowincjami. Co dziesięć lat, od roku 1867, biskupi Kościła anglikańskiego 
spotykają się w Lambeth na zaproszenie Arcybiskupa Canterbury, któremu 
wciąż przypisują prymat honorowy. Postanowienia z tych konferencji cieszą się 
wysokim stopniem autorytetu, lecz nie stają się oficjalnym nauczaniem każdej 
prowincji, zanim te nie ratyfikują ich formalnie. W ostatnich czasach regularne 
spotkania prymasa Kościoła anglikańskiego oraz Anglikańskiej Rady Konsul
tacyjnej (Anglican Consultative Council), w których świeccy, księża i biskupi 
mają swoich przedstawicieli, umożliwiły poszerzone sprawowanie autorytetu. 
W przyszłości okaże się, czy istniejące czynniki jedności w Kościele anglikańskim 
umożliwią właściwe wypełnienie zadania, jakim jest zachowanie pełnej 
wspólnoty między prowincjami, gdy prowadzą one nauczanie moralności 
w gwałtownie zmieniającym się i naznaczonym głębokimi dylematami świecie.

40. Reformacja i jej następstwa miały również wpływ na urząd Kościoła 
rzymskokatolickiego. Władcy europejscy, którzy dochowali wierności Rzymo
wi, znaleźli się w trudnych i napiętych relacjach, zwłaszcza dlatego, że papiestwo
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sprawowało również władzę doczesną w niektórych dziedzinach. Kościół 
reagował zdecydowanie na wszelkie próby, podejmowane przez władze świeckie, 
przywłaszczenia sobie przywilejów, o których był przekonany, że należą do 
niego. Troska Kościoła o zachowanie swojej niezależności od państwa, łącznie 
z potrzebą potwierdzenia i wzmocnienia jedności w obliczu rozłamu, nadaje 
administracji papieskiej nowe znaczenie i określa kontekst uroczystych orzeczeń 
Soboru Watykańskiego I, który wyjaśnił, na czym polega powszechna jurysdyk
cja Biskupa Rzymu oraz jego nieomylność.

41. Po Vaticanum I, Kościół rzymskokatolicki wyjaśnił nauczycielską 
funkcję kolegium biskupów w łączności z ich głową — Biskupem Rzymu. 
Biskupi nie są tylko głównymi nauczycielami w swoich własnych diecezjach, ale 
również dzielą odpowiedzialność za nauczanie całego Kościoła. W rozumieniu 
rzymskokatolików, zarządzanie i nauczanie należą do przywilejów urzędu 
biskupiego. W ich doświadczeniu struktury autorytetu służą Kościołowi w utrzy
mywaniu podstawowej jedności nauczania w kwestiach moralnych.

42. Nastąpiła również znacząca zmiana w Kościele rzymskokatolickim co do 
uczestnictwa laikatu w określeniu sposobów wyrażania wiary Kościoła. Świeccy 
otrzymali nowe zadania w liturgii, katechezie i pracy pastoralnej oraz włączono 
ich, razem z kapłanami do różnorodnych struktur konsultacyjnych i doradczych 
na poziomie parafialnym, diecezjalnym i krajowym. Współpraca została roz
szerzona poprzez ich zaangażowanie w edukację teologiczną.

B. Proces formacji moralnej i osąd indywidualny

43. Po rozbiciu wspólnoty, anglikanie i rzymskokatolicy wciąż rozwijali 
wspólną tradyqę teologii moralnej i jej zastosowanie — poprzez kazuistykę 
— do szczegółowych problemów moralnych. Proces ten ma swe korzenie 
w Nowym Testamencie i pismach Ojców Kościoła. W późnym średniowieczu 
jednakże niektóre szeroko rozprzestrzenione poglądy filozoficzne odwróciły 
uwagę od nadzorującej funkcji wizji moralnej i skoncentrowały się na powin
nościach indywidualnej woli i zasadności poszczególnych aktów. Zamierzeniem 
było usilne poszukiwanie woli Bożej w skomplikowanych warunkach życia 
codziennego, co miało umożliwić uniknięcie niebezpieczeństwa, zarówno skru
pulatnego moralizmu, jak i minimalizowania wymagań Ewangelii.

44. Po Soborze Trydenckim przemiany w rzymskokatolickiej teologii moral
nej nie były jednak wolne od wspomnianego wyżej niebezpieczeństwa. W XVII 
wieku autorytet papieski cechował zarówno rygoryzm jak i laksyzm. Usiłowano 
ponownie wprowadzić wizję moralnego życia, w którym przestrzegane są 
wymogi Ewangelii, jednocześnie podkreślono wysoką cenę naśladowania Chrys
tusa oraz słabości egzystencji człowieka. W tym okresie oraz w czasach 
późniejszych traktowano teologię moralną i duchową jako dwie odrębne 
dziedziny; pierwsza starała się zajmować minimalnymi wymaganiami 
chrześcijańskiego posłuszeństwa. W drugiej połowie tego wieku Kościół Rzyms
kokatolicki zaświadczył o odnowieniu teologii moralnej, poprzez umieszczenie 
życia moralnego w szerokiej wizji życia w Duchu. Można zauważyć powrót do 
Pisma Świętego jako centralnego źródła intuicji moralnej. Dawniejsze dyskusje, 
opierające się na prawie naturalnym i cytujące Pismo święte jedynie dla 
potwierdzenia rozumowania, zostały włączone w bardziej personalistyczną wizję 
życia moralnego, które zakorzenione jest w powołaniu każdej osoby ludzkiej do
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uczestnictwa w życiu Boga. Położenie nacisku na wspólnotę osób doprowadziło 
do istotnych zmian nie tylko w nauczaniu Kościoła na temat relacji osobowych, 
lecz także w jego nauczaniu na temat ekonomicznych i społecznych implikacji 
dobra wspólnego.

45. Anglikańska tradycja teologii moralnej ulegała zmianom i jest różnorod
na. W XVII wieku teologowie anglikańscy, zarówno o przekonaniach katolic
kich, jak i purytańskich, przygotowali rozległe dzieło poświęcone „teologii 
praktycznej” . Sięgając do tradycji scholastycznej, nie rozdzielali życia moral
nego od duchowego i rozwijali tę tradycję w kontekście chrześcijańskiego 
powołania do osobistej świętości. Dało im to możliwość odrzucenia takiego 
podejścia do życia moralnego, które miało posmak laksyzmu moralnego. 
Ponadto nie dowierzali jakiejkolwiek kazuistyce, która poprzez szczegółowe 
analizy aktu moralnego mogła prowadzić do zniszczenia integralnego ducha 
autentycznej skruchy i nawrócenia. W późniejszych wiekach praktyka kazuistyki 
wyszła z użycia i zastąpiona została nauczaniem na temat „etyki 
chrześcijańskiej” . Celem tej dyscypliny było ustanowienie idealnego kształtu 
i wzoru życia chrześcijańskiego oraz przygotowanie chrześcijan do podej
mowania własnych decyzji co do najlepszych sposobów realizacji ideału w ich 
własnych warunkach. Wiek obecny zaświadcza o odnowie teologii moralnej 
wśród anglikanów, wspieranej wzrastającą potrzebą systematycznej refleksji na 
temat trudnych kwestii moralnych, wywołanych przez nowe technologie, 
ograniczoną ilość zasobów naturalnych oraz potrzeby środowiska naturalnego. 
W ostatnich czasach, w odpowiedzi na rozliczne apele w sprawie opracowania 
wskazań dotyczących moralności publicznej i społecznej, przedstawiciele or
ganizacji chrześcijańskich i inne osoby dobrej woli spotkali się, ażeby mając na 
uwadze wspólne dobro, przemyśleć te kwestie i zaproponować społeczeństwu 
możliwie najlepsze odpowiedzi.

46. Zarówno anglikanie jak i rzymskokatolicy posługiwali się różnorodnymi 
środkami, aby wzmocnić chrześcijańskie naśladowanie Chrystusa w wymiarze 
moralnym. Można do nich zaliczyć przepowiadanie, systematyczne używanie 
katechizmów oraz publiczne głoszenie przykazań. Reformacja i następstwa 
kontrreformacji skierowały Kościół Anglii i Kościół rzymskokatolicki w różne 
strony, jeśli chodzi o jedną kwestię mającą szczególne znaczenie. Położenie 
nacisku przez reformatorów na bezpośredni dostęp grzesznika do przeba
czającego i zbawczego Słowa Boga doprowadziło anglikanów do odrzucenia 
stwierdzenia, iż indywidualne wyznanie grzechów przed kapłanem jest koniecz
ne, chociaż wciąż utrzymywali, iż jest to uzdrawiający środek łaski i przyjęli 
możliwość jego stosowania w Księdze Wspólnej Modlitwy (the Book of 
Common Prayer) dla tych, którzy mają niespokojne i szczególnie wrażliwe 
sumienie. Wielu anglikanów wysoce sobie ceni praktykę indywidualnego 
wyznawania grzechów, inni zaś są szczerze przekonani, że nie jest ona dla nich 
pomocna ani konieczna. Wystarczające dla nich jest to, iż Słowo Boga, ukazane 
w Piśmie Świętym i zachowane dzięki Duchowi Świętemu, przemawia auto
rytatywnie do sumień, dając zarówno pewność przebaczenia, jak i praktyczne 
wskazówki. Zatem dla tych, którzy wyznają grzech indywidualnie przed 
kapłanem oraz dla tych, którzy tego nie czynią, powszechne wyznanie grzechów 
i absolucja udzielona przez kapłana pozostaje integralną częścią zwykłej liturgii 
anglikańskiej, posługiwaniem odpuszczania indywidualnych i wspólnych 
grzechów. Ponadto anglikanie zwracają się często do pastorów i spowiedników, 
świeckich i kapłanów, o poradę moralną i duchową.
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47. Kościół rzymskokatolicki nieustannie kładł nacisk na sakrament pokuty 
i obowiązek wyznawania grzechów indywidualnie przed kapłanem przez tych, 
którzy mają, świadomość powagi grzechu. Faktem jest, że odnowa indywidual
nego wyznania grzechów stała się największą troską Soboru Trydenckiego. Po 
Soborze Watykańskim II posługiwanie odpuszczania grzechów i uzdrawiania 
przyjęło nowe formy sakramentalnego pojednania, zarówno indywidualnego, 
jak i wspólnotowego. W ciągu wieków wyznawanie grzechów przed kapłanem 
było ważnym sposobem przekazywania kościelnego nauczania i ożywiania 
duchowego życia penitentów.

C. Sąd moralny a sprawowanie autorytetu

48. Refleksje na temat odmiennych dziejów naszych Kościołów pokazały, że 
ich wspólna troska o to, by posłusznie odpowiedzieć na Boże Słowo i umocnić 
wspólne dobro, przyniosła jednakże odmienne rozłożenie akcentów w sposobach 
umacniania chrześcijańskiej wolności i sprawowania chrześcijańskiego auto
rytetu. Obie wspólnoty uznają, że wolność i autorytet są w sposób istotny od 
siebie zależne i że funkcjonowanie autorytetu jest niezbędne dla ochrony 
i ożywienia wolności. Jednakże nie można zaprzeczyć, iż istnieje stała pokusa do 
takiego sprawowania autorytetu, który popada w autorytaryzm oraz do takiego 
doświadczenia wolności, która przeradza się w indywidualizm.

49. Każdy autorytet moralny ma swą podstawę w dobroci i woli Boga. Nasze 
Kościoły zgadzają się co do tej zasady i wypływających z niej implikacji. Ponadto 
oba Kościoły rozwinęły swoje własne struktury i instytucje umożliwiające posługę 
nauczania Kościoła, poprzez które rozpoznawana jest wola Boga oraz określane 
są jej implikacje dla wspólnego dobra. Jednakże Kościoły różnie określają 
sposoby, w których autorytet funkcjonuje najbardziej owocnie i służy najlepiej 
wspólnemu dobru. Anglikanie twierdzą, iż autorytet potrzebuje bardziej rozprzes
trzenienia niż centralizacji, że wspólnemu dobru służy się lepiej, pozwalając 
poszczególnym chrześcijanom na największą możliwą wolność w ramach 
właściwie ukształtowanego sądu moralnego i że właśnie dlatego oficjalna nauka na 
temat moralności powinna być — tak długo jak to możliwe — bardziej zalecająca 
niż nakazująca i wiążąca. Z drugiej strony rzymskokatolicy ze względu na wspólne 
dobro podkreślają potrzebę autorytetu centralnego, służącego zachowaniu jed
ności i sformułowaniu jasnego i wiążącego nauczania.

D. Odmienne uwydatnienia, wspólne perspektywy

50. W czasie rozmów uczyniliśmy dwa spostrzeżenia: po pierwsze, wiele 
założeń, z którymi przybyliśmy na spotkanie, dotyczących nauczania moralnego 
i teologii moralnej w innym Kościele, jest często pewnego rodzaju karykaturą; po 
drugie, różnice, które rzeczywiście między nami istnieją, ukazują się w nowym 
świetle, kiedy bierzemy pod uwagę ich źródła i kontekst.

51. Niektóre z tych różnic objawiają się na kształt karykatury. Na przykład nie 
jest prawdą, że anglikanie skupiają się jedynie na wolności, a rzymskokatolicy 
wyłącznie na prawie. Nie jest prawdą, że Kościół rzymskokatolicki ma z góry 
określone odpowiedzi na każdy problem moralny, a Kościół anglikański nie ma 
tych odpowiedzi w ogóle. Nie jest prawdą, że rzymskokatolicy zawsze zgadzają się 
w kwestiach moralnych, ani to, że anglikanie nie zgadzają się nigdy. Nie jest 
prawdą, że etyka anglikańska jest pragmatyczna i pozbawiona zasad, podczas gdy
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rzymskokatolicka teologia moralna jest pełna zasad, lecz abstrakcyjna. Nie jest 
prawdą, że rzymskokatolicy zawsze bardziej dbają o instytucje dając pierw
szeństwo dobru wspólnemu, natomiast anglikanie nie zważają na dobro wspólne 
dając pierwszeństwo dobru indywidualnemu. Nie jest prawdą, że rzymskokatolic
kie nauczanie moralne jest prawnicze, natomiast anglikańskie utylitarne. Karyka
tura, trzeba przyznać, nie jest nigdy całkowicie wymyślona, lecz jednak pozostaje 
karykaturą. Należy jednak miąć nadzieję, że jeżeli anglikanie i rzymskokatolicy 
potrafią modlić się, myśleć i działać wspólnie, to poprzez podkreślanie różnych 
aspektów życia moralnego mogą się uzupełniać i ubogacać wzajemnie.

52. Niemniej jednak różnice są i pozostaną. Zarówno anglikanie, jak 
i rzymskokatolicy są przyzwyczajeni do stosowania koncepcji prawa, ażeby 
nadać charakter i kształt wymaganiom moralności. Jednakże koncepcję tę 
można interpretować na wiele sposobów, co powoduje rzeczywiste i pozorne 
różnice pomiędzy obu tradycjami. Na przykład godną uwagi cechą rzymsko
katolickiej nauki na temat moralności jest położenie nacisku na absolutność 
niektórych wymagań prawa moralnego oraz istnienie pewnych zakazów, 
względem których nie ma wyjątków. W tym wypadku, to co jest zakazane 
w sposób istotny wprowadza nieporządek i dlatego jest obiektywnie złe. 
Z drugiej strony anglikanie, chociaż przyjmują te same ostateczne wartości, nie 
są przekonani, że prawa, tak jak je rozumiemy, muszą być koniecznie absolutne. 
W pewnych okolicznościach, stwierdzają oni, że byłoby rzeczą słuszną włączyć 
pastoralne i związane z kontekstem rozważania w sformułowanie prawa 
moralnego; związane jest to z tym, iż lepiej zachowuje się fundamentalne 
wartości moralne jeżeli prawo czasami uwzględnia pewne nieprzewidziane 
zjawiska natury i historii oraz zaburzenia w egzystencji ludzkiej. Nie wprowa
dzają oni zdecydowanego rozróżnienia, jak czynią to rzymskokatolicy, między 
prawem kanonicznym, zawierającym uwarunkowane i podyktowane roztrop
nością rozważania, a prawem moralnym, które w swoich zasadach jest absolutne 
i uniwersalne. Jednakże w obu Kościołach pojawiają się znaki odchodzenia od 
całkowitego zawierzenia koncepcji prawa jako głównej kategorii przekazywania 
nauki moralności. Jego miejsce zajmuje koncepcja „osób-we-wspólnocie” . 
Preferowana jest etyka dialogu (ethic of response) w miejsce etyki posłuszeństwa. 
Poprzez pragnienie udzielenia odpowiedzi na nowe prawo Chrystusa podkreśla 
się pierwszeństwo osób przed niepersonalistycznym systemem prawa, unikając 
w ten sposób zniekształcenia, jakim jest indywidualizm i utylitaryzm. Pełne 
znaczenie tego przesunięcia akcentów nie jest jeszcze jasne, a jego szczegółowe 
implikacje domagają się opracowania. Należy jednak podkreślić, że chociaż być 
może istnieją różnice w sposobach wyrażania prawa moralnego, to jednak obie 
nasze tradycje szanują sumienia osób, które działają w dobrej wierze.

53. Mamy nadzieję, że powiedzieliśmy wystarczająco dużo w niniejszym 
rozdziale aby wyjaśnić, jak głębsze rozumienie odrębnych dziejów pozwala lepiej 
ocenić rzeczywisty charakter dzielących nas różnic i przekonuje nas, że to właśnie 
ze względu na zerwanie wspólnoty powiększyły się niezgodności między nami. 
W ostatnich czasach można zauważyć coraz częstsze wzajemne ubogacanie się 
obu tradycji. Na przykład oba nasze Kościoły zapoczątkowały odnowę studiów 
biblijnych, historycznych i liturgicznych, oba też uczestniczą w ruchu ekumenicz
nym. Ńasze odmienne ścieżki znowu się do siebie zbliżają. Ponadto jesteśmy 
przekonani, że mamy taką samą wizję naśladowania Chrystusa i takie samo 
podejście do życia moralnego. Teraz odważymy się spojrzeć bezpośrednio na 
bolesne różnice, dotyczące szczegółowych kwestii moralnych.
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V. Zgodność i brak zgodności

54. Anglikanie i rzymskokatolicy wyrazili oficjalnie brak zgodności w dwóch 
kwestiach moralnych: małżeństwa osób rozwiedzionych (w czasie życia pierw
szego małżonka) oraz obiecujących metod regulowania poczęć. Są także inne 
kwestie dotyczące płciowości, w których anglikanie i rzymskokatolicy nie 
zgadzają się, zwłaszcza jeśli chodzi o aborcję oraz związki homoseksualne. 
Sprawy te omówimy krótko przy końcu tego rozdziału, natomiast teraz skupimy 
się na pierwszych dwóch kwestiach, ze względu na istotną naturę niezgodności.

A. Płciowość człowieka

55. Przed rozważeniem punktów, co do których nie jesteśmy zgodni, 
podkreślimy stopień naszej zgodności. Obie tradycje utrzymują, za Pismem 
Świętym, że płciowość człowieka jest częścią aktu stwórczego Boga, którego 
efekt został określony jako dobry (por. Rdz 1,27; 24; Rt 4; Pnp; Ef 5,21 — 32, etc). 
Płciowe rozróżnienie w jednej naturze człowieka nadaje cielesny wyraz po
wołaniu dzieci Bożych do osobowej wspólnoty. Płciowość człowieka obejmuje 
całą gamę cielesnych, uczuciowych, duchowych i poruszających wyobraźnię 
doświadczeń. Wkracza ona w najgłębszy wymiar osobowy i relaq'e, zarówno 
indywidualne jak i społeczne, a także określa podstawowy wzór porozumiewania 
się między ludźmi. Jest ukierunkowana na dar z siebie i stworzenie życia.

56. Doświadczenie seksualne, oderwane od wizji pełnego człowieczeństwa, 
do którego Bóg nas wzywa, jest wieloznaczne. Może być ono w takiej samej 
mierze niszczące, jak i jednoczące, w takiej samej mierze destrukcyjne jak 
twórcze. Chrześcijanie zawsze byli tego świadomi (por. Mt 5,28). Z tego względu 
uznawali potrzebę włączenia płciowości do zalecanego modelu życia, umac
niającego osobowe relacje duchowe, zarówno z innymi osobami, jak i z Bogiem. 
Taka integracja wymaga zachowania cnoty czystości, jak ją  tradycyjnie zwano, 
cnoty zakorzenionej w duchowym wymiarze cielesnego istnienia (por. 1 Tes 4, 
1 -8 ; Gal 5,23; 1 Kor 6,9,12-20).

57. Obie tradycje w podobny sposób rozumieją czystość, która pociąga za 
sobą ukierunkowanie popędu seksualnego albo ku małżeństwu albo ku życiu 
w celibacie. Czystość nie oznacza stłumienia instynktów seksualnych i energii, 
lecz ich włączenie do modelu związku, w którym osoby ludzkie mogą odnaleźć 
prawdziwe szczęście, spełnienie i zbawienie. Anglikanie i rzymskokatolicy są 
zgodni, że nowe życie w Chrystusie wymaga radykalnego zerwania z grzechem 
seksualnego egocentryzmu, który nieuchronnie prowadzi do dezintegracji na 
poziomie indywidualnym i społecznym. Nowy Testament wyraźnie zaświadcza, 
że właściwe uporządkowanie i używanie energii seksualnej jest istotnym 
aspektem życia w Chrystusie (por. Mk 10,9; J 8,11; 1 Kor 7; 1P 3,1 — 7; Hbr 13,4). 
Zaświadcza o tym również wspólna tradycja chrześcijańska, włączając nawet 
czasy, gdy nasze Kościoły rozeszły się.

58. Istoty ludzkie, zarówno mężczyźni jak i kobiety, rozkwitają jako osoby 
we wspólnocie. Osobowe relacje mają zarówno społeczny, jak i indywidualny 
wymiar. Relacje seksualne nie należą do wyjątków. Wiążą się z kwestiami 
ubóstwa i sprawiedliwości, równości i godności kobiet i mężczwn oraz troski 
o dzieci. Obie tradycje postrzegają płciowość człowieka w kontekście dobra 
wspólnego oraz widzą małżeństwo i życie rodzinne jako instytucje, które Bóg
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ustanowił dla dobra i szczęścia człowieka. To właśnie w przymierzu, zawartym 
między małżonkiem i żoną, fizyczny wyraz płciowości znajduje prawdziwe 
spełnienie (por. Rd 2,18—25), a w prokreacji i wychowywaniu dzieci dwie osoby 
wspólnie uczestniczą w życiodajnej hojności Boga (por. Rdz 1,27 — 29).

B. Małżeństwo i rodzina

59. Żadna z dwóch tradycji nie uważa małżeństwa za wynalazek człowieka. 
Przeciwnie, obie są przekonane, iż Bóg wpisał małżeństwo w naturę ludzką oraz 
że jest ono źródłem wspólnoty, społecznego porządku i stabilności. Instytucja 
małżeństwa znalazła różny wyraz w różnych kulturach i w różnych czasach. 
W obecnych czasach, na przykład, stajemy się coraz bardziej świadomi, że 
niektóre formy, dalekie są od zachowania godności osób, wzmacniają raczej 
ucisk i podporządkowanie, zwłaszcza kobiet. Jednakże, pomimo wypaczeń, 
które dotknęły małżeństwo, obie tradycje wciąż rozpoznają i widzą 
w małżeństwie wzór i znaczenie nadane przez Boga.

60. Małżeństwo umożliwia wypełnienie powinności. Zarówno integralność 
osoby, jak i świadectwo społeczne wymagają zobowiązania wyłączności, 
trwającego całe życie; „dobra” , które istnieją w małżeństwie, obejmują wza
jemną miłość męża i żony, prokreację i wychowywanie dzieci. Jeżeli kwestie te są 
lekceważone, można się spodziewać zniszczenia życia rodzinnego, co pociąga za 
sobą wielki ciężar cierpienia i dezintegrację społeczną. Słowo „powinność” 
jednakże nie jest adekwatne do wyrażenia głębokiego osobowego wezwania, 
zawartego w chrześcijańskim rozumieniu małżeństwa. Obie tradycje mówią
0 małżeństwie jako o powołaniu: jako o „powołaniu do świętości” (Lambeth 
1968, rezolucja nr 22), jako włączającym „integralną wizję... powołania” 
(Familiaris Consortio, 32). Kiedy Bóg wzywa kobiety i mężczyzn do stanu 
małżeńskiego i wspiera ich w tym stanie, miłość Boga do nich jest stwórcza, 
zbawiająca i uświęcająca (Lambeth, ibid.)

61. Wzajemny pakt, czy przymierze, zawarte pomiędzy małżonkami (Gau
dium et Spes, 47 — 52 oraz Raport Końcowy na temat teologii małżeństwa i jej 
zastosowanie do małżeństw mieszanych, 1975, 21) stanowi znak płodnej miłości 
samego Boga (por. Oz 2,19—21). Przymierze miłości między ludźmi wykracza ku 
przymierzu miłości i wierności Boga i Jego pragnieniu, by małżeństwo stało się 
środkiem powszechnego błogosławieństwa i łaski. Małżeństwo w porządku 
stworzenia, jest zarówno znakiem, jak i rzeczywistością wiernej miłości Boga
1 z tego względu ma ono w sposób naturalny wymiar sakramentalny. O ile kieruje 
się ono ku zbawczej miłości Boga, znajdującej wcielenie w miłości Chrystusa do 
Kościoła (por. Ef 5,25), o tyle jest otwarte na wciąż głębszą sakramentalność 
w życiu i wspólnocie Ciała samego Chrystusa.

62. Jesteśmy przekonani, że tradycje nasze zgadzają się w tym, co powiedzie
liśmy do tej pory. Jednakże niezbędna jest dalsza dyskusja na temat sposobów 
interpretaq'i sakramentalności małżeństwa. Tradycja rzymskokatolicka, a wraz 
z nią cała tradycja Zachodu, oficjalnie rozpoczęta na Soborze Florenckim w 1439 
roku stwierdza, że małżeństwo chrześcijańskie jest sakramentem w porządku 
zbawienia, naturalnym znakiem przymierza między ludźmi, ustanowionym 
przez Chrystusa, ażeby stało się znakiem nieodwołalnego przymierza pomiędzy 
nim, a jego Kościołem. To co było sakramentalne w porządku stworzenia staje 
się sakramentem Kościoła w porządku zbawienia. Uroczyście zawarte
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małżeństwo pomiędzy ochrzczonymi osobami jest skutecznym znakiem zba
wiającej łaski. Anglikanie, chociaż stwierdzają szczególne znaczenie małżeństwa 
w Ciele Chrystusa, kładą jednak nacisk na sakramentalność małżeństwa, która 
przekracza granice Kościoła. Przez wiele lat w Anglii po Reformacji małżeństwa 
mogły być zawierane jedynie w Kościele. Kiedy stały się możliwe małżeństwa 
cywilne, anglikanie także uznali takie małżeństwa za sakramentalne 
i pobłogosławione przez Boga, gdyż stan małżeński sam w sobie został uświęcony 
przez Chrystusa w czasie jego obecności na weselu w Kanie Galilejskiej (por. 
BCP Wprowadzenie do Uroczystości Zawarcia Świętego Małżeństwa, 1662). 
Z rozważań tych wynikałoby, że anglikanie dążą do podkreślenia szerokości 
działania łaski Boga w stworzeniu, natomiast rzymskokatolicy dążą do pod
kreślenia głębokości działania łaski Boga w Chrystusie. To odmienne rozłożenie 
akcentów należy widzieć jako dopełniające się. Idealnie rzecz ujmując — należą 
do siebie. Jednakże są one powodem różnego określania warunków, w których 
spełniona jest sakramentalność małżeństwa.

63. Wizja małżeństwa jako owocnego, trwającego całe życie przymierza, 
pełnego łaski Boga, nie zawsze realizuje się w rzeczywistym żydu. Zniszczenie 
małżeństwa przez słabość, egoizm i grzech staje się powodem cierpienia, rozpaczy 
i tragedii, nie tylko dla pary małżeńskiej, której bezpośrednio dotyczą trudności 
czy rozejście się, lecz także dla ich dzieci, dalszej rodziny i społeczeństwa. Stając 
wobec takiej sytuacji Kościół stara się udzielać łaski i prowadzić do Chrystusa. 
Zarówno anglikanie jak i rzymskokatolicy usiłują działać w posłuszeństwie 
nauczania Chrystusa. Jednakże wraz z rozejściem się wspólnot praktyka i teologia 
pastoralna stały się odmienne. Ażeby wyjaśnić znaczenie różnic i rozbieżności 
podejmiemy teraz dwie kwestie, co do których formalnie stwierdzono niezgod
ność, a mianowicie co do małżeństwa po rozwodzie i antykoncepcji.

C. Małżeństwo po rozwodzie

64. Przed zerwaniem wspólnoty w XVI wieku, Kościół na Zachodzie 
wyprowadzał doktrynę o nierozerwalności małżeństwa z nauki Jezusa na temat 
małżeństwa. Oficjalne nauczanie Kościoła zawierało dwa stwierdzenia: nie tylko 
głoszono, iż więź małżeńska nie powinna być rozerwana, lecz także nie może być 
rozerwana. W czasie Reformacji reformatorzy protestanccy, zamieszkali na 
kontynencie, interpretowali naukę Jezusa (por. Mt 5,32; 19,9) różnie i utrzymy
wali, że rozwód jest dopuszczalny ze względu na cudzołóstwo bądź odejście. 
Sobór Trydencki zaś potwierdził naukę o tym, że więź małżeńska nie może być 
rozerwana, nawet ze względu na cudzołóstwo, a także o tym, że żaden 
z partnerów, nawet ten niewinny, nie może zawrzeć drugiego małżeństwa 
w czasie życia poprzedniego partnera.

a. Kościół anglikański
65. Rozwój charakterystycznej dla anglikanizmu nauki o małżeństwie należy 

rozumieć jedynie w kontekście rozwoju odmiennego sądownictwa cywilnego. 
Jest to prawdą zarówno w odniesieniu do Kościoła Anglii, jak i prowincji 
anglikańskich. W czasie Reformacji Kościół Anglii nie wypracował żadnych 
oficjalnych postanowień na temat małżeństwa i rozwodu. Nigdy też nie 
zaakceptował nauki reformatorów z kontynentu, pomimo prób jej wprowadze
nia, lecz trzymał się dawnej wiary i praktyki. Nowe wydania Prawa Kanonicz
nego w 1597 roku i w 1604 roku nie wprowadzały żadnych zmian w nauce czy 
teologii, chociaż w wiekach następnych teologiczne opinie zaczęły się różnić,
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także praktyka nie była całkowicie jednolita. Do połowy XIX wieku rozwód
— i konsekwentnie możliwość ponownego zawarcia małżeństwa — był osiągalny 
tylko dla niewielu bogatych i wpływowych osób, co zapewniała Uchwała 
Parlamentu. W 1857 roku, kiedy sprawy małżeńskie zostały przeniesione 
z sądownictwa kościelnego do cywilnego, zalegalizowano rozwód na podstawie 
cudzołóstwa. Chociaż księżom dano prawo do nieudzielania ślubu osobom 
rozwiedzionym, gdy jeden z partnerów jeszcze żyje, to jednak Kościół Anglii jako 
cały zaakceptował de facto nowy stan rzeczy: pojawiły się małżeństwa po 
rozwodzie, lecz Kościół nie dał formalnej oficjalnej zgody na ich zawieranie.

66. W miarę jak anglikańskie prowincje rozpoczynały swoją działalność poza 
Anglią, każda musiała sformułować swoją własną teologię pastoralną na temat 
małżeństwa w świetle lokalnego prawa cywilnego i zwyczaju zawierania 
małżeństw. Podejmując próby wzmocnienia wspólnych działań między prowinc
jami, Konferencja w Lambeth w 1888 potwierdziła, że trwanie przymierza 
małżeńskiego obejmuje całe życie; uznała jednocześnie, że niektóre małżeństwa, 
rozwiązane przez państwo, rzeczywiście przestały istnieć. Pozostało pytaniem 
otwartym, czy niewinny małżonek może zawrzeć powtórne małżeństwo. Od tego 
czasu opinie teologiczne zaczęły się różnić. Niekiedy anglikanie utrzymywali 
tradycyjny pogląd o nierozerwalności małżeństwa. Inni stwierdzili, że skoro 
relacje małżeńskie zostały zerwane i nie ma możliwości ich odtworzenia, 
małżeństwo jest jak gdyby umarłe, złożone śluby przestały obowiązywać, a więź 
została zerwana. Konferencja w Lambeth w 1978 roku jeszcze raz potwierdziła 
„pierwszorzędną zasadę” związku trwającego całe życie oraz odpowiedzialność 
za tych, dla których żadna droga absolutnie zgodna z pierwszorzędną zasadą 
małżeństwa, jako związku obejmującego cale życie, nie jest możliwa. Późniejsza 
praktyka była różnorodna. Różne prowincje Kościoła anglikańskiego wy
pracowały różne nauki na temat małżeństwa. Wśród niektórych znajduje się 
pozwolenie — na rozważnie określonych podstawach pastoralnych — by 
małżeństwo po rozwodzie zostało zawarte w Kościele, chociaż i w tych 
przypadkach praktyka jest różna, jeśli chodzi o sprecyzowanie form liturgicz
nych przy zawarciu ponownego związku. W licznych przypadkach w zamian 
proponuje się pó ceremonii cywilnej liturgię modlitwy i poświęcenia. Praktyczna 
decyzja leży w gestii biskupa i jego doradców.

b. Kościół rzymskokatolicki
67. W okresie, który nastąpił po zerwaniu wspólnoty, Kościół rzymsko

katolicki wciąż podtrzymywał doktrynę o nierozerwalności i ponownie ją 
potwierdził w czasie Soboru Trydenckiego. Jednocześnie rozwijał całościowy 
system prawodawstwa i teologii, które wychodziły naprzeciw różnym prak
tykom, potrzebom pastoralnym i dostarczały podpory dla tych, których wierze 
zagrażały niszczące relacje w małżeństwie.

68. Czyni się rozróżnienie pomiędzy małżeństwem, które jest sakramentem
— partnerzy są ochrzczeni — oraz małżeństwem, które nie jest sakramentem 
(„naturalne” małżeństwa) — jeden partner lub oboje nie są ochrzczeni. W nauce 
rzymskokatolickiej obie formy małżeństwa są w zasadzie nierozerwalne. 
Małżeństwa sakramentalnego, które zostało skonsumowane, nie można roz
wiązać żadną mocą przynależną władzy cywilnej czy kościelnej. Natomiast 
małżeństwo, które nie zostało skonsumowane, może być rozwiązane. Z drugiej 
strony przyjmuje się, że małżeństwa niesakramentalne, skonsumowane bądź nie, 
mogą być w niektórych przypadkach rozwiązane.
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69. Dzieje tych spraw są długie i złożone. W pierwszym Liście do Koryntian 
św. Paweł mówi o parze małżeńskiej, gdzie jedna ze stron jest wierząca, a druga 
niewierząca. Jeżeli strona niewierząca nie zechce zostać z wierzącą, wówczas
— stwierdza on — w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo 
związani (por. 1 K or 7,15; także 12—15). Interpretowano to później w Prawie 
Kanonicznym w ten sposób, że partner, który stał się chrześcijaninem, może 
opuścić niewierzącego małżonka, który nie wykazuje pragnienia kontynuowania 
życia małżeńskiego „w pokoju " i zawrzeć związek małżeński ponownie. Jest kilka 
odniesień do „tekstu pawiowego” w pismach wczesnych Ojców Kościoła, którzy 
zajmują się kwestią rozwiązywalności małżeństwa. „Tekst pawiowy” stał się 
częścią prawodawstwa kościelnego w 1199 roku, lecz w pełni wyjaśniono go 
w Kodeksie Prawa Kanonicznego w 1917 roku. Jest ciągle częścią praktyki 
rzymskokatolickiej (por. KPK, kan 1143).

70. Funkgonowanie „przywileju pawiowego” nie jest jedynym powodem 
umożliwiającym rozwiązanie małżeństwa. W czasie misyjnej działalności Kościoła 
inne sytuacje skłoniły do podobnego działania. Od 1537 roku papieże używali swojej 
władzy do rozwiązywania naturalnych małżeństw mieszkańców Afryki oraz Indian, 
którzy wyrazili pragnienie nawrócenia się na wiarę katolicką. W 1917 roku praktyka 
ta „na korzyść wiary” (czasami zwana „przywilejem pawiowym”) została po
szerzona na inne części świata i stosowana w podobnych sytuacjach. „Przywilej 
wiary” jest ciągle dzisiaj uznawany i w pewnych warunkach — na zasadzie wyjątku
— Stolica Apostolska może rozwiązać niesakramentalne małżeństwo.

71. Inne elementy rzymskokatolickiej doktryny i praktyki zostały określone 
w związku ze szczegółowymi problemami praktycznymi. Na przykład, problemem 
były potajemne małżeństwa — ważne, choć ważność ich nie była sprawdzona
— które skłoniły Sobór Trydencki do promulgacji dekretu Tametsi (1563). 
Formułuje on wymaganie, by małżeństwa były zawierane przed ordynariuszem 
bądź proboszczem (lub wobec kapłana czy diakona, delegowanego przez jednego 
z nich) oraz w obecności dwóch lub trzech świadków. Z pewnymi zmianami ta 
„forma” jest wciąż wiążąca i zaniechanie jej przestrzegania, bez należnej dyspensy 
sprawia, że małżeństwo jest nieważne i niebyłe (por. KPK, kan. 1108). Partner 
w takim związku — według Prawa Kanonicznego — nie jest związany węzłem 
małżeńskim i może zawrzeć ważne małżeństwo. W przypadku planowanego 
małżeństwa pomiędzy rzymskokatolikiem a osobą, która nie jest rzymsko- 
katolikiem, Kościoł często udziela dzisiaj dyspensy od „formy”, ze względu na 
poszanowanie przekonań, sumienia i więzi rodzinnych zainteresowanej osoby.

72. Inna zmiana w prawodawstwie rzymskokatolickim dotyczy praktyki 
stwierdzenia nieważności, to jest stwierdzenia faktu, że prawdziwe małżeństwo 
nigdy nie istniało. Związek małżeński wymaga całkowitej i dobrowolnej zgody. 
Jeżeli tego brakuje, nie może być żadnego małżeństwa. Zawsze uznawano, że nie 
może być małżeństwa, jeżeli którakolwiek z osób jest zmuszona do jego 
zawarcia. Najnowsze rozważania skupiają się na wskazywaniu głębszego 
wymiaru zgody małżeńskiej. Obecnie stwierdza się, iż mogą istnieć poważne, 
zarówno psychologiczne, jak i fizyczne braki. Jeżeli da się wykazać, że takie braki 
istnieją — mimo że słowna zgoda została wypowiedziana — można stwierdzić, 
zgodnie z nauką rzymskokatolicką, że w ogóle nie było małżeństwa (por. KPK, 
kan. 1095). Poważny brak jest również wówczas, gdy w czasie wypowiadania 
zgody istnieje świadome odrzucenie samego małżeństwa lub pewnych elementów 
istotnych dla małżeństwa (por. KPK, kan. 1056, 1101, §2).
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c. Dzisiejsza sytuacja

73. Istnieją różnice w teologii i praktyce pastoralnej pomiędzy anglikanami 
i rzymskokatolikami. Niektóre elementy w naszych tradycjach są wynikiem 
reakcji na zmienne warunki historyczne: na przykład żądanie „formy” przez 
Kościół rzymskokatolicki dla ważności małżeństwa. Jednakże inne elementy 
mają głębsze korzenie. Kiedy badamy występujące między nami różnice, właśnie 
w ich stronę musimy skierować uwagę. Jednakże przedtem należy zauważyć, że 
oba Kościoły postanawiają w przypadku separacji małżeńskiej nie wyłączać 
zainteresowanych osób z eucharystii, nawet po rozwodzie cywilnym.

74. Zgodnie z tradyq'ą zachodnią, anglikanie i rzymskokatolicy są przekona
ni, że małżeństwa udzielają sobie wzajemnie mężczyzna i kobieta: związek ten 
urzeczywistnia się przez złożenie uroczystego ślubu i obietnicy wzajemnej 
wierności, trwającej całe życie. Anglikanie i rzymskokatolicy uznają ten ślub za 
uroczysty i wiążący. Zarówno anglikanie, jak i rzymskokatolicy wierzą, że 
małżeństwo ukazuje miłość Chrystusa, który zawarł nieodwołalne przymierze ze 
swoim Kościołem; dlatego właśnie małżeństwo jest w zasadzie nierozwiązywal
ne. Rzymskokatolicy idą dalej stwierdzając, iż niezniszczalna więź między 
Chrystusem a jego Kościołem, odzwierciedlona w związku dwóch ochrzczonych 
osób, wzmacnia więź małżeńską pomiędzy mężem i żoną, czyniąc ją absolutnie 
niezniszczalną, z wyjątkem śmierci. Niektóre małżeństwa mogą być rozwiązane 
w wyjątkowych okolicznościach. Anglikanie nie dokonują absolutnego 
rozróżnienia pomiędzy małżeństwem osób ochrzczonych a innymi małżeń
stwami, traktując wszystkie małżeństwa jako w pewnym sensie sakramentalne. 
Niektórzy anglikanie utrzymują, że wszystkie małżeństwa są właśnie dlatego 
nierozerwalne. Inni natomiast, chociaż stwierdzają, iż wszystkie małżeństwa są 
rzeczywiście sakramentalne i w zasadzie nierozerwalne, to jednak nie są 
przekonani, że więź małżeńska, nawet w przypadku małżeństwa osób ochrzczo
nych, nie może być nigdy faktycznie rozwiązana.

75. Rzymskokatolicka nauka o nieodwracalności przymierza, gdy 
małżeństwo sakramentalne zostanie skonsumowane, jest zakorzeniona w rozu
mieniu sakramentalności, jak to zostało wyżej wspomniane. Określenie mocnych 
dla sakramentalności podstaw prawnych tłumaczy się tym, iż stanowią one 
najlepszą ochronę dla instytuqi małżeństwa i w ten sposób najlepiej służą dobru 
wspólnoty, co przyczynia się do prawdziwego dobra zainteresowanych osób. 
Tak więc nauka i prawo rzymskokatolickie stwierdzają nierozerwalność przy
mierza małżeńskiego nawet wówczas, gdy relacje miłości i zawierzenia między 
ludźmi przestały istnieć i nie ma praktycznie żadnych możliwości, by je 
przywrócić. Anglikanie, chociaż równie dużą wagę przywiązują do sakramental
ności małżeństwa i dobra wspólnoty, niekoniecznie rozumieją je w ten sam 
sposób. Niektórzy anglikanie zajmują się bliżej właściwym kształtem relacji 
pomiędzy mężem i żoną. Gdzie relacja wzajemnej miłości i zaufania w sposób 
oczywisty przestała istnieć i gdzie nie ma praktycznie żadnej możliwości ich 
odtworzenia, więź małżeńska również przestała istnieć. Kiedy to, co się 
wydarzyło w przeszłości zostanie wybaczone a rany zagojone, można zawrzeć 
nowe przymierze i zawiązać nową więź małżeńską.

76. Nasze refleksje skupiły się na kwestii o dużym znaczeniu. Jak właściwie 
określić równowagę pomiędzy troską o osobę a troską o instytucję? Odpowiedź 
można znaleźć w kontekście teologii wspólnoty i rozumienia wspólnego dobra.
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Ze względów, które już wyjaśniono, w Kościele rzymskokatolickim instytucja 
małżeństwa cieszy się przychylnością prawa. Małżeństwa są traktowane jako 
ważne, zanim przeciwne stanowisko nie zostanie jasno udowodnione. Od 
Vaticanum II w nowy sposób określono relacje między prawem i szczęściem 
indywidualnej osoby, lecz napięcie wciąż istnieje. Podobne napięcie odczuwają 
anglikanie, chociaż w praktyce pastoralnej czasami skłaniają się do tego, by dać 
pierwszeństwo szczęściu indywidualnej osoby przed wymaganiami, jakie 
stawia instytucja. Historia pokazuje, jak trudno jest osiągnąć właściwą 
równowagę.

77. Nasze wspólne refleksje uświadomiły nam, że anglikanie i rzymsko- 
katolicy są zgodni w zobowiązaniu do słuchania nauki Chrystusa na temat 
małżeństwa; zgodni co do rozumienia natury i znaczenia małżeństwa; zgodni 
w potrzebie docierania do tych, którzy cierpią z powodu nieudanego 
małżeństwa. Jesteśmy zgodni, że małżeństwo jest sakramentem, chociaż nie 
w pełni zgadzamy się, w jaki sposób jest ono tym sakramentem; to właśnie 
wpływa na kształt teologii sakramentalnej. Zatem rzymskokatolicy rozpoznają 
szczególny rodzaj sakramentalności w małżeństwie pomiędzy osobami ochrzczo
nymi, a nie widzą go w innych małżeństwach. Anglikanie zaś dostrzegają 
sakramentalność we wszystkich ważnych małżeństwach. Na poziomie prawa 
i działania, praktyka rzymskokatolicka i anglikańska nie są wolne od rzeczywis
tych i pozornych nieprawidłowości czy niejasności. Istnieją pomiędzy nami 
różnice, dotyczące małżeństwa po rozwodzie; oddzielenie tych różnic od 
kontekstu daleko posuniętej zgodności i obwarowanie ich nieprzekraczalnymi 
granicami byłoby poważną i przykrą pomyłką w przedstawianiu autentycznej 
sytuacji.

D. Antykoncepcja

78. Obie nasze tradycje zgadzają się, że prokreacja jest jednym spośród 
zamierzonych przez Boga „dóbr” instytucji małżeństwa. Dlatego też rozmyślana 
decyzja, bez usprawiedliwionego powodu, wyłączenia prokreacji z małżeństwa 
jest odrzuceniem tego dobra i sprzeciwia się naturze samego małżeństwa. Co do 
tego również się zgadzamy. Podobnie jesteśmy zgodni w odrzuceni tego, co bywa 
nazywane „antykoncepcyjną mentalnością” , czyli egoistycznym uprzywilejowa
niem natychmiastowej satysfakcji w zamian za bardziej wymagające dobro 
posiadania rodziny.

79. Także anglikanie i rzymskokatolicy zgadzają się, że Bóg wzywa pary 
małżeńskie do „odpowiedzialnego rodzicielstwa” . Odnosi się to do szeregu 
spraw moralnych, począwszy od decyzji akceptacji rodzicielstwa, poprzez 
wychowanie, edukację i ukierunkowanie dzieci. Decyzje dotyczące wielkości 
rodziny wywołują wiele problemów zarówno u anglikanów jak i rzymsko- 
katolików. Wiążą się z tym problemy dotyczące zaludnienia, ubóstwa, środowis
ka naturalnego i społecznego, jak również mogą się pojawić bardziej bez
pośrednie osobiste problemy dotyczące zasobów materialnych, fizycznych 
i psychologicznych pary małżeńskiej. Istnieją sytuacje, w których para 
małżeńska byłaby moralnie usprawiedliwiona, gdyby unikała zrodzenia dzieci. 
Rzeczywiście istnieją pewne okoliczności, w których posiadane dzieci byłoby 
moralnie nieodpowiedzialne. Co do tego oba Kościoły są także zgodne. Nie 
zgadzamy się co do metod, dzięki którym tę odpowiedzialność można sprawo
wać.
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80. Niezgodność można przedstawić w sposób następujący. Anglikanie 
uważają, że dobro prokreacji ma być normą rządzącą całością małżeńskich relaq'i. 
Natomiast nauka rzymskokatolicka głosi, że każdy akt seksualny powinien być 
otwarty na prokreację (por. Humanae Vitae, 11). Ta różnica w rozumieniu 
otrzymała oficjalną wykładnię w 1930 roku. Przedtem oba Kościoły zwykle 
doradzały abstynenqę parom małżeńskim, które miały usprawiedliwione powody, 
by unikać poczęcia. Konferenqa anglikańskich biskupów w Lambeth stwierdza 
w 1930 roku, że tam, gdzie istnieje jasno odczuwalny obowiązek ograniczania czy 
unikania rodzicielstwa i gdzie jest moralnie usprawiedliwiony powód, by unikać 
całkowitej abstynencji... można zastosować inne metody. Encyklika papieża Piusa 
XI (Casti Connubii, 1930), pomyślana między innymi jako odpowiedź na 
postanowienia z Lambeth, przyniosła odnowienie tradycyjnego stanowiska 
rzymskokatolickiego. W 1968 roku nauka została dalej rozwinięta i wyjaśniona 
w encyklice papieża Pawła VI Humanae Vitae. Była ona przedmiotem zdecydowa
nej krytyki ze strony Konferencji w Lambeth w końcu tego samego roku. 
Stanowisko rzymskokatolickie co jakiś czas potwierdzano, na przykład w Familia
ris consortio 1981, w Katechizmie Kościoła Katolickiego, 1992. Nauka ta należy do 
zwykłego nauczania Magisterium, odwołującego się do religijnego potwierdzenia.

81. Kwestią nie cierpiącą zwłoki w tej dyskusji wydaje się być sprawa moralnej 
integralności małżeńskiego aktu seksualnego. Obie tradycje są zgodne, że w grę 
tutaj wchodzą dwa podstawowe „dobra” małżeństwa, pełna miłości więź i pro- 
kreacja. Zachowanie moralnej integralności wymaga, aby zarówno mąż, jak i żona 
szanowali te dobra. Dla anglikanów wystarczające jest, aby szacunek określał 
całościowe relaqe małżeńskie; podczas gdy dla rzymskokatolików musi on 
charakteryzować każdy akt seksualny. Anglikanie uważają, że zasadą moralną ma 
być to, że prokreaqi nie można samowolnie wykluczać z trwałych relacji; 
natomiast rzymskokatolicy utrzymują, że istnieje nierozerwalny związek, zamie
rzony przez Boga, pomiędzy dwoma „dobrami” małżeństwa a odpowiednimi 
znaczeniami stosunku małżeńskiego oraz że właśnie dlatego nie można ich 
oddzielać w żadnym bezpośrednim i umyślnym akcie (por. Humanae Vitae, 12).

82. Nauka rzymskokatolicka nie jest prostym autorytatywnym stanowis
kiem na temat natury integralności aktu małżeńskiego. Należy wziąć pod uwagę 
całą naukę na temat ludzkiej miłości i płciowości, przekazaną i rozwiniętą 
w Humanae Vitae, kiedy rozważamy rzymskokatolickie stanowisko w tych 
kwestiach. Definicja integralności łączy się z rozważaniami na temat sposobu 
rozumienia osoby ludzkiej, znaczenia miłości małżeńskiej, wyjątkowej godności 
aktu, który może zrodzić nowe życie, relacji pomiędzy płodnością człowieka 
a stwórczością Boga, szczególnego powołania pary małżeńskiej oraz wymagania 
zachowania cnoty małżeńskiej czystości. Anglikanie uznają wszystkie powyższe 
punkty rozważań za ważne dla określenia integralności relacji i aktu 
małżeńskiego. Tak więc podzielają oni ten sam zakres moralnych i teologicznych 
rozważań. Jednakże nie akceptują argumentów, które na ich podstawie for
mułują rzymskokatolicy, ani wniosków, które z nich wyciągają odnośnie do 
moralności i antykoncepcji.

F. Inne kwestie

83. W niniejszym rozdziale stwierdziliśmy, że niezgodności między nami 
w sprawach dotyczących małżeństwa, prokreaq'i i antykoncepqi — sprawy, co 
do których nasze Kościoły wypowiedziały się oficjalnie, lecz w odmienny sposób
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— są raczej na poziomie wyciąganych wniosków niż fundamentalnych 
wartości. Jednakże, jak zauważyliśmy wcześniej, są inne ważne sprawy 
dotyczące płciowości, co do których nie stwierdzono oficjalnie niezgodności 
między obydwoma Kościołami, lecz niezgodności te rzeczywiście istnieją. 
Chociaż anglikanie i rzymskokatolicy często mają wspólne przekonanie 
i wspólnie składają świadectwo w sprawach pokoju i sprawiedliwości 
społecznej, to jednak — jak już powiedziano — ich nauczanie jest nie do 
pogodzenia w takich sprawach, jak  aborcja i homoseksualność. Co więcej, są 
inne trudne i potencjalnie dzielące w niedalekiej przyszłości kwestie, jak  na 
przykład osiągnięcia techniczne, dostarczające nieprzewidywalnej wręcz mocy 
do manipulowania podstawowym materiałem ludzkiego życia, nie tylko 
przyrodniczego.

84. Nie tutaj czas ani miejsce, by podjąć szczegółową dyskusję na te tematy. 
Jednakże, ograniczając się do dwóch kwestii, aborcji i homoseksualności, 
pokażemy, iż w tych przypadkach także niezgodności między nami nie są na 
poziomie fundamentalnych wartości moralnych, lecz ich zastosowania w prak
tycznym postępowaniu.

85. Anglikanie nie mają uzgodnionej nauki, określającej dokładny moment 
pojawienia się nowego życia człowieka w łonie matki, od którego należy je 
otoczyć opieką należną osobie ludzkiej. Tylko niektórzy anglikanie uważają, iż 
w każdych warunkach bez wyjątku taką opiekę należy roztoczyć od momentu 
poczęcia. Według nauki rzymskokatolickiej embrion człowieka musi być 
traktowany jako osoba ludzka od momentu poczęcia (por. Donum Vitae, 1987 
oraz Deklaracja w kwestii dokonywania aborcji, 1974). Różnice w nauczaniu na te 
tematy nie muszą być powodem różnych sądów — chociaż często są — odnośnie 
do tego, co jest moralnie dopuszczalne, gdy zaistnieje tragiczny konflikt 
pomiędzy prawami matki a prawami płodu. Nauka rzymskokatolicka odrzuca 
dokonanie każdej aborq'i. Pomiędzy anglikanami można znaleźć stwierdzenia, iż 
w pewnych wypadkach dokonanie aborcji jest moralnie dopuszczalne. Jednakże 
anglikanie i rzymskokatolicy są zgodni, jeśli chodzi o uznanie świętości i prawa 
do życia każdej osoby ludzkiej oraz podzielają odrazę do wzrastającej w wielu 
krajach praktyki dokonywania aborcji jedynie ze względu na wygodnictwo. 
Zgodność co do podstaw ukazana jest zarówno w wypowiedziach biskupów, jak 
i w oficjalnych dokumentach wydanych przez oba Kościoły (por. Katechizm 
Kościoła Katolickiego, 1992, 2270 oraz Raport Konferencji w Lambeth, 1930, 16 
& 1978, 10).

86. Nie miejsce tutaj, by wchodzić głębiej w tę dyskusję; nie chcielibyśmy też 
nie docenić konsekwencji istnienia niezgodności między nami. Pragniemy tutaj 
jeszcze raz stwierdzić, że anglikanie i rzymskokatolicy podzielają tę samą 
podstawową naukę na temat misterium życia ludzkiego i świętości osoby 
ludzkiej. Mają również to samo poczucie lęku i pokory, gdy formułują 
praktyczne orzeczenia na temat złożonych kwestii moralnych. Różnice między 
nimi dotyczą sposobu, w jaki formułują i stosują podstawową naukę moralną. 
To co powiedzieliśmy wcześniej o różnych określeniach prawa moralnego ma 
zastosowanie i tutaj (zob. par. 52). Dla rzymskokatolików odrzucenie aborcji 
oznacza absolutny zakaz dokonywania jej. Dla anglikanów zaś taki absolutny 
i kategoryczny zakaz nie jest typowy w ich moralnym rozumowaniu. Dlatego 
właśnie ważne jest, by badać różnice w kontekście. Tylko wówczas będzie można 
ocenić ich szersze implikacje.
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87. Dostrzegamy podobną sytuację, jeśli chodzi o homoseksualność. Oba 
Kościoły stwierdzają ważność i znaczenie przyjaźni między ludźmi i uczucia 
miłości między kobietą i mężczyzną, niezależnie od tego, czy są małżeństwem czy 
nie. Oba Kościoły utrzymują, że każda osoba, również ta, która jest ukierun
kowana homoseksualnie, uczyniona została na obraz Boga i podziela w pełni 
godność przynależną stworzoności człowieka. Oba Kościoły są przekonane, że 
wierne i trwające całe życie małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą jest 
normatywnym kontekstem dla pełnych relacji seksualnych. Oba Kościoły 
odwołują się do Pisma Świętego i naturalnego porządku jako źródeł nauczania 
w tych kwestiach. Oba Kościoły odrzucają czasami pojawiające się stwierdzenie, 
że wspólnota homoseksualna i wspólnota małżeńska są moralnie równoważne 
i na równi dopuszczalne w wyrażaniu właściwego ukierunkowania i używaniu 
popędu seksualnego. Jesteśmy przekonam, że uporządkowanie i używanie 
popędu seksualnego są istotnymi elementami życia w Chrystusie. Tutaj znowu 
mają znaczenie różne w naszych Kościołach sposoby sformułowania prawa (por. 
§52). Nauka rzymskokatolicka głosi, iż homoseksualny sposób życia jest 
wewnętrznie nieuporządkowany i dlatego właśnie jest zawsze obiektywnie zły. 
Wpływa to na kształt porady pastoralnej dla osób homoseksualnych. Anglikanie 
nie sądzą, że taki sposób życia jest nieuporządkowany; ale mogą istnieć różnice 
pomiędzy nimi, jeśli chodzi o poradę moralną i pastoralną, której udzieliliby 
poszukującym ukierunkowania.

88. Oba Kościoły w przeszłości rozwijały naukę moralną oraz teologię 
praktyczną i pastoralną w oddzieleniu od siebie. Różnice, które między nimi 
powstały są poważne, lecz uważne studia i przemyślenia pokazują, że nie są one 
fundamentalne. Pilna potrzeba naszych czasów oraz dylematy ludzkiego ist
nienia wymagają, aby teraz zrobić wszystko, by składać wspólne świadectwo 
i dążyć do szczęścia człowieka i dobra całego stworzenia.

VI. Ku wspólnemu świadectwu

89. Zobaczyliśmy już, jak rozbieżność pomiędzy anglikanami i rzymsko- 
katolikami w sprawach praktyki i oficjalnej nauki na temat moralności pogłębiła 
się z powodu — jeśli nie była przyczyną — historycznego zerwania wspólnoty; 
konsekwencją tego był brak wszelkich kontaktów. Oddzielenie doprowadziło do 
oziębienia stosunków, a te z kolei umocniły błędne postrzeganie i rozumienie, 
a nawet wzbudziły podejrzliwość. Dopiero w ostatnich czasach proces ten został 
odwrócony i postawiono pierwsze kroki na drodze do odnowy i pełnej 
wspólnoty.

90. Jesteśmy przekonani, iż temat wspólnoty oświetla nie tylko rzeczywistość 
Kościoła jako wspólnoty sprawującej kult, lecz także kształt i pełnię 
chrześcijańskiego życia w świecie. Rzeczywiście, odkąd Kościół jest wezwany 
w Chrystusie do bycia znakiem i sakramentem odnowionej ludzkości, temat 
wspólnoty oświetla naturę i przeznaczenie życia człowieka. Komisja 
Międzynarodowa stwierdziła, że w Kościele jako wspólnocie:

badać znaczenie wspólnoty nie oznacza tylko mówić o Kościele, lecz także 
zainteresować się najgłębszymi potrzebami świata, gdyż ludzie tęsknią za praw
dziwą wspólnotą w wolności, sprawiedliwości i pokoju oraz za okazywaniem 
szacunku dla godności ludzkiej (§3)
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W ostatniej części powrócimy jeszcze raz do tematu wspólnoty i skupimy się 
na świetle, które rzuca ona na porządek moralny i odpowiedź moralną Kościoła.

A. Wspólnota a porządek moralny

91. Stwierdziliśmy, że wspólnota jest konstytutywną cechą w pełni ludzkiego 
życia, oznaczającą relację opartą na uczestnictwie we wspólnej rzeczywistości (por. 
Kościół jako wspólnota, §12). Z tej perspektywy moralny wymiar ludzkiego 
życia jest postrzegany jako fundamentalnie relacyjny, określony zarówno przez 
naturę rzeczywistości, w której uczestniczy, jak i przez formę właściwą dla 
takiego uczestnictwa.

92. Uczestnictwo osoby ludzkiej w życiu Boga, w którym żyje, porusza się 
i ma swoje istnienie (por. Dz 17,28), uwarunkowane jest w jej stworzeniu na 
obraz Boga (por. Kościół jako wspólnota, 6). Dlatego też fundamentalną relacją, 
w której znajdują się osoby ludzkie, jest ich relacja do Boga, Stwórcy i celu 
wszystkiego co widzialne i niewidzialne. Osoby ludzkie, stworzone i umacniane 
w tych relacjach, przyciąga absolutna dobroć Boga, której doświadczają 
zarówno jako daru, jak i wezwania. Moralna odpowiedzialność jest wyrazem 
miłości Boga. Kiedy Jezus zobowiązuje swoich uczniów, by poszukiwali przede 
wszystkim Królestwa Boga (por. Mt 6,33), mówi im również, że mają odzwier
ciedlać w swoim życiu doskonałość, która określa życie Boga (por. M t 5,48). To 
wezwanie do doskonałości jest powtórzeniem wezwania Pana, które skierował 
do ludu Izraela, ażeby uczestniczyli w Jego świętości (por. Kpł 19,2). Nie ignoruje 
ono kruchości człowieka, upadku i grzechu, lecz ukazuje wszystkie wymiary 
odpowiedzi, która odzwierciedla wysokość, szerokość i głębokość sprawied
liwości i miłości Boga (por. Rz 8,1 — 4).

93. Istoty ludzkie nie są wyłącznie istotami duchowymi; zostały ukształtowane 
z prochu ziemi (Rdz 2,7). Stworzone na obraz Boga, ukształtowane przez naturę 
i kulturę, uczestniczą zarówno w chwale jak i w hańbie ludzkich dziejów. Ich 
odpowiedzialność wobec Boga jest odpowiedzialnością za świat, a ich przemiana 
ku podobieństwu Boga obejmuje relaqe, zarówno ze światem naturalnym, jak 
i między sobą. Stąd nie można samowolnie określić żadnych granic pomiędzy 
dobrem indywidualnym, wspólnym dobrem ludzkości, a dobrem całego stworzo
nego porządku. Kontekstem prawdziwie ludzkiego życia jest uniwersalne i wszyst- 
ko-obejmujące prawo Boga.

94. Świat, w którym istoty ludzkie uczestniczą, zmienia się. Nauka i technika 
dała ludziom siłę nieprzewidywalną we wcześniejszych wiekach, a umożliwiającą 
im odciśnięcie pieczęci na środowisku naturalnym, poprzez jego przystosowanie 
do potrzeb człowieka, eksploatację i nawet zniszczenie. Jednakże istnieją 
ostateczne granice tego, co jest możliwe. Natura nie jest bez końca podatna na 
przekształcenia. Co więcej, nie wszystko, co człowiek może uczynić, jest 
pożądane, ani moralnie słuszne. Wiele sytuacji, określanych niejednokrotnie 
jako rozwój, jest konsekwencją ignorancji i arogancji człowieka, ponadto ma 
charakter niszczący i destruktywny. Zadanie moralne polega na tym, by określić, 
jak fundamentalne i wiecznie stałe wartości można wyjaśniać i stosować 
w świecie, który ciągle się zmienia.

95. Świat, w którym uczestniczą osoby ludzkie, nie tylko zmienia się, jest 
także światem upadłym i niedoskonałym. Doświadcza próżności i grzechu,
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podlega sądowi Boga. Struktury stworzone przez człowieka są w nim znie
kształcone przez przemoc i żądze. W sposób nieunikniony pojawia się konflikt 
wartości i niezgodności interesów oräz zdarzają się sytuacje, w których 
wymagania porządku moralnego nie są oczywiste. Ustanowienie prawa i jego 
przestrzeganie ma chronić porządek, służyć wspólnemu dobru i je zachowywać. 
Prawo może wspierać nierówności w bogactwie i władzy, lecz jego prawdziwym 
celem jest umocnienie sprawiedliwości i pokoju. Ńa głębszym poziomie, 
porządek moralny dąży do spełnienia, poprzez odnowienie osobowej wolności 
i godności, w ramach przebaczającej, uzdrawiającej i troskliwej wspólnoty.

B. Wspólnota a Kościół

96. Życie w Chrystusie jest życiem we wspólnocie; należy to ukazać dla 
zbawienia świata i chwały Boga Ojca. We wspólnocie Ducha Świętego Kościół 
uczestniczy w miłującej i posłusznej odpowiedzi Syna, udzielonej Ojcu. 
W zmartwychwstaniu Chrystusa nowy świat już się rozpoczął, lecz jeszcze nie 
zakończył. Dlatego też Kościół wciąż modli się i przygotowuje do dnia, kiedy 
Chrystus przekaże Królestwo Ojcu (por. 1 Kor 15,24 — 28) i Bóg będzie 
wszystkim we wszystkim. W ciągu historii anglikanie i rzymskokatolicy nie 
zgadzali się w pewnych szczegółowych sprawach dotyczących nauki m oral
ności i praktyki, lecz stale mieli tę samą wizję natury ludzkiej i przeznaczenia, 
jakim jest spełnienie w Chrystusie. Co więcej, ich głębokie pragnienie, by 
znaleźć rzetelne i właściwe sposoby przezwyciężenia niezgodności, jest samo 
w sobie dowodem trwania wspólnoty na głębszym poziomie niż ten, na którym 
niezgodność się pojawiła.

97. Kościół jak o  wspólnota ukazuje wspólnotę Trójjedynego Boga, Ojca, 
Syna i Ducha Świętego (por. J 17, 20—22; 14,16n; 2 Kor 13,13) i antycypuje 
pełnię wspólnoty w Królestwie Boga. W związku z tym wspólnota oznacza, że 
członkowie Kościoła podzielają odpowiedzialność za powodzenie działania 
Ducha Świętego we współczesnym świecie, ukształtowanie prawdziwie ludzkiej 
odpowiedzi i rozwiązanie powstałych dylematów moralnych, zachowując wier
ność Ewangelii. W ramach tej wspólnej odpowiedzialności, ci którzy sprawują 
funkcję duszpasterza i nauczyciela mają szczególne zadanie uposażenia Kościoła 
i jego członków, by mogli żyć w świecie oraz ukierunkowania i umocnienia ich 
wolnej i pełnej zawierzenia odpowiedzi nakazom Ewangelii. Sprawowanie 
takiego autorytetu będzie samo w sobie znakiem wspólnoty tak dalece, jak ciągła 
dbałość o doświadczenie i refleksję wiernych stanie się częścią procesu 
kształtowania zdecydowanego i autoratywnego sądu. Jednym z przykładów 
takiego rozumienia interakcji między wspólnotą a autorytetem jest rozważny 
i pobudzany proces słuchania i publicznego konsultowania się, który poprzedził 
publikację niektórych listów pasterskich Konferencji Biskupich Kościoła rzyms
kokatolickiego w różnych częściach świata.

98. Wspólnota oznacza również, że tam, gdzie są spełnione wymagania 
porządku moralnego, o którym zaświadcza Kościół, zostanie podjęta zdecydo
wana próba przywrócenia grzesznika do życia łaski we wspólnocie, co oznacza 
głoszenie Ewangelii przebaczenia nawet wobec największych grzeszników. 
Anglikanie i rzymskokatolicy podzielają przekonanie, że sprawiedliwość Boga 
oraz Jego miłość i miłosierdzie są ze sobą nierozdzielnie związane (por. 
Zbawienie i Kościół, 17 i 18). Ponadto oba Kościoły wciąż sprawują posługę 
uzdrawiania, przebaczenia i pojednania.
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C. Ku integralności moralnej i pełnej wspólnocie

99. Anglikanie i rzymskokatolicy podzielają głębokie pragnienia nie tylko 
przywrócenia pełnej wspólnoty, ale także przezwyciężenia niezgodności, które 
istnieją między nimi w niektórych szczegółowych kwestiach moralnych. Oba 
pragnienia łączą się ze sobą. Z jednej strony poszukiwanie sposobów prze
zwyciężenia naszych niezgodności jest częścią wzrastania ku pełnej wspólnocie. 
Z drugiej zaś strony, tylko bliższa wspólnota prowadzi do głębszego rozumienia 
i zaufania, tylko wówczas możemy mieć nadzieję na przezwyciężenie niezgod
ności między nami.

100. Aby udzielić ożywionej duchem i wiernej odpowiedzi na moralne 
dylematy, przed którymi stoją współcześni ludzie, chrześcijanie muszą popierać 
globalne i ekumeniczne postrzeganie fundamentalnych ludzkich relacji i war
tości. Nasza wspólna wizja człowieczeństwa w Chrystusie nakłada na nas tę 
odpowiedzialność, ale też jednocześnie żąda od nas większej wrażliwości na 
różne doświadczenia, intuicje i podejścia, które są właściwe dla różnych kultur 
i kontekstów. Podział, który wciąż istnieje między obydwoma Kościołami jest 
poważną przeszkodą w misji Kościoła i zaciemnia mądrość moralną, którą 
mógłby on dzielić ze światem.

101. Nasza wspólna praca w Komisji pokazała nam, że dokładne określenie 
natury zgodności i niezgodności w sprawach moralnych pomiędzy anglikanami 
i rzymskokatolikami nie zawsze jest łatwym zadaniem. Jednym z problemów, 
przed którymi stanęliśmy był fakt, że często porównywaliśmy różnorodność 
sądów moralnych, obecnych i dopuszczalnych wśród anglikanów z oficjalnym, 
autorytatywnym nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Ta cecha naszych 
dyskusji była nie do uniknięcia, przekazywała bowiem różnice pomiędzy 
Kościołami w sposobie rozumienia i sprawowania autorytetu. Jednakże pra
cując wspólnie przekonaliśmy się, iż niezgodności w kwestiach moralnych, które 
obecnie między nami istnieją, nie stanowią nieprzekraczalnej bariery na drodze 
ku pełniejszej wspólnocie. Chociaż są bolesne i kłopotliwe, to jednak nie ukazują 
fundamentalnej rozbieżności w naszym rozumieniu moralnych implikacji Ewan
gelii.

102. Niezbędne są dalsze studia, dotyczące różnic między nami, realnych 
będź pozornych, zwłaszcza w rozumieniu i używaniu pojęcia „prawa” . 
Niezbędne jest jaśniejsze nakreślenie relacji koncepcji prawa do koncepcji 
porządku moralnego i wspólnego dobra oraz relacji tych koncepcji do wizji 
szczęścia człowieka i spełnienia jako „osoby-we-wspólnocie” , która została nam 
dana w Jezusie Chrystusie i przez Niego. Jednakże anglikanie i rzymskokatolicy 
nie rozmawiają ze sobą jako nieznajomi pod względem moralnym. Oba Kościoły 
odwołują się do wspólnej tradycji, uznają to samo Pismo Święte za normatywne 
dla tej tradycji. Oba Kościoły szanują funkcję rozumu w postrzeganiu moral
nym. Oba Kościoły przyznają należne miejsce klasycznej cnocie roztropności. 
Dlatego właśnie jesteśmy przekonani, iż dalsza wymiana pomiędzy obydwiema 
tradycjami na temat kwestii moralnych posłuży zarówno chrześcijańskiej 
jedności, jak i dobru szerszego społeczeństwa, którego jesteśmy częścią.

103. Kończymy nasz dokument szczegółowymi zaleceniami praktycznymi. 
Proponujemy, aby określić dalsze sposoby współpracy pomiędzy obydwoma 
Kościołami na wszystkich poziomach życia kościelnego (zwłaszcza krajowym
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i regionalnym) oraz zająć się poważnymi kwestiami moralnymi, przed którymi 
stoją współcześni ludzie. Biorąc pod uwagę wspólne podejście do refleksji 
moralnej oraz zgodności, które między nami odkryliśmy, jesteśmy przekonani, 
że bilateralne dyskusje pomiędzy anglikanami i rzymskokatolikami były 
szczególnie wartościowe.

104. Składamy taką propozycję z następujących powodów:
— Wspólna praca na temat kwestii moralnych byłaby praktycznym sposo

bem doświadczenia wspólnoty, która już między nami istnieje oraz 
podążaniem ku pełnej wspólnocie i głębszemu rozumieniu, co też oznacza, 
że bez takiej współpracy podejmujemy ryzyko zwiększenia rozbieżności.

— Dążenie do wspólnego świadectwa przyczyniłoby się znacznie do pracy 
misyjnej Kościoła i pozwoliłoby światłu Ewangelii oświetlać jaśniej 
moralne dylematy egzystencji człowieka w dzisiejszym świecie.

— Podzielając wspólną wizję człowieka stworzonego na obraz Boga, po
dzielamy wspólną odpowiedzialność wobec wyzwania społeczeństwa 
wszędzie tam, gdzie obraz ten jest wciąż traktowany jako bezwartościowy 
i bezużyteczny.

105. Jesteśmy świadomi trudności, które taka współpraca może pociągnąć za 
sobą. Pomimo to ośmielamy się przerwać wędrówkę oddzielnymi drogami. 
Nasza praca i wspólne świadectwo wobec świata jest samo w sobie formą 
wspólnoty. Taka pogłębiona wspólnota umożliwi nam zbadanie pozostałych 
niezgodności w sposób rzetelny i bardziej twórczy. Wiemy jest ten, kto was 
powołuje; On też tego dokona (1 Tes 5,24).



Komentarz na temat

ŻYCIE W CHRYSTUSIE:
ZASADY MORALNE, WSPÓLNOTA I KOŚCIÓŁ

I. Wprowadzenie

„Życie w Chrystusie: Zasady moralne, wspólnota i Kościół” jest pierwszym 
wspólnym uzgodnieniem Międzynarodowej Komisji Anglikańsko —Rzymsko
katolickiej, które w szczególności zajmuje się kwestiami moralnymi. 
W przeszłości dialog ekumeniczny skupiał się na sprawach doktryny; Zycie 
w Chrystusie stwierdza, iż zagadnienia dotyczące doktryny i zasad moralnych są 
blisko ze sobą związane (2). W dialogu reprezentowano stanowisko, że autentycz
na jedność chrześcijańska jest w takim samym stopniu sprawą życia, jak i wiary. 
W obu dziedzinach dialog miał na celu przywrócenie pełnej wspólnoty.

W dokumencie ciągle pojawia się myśl, że anglikanie i rzymskokatolicy 
wyprowadzają z Pisma Świętego i Tradycji tę samą podstawową wizję natury 
i przeznaczenia człowieka, a także podzielają te same podstawowe wartości 
moralne (1). Widać to najdokładniej tam, gdzie składają wspólne świadectwo, na 
przykład w sprawach wojny i pokoju, eutanazji, wolności i sprawiedliwości. 
Jednakże kwestie te nie wyczerpują życia moralnego i gdy rozpatrujemy kwestie 
antykoncepcji, rozwoju i powtórnego małżeństwa, aborcji czy homoseksual- 
ności, uzasadnione jest powszechne i szeroko znane przekonanie, że Kościoły 
anglikański i rzymskokatolicki są podzielone w największym stopniu w nauczaniu 
dotyczącym moralności (1).

Komisji należą się słowa uznania, że poruszyła ten drażliwy, lecz niezwykle 
ważny temat w dialogu ekumenicznym. Podobnie jak w innych raportach 
przygotowanych przez ARCIC można zauważyć ciągłe podkreślanie pewnego 
stopnia wspólnoty, która już istnieje pomiędzy Kościołami. Jest to najbardziej 
oczywiste w drugiej i trzeciej części, „Wspólna wizja i Wspólne dziedzictwo”. 
Nawet poruszając kwestie, w których istnieje oficjalnie uznany brak zgodności, 
Komisja podkreśla, że oba Kościoły podzielają wspólną perspektywę i uznają te 
same podstawowe wartości (1). Na przykład piąta część nosi tytuł „Zgodność 
i brak zgodności” . Nie pomniejsza to wagi istotnych niezgodności; dokument 
ocenia je szczerze i rzetelnie. Jest jeszcze jeden ważny temat, który występuje 
w innych dokumentach ARCIC i odnajdujemy go też w Życiu w Chrystusie: 
Z  jednej strony poszukiwanie sposobów usunięcia niezgodności między nami jest 
częścią procesu wspólnego wzrastania ku pełnej wspólnocie. Z  drugiej strony
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możemy mieć nadzieję, że znajdziemy sposoby usunięcia niezgodności między nami, 
jeżeli jako ściślejsza wspólnota zmierzać będziemy do głębszego zrozumienia 
i zaufania (99).

Jednakże dialog ekumeniczny nie może zadowolić się jedynie ułożeniem 
katalogu zgodności i niezgodności. Dialog ekumeniczny musi być świadomy, że 
teologicznie i racjonalnie sformułowane problemy znajdują się w krytycznym 
odniesieniu do tego, w jaki sposób są rozwiązywane. Poniższy komentarz skupi 
się na kilku tematach dotyczących ogólnej teologii moralnej, które chociaż nie są 
dokładnie omówione w tekście, to jednak wiążą się z osiągniętymi uzgodnieniami 
i wciąż istniejącymi różnicami.

n . Wspólna wizja i wspólne dziedzictwo

Dokument określa życie moralne chrześcijan jako odpowiedź w Duchu 
Świętym na samooddanie się Boga w Jezusie Chrystusie. Na odpowiedź tę składa 
się „wspólnota z  Chrystusem i między sobą (4). Prawdziwa wspólnota osób ma 
udział w misterium życia Boga, które jest jednością wzajemnego porozumienia się 
i wzajemnie zależnych relacji (7) oraz to misterium odzwierciedla. Istota ludzka 
uczyniona na obraz Boży i wezwana do uczestnictwa w życiu Boga, zakłada takie 
rozumienie wolności człowieka, którego nie można pominąć w chrześcijańskiej 
wizji życia moralnego. Wolność człowieka jest zniekształcona wówczas, gdy dąży 
do niezależności, samowoli i samorealizacji (7). Właściwa dla człowieka wolność, 
jest wolnością udzielania odpowiedzi i wzajemnej zależności (7). W ten sposób ci, 
którzy są w Chrystusie, mają udział w stwórczym i zbawczym dziele Boga wobec 
całego stworzenia (8). Dokument stwierdza: Życie w Chrystusie jest darem 
i obietnicą nowego stworzenia (2 Kor 5,17), podstawą wspólnoty i wzorem relacji 
społecznych (4).

Od początku dokumentu problem Boga nie pojawia się przypadkowo 
w związku z życiem moralnym chrześcijan, jak się to dzieje w okrojonym 
spojrzeniu etyki normatywnej. Problem Boga nie bazuje również na uprosz
czonej teologii objawienia, z której wyprowadza się normy bezpośrednio. 
Punktem centralnym jest znaczenie Wcielenia jako samoobjawienia się Boga 
w historii. Poprzez dar Jezusa z samego siebie we Wcieleniu stworzona zostaje 
nowa solidarność pomiędzy wszystkimi osobami. Wcielenie nadaje jakość życiu 
ludzkiemu i wzajemnemu obcowaniu w taki sposób, w jaki solodarność ludzi 
i wspólnota przekazuje i potwierdza uczestnictwo w życiu Boga. Spotkanie 
z Bogiem poprzez Jego Słowo, które stało się Ciałem, wywołuje intuicję moralną, 
która zostanie pokrótce omówiona.

Intuicji moralnej nie nabywa się w sposób abstrakcyjny, lecz poprzez 
spotkanie i dialog z innym. Zobowiązanie nawiązania dialogu z innymi 
tradycjami chrześcijańskimi wiąże się z uznaniem i szacunkiem dla tych tradycji. 
Poprzez traktowanie warunków dialogu jako sposobu życia możliwa jest 
wzajemna przemiana i rozwój. W stawianiu pytań i udzielaniu na nie odpowiedzi 
poddane zostaje krytyce zajmowane stanowisko; dzięki temu możliwe jest 
usunięcie różnic, pojawienie się nowych modeli i sposobów myślenia, a także 
ponowne odzyskanie wspólnych elementów tradycji. Tak więc dzięki spotkaniu 
z drugim twórcza i innowacyjna funkcja rozumowania moralnego może zyskać 
nowe intuicje, sformułować nowe normy wolności oraz poszerzyć bądź ponow
nie ocenić możliwości moralnego działania. Zatem dialog ekumeniczny charak
teryzuje się nie tylko trwałą solidarnością z innymi, lecz także jest znakiem 
nadziei i antycypacją przyszłego pojednania. Dialog ekumeniczny jest nie
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kończącym się przedsięwzięciem, dlatego też nie dziwi fakt, że dialog ekumenicz
ny określa postawa toleranqi, która nie jest efektem obojętności, lecz uznaniem 
historyczności wiedzy.

Historyczny proces rozwoju intuicji moralnej ma bezpośredni wpływ na 
sposoby utrzymania w teologii moralnej argumentów, opierających się na prawie 
naturalnym. Argumenty opierające się na prawie naturalnym wypływają 
z refleksji na temat doświadczenia, które sprawia, że istoty ludzkie zarówno 
indywidualnie jak i wspólnie są rzeczywiście ludźmi. Oczywiście, jakie jest tego 
znaczenie, będzie zależeć od przyjmowanej metafizyki natury ludzkiej. W nieda
lekiej przeszłości dominujący paradygmat metafizyki bytu został dopełniony 
paradygmatem metafizyki personalistycznej. „Dlatego też podstawowe pytanie 
moralne nie brzmi: ,co powinniśmy czynić?’, lecz, jakiego rodzaju osobami mamy 
się stawać na mocy naszego powołania?”' (6)Normy moralne mieszczą się w tym 
personalistycznym rozumieniu metafizyki. Znaczenie norm moralnych zawiera 
się bardziej w dialektyce pomiędzy doświadczeniem a intuicją, niż odzwierciedla 
zamknięty system, który może być przekazywany w czasie i przestrzeni. Normy 
moralne spełniają profilaktyczną rolę; chronią aktualnie przyjmowaną wizję 
rozwoju człowieka. Wiarygodność i zrozumiałość tej wizji mieści się w dialektyce 
pomiędzy doświadczeniem a intuicją.

Dokument dokonuje rzetelnej oceny teologii obecnej w podręcznikach, które 
funkcjonowały przed Soborem Watykańskim II. Bez wątpienia Pismo Święte jest 
centralnym źródłem intuicji moralnej. Problem dotyczy zagadnień epistemologi- 
cznych, które określają sposób używania Pisma Świętego. Przed Soborem 
teologia moralna naznaczona była uproszczonym pod względem hermeneutycz- 
nym sposobem używania Pisma Świętego. Argumenty oparte na Piśmie Świętym 
pozostawały na peryferiach dyskusji moralnej, ponieważ podstawowe pojęcie 
nauki, które znajdujemy obecnie w podręcznikach, podkreślało racjonalność 
i uniwersalność formułowanych w jego ramach argumentów. Analiza aktu 
moralnego znajdowała się pod wpływem kapistycznych kategorii Alfonsa 
Liguorii (44).

Odnowa teologii moralnej, zapoczątkowana przez Sobór Watykański II, była 
wolna od tych ograniczeń. Ńie oznacza to, że Pismo Święte jest źródłem norm 
moralnych w sposób bezpośredni; Pismo Święte nie ma wystarczającej ilości 
odpowiednich terminów dla wyrażenia treści moralnych i metodologii. Prowadzi 
to jednak do pytania, w jaki sposób Pismo Święte wpływa na moralne 
rozumowanie. W jaki sposób Duch Chrystusa jest przekazywany w historii? 
W jaki sposób nadaje On kształt i kierunek praktycznemu życiu wspólnoty (23)? 
W jaki sposób objawia się to w chrześcijańskiej zdolności oceny przedmoralnych 
(premoral) dóbr, które są również istotne pod względem moralnym? Pytania te, 
o ile rozpatruje się je w świetle dialektyki pomiędzy doświadczeniem a intuicją, 
ukazują teologiczne zainteresowanie rzeczami nowymi. Teologiczne tło stanowi 
tutaj nie tylko krytyka prawa, dokonana przez Jezusa w Kazaniu na Górze, 
zwłaszcza w dopełniających się przeciwstawnych stwierdzeniach, lecz nowa 
znajomość rzeczy dana chrześcijanom, kiedy doświadczają konfliktu i ograni
czeń. Przykłady znajdujemy w Piśmie Świętym: radykalne przykazanie miłości 
nieprzyjaciół (Mt 5,43), nakaz nieokreślania granic przebaczeniu (Mt 18, 
21 —22). Motywacja do takich działań jest jasna: naśladowanie bezgranicznej 
dobroci i miłosierdzia Boga (Mt 5,48). Jednakże motywacja ta niesest oderwana 
od normatywnej treści, jak dzieje się w normatywnej teorii, która skupia się 
wyłącznie na stanowczym działaniu. Nowość wydarzenia Chrystusa rozpoczęła 
nową historię intuicji, pochodzącej z ustanowienia nowych zasad wolności, 
w których dobra oznaczają poszukiwanie lepszych i wyzwalających sposobów
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działania. Dlatego też chrześcijańskie moralne rozumowanie i postrzeganie mają 
wyzwalający charakter.

Dialog ekumeniczny jest przestrzenią, gdzie twórczy i jednający charakter 
rozumowania moralnego staje się oczywisty.

III. Zgodność i brak zgodności

Najdłuższa część dokumentu zajmuje się czterema kwestiami, co do których 
Kościół anglikański i rzymskokatolicki nie są zgodne. Istotny brak zgodności 
dotyczy małżeństwa po rozwodzie i antykoncepcji. Zauważa się również brak 
zgodności w kwestiach aborcji i homoseksualności. Jednakże we wszystkich 
przypadkach rozbieżności są raczej na poziomie sądów w kwestiach praktycz
nych, niż fundamentalnych wartości (83, 84). Jako że każdy z tych problemów 
dotyka centralnych tematów teologii moralnej, każdym z nich zajmiemy się 
oddzielnie.

A. Małżeństwo po rozwodzie i antykoncepcja

Zanim dokument zajmuje się szczególnymi problemami małżeństwa po 
rozwodzie i antykoncepcji omawia wspólne tradycjom anglikańskiej i rzymsko
katolickiej rozumienie małżeństwa i płciowości. Istnieją cztery podstawowe 
punkty zgodności. Pierwszy nadaje znaczenie moralne ciału, jako że płciowość 
stanowi integralną część tożsamości człowieka. W związku z tym płciowość 
człowieka obejmuje całą gamę cielesnych, uczuciowych, duchowych i pobu
dzających wyobraźnię doświadczeń, wkracza ona w najgłębszy wymiar osobowy 
i relacje (55); musi być włączona do zalecanego modelu życia (56, 57). Drugi: 
rozróżnienie płci nadaje cielesny wyraz powołaniu dzieci Bożych do osobowej 
wspólnoty, płciowość człowieka określa podstawowy wzór porozumienia się 
między ludźmi (55). Trzeci: płciowość człowieka jest ukierunkowana na stworze
nie życia (55). Przez zrodzenie i wychowanie dzieci, para małżeńska uczestniczy 
w życiodajnej hojności Boga (58). Czwarty: płeć, miłość i prokreacja rozpat
rywane są zarówno w kontekście społecznym jak i interpersonalnym (58). 
Dokument zauważa, że instytucja małżeństwa umacniała ucisk i pod
porządkowanie kobiety, jednakże obie tradycje wciąż widzą w małżeństwie wzór 
i znaczenie nadane przez Boga (59).

Nawiązując do wspólnego rozumienia małżeństwa i płciowości dokument 
zajmuje się problemem małżeństwa po rozwodzie. Sposób rozumienia 
małżeństwa ma wyjątkową historię dla każdej tradyqi, gdyż anglikanie i rzyms- 
kokatolicy mieli długie wspólne dzieje przed zerwaniem wspólnoty (65 — 72). 
Oba Kościoły zgadzają się, że małżeństwo jest sakramentem, chociaż rozumieją 
to w inny sposób. Rzymskokatolicy uważają, że małżeństwo sakramentalne 
istnieje pomiędzy dwiema ochrzczonymi osobami; anglikanie rozszerzają pojęcie 
sakramentalności poza granice Kościoła i uznają ją we wszystkich ważnie 
zawartych małżeństwach (62, 77). Szczerze mówiąc, oba podkreślenia są 
komplementarne (62). Dokument określa różnice pomiędzy obydwoma 
Kościołami jako zrównoważenie kategorii prawa i praktyki pastoralnej. Z jednej 
strony, u rzymskokatolików instytucja małżeństwa cieszy się przychylnością 
prawa. Przyjmuje się, że małżeństwa są ważne, o ile nie zostanie orzeczone coś 
przeciwnego, poprzez, na przykład, ustanowienie norm kanonicznych i pastoral
nych (76). Z drugiej strony, anglikanie większą uwagę zwracają na właściwy 
kształt relacji pomiędzy mężem a żoną (75). Podkreślenie właściwej równowagi
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pomiędzy tymi dwiema tendenqami wiąże się z jedną zasadniczą sprawą 
moralną, jaką jest znaczenie nieodwołalnego wyboru życia. Zgoda na życie 
ukazuje prawdę o sobie samej i ustala granice przyszłego wartościowego 
działania. Zgoda na życie ukazuje wolność w kształtowaniu wyjątkowych 
i osobistych dziejów człowieka. Niektórzy odrzucają możliwość wyrażenia zgody 
na życie ze względu na ryzyko utraty spójności w życiu. Jednocześnie zgoda na 
życie nie jest decyzją podjętą w oddzieleniu. Zostaje sformułowana jako 
odpowiedź na spotkanie z drugim człowiekiem. Zgoda na życie wzrasta 
i dojrzewa w relacji do innego człowieka, jest to szczególnie prawdziwe 
w małżeństwie. Właśnie tutaj sakramentalność relacji ukazuje i włącza inkar- 
nacyjny wymiar objawienia Boga. W ten sposób nowość wydarzenia Jezusa 
wkracza do wyrażonej przez człowieka zgody na życie i jest widoczna w nieogra
niczonym poświęceniu człowieka drugiemu człowiekowi, a także pragnieniu 
usunięcia trudności w związku trwającym całe życie. Nauczanie Kościoła 
i praktykę należy widzieć jako zabezpieczenie tych zasad.

Jeśli chodzi o problem antykoncepcji, dokument i tym razem wielokrotnie 
podkreśla obszary zgodności między Kościołami, przed uszczegółowieniem 
różnic. Ani tradycja anglikańska ani rzymskokatolicka nie aprobuje bezzasad
nego oddzielenia jednoczących i prokreacyjnych dóbr małżeńskich (78, 81). 
Kwestia antykoncepcji jest rozpatrywana w kontekście odpowiedzialnego 
rodzicielstwa (79). Odpowiedzialne rodzicielstwo wymaga planowania rodziny. 
Oba Kościoły są zgodne, że mogą istnieć ważne powody, dla których para 
małżeńska nigdy nie może mieć dzieci; rzeczywiście istnieją pewne okoliczności, 
w których posiadanie dzieci byłoby moralnie nieodpowiedzialne (79). Oba Kościoły 
są zgodne, że odpowiedzialne rodzicielstwo domaga się dialogu pomiędzy 
mężem i żoną, oraz rodziną a społeczeństwem. Brak zgodności między oby
dwoma Kościołami dotyczy sposobów sprawowania odpowidzialności. Według 
nauki anglikańskiej prokreacyjne dobro jest normą, która rządzi całością 
małżeńskich relacji (80). Nauka rzymskokatolicka wymaga, żeby każdy akt 
małżeński był otwarty na przekazywanie życia (Humanae Vitae, 11). Dyskusja ta 
skupia się na znaczeniu moralnej integralności małżeńskiego aktu seksualnego (81, 
82).

Pierwszą zaletą podniesienia kwestii antykoncepcji w kontekście ekumenicz
nym jest to, iż problem ten jest rozważany jako moralny a nie jedynie 
eklezjologiczny. W Kościele rzymskokatolickim problem antykoncepcji jest 
stałym problemem teologicznym i pastoralnym. Na szczęście zwięzłe przed
stawienie w dokumencie różnych stanowisk na temat antykoncepcji pozbawione 
jest zjadliwości i błazenady, które utrudniają dyskusję na ten temat w tradycji 
rzymskokatolickiej. Jednakże pojawia się problem, gdy porusza się kwestię 
antykoncepcji jedynie na poziomie oficjalnego nauczania, zwłaszcza z perspek
tywy rzymskokatolickiej. Chociaż autorytatywne nauczanie Kościoła rzymsko
katolickiego wciąż powtarza się w ostatnich dokumentach Magisterium 
Kościoła, to jednak dialog ekumeniczny musi dokonać rzetelnej oceny recepcji 
tego nauczania. Przekazywanie nauczania Kościoła na temat prawa naturalnego 
zależy częściowo od adekwatności tego nauczania do doświadczenia par 
małżeńskich (38). Pytanie brzmi, jaki poziom zgodności jest niezbędny do 
osiągnięcia pełniejszej wspólnoty pomiędzy anglikanami i rzymskokatolikami. 
(49)?

Co więcej, jeżeli badamy rzymskokatolicką tradycję w sprawie antykoncepcji, 
nie wolno pominąć nauczania Kościoła na temat małżeństwa i płciowości, które 
zostało przekazane i rozwinięte w Gaudium et Spes i Humanae Vitae. Sobór 
Watykański II podkreślił równość miłości małżeńskiej i odpowiedzialnego
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przekazywania życia (Gaudium et Spes, 51) Paweł VI potwierdził, że miłość 
i prokreacja są dwoma zasadniczymi elementami życia małżeńskiego (Humanae 
Vitae, 7). Położenie nacisku przez Kościół w ostatnich czasach na interpersonal
ne aspekty płciowości w odniesieniu do zdolności prokreacyjnej umożliwia 
personalistyczne spojrzenie na płciowość. Seks ma moc ukazywania i umoc
nienia zażyłości pary małżeńskiej.

Język seksu jako język jest jednym ze sposobów wyrażenia relacyjnego 
(communicative) charakteru płciowości człowieka. Lingwistyczna metafora 
została włączona do adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio. Podobnie jak 
ci, którzy rozumieją seks jako język ciała, Jan Paweł II podkreśla, że płciowość 
jest owocem i znakiem małżeńskiej miłości, żywym świadectwem pełnego wzajem
nego samooddania się małżonków (28). Jednakże w papieskiej personalistycznej 
wizji płciowości znowu pojawia się spojrzenie tradycyjne. Tak więc te pary 
małżeńskie, które stosują sztuczną antykoncepcję w celu wypełnienia obowiązku 
odpowiedzialnego rodzicielstwa .manipulują’ i deprecjonują płciowość człowie
ka... poprzez odrzucenie jej wartości .całkowitego’ samooddania. Zatem, stosując 
antykoncepcję, na wrodzony język, który ukazuje całkowite wzajemne samoodda- 
nie małżonka i żony nakłada się obiektywnie sprzeczny język nie oddawania się 
w pełni drugiemu człowiekowi (32). Sposób używania przez Magisterium 
większości kategorii personalistycznych w dziedzinie płciowości wiąże się dość 
przypadkowo z aktualną treścią norm moralnych Kościoła.

Ponieważ rzymskokatolicka nauka skorzystała z personalistycznej wizji 
płciowości w kategoriach języka, przyszły dialog na temat antykoncepcji 
znajdzie się w bliższym kontakcie z filozofią języka. Jedna kwestia zasługuje na 
uwagę. Istnieje ambiwalencja języka; słowa nie są jednoznaczne. Dlatego też 
język jest wciąż żywą rzeczywistością. Słowa otrzymują nowe i różne znaczenia; 
zarzuca się stare znaczenia; pojawiają się nowe konteksty, które nadają tym 
samym wyrazom nową treść. Wrodzoną językowi historyczność należy 
właściwie przekazać językowi ciała.

Fundamentalną kwestią moralną, która wiąże się z dyskusją na temat 
antykoncepcji, jest relacja osoby do natury. Rozumienie tej relacji zależeć będzie 
od założeń epistemologicznych i metafizycznych. Odnowiona filozofia natury 
może stać się warunkiem przyszłego dialogu na temat antykoncepcji, a także 
innych kwestii moralnych, zwłaszcza bioetyki. W metafizyce bytu daje się 
pierwszeństwo naturze przed osobą, natomiast w metafizyce personalistycznej 
naturę nie pojmuje się jako statyczne, kosmocentryczne określenie działania; 
istnieje tutaj ontologiczne pierwszeństwo osoby. Natura nie jest niedookreślona; 
interpretuje się ją  w kategoriach osobowych. Jak dokument stwierdza dalej 
natura nie jest bez końca podatna na przekształcenia (94); z naturą nie należy 
postępować arbitralnie, lecz w sposób, który służy dobru osoby. W tym 
przypadku porządek natury podlega porządkowi wolności.

Podobne spostrzeżenia można poczynić na temat dyskusji dotyczącej za
kazów, względem których nie ma wyjątków, bądź wprowadzających nieporządek 
aktów (52). Zasadniczy problem moralny dotyczy metafizyki aktu moralnego. 
Pod wpływem jurydycznej kazuistyki i nowoczesnego pojęcia nauki, podmiot 
moralny powiązano z finis operis. Finis operantis został przeniesiony do 
psychologii działania. Zostało to wzmocnione przez epistemologiczny kierunek 
w realizmie, który znajdujemy w podręcznikach teologii moralnej. W metafizyce 
personalistycznej zjawiskowy wymiar aktu jest wieloznaczny; otrzymuje on 
znaczenie moralne z kontekstu normatywnego, w którym jest interpretowany. 
Zjawiskowy wymiar aktu, podobnie jak natura, jest niezbędnym, lecz zarazem 
niewystarczającym kryterium normatywności. W metafizyce personalistycznej
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finis operantis nie zostaje przeniesiona do psychologii działania, lecz konstytuuje 
podmiot moralny. W ten sposób pojęcie intrinsece malum zostaje usunięte 
z redukcyjnej teorii normatywnej i umieszczone w dialektycznej strukturze 
doświadczenia i intuicji.

B. Aborcja i homoseksualność

Trzecim problemem moralnym jest aborcja. Zarówno tradycja anglikańska 
jak i rzymskokatolicka uznaje „świętość i prawo do życia” (85, 86) oraz znajduje 
uzasadnienie tego stwierdzenia w Piśmie Świętym, Tradycji i naturalnym 
rozumowaniu. Na przykład można przypomnieć naukę o imago Dei jako 
wspierającą teologiczne stwierdzenie, że życie ludzkie jest święte (4). W tradycji 
rzymskokatolickiej powyższe zdanie łączy się ze stwierdzeniem, że embrion ludzki 
należy traktować jako osobę ludzką (Donum Vitae, 1987 oraz Deklaracja w kwestii 
dokonywania aborcji, 1974). Wniosek jest prosty: nauka rzymskokatolicka 
odrzuca dokonanie każdej aborcji (85). W tradycji anglikańskiej nie ma uzgod
nionego nauczania na temat dokładnego momentu, od którego nowe życie, 
rozwijające się w łonie, należy otoczyć pełną ochroną, należną osobie, 
a w związku z tym istnieje mniej jasno wyrażony zakaz dokonywania aborcji 
w sytuacjach konfliktowych (85).

Ostatnie rozważania teologiczne na temat aborcji koncentrują się na dwóch 
kwestiach, których wyjaśnienie będzie pomocne w przyszłym dialogu pomiędzy 
Kościołami, oraz Kościołami a społeczeństwem. Pierwszą kwestią jest status 
moralny embrionów. Obie tradycje zgadzają się, że życie ludzkie rozpoczyna się 
od momentu poczęcia; jednakże nie da się sprawdzić empiryczne czy życie 
embrionu jest życiem osobowym. (Deklaracja w kwestii dokonywania aborcji, 
13n, 19). Można przypomnieć tradycyjną definicję osoby, którą sformułował 
Boecjusz — persona est rationalis naturae individua substantia. W definicji tej, 
jeżeli istnieje wątpliwość co do indywidualności, istnieje też wątpliwość co do 
bycia osobą. Czy embrion posiada fizyczne warunki określające indywidual
ność? Jeżeli nie, linia oddzielająca życie osobowe może być zakreślona od 
momentu poczęcia. Jednakże teologowie powinni poddać w wątpliwość do- 
stateczność tej definicji. Jest to miejsce, gdzie tradycyjne narzędzia filozoficzne 
powinny być przemyślane w kategoriach dynamicznego pojęcia substancji.

Druga sprawa wiąże się z metodologicznym sformułowaniem problemu 
aborcji. W miejsce intensywnych działań pastoralnych przeciwko aborcji, 
u podstaw których leży prawie wyłącznie prawo zabraniające odbierania życia 
płodu, pojawiają się próby powiązania społecznego nauczania Kościoła z tą 
kwestią. Obiecująca refleksja na temat społecznego kontekstu, szerszego niż 
zakazy prawne, nie pomniejsza zakazującej mocy norm i praw przeciwko aborcji. 
Wówczas, gdy problem umieścimy w nowym kontekście, mogą pojawić się nowe 
możliwości działania. Już w Deklaracji w kwestii dokonywania aborcji istnieje 
wezwanie do działań wspomagających rodziny, niezamężne matki i dzieci (26).

Istnieje kilka oczywistych zalet rozważania aborcji jako kwestii społecznej. 
Kontekst, w jakim rozważa się aborcję, uwzględniający opiekę nad dziećmi, 
dobro matek i pomoc rodzinom umożliwia teologiczną krytykę języka praw, 
który jest charakterystyczny dla liberalnej kultury, a zwłaszcza dla kwestii 
aborcji. Można powiedzieć, że krytyka nowoczesności warunkuje wspólną 
anglikanom i rzymskokatolikom odrazę do wzrastającej w wielu krajach praktyki 
dokonywania aborcji jedynie ze względu na wygodnictwo (85). Ponieważ nie 
istnieje opisowe i empiryczne uzasadnienie dla tego stwierdzenia, jego znaczenie 
pozostaje niejasne. W świetle społecznego nauczania Kościołów byłoby
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niewłaściwe interpretować je w taki sposób, że Kościoły nie są zainteresowane 
przypadkami aborcji, bądź że nie doceniają tragicznych sytuacji, w których 
znajdują się kobiety z niechcianą ciążą. Postrzeganie aborcji jako kwestii 
społecznej nada Kościołom większą powagę, gdy będą przedstawiać swoje 
stanowisko co do aborcji na forum publicznym. Nawet ci, którzy mają odmienne 
zdanie na temat moralności aborcji, zwrócą pilną uwagę na kwestie społeczne 
i ekonomiczne, które odgrywają rolę, gdy kobieta podejmuje decyzję o aborcji. 
Takie metodologiczne sformułowanie problemu stwarza poczucie wspólnej 
odpowiedzialności za dzieci oraz ułatwia współpracę pomiędzy różnymi grupami 
kościelnymi i świeckimi, które dążą do stworzenia alternatywnych rozwiązań 
wobec aborqi. Ponadto, umieszczając aborcję w kontekście społecznym, wyma
ga się poniesienia przez wspólnotę części ofiary, jakiej żąda się od kobiety 
dochowującej wierności swojemu sumieniu w posłuszeństwie wobec Boga. (Deklara
cja w kwestii dokonywania aborcji, 26).

Homoseksualność, ostatni problem poruszony w dokumencie, koncentruje 
się na innych tematach ważnych dla szczegółowej teologii moralnej. Obie 
tradyqe, anglikańska i rzymskokatolicka są przekonane, że wierne i trwające całe 
życie małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą jest normatywnym kontekstem dla 
pełnych relacji seksualnych; obie tradyqe odwołują się do Pisma Świętego 
i naturalnego porządku jako źródeł swojego nauczania w odniesieniu do homosek- 
sualności (87). Zadaniem, stojącym przed refleksją, jest wyjaśnienie, w jakich 
relacjach znajdują się Pismo Święte i porządek naturalny, bądź mówiąc szerzej: 
w jakich relacjach pozostają do siebie objawienie i doświadczenie człowieka i jak 
przyczyniają się do normatywnej oceny homoseksualności.

Jednocześnie należy powiedzieć, iż Pismo Święte nie zawiera szczegółowej 
etyki seksualnej. Pod względem metodologicznym nie są właściwe bez
pośrednie odniesienia do homoseksualności w Piśmie Świętym i traktowanie 
ich jako dowodu na całkowity zakaz, który może być przeniesiony do 
współczesnej sytuacji i potwierdzony jako normatywny dla chrześcijan. Należy 
podkreślić, że Kościół rzymskokatolicki w ostatnich czasach nie ignoruje 
historyczno-krytycznej wiedzy (por. Interpretacja Biblii w Kościele, Papieska 
Komisja Biblijna, 1993, I, A). Katolicy są świadomi, że uczeni interpretują 
historię Sodomy i Gomory (Rdz 19,1—28) przede wszystkim jako potępienie 
niegościnności, a nie homoseksualności. Ostatnie oficjalne dokumenty katolic
kie (Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2357), chociaż poszukują potwier
dzenia w Piśmie Świętym, to jednak nie wyprowadzają nauczania moralnego 
bezpośrednio z poszczególnych tekstów; raczej opierają stanowisko Kościoła 
na Tradycji i prawie naturalnym.

Z drugiej strony heteroseksualna, niezmienna i prokreacyjna norma jest 
wyprowadzona z Pisma Świętego (58). Paradygmatami w tym względzie są 
opowieści o stworzeniu w Księdze Rodzaju. Zarówno w opowieści kapłańskiej, 
jak i jahwistycznej człowiek jest stworzony jako mężczyzna i kobieta; płciowe 
rozróżnienie okazuje się konstytutywne dla człowieczeństwa. Rozróżnienie 
płciowe leży u podstaw boskiego przykazania bądźcie płodni i rozmnażajcie się 
(Rdz 1,28; 55). W Nowym Testamencie, chociaż Jezus nie wspomina homosek
sualności, istnieje bez wątpienia pozytywna wizja małżeństwa i rodziny (Mt 
22,1 —14; J 2,1 — 11; Łk 11,1 — 2). Widoczne u św. Pawła negatywne spojrzenie na 
płciowość (1 Kor 7,25—40) należy interpretować w świetle oczekiwania na 
powtórne przyjście Pana, a w związku z tym unikania wszystkiego, co szkodzi 
całkowitemu poświęceniu się Bogu- Jednocześnie Paweł porównuje wierną 
miłość, jakiej wymaga małżeństwo, do relacji Chrystusa do Kościoła (Ef 
5,21-33).
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Refleksja moralna musi określić, w jakim stopniu stwierdzenia wzięte z Pisma 
Świętego są autorytatywne, gdy dotyczą homoseksualności. Oczywiście, musi 
istnieć wyjaśnienie, dlaczego i w jaki sposób „normy” miłości heteroseksualnej 
różnią się od innych, budzących większe wątpliwości, orientacji w Piśmie 
Świętym, jak na przykład patriarchalizm. Ponadto uzasadnienia te, chociaż 
określają normatywną orientację, muszą być odniesione do innych tematów 
biblijnych. Życie chrześcijańskie ma się wzorować na życiu Jezusa, całkowicie 
przepojonym wiernością, samo-ofiarującą się miłością, służbą dla innych oraz 
gotowością przebaczenia. Te cechy relacji można znaleźć zarówno w miłości 
heteroseksualnej, jak i homoseksualnej.

Drugim źródłem sprzeciwu wobec homoseksualności jest „porządek natury” . 
Odwołania się do prawa naturalnego w rozumowaniu moralnym nie należy 
mylić z odwołaniem się do praw natury, które formułują inne dziedziny wiedzy. 
Sprzeciw wobec homoseksualności zależy od dominującej aktualnie antropologii 
płciowości człowieka oraz znaczenia aktu seksualnego.. Deklaracja w sprawie 
problemów dotyczących etyki seksualnej, wydana przez Świętą Kongregację do 
spraw Doktryny Wiary w 1975 roku stwierdza, że zgodnie z obiektywnym 
porządkiem moralnym, relacje homoseksualne są aktami, którym brakuje istotnej 
i nieodzownej celowości, tzn. prokreacji (5). Ńatura oraz akty indywidualne 
interpretowane są w tej opcji antropologicznej. Zatem dokument odrzuca 
stwierdzenie, że relacje homoseksualne i relacje małżeńskie są równoważne pod 
względem moralnym oraz na równi zdolne do wyrażenia właściwego ukierun
kowania i używania popędu seksualnego (87).

Kwestia homoseksualności może stać się sprawdzianem dla innych tematów 
poruszanych w ogólnej teologii moralnej, dotyczących dialogu pomiędzy 
moralnością a naukami empirycznymi. Jest to kwestia, którą dokument 
przywołuje, lecz nie rozwija, a może stać się ona źródłem różnic albo w kazuistyce 
moralnej, albo w publicznej dyskusji na temat homoseksualności i innych spraw 
(83). W świetle osiągnięć innych nauk — zwłaszcza psychologii, antropologii 
i socjologii — teologia moralna zajmuje pozycję uczennicy. Wiarygodność 
teologicznych argumentów zależy od opisowej bądź empirycznej treści zawartej 
w twierdzeniach normatywnych. Jedną z intuicji psychologicznych, war
tościowych dla normatywnego rozumowania, jest rozróżnienie pomiędzy orien
tacją homoseksualną, w której osoba może podlegać czynnikom znajdującym się 
poza jego bądź jej kontrolą, oraz aktem homoseksualnym, który odnosi się do 
stosunku płciowego.

Jednocześnie teologia moralna zajmuje pozycję wychowawcy. Normatywność 
nie może być sprowadzona do osiągnięć nauk empirycznych; należy przypo
mnieć, że nie tylko są różne dziedziny wiedzy, lecz także różne kierunki bądź 
szkoły w jednej nauce. Osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy stają się 
dowodem normatywnego porządku w takiej mierze, w jakiej potwierdzają 
i zabezpieczają aktualnie przyjmowany profil myślenia antropologicznego.

IV. Zakończenie

Życie w Chrystusie nie usuwa żadnej z istotnych różnic pomiędzy Kościołem 
anglikańskim i rzymskokatolickim; zdecydowanie nie to było celem Komisji. 
Wspomniane w dokumencie różnice muszą znaleźć kontekst pośród wielu 
zgodności, jakie istnieją pomiędzy obydwoma Kościołami. Różnice nie ukazują 
fundamentalnej rozbieżności w naszym rozumieniu moralnych implikacji Ewangelii 
(101). Anglikanie i rzymskokatolicy nie są sobie obcy pod względem moralnym
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(102). Jednakże zwrócenie uwagi na istotne zgodności nie prowadzi do 
postrzegania różnic jako przypadkowych, bądź zaledwie kazuistycznych. Nie ma 
żadnego jasnego podziału pomiędzy poziomami refleksji. Wciąż istniejące 
różnice pomiędzy obydwoma Kościołami na tematy podjęte w Życiu w Chrys
tusie opierają się na różnych koncepcjach relacji pomiędzy metafizyką a historią, 
osobą a działaniem, osobą a naturą, a także normami a konfliktowymi 
sytuacjami. Tematy te są milcząco obecne w sądach odnośnie do różnych kwestii 
dyskutowanych w Życiu w Chrystusie. Dostarczają one żyznego gruntu dla 
przyszłego dialogu pomiędzy Kościołem anglikańskim i rzymskokatolickim. 
Wyraźne skupienie się na nich doprowadzi do przyszłej zgodności, zidentyfikuje 
źródła niezgodności oraz otworzy drogi do przyszłego pojednania.

Wysiłki Komisji umożliwiają stwierdzenie, że jeżeli życie w Chrystusie jest 
wspólnotą już obecną, to taki jest też eschatologiczny cel osiągnięty obecnie na 
zasadzie antycypacji (96). Oznacza to, że moralne wymagania Ewangelii nie 
istnieją ponad, albo poza konkretną sytuacją; członkowie Kościoła podzielają 
odpowiedzialność za powodzenie działania Ducha we współczesnym świecie, 
ukształtowanie prawdziwie ludzkiej odpowiedzi i rozwiązanie powstałych dyle
matów moralnych, zachowując wierność Ewangelii (97). Pełna wspólnota, której 
z nadzieją oczekujemy, nie będzie czymś wymuszonym ani narzuconym, lecz 
nadejdzie jako efekt dialogu. Dialog jest nie tylko antycypacją, lecz także 
środkiem osiągnięcia pełnej wspólnoty. Dialog jest nie tylko antycypacją, lecz 
także środkiem osiągnięcia pełnej wspólnoty. Wzajemne oddziaływanie, które 
dialog stwarza, naznaczone nieustannym stawianiem pytań, umożliwia skorygo
wanie wypaczeń w porozumiewaniu się, ukazanie różnic we właściwym kon
tekście oraz odkrycie lepszych i wyzwalających sposobów działania.

Thomas R. Kopfensteiner SJ  

tłum. Iga Czaczkowska



DIALOG KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO 
Z KOŚCIOŁEM ASYRYJSKIM WSCHODU

Papież Jan Paweł II i patriarcha—katolikos Kościoła Asyryjskiego Wschodu 
(zwanego też Kościołem nestoriańskim) Mar Dingha IV podpisali 11 listopada 
1994 roku w Watykanie Wspólną deklarację na temat chrystologii. Tym samym 
został zniesiony rodam  kościelny trwający od 486 roku, tj. od przeszło XV 
stuleci. Nestorianie negowali istotową jedność Chrystusa jako Boga i jako 
człowieka. W podpisaną deklaracji zostaje potwierdzona wiara w jednego Pana 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego oraz Jego istotową jedność jako Boga i jako 
człowieka.

Wspólna deklaracja uchodzi za zasadniczy krok na drodze do przywrócenia 
pełnej jedności obu Kościołów, które potwierdzają wzajemne uznanie siebie za 
Kościoły siostrzane. Jednocześnie zwraca się uwagę na to, że rozłamy, do 
których doszło w przeszłości, wynikały zasadniczo z nieporozumień.

Wraz z podpisaniem Wspólnej deklaracji utworzono Komitet Teologiczny ds. 
Dialogu, który zajmie się przezwyciężaniem przeszkód stojących na drodze do 
pełnej jedności obu Kościołów. Pełna wspólnota komunijna wymaga jedno
myślności w sprawach dotyczących treści wiary, sakramentów i ustroju 
kościelnego.

Kościół Asyryjski Wschodu ma około 400 000 wiernych zorganizowanych 
w 90 parafiach działających w Iraku, Iranie, Indiach, Libanie, Syrii, na terenie 
byłego ZSRR, w Europie, Australii i USA.

K.K.

Wspólna deklaracja na temat chrystologii (1994)

Jego Świątobliwość papież Jan Paweł II, biskup Rzymu i papież Kościoła 
Katolickiego, jak i Jego Świątobliwość Mar Dingha IV, katolikos—patriarcha 
Kościoła Asyryjskiego Wschodu, dziękują Bogu za to, że skłonił ich do tego 
braterskiego spotkania. Obaj traktują to spotkanie jako fundament na drodze do
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pełnej wspólnoty, która ma być przywrócona między obydwoma Kościołami. 
Od tego momentu mogą one wyznać faktycznie przed światem wspólną wiarę 
w tajemnicę Wcielenia.

Jako dziedzice i strażnicy wiary otrzymanej od apostołów i sformułowanej 
przez naszych wspólnych ojców w wyznaniu z Nicei, wyznajemy jednego Pana 
Jezusa Chrystusa jako jedynego Syna, zrodzonego przez Ojca przed wszystkimi 
wiekami, który, gdy wypełnił się czas, zstąpił z nieba i dla naszego zbawienia stał 
się człowiekiem. Słowo Boże, druga Osoba Trójcy Świętej, stało się ciałem przez 
moc Ducha Świętego, przyjmując od świętej Dziewicy Marii ciało, które jest 
ożywione przez rozumną duszę. Z tym ciałem Chrystus był nierozłącznie 
zjednoczony od momentu swoich narodzin.

Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem, doskonałym w swojej boskości i doskonałym w swoim 
człowieczeństwie, identycznym z Ojcem i identycznym z nami we wszystkim 
z wyjątkiem grzechu. Jego boskość i Jego człowieczeństwo są złączone ze sobą 
w jednej Osobie, bez pomieszania i bez zamiany, bez podziału i bez rozłączenia. 
W Nim zachowało się zróżnicowanie natur — boskiej i ludzkiej — wraz ze 
wszystkimi właściwościami, sposobami przejawiania woli i aktywności (energii). 
Boskość i człowieczeństwo są jednoczone w osobie tego samego i jedynego Syna 
Bożego i Pana Jezusa Chrystusa, któremu należy się uwielbienie.

Dlatego Chrystus nie jest zwykłym człowiekiem, którego adoptował Bóg, aby 
w Nim mieszkać i Go inspirować, jak działo się to ze sprawiedliwymi 
i prorokami. Ale ten sam Bóg—Logos, zrodzony z Ojca przed stworzeniem 
świata i bez początku w swojej boskości, narodził się z matki bez ojca w swoim 
człowieczeństwie, gdy wypełnił się czas. Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, 
narodzone z błogosławionej Marii Dziewicy, było zawsze człowieczeństwem 
samego Syna Bożego. To jest powód, dla którego Kościół Asyryjski czci Marię 
Dziewicę jako matkę Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela. W świetle tej samej 
wiary tradycja katolicka mówi o Marii Dziewicy jako o matce Boga, a także jako
0 matce Chrystusa. Oba Kościoły uznają legalność i trafność wyrażania tej samej 
wiary i respektują upodobanie każdego Kościoła do własnego życia liturgicz
nego i własnego sposobu wyrażania pobożności.

Na tym polega jedna wiara w tajemnicę Chrystusa, którą wyznajemy. 
Kontrowersje przeszłości prowadziły do potępienia osób i formuł dogmatycz
nych. Duch Boży umożliwia nam dzisiaj lepsze zrozumienie, że czynione w ten 
sposób rozróżnienia były w dużej mierze przyczyną nieporozumień.

Jakiekolwiek byłyby nasze chrystologiczne rozbieżności, dzisiaj odczuwamy 
naszą jedność w wyznawaniu tej samej wiary w Syna Bożego, który stał się 
człowiekiem, tak że przez Jego łaskę staliśmy się dziećmi Bożymi. Chcemy odtąd 
wspólnie dawać świadectwo tej wierze w Jednego, który jest drogą, prawdą
1 życiem, zwiastując Go w odpowiedni sposób naszym bliźnim, tak aby świat 
mógł wierzyć w radosne orędzie o zbawieniu.

Tajemnica Wcielenia, którą wspólnie wyznajemy, nie jest abstrakcyjną 
i wyizolowaną wiarą. Dotyczy ona Syna Bożego, który został posłany dla 
naszego zbawienia. Porządek zbawienia, który ma swoje źródło w tajemnicy 
wspólnoty Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego, wypełnił się przez udział 
w tej wspólnocie oraz przez łaskę obecną w jednym, świętym, katolickim 
i apostolskim Kościele, który jest ludem Bożym, ciałem Chrystusa i świątynią 
Ducha Świętego. Wierzący stali się członkami tego ciała przez sakrament chrztu, 
w którym przez wodę i działanie Ducha Świętego odrodzili się jako nowe 
stworzenia. Są umocnieni przez pieczęć Ducha Świętego, który daruje sakrament 
namaszczenia. Ich wspólnota z Bogiem i między sobą doszła do pełnego



112 DIALOG RZYMSKOKATOLICKO-ASYRYJSKI

urzeczywistnienia przez sprawowanie jedynej ofiary Chrystusa w sakramencie 
Eucharystii. Wspólnota ta zostaje przywrócona dla grzesznych członków 
Kościoła, gdy uzyskują pojednanie z Bogiem i między sobą przez sakrament 
przebaczenia. Sakrament święceń kapłańskich w sukcesji apostolskiej gwaran
tuje autentyczność wiary, sakramentów i wspólnoty w każdym Kościele 
lokalnym.

Żyjąc z tej wiary i z tych sakramentów, Kościół partykularny katolicki 
i Kościół partykularny asyryjski mogą uznać się — w konsekwencji — za 
Kościoły siostrzane. Pełna wspólnota komunijna będzie możliwa wówczas, gdy 
zapanuje jednomyślność odnośnie do treści wiary, sakramentów i ustroju 
Kościoła. Ponieważ jedność, do której dążymy, nie została jescze osiągnięta, nie 
możemy, niestety, wspólnie celebrować Eucharystii, która jest znakiem 
osiągnięcia już pełnej wspólnoty kościelnej.

Mimo to głęboka wspólnota duchowa we wierze i wzajemne zaufanie, które 
istnieją już między naszymi Kościołami, upoważniają nas odtąd do rozważań, 
jak wspólnie możemy dać świadectwo radosnemu orędziu i jak możemy 
współpracować w szczególnych sytuacjach pastoralnych, dotyczących zwłaszcza 
dziedziny katechezy i kształcenia przyszłych kapłanów.

Wdzięczni wobec Boga, który pozwolił nam odkryć na nowo, co już nas łączy 
we wierze i w odniesieniu do sakramentów, zobowiązujemy się uczynić wszystko 
co możliwe, aby usunąć z drogi przeszkody przeszłości, które utrudniają jeszcze 
pełną wspólnotę między naszymi Kościołami, tak abyśmy mogli odpowiadać 
lepiej na wezwanie Pana do jedności, która, oczywiście, potrzebuje widzialnego 
wyrazu. Dla usunięcia tych przeszkód tworzymy mieszany Komitet Teologiczny 
ds. Dialogu między Kościołem Katolickim a Kościołem Asyryjskim Wschodu.

Dan u Świętego Piotra w Rzymie 11 listopada 1994 roku
Tłum.: Karol Karski



OŚWIADCZENIE KOMISJI EPISKOPATU POLSKI 
DO DIALOGU Z JUDAIZMEM NA 50. ROCZNICĘ 

WYZWOLENIA OBOZU ZAGŁADY 
AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU

27 stycznia 1995

Półwiecze, jakie upływa od wyzwolenia w dniu 27 stycznia 1945 roku obozu 
koncentracyjnego Auschwitz—Birkenau, raz jeszcze zwraca naszą uwagę na 
bolesną rzeczywistość i symbolikę tego obozu, w którym znalazły okrutną śmierć 
ponad milion Żydów, tysiące Polaków (70 — 75 tys.), Cyganów (21 tys.) Rosjan 
(15 tys.) i innych narodowości (10—15 tys.).

Już w kilka miesięcy po wybuchu wojny, w pierwszej połowie 1940 roku, 
niemieccy naziści stworzyli obóz koncentracyjny Auschwitz na zajętym przez 
siebie i włączonym do Rzeszy terytorium polskim. W początkowym okresie 
istnienia obozu jego więźniami i ofiarami były tysiące Polaków, głównie 
inteligencja, członkowie ruchów oporu, a także duchowni oraz przedstawiciele 
niemal wszystkich stanów. Nie ma chyba polskiej rodziny, która nie straciłaby 
kogoś bliskiego w Auschwitz lub w innym obozie. Z czcią pochylamy głowę 
przed bezmiarem cierpienia, często przyjmowanego w duchu głęboko 
chrześcijańskim. Jego wymowny przykład stanowi bohaterska postawa i ofiara 
własnego życia, jaką w sierpniu 1941 roku złożył o. Maksymilian Kolbe, 
beatyfikowany przez Pawła VI i kanonizowany przez Jana Pawła II. Jego 
zwycięstwo, motywowane duchem Chrystusowej Ewangelii, świadczy dobitnie 
o potędze miłości i dobra w świecie gwałtu i przemocy.

Niemal od początku do obozu trafiali polscy Żydzi, jako część wyniszczanego 
społeczeństwa polskiego. Od 1942 roku kompleks KL Auschwitz-Birkenau, 
a także inne obozy na terenie okupowanej Polski, stały się w wyniku Konferencji 
w Wannsee obozami zagłady i miejscem realizacji zbrodniczej ideologii ostatecz
nego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli planu wymordowania wszystkich 
Żydów europejskich. Do obozu zagłady naziści zwozili na śmierć Żydów ze 
wszystkich krajów okupowanej przez Hitlera Europy. Miejsca zagłady Żydów, 
nie tylko Auschwitz, ale także Majdanek, Treblinka, Bełżec i inne, zostały przez 
niemieckiego okupanta zlokalizowane w okupowanej Polsce, bowiem tu właśnie 
mieszkała większość europejskich Żydów, a zbrodnie nazistów można było lepiej 
ukryć przed światową opinią publiczną w kraju całkowicie okupowanym, 
a częściowo nawet wcielonym do III Rzeszy. Oblicza się dzisiaj, że w samym
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Auschwitz—Birkenau zostało zamordowanych ponad milion Żydów. Toteż, 
chociaż w tym obozie ginęli również członkowie innych narodów, to jednak 
Żydzi uważają ten obóz za symbol całkowitej zagłady swojego narodu. Ten to 
naród, który otrzymał od Boga Jahwe przykazanie „Nie zabijaj”, w szczególnej 
mierze doświadczył na sobie zabijania — powiedział Ojciec Święty w homilii 
podczas mszy św. na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz—Birkenau (7 
czerwca 1979 roku).

Zagłada, objęta nazwą Szoah, zaciążyła boleśnie nie tylko na stosunkach 
między Niemcami a Żydami, lecz również w dużym stopniu na stosunkach 
między Żydami a Polakami, którzy wspólnie, choć nie w jednakowym stopniu, 
byli ofiarami ideologii nazistowskiej i ze względu na bliskość zamieszkania stali 
się mimowolnymi świadkami eksterminacji Żydów. Z ubolewaniem trzeba 
stwierdzić fakt, że przez długie lata Auschwitz — Birkenau był traktowany przez 
władze komunistyczne prawie wyłącznie w kategoriach antyfaszystowskiej 
walki, co nie sprzyjało odzwierciedleniu prawdy o rozmiarach eksterminacji 
Żydów. Należy przy tym podkreślić, że Polacy i Żydzi przez wieki żyli na tej 
samej ziemi, w Rzeczypospolitej, i pomimo występujących niekiedy napięć 
i konfliktów uważali ją za swoją ojczyznę. Wypędzani z krajów Europy 
Zachodniej Żydzi znajdowali schronienie w Polsce. Toteż w ich oczach Polska 
często uchodziła za paradisus Judaeorum, bo tu właśnie mogli żyć zgodnie ze 
swoimi obyczajami, swoją religią i kulturą. Inaczej niż w wielu krajach 
europejskich do czasu II wojny światowej Żydów nigdy z Polski nie wypędzano. 
Około 80 procent Żydów żyjących dzisiaj na całym świecie przez swoich 
rodziców lub dziadków wywodzi swoje korzenie z Polski. Utrata niepodległości 
Rzeczypospolitej oraz trwające ponad 120 lat rozbiory Polski między Rosję, 
Austrię i Prusy przyniosły — wśród innych dramatycznych następstw — pogor
szenie stosunków polsko-żydowskich. W okresie między pierwszą a drugą wojną 
światową, gdy Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku poszukiwała 
kształtu własnej tożsamości, wyłoniły się nowe pola napięć, mające podłoże 
natury psychologicznej, ekonomicznej, politycznej, a także religijnej, ale nigdy 
rasowej. Pomimo antysemityzmu niektórych kręgów jeszcze na krótko przed 
wybuchem II wojny światowej, gdy nasilały się represje Hitlera, właśnie Polska 
przyjęła z Niemiec tysiące Żydów.

Wobec nazistowskiej zagłady Żydów wielu Polaków zareagowało heroiczną 
odwagą i poświęceniem, narażając życie swoje i swoich rodzin. Motywowana 
zasadami Ewangelii solidarność z cierpiącymi i prześladowanymi sprawiła, że 
w niemal każdym klasztorze żeńskim Generalnej Guberni znajdowały schronie
nie żydowskie dzieci. Wielu Polaków straciło życie, bo wbrew groźbie kary 
śmierci względem siebie i swoich najbliższych odważyli się ukrywać Żydów. 
Należy nadmienić, że także wobec Polaków ukrywających Żydów stosowano 
odpowiedzialność zbiorową. Wiele całych rodzin, od dzieci aż do dziadków, 
wymordowano za ukrywanie Żydów. W uznaniu, tego tysiące zostało na
grodzonych medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Wielu niosło pomoc 
bezimiennie. Niestety, byli również tacy, którzy dopuścili się czynów niegodnych 
chrześcijanina, którzy szantażowali, a niekiedy nawet wydawali ukrywających 
się Żydów w ręce niemieckie. Niczym nie można usprawiedliwić takiej postawy, 
choć nieludźki czas wojny i okrucieństw hitlerowskich powodował, że niekiedy 
sami Żydzi tropieni przez okupanta byli zmuszeni do oddawania swoich braci 
w ręce nazistowskich zbrodniarzy. Raz jeszcze przypominamy słowa Listu 
Pasterskiego polskich biskupów odczytanego wiernym w katolickich świąty
niach i kaplicach dnia 20 stycznia 1991 roku: Mimo tak licznych heroicznych 
przykładów ze strony chrześcijan Polaków byli i tacy, którzy pozostali obojętni na
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tę niepojętą tragedię. Szczególnie bolejemy nadjym i spośród katolików, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do śmierci Żydów. Pozostaną oni na zawsze 
wyrzutem sumienia także w wymiarze społecznym.

Auschwitz, którego twórcami byli naziści niemieccy, a nie Polacy, 
w następstwie wszystkiego, co ten obóz zagłady symbolizuje, to rezultat ideologii 
narodowego socjalizmu, który też nie zrodził się na polskiej ziemi. Obok innego 
totalitaryzmu, jakim był komunizm, który również zebrał wielomilionowe 
śmiertelne żniwo, także nazizm oznaczał deptanie godności człowieka jako 
obrazu Boga. Istniała dramatyczna wspólnota losów Polaków i Żydów pole
gająca na zniewoleniu i bezwzględnej eksterminacji, jednakże to właśnie Żydzi 
stali się ofiarami nazistowskiego planu systematycznej i całkowitej likwidacji. 
Obłąkana ideologia, w imię założeń współczesnego rasizmu podjęła ten plan 
i przeprowadziła go z całą bezwzględną konsekwencją — powiedział papież Jan 
Paweł II podczas pielgrzymki do Niemiec (Kolonia, 1 maja 1987).

Świat, w którym dokonały się zbrodnie oświęcimskie, był również światem 
zbawionym, a jednocześnie wyzwaniem i takim nie przestaje być również po 
Szoah, skąd płynie przesłanie dla wszystkich chrześcijan, aby swoim 
postępowaniem objawiali Boga, a nie przyczyniali się do kwestionowania Jego 
obecności. Bóg był i pozostaje wszędzie, to zaś, co szatańskie i co wyraża 
nienawiść do ludzi w ogóle, nie pochodzi od Boga, ale od człowieka, który 
poddaje się wpływowi złego ducha i nie respektuje godności drugiego człowieka 
i Bożych praw. Pół wieku, jakie upływa od wyzwolenia KL Auschwitz—Bir
kenau, zobowiązuje nas do wypowiedzenia wyraźnego sprzeciwu wobec wszel
kich przejawów deptania człowieczej godności, rasizmu, antysemityzmu, kseno
fobii i antypolonizmu. Żyjąc w kraju naznaczonym brzemieniem straszliwego 
wydarzenia nazwanego Szoah, za Edytą Stein, która zginęła w obozie Auschwitz 
dlatego, że była Żydówką, z wiarą i w pełnej ufności wobec Boga, Ojca całego 
rodzaju ludzkiego, z mocą powtarzamy: nienawiść nigdy nie będzie miała w świecie 
ostatniego słowa (Jan Paweł II — z orędzia do narodu niemieckiego przed 
pielgrzymką apostolską do RFN, Watykan, 25 kwietnia 1987 r.). Gwarancję 
tego stanowi wychowanie przyszłych pokoleń w duchu wzajemnego poszanowa
nia, tolerancji i miłości, zgodnie z zaleceniami zawartymi we wskazówkach do 
właściwego przedstawienia Żydów i judaizmu w głoszeniu Słowa Bożego 
i katechezie Kościoła katolickiego (24 czerwca 1985 r.).

W  imieniu Komisji 
bp Stanisław Gądecki, 

przewodniczący



SŁOWO BISKUPÓW NIEMIECKICH Z OKAZJI 
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AUSCHWITZ 27 stycznia 1995

i.

27 stycznia 1945 roku zostały wyzwolone obozy koncentracyjne Auschwitz 
i Auschwitz—Birkenau. Zamordowano tam w straszliwy sposób wielu ludzi: 
Polaków, Rosjan, Sinti i Romów, jak również innych narodowości. Prze
ważającą większość więźniów i ofiar tego obozu stanowili Żydzi. Dlatego 
Auschwitz jest symbolem zagłady Żydów europejskich, określonej jako Holo
caust lub hebrajskim słowem Szoah.

Zbrodnia popełniona na Żydach została zaplanowana i dokonana przez 
narodowosocjalistycznych władców w Niemczech. Bezprecedensowa zbrodnia 
Szoah (papież Jan Paweł II, 13 stycznia 1991 r.) do dziś nasuwa pytania, przed 
którymi nie wolno nam się uchylać. Przypomnienie o 50. rocznicy wyzwolenia 
Auschwitz jest dla niemieckich katolików okazją do ponownego przemyślenia 
ich stosunku do Żydów. Ten dzień przypomina zarazem, że Auschwitz ma także 
miejsce w historii cierpień zadanych Polakom i obciąża stosunki między 
Polakami i Niemcami.

n .

Już w poprzednich stuleciach Żydzi narażeni byli na prześladowania, ucisk, 
wygnanie czy wręcz utratę życia. Wielu szukało schronienia w Polsce i znaj
dowało je. Jednak także w Niemczech były miejscowości i regiony, w których 
Żydzi cieszyli się względną swobodą. Od XVIII w. zaistniała w Niemczech nowa 
szansa na pokojowe współistnienie. Żydzi wnieśli zasadniczy wkład do niemiec
kiej nauki i kultury. Mimo to antyżydowska postawa istniała dalej, również 
w sferze kościelnej. Przyczyniła się ona do tego, że chrześcijanie w latach Trzeciej 
Rzeszy nie okazali należnego sprzeciwu wobec rasistowskiego antysemityzmu.

Na katolikach ciąży wiele win. Nierzadko dawali się uwieść ideologii 
narodowego socjalizmu i zachowywali obojętność wobec zbrodni przeciw 
mieniu i życiu Żydów. Inni pomagali w dokonywaniu zbrodni lub sami stali się 
zbrodniarzami. Wielu przerażało zniknięcie ich żydowskich sąsiadów, a mimo to 
nie zdobyli się na otwarty sprzeciw. Ci, którzy pomagali narażając własne życie, 
byli często osamotnieni. Dziś ciąży na nas fakt, że dochodziło tylko do 
pojedynczych inicjatyw w obronie prześladowanych Żydów. Nawet przy 
pogromach w listopadzie 1938 r. nie było żadnego publicznego i dobitnego
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protestu, gdy palono i pustoszono setki synagog, bezczeszczono cmentarze, 
demolowano tysiące żydowskich sklepów, niszczono i plądrowano żydowskie 
mieszkania, poniżano, meltretowano, a nawet mordowano ludzi.

Spojrzenie wstecz na te wydarzenia i na dwunastoletnią dyktaturę narodo
wych socjalistów uświadamia nam brzemię historii. Przypomina o tym, że 
Kościół, który wyznajemy jako święty i czcimy jako tajemnicę, jest także Kościołem 
grzesznym i potrzebuje nawrócenia (Słowo niemieckojęzycznych biskupów 
z okazji 50. rocznicy pogromów listopadowych 1938 r.).

Nasza ówczesna porażka i wina mają także wymiar kościelny. Niech nam 
przypomni o tym świadectwo Wspólnego Synodu Biskupów w RFN: Jesteśmy 
krajem, na którego najnowszą historię polityczną rzuca cień próba systematycz
nego wyniszczenia narodu żydowskiego. W  czasach narodowego socjalizmu, mimo 
przykładnego zachowania pojedynczych osób i grup, byliśmy jako całość wspólnotą 
kościelną, która żyła odwrócona plecami do losu prześladowanego narodu, której 
spojrzenie przykute było do zagrożenia własnych instytucji, i która milczała 
o zbrodniach popełnionych na narodzie żydowskim. Uczciwość naszej woli odnowy 
zależy także od przyznania się do tej winy i od gotowości wyciągnięcia bolesnej 
nauki z historii win naszego kraju i naszego Kościoła (Oświadczenie „Nasza 
Nadzieja, 22 listopada 1975 r.).

Prosimy naród żydowski, by zechciał usłyszeć to słowo nawrócenia i woli 
odnowy.

m.
Auschwitz stawia nas, chrześcijan, przed pytaniem o naszą postawę wobec 

Żydów. Czy nasz stosunek do nich odpowiada duchowi Jezusa Chrystusa. 
Antysemityzm jest grzechem przeciw Bogu i ludzkości, jak wielokrotnie mówił 
papież Jan Paweł II. W Kościele nie może być miejsca i przyzwolenia na wrogość 
wobec Żydów. Chrześcijanie nie mogą żywić niechęci, wrogości, nie mogą żywić 
żadnej nienawiści do Żydów. Tam, gdzie ujawnia się taka postawa, istnieje 
obowiązek publicznego i dobitnego sprzeciwu.

Kościół szanuje niezależność narodu żydowskiego. Musi się na nowo 
nauczyć, że on sam wywodzi się z Izraela i pozostaje z nim związany 
dziedzictwem wiary, etosu i liturgii. Tam, gdzie to możliwe, gminy żydowskie 
i parafie chrześcijańskie powinny współpracować ze sobą. Musimy uczynić 
wszystko, by Żydzi i chrześcijanie mogli żyć w naszym kraju jak dobrzy sąsiedzi. 
Będzie to ich zasługa dla Europy, na której przeszłości leży cień Szoach i która 
ma się stać w przyszłości kontynentem solidarności.

Würzburg, 23 stycznia 1995 r.
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Z zagranicy

— Z inicjatywy trzech Akademii Ewangelickich i Polskiej Rady Ekumenicz
nej, w dniach od 1 do 3 lipca w Arnoldshain k. Frankfurtu nad Menem odbyło się 
sympozjum polsko-niemieckie nt. „Polska i Niemcy w okresie demokratycznych 
przemian, udział Kościołów w transformacji ustrojowej — kryzys i innowacje” . 
W sympozjum uczestniczyli m.in. księża biskupi Jan Szarek (luteranin) i Jere
miasz (prawosławny), posłowie na Sejm oraz przedstawiciele luterańskich parafii 
z Wrocławia i Karpacza. Sytuację w Polsce w okresie transformacji ustrojowej 
przedstawiła prof. Ewa Łętowska, a o udziale i stosunku Kościoła rzymsko
katolickiego wobec tworzących się nowych struktur demokratycznych mówił ks. 
prof. Józef Tischner. Uczestnicy obrad uznali, że stosunki polsko-niemieckie 
należą do najbardziej newralgicznych obszarów i tworzenie nowego ładu 
europejskiego jest i będzie w dużym stopniu od nich zależne.

— W rokowaniach na temat przyszłego statusu Jerozolimy trzeba — zdaniem 
Światowej Rady Kościołów — stale brać pod uwagę „słuszne prawa” wszystkich 
religii. Trwałe rozwiązanie może nastąpić tylko w wyniku procesu pokojowego na 
całym Bliskim Wschodzie — oświadczył 4 sierpnia w Genewie rzecznik SRK. 
Jerozolima i jej święte miejsca stanowią w tym samym stopniu ośrodek duchowy 
chrześcijan, jak muzułmanów i żydów, dlatego miasto to musi stać się miastem 
pokoju. We wszystkich kwestiach dotyczących statusu Jerozolimy ŚRK pozostaje 
w ścisłym kontakcie z Kościołem rzymskokatolickim — powiedział rzecznik.

— 18 sierpnia w wieku 85 lat zmarł katolikos Wazgen I, patriarcha 
wszystkich Ormian, zwierzchnik Kościoła ormiańskiego, wybrany na ten urząd 
w październiku 1955 r. Wazgen I cieszył się ogromnym autorytetem moralnym 
zarówno w kraju, jak i wśród ormiańskiej diaspory, więc jako pierwszy po 
ogłoszeniu przez Armenię niepodległości w 1991 r. otrzymał tytuł Narodowego 
Bohatera Armenii. Do ostatnich chwil swego życia działał na rzecz zakończeniu 
wojny o Górny Karabach.
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— „Nie bój się — myśl o przyszłości”, tak brzmiał temat czwartego 
zgromadzenia Ekumenicznego Forum Chrześcijanek w Europie, które od 19 do 26 
sierpnia obradowało w Budapeszcie. Trzy czwarte uczestniczek wywodziło się 
z krajów byłego bloku wschodniego. Wysłuchano sprawozdań przewodniczących 
Forum oraz trzech komisji (ds. pokoju i sprawiedliwości, ekologii i bioetyki, 
teologii) z działalności za ostatnie cztery lata. W oparciu o te sprawozdania 
dyskutowano w grupach roboczych nad następującymi zagadnieniami: przemoc, 
implikacje nowych odkryć w biotechnologii, ochrona środowiska naturalnego, 
udział kobiet w działalności ekonomicznej, teologia feministyczna.

— Z inicjatywy Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów 
w dniach od 20 do 27 sierpnia odbyła się w Ditchingham (Wielka Brytania) 
pierwsza w dziejach ŚRK konsultacja z udziałem specjalistów z dziedziny liturgii 
i ekumenizmu. W gronie 32 uczestników byli reprezentanci Kościoła rzymsko
katolickiego, prawosławnego, anglikańskiego i Kościołów protestanckich. Na 
zakończenie dyskusji, w których chodziło o wspólny kształt nabożeństwa 
chrześcijańskiego i jego lokalną inkulturację, uczestnicy wystosowali raport do 
Komisji „Wiara i Ustrój” oraz list do wszystkich chrześcijan pt. „W sprawie 
koinonia w nabożeństwie”. Raport zajął się następującymi sprawami: strukturą 
(’’ordo”) nabożeństwa chrześcijańskiego, wspólną datą Wielkanocy, pilną po
trzebą i granicami liturgicznej inkulturacji, odnową modlitwy dla jedności 
chrześcijańskiej i integracją studiów w dziedzinie nabożeństwa, podejmowanych 
w wielu współcześnie prowadzonych dialogach ekumenicznych.

— Eberhard Bethge, biograf zamordowanego przez nazistów wybitnego 
teologa ewangelickiego Dietricha Bonhoeffera (1906-1945) ukończył 28 sierpnia 
85 lat. Przed napisaniem tej, liczącej przeszło 1000 stron, biografii, Bethge zyskał 
rozgłos w świecie teologicznym opublikowaniem listów z więzienia Bonhoeffera, 
które ukazały się w 1951 r. pod znamiennym tytułem: „Opór i poddanie” 
{Widerstand m d  Ergebung). Bethge urodził się w 1909 r. w Wachau koło 
Magdeburga jako syn pastora. Teologię studiował w Królewcu, Berlinie, Wiedniu, 
Tybindze i Halle. W 1934 r. przyłączył się do „nielegalnego” Seminarium 
Teologicznego Kościoła Wyznającego, prowadzonego przez Bonhoeffera w Fin
kenwalde (miejscowość, która dziś jest dzielnicą Szczecina). Po nieudanym 
zamachu na Hitlera z 20 lipca 1944 r. został, jako przyjaciel Bonhoeffera, 
aresztowany. Po wojnie pełnił różne funkcje duszpasterskie (przez jakiś czas 
pracował jako duchowny emigrantów niemieckich w Londynie), w 1969 r. 
otrzymał honorową profesurę na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Bonn. 
Uniwersytety w Glasgow, Bernie i Berlinie nadały mu honorowy doktorat.

— Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich, obradująca 
od 28 sierpnia do 2 września w Hadze, przyjęła z ubolewaniem do wiadomości, że 
Kościół starokatolicki w Niemczech podjął decyzję w kwestii ordynacji kobiet 
bez uprzedniej konsultacji z innymi Kościołami starokatolickimi. Biskupi 
potępili decyzję Kościoła niemieckiego z maja 1994 dopuszczającą kobiety do 
święceń kapłańskich. Stwierdzili, że grozi to kościelnej jedności. W 1991 r. 
wszyscy biskupi starokatoliccy podjęli zobowiązanie, że żaden Kościół staro
katolicki nie podejmie indywidualnej decyzji w tej sprawie, zanim nie zastanie 
znalezione kolegialne rozstrzygnięcie. Z powodu złamania tego zobowiązania, 
biskup starokatolicki z Niemiec został zawieszony w prawach członka MBKS. 
Pod koniec 1996 lub w 1997 r. ma odbyć się konferencja nadzwyczajna 
poświęcona zagadnieniom eklezjologicznym związanym z ordynacją kobiet.
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— Dnia 1 września zaczął wychodzić w Genewie nowy biuletyn informacyjny 
„Ecumenical News International” (ENI). Jednocześnie zaprzestano wydawania 
po 47 latach biuletynu Światowej Rady Kościołów „Ecumenical Press Service” 
(EPS). Biuletyn ENI jest wspólnym przedsięwzięciem Światowej Rady 
Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich, Światowej Federacji Lu- 
terńskiej i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Na razie ukazuje się 
on w języku angielskim i francuskim, w przyszłości przewidziana jest wersja 
niemiecka. Według sekretarza generalnego ŚRK, ks. prof. Konrada Raisera, 
ENI ma być niezależnym i profesjonalnym biuletynem prasowym.

— Z okazji dnia pojednania ze stworzeniem Bożym, obchodzonym przez 
prawosławie w dniu 1 września, patriarcha ekumeniczny Konstantynopola 
Bartłomiej I zaapelował o odpowiedzialne postępowanie ze stworzeniem. 
W opublikowanej deklaracji honorowy zwierzchmk prawosławia wezwał 
chrześcijan do zajęcia się wielkimi problemami świata, jak niesprawiedliwość, 
zniszczenie natury, wyzysk, przemoc i bezrobocie. Stan normalności zostanie 
osiągnięty dopiero wówczas, gdy ludzie pojednają się z Bogiem i będą gotowi do 
metanoia. Słowa patriarchy spotkały się z żywym oddźwiękiem w świecie 
prawosławnym. Jego słowa oceniono jako wielki krok naprzód.

— Międzynarodowa Komisja Anglikaósko-Rzymskokatolicka (ARCIC II) 
rozpoczęła pracę nad dokumentem poświęconym urzędowi kapłańskiemu. 
Miało to miejsce na posiedzeniu, które odbyło się na początku września 
w Jerozolimie. Dokument zajmie się m.in. zagadnieniami, jakie wyłoniły się 
w związku z dopuszczeniem kobiet do kapłaństwa w Kościele anglikańskim.

— Prof. Peter Bläser MSC, jeden z najbardziej znanych ekumenistów 
niemieckich pierwszej generacji, zmarł 4 września w wieku 84 lat. Był członkiem 
Zgromadzenia Zakonnego Misjonarzy Serca Jezusa (sercanie). Jeszcze przed II 
Soborem Watykańskim zainteresował się myślą teologiczną Marcina Lutra. Od 
samego początku, tj. od 1958 r., związał się z Instytutem Ekumenicznym im. J.A. 
Móhlera w Paderbornie. W 1981 r. został jego dyrektorem. W okresie Soboru 
i po jego zakończeniu włączył się aktywnie w dialog ekumeniczny, zwłaszcza 
z Kościołami protestanckimi. Jego liczne publikacje dotyczyły fundamentalnych 
tematów biblijnych oraz centralnych zagadnień eklezjologicznych, jak jedność 
Kościoła, Eucharystia, urząd duchowny i ordynacja.

— Hołdem złożonym pamięci o. Aleksandra Mienia, prawosławnego ducho
wnego, zamordowanego 9 września 1990 r., była konferencja zorganizowana 
w Moskwie w dniach 7 i 8 września z udziałem prawosławnych, protestantów 
i katolików, duchownych i świeckich. Konferencja podjęła ekumeniczny wątek 
jego działalności w odniesieniu do realiów współczesnego dialogu międzywyz
naniowego w Rosji, który w ostatnim czasie nabiera zabarwienia politycznego, 
a rozbieżności są wykorzystywane na arenie politycznej. Wyrażano obawy, że 
nagłośniane przez środki masowego przekazu nieporozumienia międzywyz
naniowe mogą stać się zarzewiem konfliktów podobnych do tych w b. 
Jugosławii.

— W Driebergen (Holandia) odbyło się w dniach od 10 do 15 września drugie 
spotkanie w ramach oficjalnego dialogu między Światowym Aliansem 
Kościołów Reformowanych a Orientalymi Kościołami Prawosławnymi (przed- 
chalcedońskimi). Najważniejszym rezultatem spotkania było przyjęcie wspólnej
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deklaracji chrystologicznej. Rodzina Orientalnych Kościołów Prawosławnych, 
obejmująca Kościół koptyjski w Egipcie, Kościół etiopski, Kościół syryjski, 
Kościół ormiański i Kościół malankarski w Indiach, nie przyjęła uchwał Soboru 
w Chalcedonie z 451 r. dotyczących boskiej i ludzkiej natury Chrystusa, i z tego 
powodu posądzana była o herezję monoflzytyzmu (pogląd, że Jezus miał tylko 
jedną naturę). Dzięki dialogowi ekumenicznemu wiadomo, że był to zarzut 
niesłuszny. W deklaracji przyjętej w Driebergen, uznaje się za odpowiedni 
zarówno chalcedoński jak niechalcedoński sposób wyrażania wiary. Ci wśród 
nas, którzy mówią o dwóch naturach Chrystusa, czynią to słusznie, gdyż przez to nie 
zaprzeczają nierozdzielnemu, niepodzielnemu zjednoczeniu; w podobny sposób inni 
mówią słusznie o jednej zjednoczonej bosko-ludzkiej naturze w Chrystusie, gdyż 
również oni nie zaprzeczają nieustannej dynamicznej obecności Chrystusa w tym co 
boskie i w tym co ludzkie. Następne spotkanie zajmie się zagadnieniem znaczenia 
Tradycji i Pisma św. Przedstawiciele obu stron spotkali się po raz pierwszy 
w maju 1993 r. w Egipcie.

— W dniach od 12 do 18 września odbyło się w Mariastein koło Bazylei 
polsko-szwajcarskie sympozjum ekumeniczne. Jego tematem była ekumenia 
jako społeczność Kościołów. Omówiono aktualną sytuację ekumeniczną w obu 
krajach. Dyskutowano nad następującymi sprawami: konflikty zagrażające 
jedności, pluralizm i jedność, ku społeczności Kościołów. Polscy delegaci mieli 
również okazję, by poznać pracę i działalność parafii różnych wyznań w Bazylei. 
W sympozjum wzięli udział przedstawiciele Kościołów: rzymskokatolickiego, 
prawosławnego, ewangelickoreformowanego, ewangelickoaugsburskiego, sta
rokatolickiego i innych. Organizatorami byli: Wspólnota Robocza Kościołów 
Chrześcijańskich w Szwajcarii, Polska Rada Ekumeniczna i Instytut Ekumenicz
ny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Było to ósme sympozjum pol
sko-szwajcarskie. Pierwsze odbyło się w 1979 r.

— W dniach od 14, do 19 września obradował w Bukareszcie (Rumunia) 
Komitet Wykonawczy Światowej Rady Kościołów. Komitet wypowiedział się na 
temat sytuacji konfliktowych w różnych rejonach świata. Zaapelowano do 
Serbskiego Kościoła Prawosławnego, aby w konflikcie w Bośni-Hercogowinie 
przejął rolę mediatora pokojowego. Komitet Wykonawczy stwierdził z ubolewa
niem, że z dostępnych mu wiarygodnych informaqi wynika, iż wielu przywódców 
kościelnych uczestniczyło pośrednio a nawet bezpośrednio w masakrze ludności, 
która wydarzyła się w Rwandzie. Ustalono ostatecznie, że VIII Zgromadzenie 
Ogólne ŚRK odbędzie się w Harare (Zimbabwe) w dniach od 24 sierpnia do 
7 września 1998 r. Jako temat ustalono: „Nawróć się do Boga, raduj się nadzieją” .

— Zwierzchnik Etiopskiego Kościoła Prawosławnego, Abuna Paulos, został 
w połowie września przyjęty na audiencji w Castelgandolfo przez papieża Jana 
Pawła II. Wcześniej patriarcha uczestniczył w Asyżu w międzyreligijnym 
spotkaniu poświęconym sprawom pokoju. Abuna Paulos odbył też rozmowy 
z reprezentantami Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.

— Trzej patriarchowie prawosławni — aleksandryjski Parthenios III, kop
tyjski Szenuda III i rumuński Teoctist I — opublikowali w połowie września 
w Bukareszcie wspólny apel pokojowy, w którym potępiają wzrost nietolerancji 
i przemocy w Europie Wschodniej i w innych częściach świata. Wyrazili 
ubolewanie, że polityka i społeczeństwo w Bośni-Hercegowinie zdominowane 
zostały przemocą, szowinistycznym nacjonalizmem, terytorialnym rewizjonizmem,
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religijnymfundamentalizmem, nietolerancją i wojną domową. Wezwali wierzących 
do rozwijania przyjaznych stosunków z innymi konfesjami i religiami, 
szczególnie z islamem. Do chrześcijan i muzułmanów zaapelowali o ponowne 
odkrycie drogi miłości, pokoju, tolerancji, dobrobytu i wzajemnego respektu. Do 
spotkania patriarchów doszło z okazji obradującego w Bukareszcie Komitetu 
Wykonawczego Światowej Rady Kościołów.

— Po raz drugi na terenie Górnych Łużyc (Niemcy) w dniach od 23 do 25 
września odbyły się Spotkania Ekumeniczne, w których udział wzięli przed
stawiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, Jednoty Braterskiej 
w Czechach oraz Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Górnych Łużyc. 
Ośrodkiem spotkań była miejscowość Niesky, założona w roku 1742 przez Braci 
Czeskich, uchodzących z Czech i Moraw przed prześladowaniami religijnymi do 
wschodniej Saksonii i na zachodnie krańce Dolnego Śląska. Przewodnie hasło 
spotkania brzmiało: „Wiara w rodzinie i parafii” . Spotkanie wypełnione było 
dyskusjami, rozważaniami biblijnymi, koncertami oraz uczestnictwem w na
bożeństwach w różnych miejscowościach. Postanowiono organizować takie 
spotkania co dwa lata. Następnym miejscem spotkań będzie Cieszyn.

— Synod nadzwyczajny Kościoła Starokatolickiego Austrii wybrał pod 
koniec września nowego biskupa. Został nim 53-letni ks. Bernhard Heitz. Jego 
poprzednik, bp Nikolaus Hummel, przeszedł na emeryturę w związku 
z ukończeniem 70. roku życia. Kościół Starokatolicki Austrii zrzesza ok. 18 000 
wiernych.

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks. prof. Konrad Raiser, 
wypowiadając się 29 września w Hanowerze, skrytykował postawę Watykanu 
podczas Światowej Konferencji Demograficznej w Kairze. Jego zdaniem, 
sztywna postawa Kościoła rzymskokatolickiego wobec kontroli urodzeń i prze
rywania ciąży utrudnia znalezienie ogólnochrześcijańskiego konsensu w tych 
kwestiach. Obraz Kościoła, jaki Watykan zaprezentował w Kairze, nie jest 
obrazem, który powinniśmy lub chcielibyśmy dawać.

— W dniach 29 września do 1 października obradowała po raz pierwszy 
w Genewie grupa robocza, której powierzono przygotowanie Drugiego Europej
skiego Zgromadzenia Ekumenicznego (EZE II). Pierwsze Zgromadzenie, przy
gotowane przez Konferencję Kościołów Europejskich i rzymskokatolicką Radę 
Konferencji Episkopatów Europy, odbyło się w 1989 r. w Bazylei. W skład grupy 
roboczej wchodzi po 8 przedstawicieli każdej strony. Pierwszym jej zadaniem jest 
refleksja nad tematem głównym EZE II: „Pojednanie: dar Boga i źródło nowego 
życia” — z perspektywy duchowej, kościelnej, społecznej i politycznej. Grupa 
robocza ma poczynić propozycje w sprawie sposobu przeprowadzenia EZE II. 
Podczas obecnego spotkania zajęła się ona także intensywnie przygotowaniem 
wspólnego spotkania Komitetu Naczelnego KKE i Zgromadzenia Ogólnego 
Rady Konferencji Episkopatów Europy, przewidzianego na maj 1995 r. To 
wspólne spotkanie ma być ważnym krokiem w procesie przygotowania do EZE 
II, które prawdopodobnie zbierze się w maju 1997 roku. Jednym z członków 
grupy roboczej jest bp Alfons Nossol, ordynariusz opolski, przewodniczący 
Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

— Na zakończenie 9-letniej działalności jako sekretarz generalny Światowej 
Federacji Luterańskiej, ks. Gunnar Staalsett przebywał w dniach 29 września do
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1 października w Rzymie, gdzie został przyjęty na audiencji prywatnej przez 
papieża Jana Pawła II. Spotkał się również z kard. Josephem Ratzingerem, 
prefektem Kongregacji Doktryny Wiary, kard. Rogerem Etchegarayem, prze
wodniczącym Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju oraz z kard. 
Edwardem Cassidym, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Jedności 
Chrześcijan. W okresie jego wizyty odbyło się w Rzymie doroczne wspólne 
spotkanie sztabu ŚFL i Rady ds. Jedności Chrześcijan. Podczas audiencji 
prywatnej w Castelgandolfo, ks. Staalsett przekazał papieżowi egzemplarz 
Raportu Wspólnej Komisji Luterańsko-Rzymskokatolickiej nt. „Kościół 
i usprawiedliwienie” . Sekretarz generalny przekonywał papieża o pilnej po
trzebie opracowania na podstawie powyższego Raportu oficjalnej deklaracji 
luterańsko-rzymskokatolickiej w sprawie usprawiedliwienia, która stałaby się 
niezbędnym znakiem ekumenicznej nadziei. Również kard. Ratzingera nama
wia! ks. Staalsett, aby osobiście zaangażował się w powstanie takiej deklaracji. 
Jej opublikowanie oznaczałoby, że potępienia, którymi się obłożono w XVI 
wieku, nie mają już mocy obowiązującej.

— Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I, w wywiadzie dla 
międzynarodowego miesięcznika katolickiego „30 dni” oświadczył, że dialog 
z Kościołem katolickim jest dla niego historycznym obowiązkiem, toteż będziemy 
go kontynuować z zaangażowaniem wszystkich naszych sił. Jedność kościelna nie 
wyczerpuje się jednak na sentymentalnym zbliżeniu lub dobrych zamiarach 
w sferze psychologicznej. Dialog między katolikami a prawosławnymi nie 
sprowadza się tylko do różnic religijnych. Dzisiaj uświadamiamy sobie wyraźniej 
niż kiedykolwiek przedtem, że dialog obejmuje dramatyczny kryzys całego 
paradygmatu kulturowego, tzw. modernizmu. Paradygmat ten powstaje z filozofii 
oświecenia, która znajduje się w opozycji do teologii średniowiecznej, ale 
również z niej wypływa. Różnice co do filioque i nieomylności papieża lub 
geograficznego rozumienia katolickości odzwierciedlają wcześniejsze, pierwotne 
różnice. Chcąc je przezwyciężyć, potrzebna jest wzajemna przemiana, metanoia. 
Patriarcha potwierdził, że w czerwcu 1995 r. złoży wizytę braterską papieżowi.

— W dniach 13 do 18 października odbyła się w Bratysławie Ogólnoeuropej
ska Konferencja Diakonijna poświęcona celom i strategiom diakonii. Konferen
cja zwołana była przez Konferencję Kościołów Europejskich i przygotowana we 
współpracy z Europejską Federacją do spraw Diakonii. Sformułowano program 
rozwoju diakonii na przyszłość, uwzględniając bieżącą sytuację, obecne prioryte
ty i trudności.

— Synod Generalny Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego 
Niemiec (zrzesza 8 Kościołów luteraóskich, które mają łącznie 12 min wiernych), 
obradujący w dniach od 15 do 19 października w Schweinfurt, zaapelował do 
Watykanu o dokonanie konkretnego postępu w stosunkach ekumenicznych. Bp 
Horst Hirschler oświadczył, że wzajemne zaproszenie do Wieczerzy Pańskiej jest 
możliwe bez naruszenia katolickiego pojmowania urzędu i Kościoła. Obok 
nabożeństw ekumenicznych w niedzielę potrzebne są dalsze znaki wspólnoty. 
Oba Kościoły winny wykorzystać możliwości związane z praktykowaniem 
jedności w pojednanej różnorodności — stwierdził w konkluzji bp Hirschler.

— Biskupi europejscy wezwali przywódców religijnych w byłej Jugosławii do 
pojednania. Powinni oni zwiastować raczej konstruktywne współżycie i pojed
nanie niż wyobcowanie i podział — czytamy w opublikowanej 19 października
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w Genewie deklaracji delegacji rzymskokatolickiej Rady Konferencji Epi
skopatów Europy i Konferencji Kościołów Europejskich, która podczas tygo
dniowej wizyty w byłej Jugosławii spotkała się tam z przywódcami religijnymi. 
Delegaq'a rozmawiała m.in. z rzymskokatolickim kardynałem chorwackim 
Franjo Kuharicem, jak i z patriarchą Pavle — zwierzchnikiem Serbskiego 
Kościoła Prawosławnego.

— Światowa Organizacja Chrześcijańskich Związków Młodych Kobiet 
(YWCA), największa organizacja kobiet na świecie, obchodziła 20 października 
w Londynie 100. rocznicę swego istnienia. Z tej okazji w Opactwie Westminsters- 
kim odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. YW C A, która w 1894 r. powstała 
w Anglii, działa dzisiaj w 91 krajach. W jej programach i projektach uczestniczy 
25 min kobiet. Szczególnie silnie jest YWCA reprezentowana w USA. Punktami 
ciężkości działalności są: pokój i sprawiedliwość, środowisko naturalne, zdrowie 
oraz sytuacja kobiet-uchodźców.

— Doroczne posiedzenie sekretarzy generalnych Światowych Wspólnot 
Chrześcijańskich odbyło się w dniach 25 do 27 października w Stambule na 
zaproszenie Patriarchatu ekumenicznego Konstantynopola. Spotkanie zgroma
dziło 35 reprezentantów z 20 wspólnot. Większość czasu poświęcono wymianie 
informacji na temat najważniejszych wydarzeń w życiu poszczególnych 
wspólnot. Wysłuchano też sprawozdań o postępie w dialogach dwustronnych 
oraz dyskutowano nad zagadnieniem prozelityzmu, którym szczególnie inte
resują się prawosławni. Przewodnictwo w koordynowaniu spotkań sekretarzy 
generalnych Światowych Wspólnot Chrześcijańskich powierzono na najbliższe 
dwa lata sekretarzowi generalnemu Światowego Związku Baptystów — Den- 
tonowi Lotzowi. Doroczne posiedzenia odbywają się od dwudziestu lat.

— Pod koniec października doszło w Stambule do pierwszego spotkania 
między wysokimi przedstawicielami baptyzmu i prawosławia. Patriarchat 
ekumeniczny Konstantynopola reprezentował metropolita Efezu Chrysosto- 
mos, Światowy Związek Baptystów — jego sekretarz generalny Denton Lotz. 
Ten ostatni zwrócił uwagę, że baptyści i prawosławni są z sobą zgodni 
w centralnych kwestiach teologicznych, takich jak osoba Chrystusa, Duch 
Święty, Trójca Święta. Przedstawiciel Konstantynopola podkreślił, że podjęcie 
ewentualnego dialogu na szczeblu światowym zależeć będzie od stanowiska 
poszczególnych Kościołów autokefalicznych. Niektóre z nich, jak Kościół 
rosyjski, bułgarski i rumuński oskarżają baptystów o uprawianie prozelityzmu 
wśród prawosławnych.

— 1 listopada nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza generalnego 
Światowej Federacji Luterańskiej: norweski teolog Gunnar Staalsett zastąpiony 
został przez 51-letniego ks. Ishmaela Noko z Zimbabwe. Jest on pierwszym 
Afrykańczykiem, obejmującym to najbardziej eksponowane stanowisko w ŚFL. 
Jego poprzednikami byli Niemcy, Francuzi, Skandynawowie i Amerykanie. Jego 
głównym celem będzie zbliżenie między tzw. młodymi Kościołami z Południa 
a tradycyjnymi Kościołami luterańskimi z Północy. ŚFL zrzesza aktualnie 120 
Kościołów o łącznej liczbie 55 min wiernych.

— W dniach od 1 do 5 listopada odbyło się w Darmstadt (Niemcy) pierwsze 
spotkanie między przedstawicielami Światowej Federaq’i Luterańskiej a re
prezentantami struktury światowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
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Miało ono w pierwszym rzędzie charakter sondażowy. Głównym celem spot
kania było wzajemne poinformowanie się w sprawie wyznawanych zasad 
doktrynalnych. Uczestniczy konsultacji zwrócili się do swoich gremiów decyzyj
nych o wyrażenie zgody na kontynuowanie rozmów. Następne spotkanie 
przewidziane jest w 1996 r.

— W dniach 3-9 listopada odbyło się VI Światowe Zgromadzenie Światowej 
Konferencji na rzecz Religii i Pokoju (WCRP) pod hasłem: „Uzdrowienie 
świata: religie dla pokoju”. Obrady w Rzymie i Riva del Garda (w płn. Włoszech) 
zgromadziły przedstawicieli różnych religii, wyznań chrześcijańskich i życia 
politycznego, w sumie ponad 1000 osób z 65 krajów, w tym cztery osoby z Polski. 
Pierwszego dnia zgromadzenia odbyła się w Watykanie uroczysta sesja, w której 
uczestniczył papież Jan Paweł II.

— 10 listopada papież Jan Paweł II ogłosił list apostolski „Tertio millenio 
adveniente” w związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000. Słuszne jest, by 
(...) Kościół wziął na siebie bardziej świadomie odpowiedzialność za grzech tych 
spośród jego dzieci, które w ciągu jego dziejów oddaliły się od ducha Chrystusa, 
dając światu pokaz sposobów myślenia i działania, będących prawdziwym an- 
tyświadectwem i skandalem. Wzmożonej skruchy wymagają przeciwne woli 
Bożej podziały wspólnoty chrześcijańskiej, nietolerancja i przyzwolenie na 
przemoc oraz grzechy obecne: obojętność religijna i błędy teologiczne wyni
kające z kryzysu posłuszeństwa wobec hierarchii. W liście papież proponuje też, 
by z okazji jubileuszu zorganizować spotkania w Ziemi Świętej i nasilić dialog 
z żydami i muzułmanami.

— Papież Jan Paweł II i patriarcha Kościoła Asyryjskiego Wschodu 
podpisali 11 listopada wspólną deklarację chrystologiczną (tekst zamieszczamy 
w dziale: „Sprawozdania i dokumenty”).

— Znany teolog katolicki Edward Schillebeeckx ukończył 12 listopada 80 
lat. Urodził się w Antwerpii, z pochodzenia jest Flamandczykiem, większość 
życia spędził w Holandii. W wieku 20 lat wstąpił do zakonu dominikanów. 
W okresie II Soboru Watykańskiego był doradcą biskupów holenderskich, 
wpływając pośrednio na podejmowane uchwały. Jego przemyślenia z tamtego 
okresu, pogłębione i poszerzone, zawarte zostały w trzytomowej chrystologii. 
Ośrodkiem rozważań Schillebeeckxa jest pytanie, jak chrześcijanin może 
przeżywać swoją wiarę w obliczu wyzwań współczesności, tzn. danych mu 
możliwości życia w warunkach wolności i równości. Śmiałe wypowiedzi 
Schillebeeckxa nie zawsze były pozytywnie oceniane przez watykańską Kon- 
gregację Doktryny Wiary, która kilkanaście lat temu wszczęła przeciw jego 
poglądom nawet dochodzenie.

— Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I podczas wizyty 
w Belgii odwiedził w połowie listopada klasztor benedyktynów w Chevetogne, 
znany z działalności ekumenicznej a przede wszystkim z propagowania ducho
wości Kościoła wschodniego. Podczas okolicznościowego nabożeństwa patriar
cha stwierdził, że mimo wielu postępów istnieje jeszcze sporo przeszkód 
w zbliżeniu między katolikami a prawosławnymi. Jako charakterystyczny 
przykład wymienił konflikty, które rozgorzały na nowo między prawosławnymi 
a unitami w Europie Wschodniej po przełomie politycznym z 1989 r. Podkreślił, 
że uniatyzm oznaczał dla prawosławia faktycznie traumatyczne doświadczenie.
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Wydaje się jednak, że Bóg wybrał ten bolesny środek dla przybliżenia Kościołom 
zachodnim prawosławia i jego skarbów. Patriarcha przyznał, że mimo 
występujących jeszcze trudności, stosunki katolicko-prawosławne są dzisiaj
0 wiele bardziej braterskie niż przed II Soborem Watykańskim.

— Synod Kościoła Starokatolickiego w Niemczech wybrał 15 listopada 
nowego biskupa. Został nim 47-letni ks. dziekan Joachim Vobbe. Dotych
czasowy zwierzchnik Kościoła, 67-letni bp Sigisbert Kraft, przechodzi na 
emeryturę. Nowy biskup zapowiedział, że podjęta kilka miesięcy wcześniej 
uchwała Synodu w sprawie dopuszczenia kobiet do kapłaństwa zostanie 
zrealizowana w 1995 r.

— W Limassol (Cypr) obradowało w dniach od 15 do 21 listopada VI 
Zgromadzenie Ogólne Rady Kościołów Bliskiego Wschodu (MECC). Wybrano 
nowego sekretarza generalnego, którym został ks. dr Riad Jarjour z Krajowego 
Synodu Ewangelickiego Syrii i Libanu. MECC różni się od innych organizacji 
ekumenicznych tym, że jest nie tyle radą Kościołów, üe raczej radą czterech 
rodzin kościelnych: rzymskokatolickiej, protestanckiej, prawosławnej i oriental- 
no-prawosławnej. Każda z tych rodzin jest reprezentowana przez swojego 
prezydenta. W Limassol zostali nimi: papież Szenuda III zKościoła koptyjskiego 
Egiptu, patriarcha Parthenios III z Patriarchatu prawosławnego Aleksandrii, 
patriarcha Michel Sabbah z rzymskokatolickiego Patriarchatu Jerozolimy i ks. 
dr Salim Sahiouny — prezydent Krajowego Synodu Ewangelickiego Syrii
1 Libanu. Cele MECC pozostają niezmienione: pogłębianie stosunków między 
Kościołami członkowskimi i wzajemne wspieranie się w składaniu wspólnego 
świadectwa.

— Sekretarze generalni Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów 
Europejskich opublikowali 24 listopada wspólne oświadczenie w sprawie 
konfliktu w byłej Jugosławii, które przekazali ambasadom Jugosławii, Chor
wacji i Bośni-Hercegowiny, sekretarzowi generalnemu ONZ oraz Kościołom 
członkowskim ŚRK i KKE działającym na tym terenie. Deklaracja stwierdza, że 
eskalacja konfliktu w Bośni-Hercegowinie grozi ponownie ludności cywilnej 
śmiercią, zniszczeniem i koniecznością opuszczenia swych domów. Ślepa logika 
wojny i bezużyteczna pogoń za sukcesami militarnymi osłabiają coraz bardziej 
wolę podjęcia wysiłków na rzecz pokoju. Deklaracja wzywa ponownie Kościoły 
na całym świecie, by w tych dramatycznych godzinach nie ustawały w modlitwach 
za naród Bośni-Hercegowiny i w prośbach do Boga, aby płomień nadziei nie został 
zgaszony przez moce ciemności. Zc szczególnym apelem zwracają się obaj 
sekretarze generalni do przywódców religijnych byłej Jugosławii, zachęcając ich 
do wspólnego kroczenia drogą pokoju, przez co dają żywy wyraz woli Bożej.

— W gronie 30 osób, którym papież Jan Paweł II nadał 27 listopada godność 
kardynalską, jest wybitny teolog francuski, pionier ruchu ekumenicznego, 
dominikanin, 90-letni Yves Congar. Z powodu zaawansowanego wieku i po
ważnej choroby nie mógł on jednak uczestniczyć w uroczystości przekazania 
przez papieża kapelusza kardynalskiego.

— Rada Ekumeniczna Kościołów na Węgrzech oraz rzymskokatolicka 
Konferencja Biskupów opublikowały wspólną deklarację, w której wszystkie 
ofiary holocaustu proszą o przebaczenie. Deklaracja stwierdza, że także wierzący 
ze słabości, strachu lub wygody dopuścili do deportacji i zamordowania dużej liczby
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żydowskich współobywateli. 50 lat po holocauście Kościoły chciały podkreślić 
współodpowiedzialność swoich wiernych i prosić o przebaczenie za katastrofę, 
która doprowadziła do unicestwienia 600 000 węgierskich Żydów. Deklaracja 
spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem w Izraelu. Rabin David Rosen nazwał 
ją odważnym krokiem na drodze budowania lepszych stosunków między 
Żydami i chrześcijanami w Europie Wschodniej. Zwrócił on szczególną uwagę na 
fragment, w którym Kościoły przyznają się do współwiny za holocaust. Zdanie 
to przewyższa to wszystko, co na temat holocaustu powiedziały Kościoły na 
Zachodzie. Dokument ukazuje, że Kościoły w Europie Wschodniej zaczynają 
wyprzedzać Kościoły zachodnie w kwestiach dotyczących dialogu chrześci- 
jaósko-żydowskiego. Na podkreślenie zasługuje — stwierdził rabin Rosen — że 
chodzi o wspólny dokument wszystkich Kościołów węgierskich. Dał wyraz 
nadziei, że również Watykan da się zarazić tym duchem.

— Przedstawiciel Patriarchatu moskiewskiego przy Światowej Radzie 
Kościołów zaprzeczył doniesieniom (30 listopada), jakoby Rosyjski Kościół 
Prawosławny zamierzał wystąpić z Rady i innych międzynarodowych gremiów, 
których siedziby znajdują się w Genewie. Na pytanie dziennikarza odpowiedział 
jednak, że Synod Biskupów zajmuje się stosunkiem do ŚRK. W łonie Kościoła 
występują w tej sprawie różne poglądy i ma miejsce otwarta dyskusja. Nie ma 
jednak niebezpieczeństwa, że zwyciężą rzecznicy wystąpienia Kościoła rosyjs
kiego z ŚRK. Przedstawiciel Patriarchatu, archimandryta Nestor Jiliajew, 
wymienił jako powód debaty emocjonalną reakcję na inwazję sekt i zagranicznych 
misjonarzy na Rosję. W stanie podniecenia nie czyni się często różnicy między 
ruchem ekumenicznym a tymi agresywnymi grupami. Również zastępca sek
retarza generalnego ŚRK, Wesley Ariarajah, uznał za nieprawdopodobne 
wystąpienie Kościoła rosyjskiego. Wiadomo już od dawna, że w łonie tego 
Kościoła istnieją też tendencje antyekumeniczne. Rada wypowie się szerzej w tej 
sprawie dopiero wówczas, gdy otrzyma z Moskwy bliższe informacje.

— Z okazji święta św. Andrzeja (30 listopada), patrona Patriarchatu 
ekumenicznego Konstantynopola, udała się do Stambułu — wzorem poprzed
nich lat — delegacja watykańska na wysokim szczeblu. Papież Jan Paweł II 
w okolicznościowym orędziu do patriarchy Bartłomieja I wypowiedział się 
z uznaniem o ostatnich postępach w stosunkach między obu Kościołami. Dał 
wyraz nadziei, że po przezwyciężeniu konfliktów katolicko-prawosławnych 
w Europie Wschodniej, spowodowanych tzw. problemem unickim, stosunki 
obustronne nabiorą nowego rozpędu. Papież życzy sobie bliskiej współpracy 
z prawosławiem w okresie przygotowań do świętego roku 2000. Jutrzenka 
trzeciego tysiąclecia musi przybliżyć nas do jedności. Jan Paweł II zapewnił 
patriarchę, że Kościół katolicki jest stale gotowy na podjęcie i kontynuowanie 
braterskich kontaktów. Życzy też sobie dialogu nad nie rozwiązanymi jeszcze 
zagadnieniami teologicznymi.

— „Religia w Europie. Między konfliktami religijnymi a cywilizacją toleran
cji” to temat międzynarodowej konferenqi, która odbywała się w Wiedniu na 
przełomie listopada i grudnia z udziałem chrześcijan, muzułmanów oraz żydów. 
Uczestnicy spotkania, przygotowanego przez wiedeński Instytut Nauk
0 Człowieku, zastanawiali się nad takimi problemami jak: zderzenie cywilizacji
1 religii we współczesnej Europie, niebezpieczeństwo fundamentalizmów religij
nych, konflikt chrześcijaństwa i islamu oraz Kościołów Wschodu i Zachodu, 
a także zwrócili uwagę na niepokojące zjawisko masowej emigracji z krajów
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Europy Wschodniej i tragiczne skutki wojny w b. Jugosławii, gdzie od 
przynależności etnicznej i religijnej zależy życie ludzkie.

— Kościół katolicki w Austrii został pełnoprawnym członkiem Ekumenicz
nej Rady Kościołów w Austrii. Uchwałę taką podjęło Zgromadzenie Ogólne 
Rady jednomyślnie w dniu 1 grudnia. W ten sposób liczba Kościołów 
członkowskich wzrosła do 14. Rada ekumeniczna jest stowarzyszeniem 
Kościołów chrześcijańskich, które przy zachowaniu tożsamości konfesyjnej 
stara się dawać wspólne świadectwo przez reagowanie na palące problemy 
społeczne. Dotychczas Kościół katolicki posiadał w Radzie status obserwatora.

— Przedstawiciel Światowej Rady Kościołów poinformował w połowie 
grudnia, że w 1994 r. Rada rozdała 225 tys. dolarów ze specjalnego funduszu ds. 
zwalczania rasizmu. Pieniądze te otrzymało 26 grup ludzi uciskanych ze 
względów rasowych. Pomoc objęła też organizacje kobiece i grupy inicjatywne, 
zajmujące się rasizmem i konfliktami etnicznymi.

— Dwunastu przywódców kościelnych rezydujących w Jerozolimie, wśród 
nich trzej patriarchowie — prawosławny, rzymskokatolicki i ormiański 
— ogłosiło w połowie grudnia memorandum nt. „Znaczenia Jerozolimy dla 
chrześcijan” . Domagają się oni specjalnego statusu dla tego miasta, objęcia go 
gwarancjami międzynarodowymi, które zapewniałyby prawa wszystkim reli- 
giom. Święte Miasto nie mogłoby w wyniku przyszłej regulacji pokojowej zostać 
opanowane wyłącznie przez jeden naród lub jedną religię.

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks. prof. Konrad Raiser, 
napisał w posłaniu bożonarodzeniowym: Rok 1994 jest rokiem, w którym 
światłość i ciemność były w ostrym kontraście (...) Walka światłości z ciemnością 
należy do naszego życia (...) Wierzymy, że ciemności nigdy nie przezwyciężą 
świata. Czasami jednak ta pewność wystawiona jest na ciężką próbę, gdy światłość 
i ciemność stoją wobec siebie w tak jaskrawym kontraście, jak to widzimy dzisiaj 
w Afryce (...) Życie bez światła jest niemożliwe. Wobec straszliwych wydarzeń 
roku 1994 musimy zapytać: czy światłość Chrystusa nadal świeci, czy też ciemności 
ją zgaszą? (...) Ci, którzy przyciągnięci zostali przez światłość, są powołani, aby 
,,być światłością dla całego świata” (...) Przez ekumeniczną współpracę i solidar
ność wkroczyła światłość w życie wielu ludzi (...) To światło bożonarodzeniowe 
chrześcijanie powinni zanieść do ciemnych miejsc, które są wokół nas, aby tak, jak  
mówi apostoł Mateusz, ,,wszystkim zaświeciło, którzy są w domu”.

— Ponad sto tysięcy młodych ludzi uczestniczyło w XVII Europejskim 
Spotkaniu Młodych, zorganizowanym przez ekumeniczną wspólnotę Taize, 
które odbywało się od 28 grudnia do 1 stycznia 1995 r. w Paryżu. Blisko połowę 
uczestników stanowiła młodzież z Polski.
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Z kraju

— Od 9 do 16 lipca w gostyńskim klasztorze 0 0 .  Filipinów odbywał się 
X Międzynarodowy Kongres Esperantystów, zorganizowany wspólnie przez 
dwie światowe organizaqe esperanckie: ligę protestancką i katolicką. Jego 
głównym tematem była sprawa, której rozwiązanie leży na sercu wielu ludziom 
na całym świecie, a mianowicie — „Jak dziś ewangelizować Europę i świat” . 
Chrześcijanie-esperantyści z piętnastu krajów spotkali się po raz pierwszy 
w Polsce, aby się razem modlić, śpiewać i dyskutować na tematy religijne. Wśród 
213 uczestników było 13 duchownych. Szczególne wrażenie wywarło wystąpienie 
katolickiego biskupa z Kazachstanu, który opowiedział, jak katolicy, pra
wosławni i muzułmanie w jego kraju wcielają w życie zasady ekumenizmu, 
podejmując działania mające na celu dobro wszystkich mieszkańców bez 
względu na ich religię lub wyznanie. Do Kongresu napłynęły liczne listy 
okolicznościowe, m.in. od prymasa Polski kard. Józefa Glempa, biskupa 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ks. Zdzisława Trandy oraz od Polskiej 
Rady Ekumenicznej.

— 31 lipca w ewangelicko-augsburskim kościele św. Trójcy w Warszawie 
odbyło się uroczyste nabożeństwo poświęcone 50. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego, objęte oficjalnym programem obchodów pięćdziesięciolecia, 
jako że w powstaniu uczestniczyli warszawiacy różnych wyznań. Ekumeniczny 
charakter podkreślała obecność oficjalnych przedstawicieli Kościołów zrzeszo
nych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz delegata ks. prymasa Józefa Glempa 
w osobie ks. bpa Piotra Jareckiego. Kazanie wygłosił ks. bp Jan Szarek, 
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a w rozdzielaniu Komunii 
św. uczestniczyli wspólnie duchowni trzech ewangelickich wyznań: lute- 
rańskiego, metodystycznego i reformowanego.

— W niedzielę 28 sierpnia odbyły się w Brennej dożynki ekumeniczne. 
Korowód dożynkowy wyruszył spod kościoła ewangelicko-augsburskiego do 
amfiteatru, gdzie odbyło się ekumeniczne nabożeństwo dożynkowe. W na
bożeństwie uczestniczyli miejscowi księża z parafii ewangelicko-augsburskiej 
i katolickiej, jak również obecny był ksiądz prawosławny Sergiusz Dziewiatowski 
z Sosnowca. Kazanie wygłosił ks. Zbigniew Powada z katedry św. Mikołaja 
w Bielsku-Białej, duszpasterz ludzi pracy w rzymskokatolickiej diecezji biels- 
ko-żywieckiej. Ekumeniczne dożynki w Brennej odbyły się już po raz piąty. Ich 
inicjatorem był ks. Józef Budniok — proboszcz parafii rzymskokatolickiej 
w Brennej. Współorganizatorem jest proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej 
— ks. Erwin Mikler. Tradycyjnie gospodarzami dożynek są na zmianę rolnicy 
ewangeliccy i katoliccy. Tym razem byli nimi ewangelicy — państwo Szarzeć.

— W rocznicę pamiętnej daty wybuchu II wojny światowej, 1 września, 
przybyła do Polski grupa niemieckich chrześcijan różnych wyznań, odbywając 
po naszym kraju „podróż pojednania” . Inicjatorem tej ekumenicznej akcji jest 
ks. Friedrich Aschdorff, przewodniczący grup charyzmatycznych Kościoła 
Ewangelickiego w Niemczech. W czasie nabożeństw i podczas spotkań z Polaka
mi uczestnicy „podróży pojednania” składali świadectwa: starsi prosili o przeba
czenie win związanych z działalnością ludzi ich pokolenia, młodzi, nie znający 
wojny, mówili o winie odżywających w ich pokoleniu tendencji neonazistows
kich.
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— W dniach 22-25 września odbywał się w Warszawie Światowy Zjazd 
Ewangelików Polaków. Wzięło w nim udział 50 osób z Europy i innych 
kontynentów. Zjazdowi towarzyszyła dwudniowa sesja naukowa. Goście uczest
niczyli w Warszawie w dwóch uroczystych nabożeństwach. Odbyli również 
podróż na Śląsk Cieszyński, gdzie znajduje się największe skupisko ewangelików 
w naszym kraju.

— Znany ekumenista ks. prof. Michał Czajkowski ukończył 3 października 
60 lat (sylwetkę Jubilata zamieściliśmy w poprzednim zeszycie „Studiów”).

— Od 30 września do 2 października odbywała się w Łodzi doroczna 
Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet. Zorganizowana przez K o
misję Kobiet oraz oddział łódzki Polskiej Rady Ekumenicznej, przebiegała pod 
hasłem: „Kto jest twoją rodziną?” . Część pierwszą poświęcono rozważaniom 
nad kształtem i rolą rodziny chrześcijańskiej, a drugą — pracy nad przygotowa
niem liturgii nabożeństwa w Światowym Dniu Modlitwy Kobiet (3 marca 1995). 
W konferencji wzięło udział 41 kobiet z kilku Kościołów.

— 1 października w luterańskim Kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu 
odbyła się uroczystość konsekracji i wprowadzenia w urząd biskupa Ryszarda 
Bogusza, dotychczasowego proboszcza miejscowej parafii ewangelicko-augs
burskiej. Ks. Bogusz zastąpił na tym urzędzie dotychczasowego biskupa 
Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Józefa 
Pośpiecha, który na skutek choroby nie mógł dalej sprawować tej funkcji. 
Uroczystości przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. bp Jan Szarek. Odnotować trzeba 
bezprecedensowy fakt, że uczestniczący w uroczystości biskupi innych 
Kościołów — bp Wiesław Skołucki, ordynariusz Diecezji Wrocławskiej 
Kościoła Polskokatolickiego; bp Jeremiasz, ordynariusz prawosławnej Diece
zji Wrocławsko-Szczecińskiej; bp Jan Tyrawa, sufragan rzymskokatolickiej 
Archidiecezji Wrocławskiej — kładli, zwyczajem apostolskim, ręce na głowę 
wyświęcanego biskupa ewangelickiego.

— W dniach 17-20 października odbyła się w Mikołajkach konferencja 
pracowników diakonijnych Kościołów członkowskich Polskiej,Rady Ekumeni
cznej. W konferencji wziął udział również przedstawiciel Światowej Rady 
Kościołów. Tematyka spotkania obejmowała szereg zagadnień i problemów 
związanych z diakonią w poszczególnych Kościołach. Dyskutowano zwłaszcza 
nad takimi problemami, jak praca charytatywna, możliwości i trudności 
współpracy charytatywnej władz lokalnych z ośrodkami kościelnymi (przykład 
Mikołajek i regionu), praca duszpasterska w wojsku oraz zakładach karnych 
(przedstawiciele Kościoła Prawosławnego), rola organizacji pozarządowych 
w pracy charytatywnych. Przedstawiciel Światowej Rady Kościołów udzielił 
informacji dotyczących pomocy i koordynacji prac diakonijnych prowadzonych 
przez biuro ŚRK w Polsce.

— W Laskach k. Warszawy odbyło się w dniach 21-23 października 
kolokwium chrześcijańsko-żydowskie pomyślane jako spotkanie szkoleniowe 
dla młodych ekumenistów. Wykłady prowadzili: ks. Antoni Tronina (duszpas
terz Lasek i wykładowca KUL), ks. Adam Kleszczyński (metodysta), ks. prof. 
Michał Czajkowski (ATK) i dr Stanisław Krajewski (współprzewodniczący 
Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów).
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— W dniach 24-27 października w Warszawie obradowała komisja histo
ryczna Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego Niemiec. 
Przedmiotem obrad były m.in. następujące zagadnienia: polityka wewnętrzna 
Polski w latach 1945-1956; stosunek ludności niemieckiej mieszkającej na terenie 
Polski do polskiego państwa w latach 1945-1956; Kościół Ewangelicko-Augs
burski i początki Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 1945-1949; Kościół 
Ewangelicki Niemiec, Kościół Unijny Niemiec, ich stosunek do Polski; Kościół 
Ewangelicko-Augsburski i Polska Rada Ekumeniczna w pierwszych dziesięciu 
latach istnienia państwa komunistycznego. Prace prowadzone przez naukowców 
niemieckich i polskich zmierzają w kierunku napisania historii Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, Polskiej Rady Ekumenicznej i stosunków 
kościelnych polsko-niemieckich po drugiej wojnie światowej.

— 25 października w luterańskim kościele Wniebowstąpienia w Warszawie 
spotkali się duchowni i wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła 
Ewangelisko-Metodystycznego. W trakcie ekumenicznego nabożeństwa od
czytano uroczyście deklarację, która wprowadza wspólnotę ołtarza i ambony. 
W nabożeństwie rozpoczynającym oficjalnie współpracę, kazania wygłosili 
zwierzchnicy obu Kościołów, a następnie do komunii przystąpili wspólnie 
luteranie i metodyści. (Tekst deklaracji zamieściliśmy w poprzednim zeszycie 
„Studiów”).

— 26 października, w 40 rocznicę utworzenia Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie, odbyła się uroczysta sesja, podczas której okolicz
nościowy referat wygłosił prof. Janusz Maciuszko — prorektor uczelni. Przed
stawił on historię ChAT, jej problemy, osiągnięcia, dzień obecny i perspektywy 
na przyszłość. Optymistycznie zabrzmiała w jego wystąpieniu informacja, że 
uczelnia, która jest szkołą praktycznego ekumenizmu, a nie prozelityzmu, 
świadomie inwestuje w ludzi, że wraz ze znacznym wzrostem liczby studiujących 
zwiększyła się (choć jeszcze w stopniu niewystarczającym) liczba etatów nau
czycielskich, że w ChAT kształci się coraz więcej młodzieży z Czech, Slowaqi, 
Bułgarii, Litwy, Łotwy, Estonii, a także z Niemiec, i że rozwój swój uczelnia 
wiąże z badaniami naukowymi (na początku 1994 r . otwarto Studium Doktoran
ckie, które cieszy się większym zainteresowaniem niż przypuszczano). W ChAT 
kształcą się studenci z Kościołów protestanckich, starokatolickich i pra
wosławnego, a także kilku katolików rzymskich.

— W dniach od 9 do 13 listopada obradowała w Krakowie Międzynarodowa 
Konferencja Kobiet, pochodzących z Francji, Niemiec i Polski, należących do 
różnych Kościołów chrześcijańskich. W konferencji wzięło udział około 70 osób, 
a jej tematem było pytanie: „W co wierzymy i jak żyjemy w naszym Kościele?” 
Wysłuchano następujących wystąpień: Kornelia Pilch — „Moja osobista 
wiara” , Danielle Hauss-Berthelin (Francja) — „Kościół, w którym żyjemy”, 
Iwona Slawik — „Wiara potrzebuje Kościoła” . Poza tym referat na temat „Moje 
spotkania z Bogiem” wygłosił prof. Jerzy Nowosielski — znany malarz i twórca 
licznych ikon, członek Kościoła Prawosławnego, a ks. prof. Józef Tischner 
z Kościoła Rzymskokatolickiego mówił o odpowiedzialności Kościoła za 
społeczeństwo i państwo.

— Ks. Bogdan Tranda, duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, 
człowiek ogromnie aktywny na niwie ekumenicznej, ukończył 13 listopada 65 lat 
(sylwetkę Jubilata zamieściliśmy w poprzednim zeszycie „Studiów”).
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— ’’Religie o drogach pokoju i bezdrożach wojny” — to tytuł międzynarodo
wej sesji naukowej na Majdanku (14-15 listopada). Jej organizatorami było 
Państwowe Muzeum na Majdanku i Światowa Konferencja na rzecz Religii 
i Pokoju (WCRP). Podczas dwóch dni obrad chrześcijanie, żydzi, muzułmanie 
i buddyści przedstawiali stosunek swoich religii do problemów pokoju i wojny. 
Ze strony polskiej wystąpili trzej katolicy: Tadeusz Mazowiecki, ks. Józef 
Tischner i ks. Waldemar Chrostowski.

— W dniach od 17 do 20 listopada obchodzono w Gdańsku — już po raz 
drugi — Święto Biblii. Organizatorami święta są: Fundacja Pro Arte Sacra, 
katolickie Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Muzułmańska Gmina Wy
znaniowa w Gdańsku i Uniwersytet Gdański. Hasłem obchodów było: „Bib- 
lia-Koran. Spotkanie Ksiąg i ludzi” , a w programie — dyskusja teologów 
katolickich i muzułmańskich o świętych księgach i stosunkach międzyreligij- 
nych, muzyczna prezentacja Psalmów (Wacława z Szamotuł i Mikołaja 
Gomółki) oraz wiersze gdańskiego poety Selima Chazbijewicza. Medale im. 
Anny Kamieńskiej (przyznawane od 1988 r. za wybitne dokonania twórcze oraz 
pracę na rzecz chrześcijańskiej wspólnoty) otrzymali: wybitny ekumenista, 
profesor KUL — ks. Wacław Hryniewicz oraz twórcy Fundacji „Ekumeniczny 
Klasztor Sztuki” z Warszawy — Nina Smolarz i Janusz Bogucki.

— 23 listopada w siedzibie warszawskiego KIK-u odbyło się spotkanie 
poświęcone 30. rocznicy uchwalenia przez II Sobór Watykański „Dekretu
0 ekumenizmie” . To ważne dla sprawy jedności chrześcijan wydarzenie komen
towali: ks. prof. Henryk Paprocki (prawosławny) — dzieląc się z licznie 
zebranymi refleksją nad stanem ruchu ekumenicznego, ks. prof. Michał 
Czajkowski (katolik) — przypominając fragmenty soborowego dokumentu oraz 
szereg ekumenicznych wypowiedzi papieża Jana Pawła II, oraz ks. Jerzy Stahl 
(ewangelik reformowany) — mówiąc o pozytywnych efektach Dekretu w skali 
świata i Polski (np. uzgodnienia Kościołów nt. ważności chrztu, dialogi 
międzywyznaniowe, działalność Komisji Mieszanej i Podkomisji ds. Dialogu 
Episkopatu i PRE), ale i o trudnościach w kontaktach ekumenicznych, 
wynikających m. in. z monopolizowania przez polski Kościół rzymskokatolicki 
różnych dziedzin życia społecznego i narodowego.

— 23 listopada otwarto w Warszawie Instytut Dialogu Katolicko-Judais
tycznego przy Wydziale Teologicznym ATK. Jego dyrektor, ks. dr Waldemar 
Chrostowski, stwierdził, że utworzenie Instytutu jest rezultatem nowego na
stawienia Kościoła katolickiego wobec Żydów i judaizmu, zainspirowanego 
przez deklarację soborową „Nostra aetate” . Racje istnienia nowej placówki są 
dwojakie: po pierwsze — wewnątrzchrześcijańska, czyli przebudowa nastawie
nia wobec Żydów i judaizmu oraz uświadomienie sobie duchowej więzi łączącej 
chrześcijan z religią mojżeszową, po drugie zaś — wspólne losy. Chociaż dziś 
Żydów w Polsce jest niewielu, to jednak Polska żyje w Żydach, bo ok. 80% 
światowej społeczności żydowskiej wywodzi się właśnie z terenów Polski. 
Dlatego też nie może być żadnego liczącego się dialogu Kościoła z Żydami
1 judaizmem bez Polski i Polaków — powiedział ks. Chrostowski.

— W parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie odbywały się 
w dniach 9-11 grudnia ekumeniczne dni skupienia, w których uczestniczyli 
reformowani, luteranie i katolicy. Wykłady rekolekcyjne prowadzili: bp 
Zdzisław Tranda — zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks.
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prof. Józef Tischner z Kościoła Rzymskokatolickiego i ks. Mieczysław Cieślar 
z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Rekolekcje zgromadziły ok. 40 osób. 
Istnieją plany kontynuowania tego przedsięwzięcia.

— Ks. Władysław Paschalis, duchowny ewangelicko-reformowany i pionier 
ruchu ekumenicznego w naszym kraju, ukończył 16 grudnia 102 lata. Z tej okazji 
w domu Jubilata odbyło się nabożeństwo komunijne z udziałem warszawskich 
duchownych ewangelicko-reformowanych i reprezentantów parafii.

— 20 grudnia w Warszawie po raz 19. miała miejsce uroczystość wręczenia 
nagród im. św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) za rok 1994. Jej 
fundatorami są: 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. W dziedzinie ekumenizmu wyróżniono: ks. Ryszarda 
Bogusza — biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego oraz ks. prof. Wacława Hryniewicza — zastępcę kierownika Instytutu 
Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Opr. Karol Karski



P R Z E G L Ą D  P R A S Y

EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

Polskie życie ekumeniczne nie ogranicza się jedynie do spotkań różnych 
Kościołów chrześcijańskich. Coraz większa ilość ruchów religijnych, kultural
nych i społecznych odsuwa na dalszy plan typowo ekumeniczne zagadnienia. 
Wszystkie Kościoły stoją wobec tych samych zagrożeń, tych samych wyzwań 
i tych samych szans.

O zagrożeniach pisałam w tym miejscu niejednokrotnie. Pomijając trudną dla 
Kościołów płaszczyznę przemian społecznych, można wystarczająco dużo tych 
zagrożeń wskazać na płaszczyźnie religijnej i kulturalnej. W prasie religijnej 
wciąż króluje temat New Age. Autorzy artykułów w różnym świetle pokazują 
trudności dla życia Kościołów, jakie sprawia duże zainteresowanie chrześcijan 
różnymi formami religijnego doświadczenia, oferowanego przez New Age. 
Rzadko jednak to, co mieści w sobie New Age, określane jest wprost 
neopoganizmem. Z tego punktu widzenia interesujące rozważania znaleźć 
można w artykule Jarosława Tomasiewicza „Stare religie Nowej Ery. Główne 
nurty współczesnego neopoganizmu” . („Nomos” 5 (1994) 3, s. 89-103). Autor 
stwierdza od razu na początku, że bardzo trudno jest zdefiniować neopoganizm, 
czy współczesny poganizm. Podaje za jego przedstawicielami kilka określeń. Są 
one jednak mało precyzyjne, a nawet niejasne. Lepiej wskazywać cechy 
charakterystyczne neopoganizmu. Autor wymienia trzy główne, wspólne wszyst
kim nurtom neopogańskim:

1. Miłość do Natury i więź z nią, a nie zwyczajowy stosunek agresji i dominacji 
nad przyrodą; cześć dla siły życia i nieustannie odnawiającego się cyklu życia 
i śmierci.

2. Pogańska etyka: ,,rób co chcesz, ale nikogo nie krzywdź”. Oto pozytywna 
moralność, a nie lista obowiązkowych przykazań. Każda jednostka jest 
odpowiedzialna za odkrycie swej prawdziwej natury i jej pełne rozwinięcie 
w harmonii z otaczającym światem.

3. Koncepcja Bogini i Boga jako wyrazu boskiej rzeczywistości; aktywne 
uczestnictwo w kosmicznym tańcu Bogini i Boga, kobiecości i męskości, a nie 
hegemonia czy to męskiego, czy żeńskiego pierwiastka.

Do tych głównych cech można dodać eklektyzm i swoisty „ekumenizm” 
— Minimum dogmatów i maksimum eklektyzmu. Neopoganie mogą swobodnie
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interpretować tradycyjnie przyjmowane zasady, tworzyć swoją wiarę z dowolnie 
wybranych elementów, mogą też sami religię stworzyć. W neopoganizmie 
dominują tendencje uniwersalistyczne, traktujące wielość nurtów neopo- 
gańskichjako jedną religię. Neopoganie twierdzą, iż: Współczesny poganizm, czy 
też neopoganizm.jest nowoczesną religią Ziemi (...) zapożyczającą i adoptującą co 
najlepsze z poganizmu przedchrześcijańskiego, jak. również wykorzystującą myśl 
współczesnych myślicieli religijnych.

W dalszej części artykułu autor omawia najpopularniejsze odmiany neopoga- 
nizmu: druidyzm, odynizm, wiccanizm, szamanizm. Wydawać by sięmogło, iż są 
to zjawiska obce polskiej rzeczywistości. Autor artykułu pokazuje rozwój 
neopoganizmu w świecie, niewiele miejsca poświęcając Polsce. To jednak, co 
pisze o sytuacji ogólnoświatowej, można łatwo odnieść do zjawisk obser
wowanych w naszym kraju. Kilka słów warto poświęcić głównym odmianom 
neopoganizmu. Druidyzm korzeniami sięga do tradycji celtyckiej, a odynizm do 
tradycji germańskiej. Wydaje się, iż oba nurty są dość obce słowiańskiej 
mentalności Polaków. Natomiast wiccanizm i szamanizm, chociaż nie narodził 
się w Polsce, to jednak bardzo szybko przyjmuje się nad Wisłą. Wiccanizm 
zawdzięcza swoje powodzenie bardzo silnie podkreślanemu pierwiastkowi 
kobiecemu, dzięki czemu stał się religią Ruchu Wyzwolenia Kobiet. Wiccanizm 
akcentuje biegunowość świata, czcząc podwójne Bóstwo: Boskiego Króla ( iden
tyfikowanego ze Słońcem) i Boginię — Wielką Matkę (utożsamianą z Księżycem 
lub Ziemią), przy czym pierwiastek kobiecy jest tu dominujący. To Bogini jest 
wieczna, ona daje życie Bogu — swemu mężowi i synowi zarazem. Autor artykułu 
stwierdza dalej iż: Utożsamienie Matki-Ziemi z Boginią sprawia, że kobiecy nurt 
neopoganizmu wyjątkowo silnie akcentuje ekologiczny aspekt swej religii: „o- 
chronę Ziemi przed gwałtem nowoczesnej cywilizacji”.

Istotę szamanizmu określa wiara w świat duchów. Szaman poprzez swoje 
praktyki może nawiązać kontakt ze światem niewidzialnym. Jest to możliwe 
dzięki indywidualnemu przeżyciu i doświadczeniu. Charakterystyczny dla 
szamanizmu jest światopogląd ekologiczny i holistyczny. Autor wskazuje 
w związku z tym na powiązania szamanizmu z głęboką ekologią. Typowe dla 
szamanizmu jest odczucie jedności z planetą Ziemią i całym kosmosem, 
z roślinami i zwierzętami.

Autor artykułu nadmienia, iż niewiele wspólnego z poganizmem ma satanizm 
(...) Koncepcja Diabla, personifikacji najwyższego ducha zła, jest całkowicie obca 
pogańskim wierzeniom (...). Kult Szatana jest judeochrześcijańską herezją i nie 
stanowi żadnej części poganizmu.

Autor kończy artykuł znamiennym zapytaniem: ...Andre Malraux zapewne 
miał rację mówiąc, że wiek X X I będzie wiekiem duchowości albo nie będzie go 
wcale. Ale czy będzie to duchowość monoteistyczna?

Obserwując lawinowo wręcz narastające ilości nieformalnych grup mło
dzieżowych (nie tylko zresztą), celebrujących tańce Ziemi, poszukujących 
jedności z duchem wszechświata i ostro potępiających chrześcijańskie znie
czulenie na potrzebę tego typu doświadczeń, można śmiało przypuszczać, iż 
duchowość XXI wieku rzeczywiście będzie niewiele miała wspólnego z monoteiz
mem. Jeżeli „kosmiczna duchowość” pozostanie jedynie cechą duchowości 
neopogan, to chrześcijanie będą coraz mniej mieli do powiedzenia współczes
nemu światu. To, co głoszą neopoganie, można potraktować jako wyzwanie. 
Wszak w różnych chrześcijańskich tradycjach znaleźć można niezwykłe 
uwrażliwienie na piękno i cierpienie stworzeń, można odnaleźć poczucie 
współzależności i jedności człowieka i świata. Są to perły, które mogą zajaśnieć 
wyjątkowo mocno we współczesnym świecie.
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Ks. Krzysztof Pawlina w artykule „Sataniści i rockersi — wyzwanie czy 
zagrożenie?” dotyka innego rodzaju problemów, które w jednakowym stopniu 
dotyczą wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Autor wymienia kilka rodzajów 
subkultur młodzieżowych, z których omawia dwie umieszczone w tytule. 
Przygląda się im z punktu widzenia duszpasterza i obserwatora życia młodzieżo
wego w Polsce. Stwierdza, iż ruch satanistyczny w naszym kraju znacznie się 
nasilił po 1985 roku. Efektem jego działalności są porozbijane co pewien czas 
pomniki i krzyże cmentarne oraz czarne msze, niejednokrotnie odprawiane 
publicznie (festiwale w Jarocinie). Pomimo różnorodnych praktyk satanistycz
nych, cel pozostaje jeden: kult zła i szatana.

Autor artykułu zastanawia się kim są sataniści. Za M. Braun-Gałkowską 
stwierdza iż: Młodzież należąca do kultury satanistów w zasadzie jest ochrzczona. 
Co więcej, uczęszczała na lekcje religii, nawet w szkole średniej. Jednak obrazu 
Boga, ani w domu rodzinnym, ani na katechezie, nikt im należycie nie przedstawił. 
Boga dostrzegająjako „Boga obojętnego, odległego, wywołującego uczucie smutku 
i odrzucenia”. Rodzice nie umieli wnieść do ich życia żadnego elementu religijnego. 
„Nie przynieśli im Dobrej Nowiny (...) ani nie umieli też powiedzieć o tym, że nawet 
jeśli oni sami nie potrafią być tacy, jacy powinni być, miłość Boża jest większa niż 
ich nieudolność”. Niestety nie umieli Dobrej Nowiny przynieść im także — jak  
badania stwierdzają — ich katecheci. Nie można powiedzieć, żeby o te dzieci nikt 
nie dbał. Ich rodzice pracują, nauczyciele uczą, katecheci katechizują, ale tam gdzie 
nie ma miłości jest pusto.

Innym rodzajem subkultur młodzieżowych są rockersi (harleyowcy). Naro
dzili się oni w Stanach Zjednoczonych. Głoszą ideologię zbliżoną do faszystows
kiej. Naczelną dewizą wyznawaną przez rockersów stanowi kult siły, co dobitnie 
wyraża ich hasło: Jesteśmy kimś dlatego, że ludzie się nas panicznie boją”. Grupy 
młodzieży szalejącej na motorach stają się typowym obrazkiem na polskich 
drogach. Być może jeszcze nie zawiązały się pośród nich kluby mafijne. Ku temu 
jednak wiedzie droga. 4

Wzrastająca w Polsce siła nurtów neopogańskich i młodzieżowych ruchów, 
obok coraz większej liczby sekt, stanowią prawdziwy problem duszpasterski dla 
Kościołów. Nie można tego problemu przeoczyć. Wysiłki duszpasterzy poka
zują, iż Kościoły poważnie potraktowały to zagrożenie i wyzwanie zarazem. 
Jednakże o wiele skuteczniejsze i przekonywające będą działania podjęte 
wspólnie przez Kościoły chrześcijańskie. Wymaga to spotkań przedstawicieli 
Kościołów i wypracowania sposobów postępowania z tego typu zagrożeniami. 
Jeszcze raz konieczność rozwiązywania wspólnych problemów, dotyczących 
życia Kościołów, wskazuje na konieczność jedności wiary. Ona bowiem 
warunkuje i wzmaga wspólne działanie.

Rozważanie wyżej wymienionych problemów na płaszczyźnie duszpasterskiej 
jest wystarczająco trudne i ważne, ale nie przynosi całościowego rozwiązania. 
Chodzi tutaj o głębszy problem: obrazu Boga i sposobu przedstawiania relacji 
między Bogiem i człowiekiem, jak słusznie w swojej diagnozie zauważa ks. 
Pawlina. Czy istnieje w Polsce teologia, która wystarczająco akcentuje sza
leństwo krzyża i potęgę zmartwychwstania. Wszak wydarzenia zbawcze nie stały 
się po to, by się stać, ale dla zbawienia człowieka i świata. Czy młodzi studenci na 
teologicznych fakultetach, katecheci na kursach katechetycznych, a rodzice na 
kazaniach uczą się takiej właśnie teologii? Czy uczą się doświadczenia bliskości 
Boga i realności Jego miłości? Trudno oczekiwać przywiązania wiernych do ich 
Kościołów, jeżeli nie znajdują w nich zainteresowania swoim życiem i nie 
spotykają Boga... Łatwo wówczas o poszukiwanie takiego doświadczenia wśród 
osób o podobnej wrażliwości i podobnych kolejach życia.



138 PRZEGLĄD PRASY

Można jednak i należy na wcześniej wspomniane zagrożenia spojrzeć jako na 
wielką szansę zdynamizowania chrześcijańskiej posługi duszpasterskiej, od
krycia w tradyqi teologicznej tych nurtów, które wyraźniej akcentują wspólnotę 
losów człowieka, pozostałych stworzeń i ich Stwórcy. Chodzi tutaj o duszpaster
stwo prawdziwie ekumeniczne i teologię prawdziwie ekumeniczną. Aby polska 
teologia sprostała potrzebom niezbędne są systematyczne studia i badania 
przynajmniej w trzech dziedzinach: sekt i ruchów religijnych, feminizmu oraz 
ekologii.

Postulat prowadzenia systematycznych studiów na temat feminizmu wydaje 
się w Polsce oczywisty. Płynie nie tylko z obserwaqi polskiego życia religijnego 
i społecznego. Coraz częściej jest także postulatem zgłaszanym przez różne 
towarzystwa feministyczne. Podobny postulat zgłasza siostra Zofia Zdybicka 
w artykule „Czy Polsce zagraża feminizm?” (Niedziela 1995 nr 45, s. 6-7, ciąg 
dalszy w nr. 46). Rozpoczyna swoje rozważania od opisu przejawów polskiego 
feminizmu, który — jej zdaniem — niejednokrotnie przybiera postać skrajną, 
tzn. 1. wiąże się z brutalnym atakiem na życie ludzkie, kobiety bowiem dążą do 
powszechnego zalegalizowania prawa do przerywania ciąży; 2. w imię rzekomej 
wolności i uniezależnienia się od mężczyzn podważa się instytucję małżeństwa 
i rodziny; 3. feministki dążą do równouprawnienia w pracy zawodowej, w życiu 
społecznym i politycznym oraz w całej kulturze „na wzór mężczyzny ” czy „w 
zastępstwie mężczyzny ”. Tam, gdzie dotychczas był mężczyzna, obecnie ma być 
kobieta.

Chociaż siostra Zdybicka dostrzega słuszne powody do wprowadzenia 
równości społecznej i politycznej dla kobiet, to jednak wyeksponowanie jedynie 
takiej formy polskiego feminizmu zdecydowanie go zniekształca, co więcej jest 
krzywdzące dla tych kobiet, które wcale zastępować mężczyzn nie chcą, ani 
z nimi nie walczą. Dążą zaś zdecydowanie do tworzenia takich form kultury 
i religii, które pozwalają rozwijać się zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie. Poza 
tym społeczno-polityczny aspekt feminizmu jest raczej czubkiem góry lodowej. 
O wiele trudniejsze i głębsze są religijne i kulturowe aspekty feminizmu. W tym 
kontekście siostra Zdybicka pokazuje wyjątkowo dobrą sytuację kobiety 
w Polsce, w porównaniu z innymi krajami. Rzeczywiście, jeżeli weźmie się pod 
uwagę kraje muzułmańskie, to bez wątpienia dostęp do studiów i pracy 
zawodowej jest o wiele większy. Może tylko szacunkiem dla Matki-Polki nie 
przewyższamy szacunku dla Matki-Muzułmanki. Czy jednak takie postawienie 
sprawy ukazuje we właściwym świetle sytuację kobiety w Polsce?

Dalszą część artykułu poświęca siostra Zdybicka poszukiwaniom głębszych 
korzeni feminizmu. Czyni to poprzez ukazanie jego filozoficznych związków 
z marksizmem, krytykę koncepcji człowieczeństwa i wolności, jakie stoją za 
feminizmem. Po czym ukazuje rzymskokatolicki sposób widzenia płciowości 
kobiety i mężczyzny oraz wzajemne relacje między nimi. Taki sposób podejścia 
jest słuszny, jeżeli potraktuje się feminizm jako zjawisko jednorodne. A nie ma 
chyba współcześnie bardziej zróżnicowanego ruchu, niż właśnie feminizm.

Zdaję sobie sprawę, iż poruszać w Polsce sprawę feminizmu, zarówno 
w aspekcie politycznym, jak i religijnym, nie wróży spokojnych reakcji. Wszelka 
dyskusja na temat feminizmu jest wciąż mało konstruktywna. Na ogół kończy się 
w momencie próby przeprowadzenia kompleksowych analiz sytuaqi kobiety 
w Polsce i w świecie. Burzliwe spory wzmagają emocje i nie pozwalają spojrzeć 
spokojnie na to, co kobiety rzeczywiście proponują. Tym bardziej niezbędne 
stają się systematyczne, prawdziwie ekumeniczne studia nad feminizmem 
w Polsce. Piszę o potrzebie prowadzenia ekumenicznych studiów, gdyż różne 
wyznania chrześcijańskie mogą zaproponować różne sposoby widzenia
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głównych zagadnień i sposobów ich zgłębiania, sięgając do różnych nurtów 
filozoficznych i teologicznych. Takie międzywyznaniowe poszukiwania pozwolą 
uniknąć wyjaśniania wszystkich aspektów feminizmu w kategoriach jednej tylko 
filozofii, pokażą trud podjęty przez inne tradycje chrześcijańskie i uchronią przed 
stwierdzeniami: Równie rozległej i głębokiej refleksji uwzględniającej aspekt ciała 
i aspekt płci w człowieku nie zna historia Kościoła, chrześcijaństwa czy nawet nasza 
kultura.

Niezwykle łatwo jest wrzucić do jednego worka wszystkie współczesne ruchy 
religijne, ekologiczne i feministyczne. Trudno odróżnić te, które wyrosły 
w chrześcijaństwie, od tych, które z nim nie mają wiele wspólnego, czy wręcz są 
jego zaprzeczeniem. Tylko uważne przyjrzenie się korzeniom i celom tych 
ruchów pozwoli wyłowić te, które mogą przyczynić się do pobudzenia teologii 
i życia chrześcijańskiego.

Iga Czaczkowska
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R E C E N Z J E

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA 
T.6. Hasia: Grali — ignorancja 

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 1993

Pojawienie się kolejnego tomu „Encyklopedii Katolickiej” KUL jest zawsze 
ważnym wydarzeniem ekumenicznym. Od samego początku dzieło dostarcza nie 
tylko komplementarnej wiedzy o Kościele rzymskokatolickim, ale także o in
nych Kościołach chrześcijańskich oraz religiach, a najważniejsze problemy 
historyczne, teologiczne i filozoficzne przedstawia'zpunktu widzenia różnych 
konfesji. Autorami haseł dotyczących poszczególnych Kościołów są ich przed
stawiciele bądź kompetentni speq'aliści katoliccy. Podobnie ma się rzecz 
z najnowszym, szóstym tomem encyklopedii, który ukazał się już pod nową 
redakcją ks. Jana Walkusza, na początku ubiegłego roku. Zawiera on hasła od 
„Graal” do „Ignorancja” zamieszczone na blisko 1500 stronach.

W najnowszej edycji nie ma może haseł o pierwszorzędnym znaczeniu dla 
ekumenii, tak jak choćby sam termin „ekumenizm” prezentowany w poprzed
nim tomie. Jest jednak sporo ważnych biogramów (m.in. Jana Husa, bp. 
Franciszka Hodura, Josefa Hromadki, kard. Stanisława Hozjusza) oraz takich 
haseł jak hinduizm, hugenoci, husytyzm. Biogramy nie ograniczają się do 
przeszłości, np. w przypadku Jana Husa wspomina się o katolickich inicjatywach 
odnośnie rehabilitacji tego reformatora. W biogramie kard. Hozjusza nie 
unikano prawdy o tym wybitnym hierarsze, kandydacie na ołtarze, który 
— zgodnie z ówczesnymi poglądami — dowodził, że heretycy powinni być karani 
nawet mieczem, a luteranom i ewangelikom reformowanym odmawiał miana 
chrześcijan. Nie zaznaczono jednak o obiekcjach środowisk niekatolickich 
odnośnie beatyfikaqi kard. Hozjusza.

Tom zredagowany jest bardzo starannie i nie ma — tak to przynajmniej 
wynika z pierwszej lektury — istotnych braków. Sądzę, że gdyby nawet 
pominięto biogramy niektórych dawnych teologów protestanckich, nieznanych 
niemal nawet współczesnym ewangelikom, nikt nie miałby o to pretensji do 
redaktorów encyklopedii. Z drugiej jednak strony świadczy o równoprawnym 
traktowaniu teologów różnych konfesji, zgodnie z przyjętą zasadą, że skoro pisze 
się o zasłużonych ludziach Kościoła katolickiego, to nie można pominąć osób, 
które wniosły wkład do skarbnicy innych Kościołów.
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Dlatego nie pominięto też m.in. wielkich postaci Kościoła Wschodniego, 
takich jak popularyzowany z wielką miłością przez katolickiego teologa o. 
Wacława Hryniewicza metropolita kijowski Hilarion, św. Ignacy (Nicetas) czy 
św. Hiob Poczajowski.

Kopalnią wiadomości są opracowania dotyczące poszczególnych krajów, 
gdzie omawia się nie tylko historię, ale także prezentuje się inne, poza katolickim, 
Kościoły. Np. w haśle „Grecja” jest obszerna informacja o Kościele pra
wosławnym autorstwa ks. prof. Bolesława Kumora oraz opracowanie o. 
Hryniewicza o teologii greckiej, natomiast w haśle „Holandia” wyczerpującą 
informację o tamtejszym Kościele ewangelicko-reformowanym napisał duchow
ny tego Kościoła, ks. Bogdan Tranda.

Ważne problemy, takie jak grzech, hipostatyczna unia, homiletyka omawiane 
są z punktu widzenia katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Jak 
wzbogaca to myśl i wiedzę teologiczną, tłumaczyć nie trzeba, choć autorzy nie 
unikają i nie „wygładzają” pojawiających się często kontrowersji i punktów 
spornych.

Zwraca uwagę podjęty przez ojca Celestyna Napiórkowskiego temat „ideo
logia a ekumenizm” (strona 1423), z wyraźnym podkreśleniem, jak aktywność 
ekumeniczna była nierzadko podporządkowana ideologiczno-politycznym inte
resom krajów b. bloku wschodniego, oraz wskazaniem na zagrożenie ideo
logizacją obecnego dialogu ekumeniczego.

Jak w każdym olbrzymim przedsięwzięciu edytorskim, tak i w przypadku 
„Encyklopedii Katolickiej” nie dało się uniknąć pewnych mankamentów 
i niekonsekwencji. Raz pisze się o Ekumenicznej Radzie Kościołów (wielka 
szkoda, żę encyklopedia nie upowszechnia przyjętego w naszym piśmiennictwie 
terminu Światowa Rada Kościołów), innym razem (dotyczy to np. haseł 
opracowywanych przez ks. Kumora) używa się nazwy SRK.

Dziękując redaktorom z KUL za wielki trud wydawniczy, który przyczynia 
się do kształtowania zdrowej świadomości ekumenicznej w polskim 
chrześcijaństwie, należy życzyć, aby kolejne tomy encyklopedii mogły ukazywać 
się szybciej.

Grzegorz Polak
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DARIUSZ OLSZEWSKI: Rozwój człowieka w filozofii Karate 
— Do Kyokushin w świetle wybranych zagadnień systemu Jogi, Tao, 

Buddyzmu, Zen, w odniesieniu do M istyki Chrześcijańskiej 
oraz współczesnych osiągnięć nauki.

Tom I i II. Lublin: Oficyna Wydawnicza, Dariusz Olszewski, 1995,328 s.

Pierwsze dwa tomy z siedmiotomowego cyklu „Filozofia karate w spotkaniu 
z chrześcijaństwem” ukazały się właśnie na rynku wydawniczym. Warto do nich 
sięgnąć, ponieważ temat jest równie aktualny, jak kontrowersyjny. Z jednej 
strony chrześcijaństwo coraz częściej staje wobec wyzwań płynących ze strony 
innych religii, a z drugiej strony owoce tego spotkania nie zawsze są twórcze 
i ubogacające obie strony.

Do rąk czytelnika trafiają dwa tomy, w których Autor omawia kontekst 
powstania Szkoły Karate-Do Kyokushin oraz omawia cel, jaki stawia przed 
sobą ten sposób walki; Autor ukazuje go na trzech płaszczyznach: osiągania 
mocy, oświecenia i nieustannego życia w stanie zjednoczenia ciała i ducha. Drugi 
tom poświęcony jest środkom, jaki prowadzą do rozwoju i wyzwolenia. Omawia 
tutaj Autor zagadnienie ascezy w szkole Karate-Do Kyokushin. Pojawiają się 
znane chrześcijaninowi cnoty: usiłowanie zachowania sprawiedliwości i pra
worządności, życzliwość i uprzejmość, posłuszeństwo, ubóstwo, czystość, 
miłość, małżeństwo i rodzina, odwaga, pilność, lecz nabierają w kontekście 
filozofii dalekowschodniej innego zabarwienia. Asceza łączy się z konkretną 
techniką medytacyjną. W tym miejscu omawia Autor zagadnienia związane 
z oddechem i psychiką oraz koncentracji medytacyjnej. Godny uwagi jest 
Suplement, w którym poruszone zostały m.in. następujące tematy: powody 
zwrotu kultury chrześcijańskiej Zachodu ku medytacji Wschodu, dialog — ra
tunkiem dla świata, nauka Soboru Watykańskiego II na temat dialogu 
z religiami pozachrześcijańskimi, nauka Jana Pawła II w kwestii dialogu 
z religiami pozachrześcijańskimi.

Autor książki pragnie przybliżyć czytelnikom istotę systemu buddyzmu zen 
poprzez wykład filozofii dalekowschodniej sztuki walki. Wiąże się z tym 
konieczność przedstawienia zarysu dalekowschodniej myśli filozoficzno-mis- 
tyczno-ascetycznej. Autor podejmuje taki wysiłek, by przyczynić się do dialogu 
chrześcijan z wyznawcami religii i systemów filozoficznych Dalekiego Wschodu.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat systematycznie wzrasta w Polsce zaintereso
wanie dalekowschodnimi sztukami walki. Rzadko łączy się to z poszukiwaniem 
głębszego uzasadnienia filozoficznego. Jeżeli już to buddyjskiego, z rzadka tylko 
chrześcijańskiego. Tym cenniejszy jest wysiłek Autora. Nie tylko ukazuje, iż za 
karate rozumianym jako sposób walki, stoi karate jako filozofia, lecz również 
wyjaśnia, iż chrześcijanin może wzrastać w doskonałości, krocząc tą właśnie 
drogą. Książka nie jest li tylko intelektualną spowiedzią Autora. Wyrasta 
z konkretnego doświadczenia. Autor od kilkunastu co najmniej lat jest blisko 
związany z tą właśnie szkołą walki i doświadczenia medytacyjnego. Jego 
rozważania noszą ślady buntu wobec ograniczania karate tylko do jednego ze 
sposobów walki, a pomijania całego wymiaru filozoficzno-religijnego. Stąd 
właśnie nierzadko ostre słowa krytyki pod adresem założyciela Szkoły — Sosai 
Masutatsu Oyamy, jako odpowiedzialnego za rozwój duchowy podopiecznych 
swojej Szkoły. Spór Autora z różnymi stwierdzeniami i różnymi autorami tych
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stwierdzeń, powoływanie się na naukę buddyjską i chrześcijańską, a także na 
własne doświadczenie czyni książkę żywą i bardziej osadzoną w kontekście 
buddyjsko-chrześcijańskiego spotkania.

Wartość tej książki można oceniać na wielu płaszczyznach: wkład do dialogu 
międzyreligijnego, ukazanie wizji człowieka, który dąży do zjednoczenia z Bo
giem, łącząc w sobie dwie tradycje: buddyjską i chrześcijańską, praktyczny 
wykład sposobu medytacji wraz ze wskazaniem zagrożeń płynących z kroczenia 
tzw. „czarną ścieżką”, wykład na temat ascetyczno-moralnego życia człowieka 
itd. Na każdej z tych płaszczyzn można wskazać niewątpliwie zalety rozważań 
Autora. Chciałabym się zatrzymać na pierwszych dwóch tematach, gdyż wydają 
się najbardziej aktualne dla współczesnego człowieka, nie tylko chrześcijanina.

Dialog międzyreligijny toczy się na arenie światowej już od kilkudziesięciu lat. 
Z biegiem czasu nabiera bardziej określonego kształtu. Chciałoby się nawet rzec, 
że trochę odwrotnie, niż dzieje się to z dialogiem między chrześcijanami. Tutaj 
wyraźny zastój, a w dialogu między religijnym wyraźne ożywienie. Jest to 
zjawisko niepokojące, gdyż autentyczne pojednanie między religiami jest 
możliwe, gdy będą go poszukiwać pojednani chrześcijanie... Dialog międzyreli
gijny jest niezwykle trudny. Spotykają się oto ludzie o odrębnie ukształtowanej 
mentalności, innych sposobach poszukiwania Boga, inaczej wyrażający prawdy
0 Bogu. Jedno jest na pewno wspólne: z równym zapałem dążą do spotkania 
z Bogiem.

Dialog międzyreligijny obejmuje różnorodne płaszczyzny. Najbardziej za
awansowany jest na płaszczyźnie społecznej, ale też najmniej trwały. Spotkanie 
wyznawców różnych religii na płaszczyźnie duchowości prowadzi do autentycz
nego spotkania w Prawdzie. Taki dialog rodzi trwałe owoce. O takim dialogu 
pisze Dariusz Olszewski. Zagadnienie to umieszcza Autor dopiero w Suplemen
cie. Rzeczywiście, przy skoncentrowaniu się na duchowym rozwoju człowieka 
takiemu tematowi można poświęcić miejsce zaledwie w przypisach. Zbyt ważny 
to temat, aby potraktować go ogólnikowo. Dobrze więc się stało, że Autor 
potraktował go jako odrębną całość. W podejściu Autora do tematu szczególnie 
cenny jest fakt, iż stara się przeanalizować, dlaczego współczesny świat tak 
bardzo interesuje się filozofią (a w związku z tymi sztukami medytacji i sztukami 
walki) Dalekiego Wschodu. Bardzo krytycznie przygląda się warunkom, 
w jakich żyje i rozwija się współczesny człowiek oraz życiu Kościoła Rzymsko
katolickiego i teologii (można to zastosować również do innych Kościołów 
chrześcijańskich). Autor sugestywnie opisuje stan zabiegania i wewnętrznego 
chaosu współczesnego człowieka. Człowiek ten szuka jednak wewnętrznego 
pokoju i ciszy. Wychowany od dziecka w kulturze chrześcijańskiej, siłą rzeczy, 
spogląda na Kościół. Poszukuje rozwiązań w tym, co oferuje mu nasza kultura.

I  co spostrzega?
Idąc w ślad za filozofami, im bardziej wgłębia się w dyskursywny tok uprawiania 

filozofii — próbując cokolwiek pojąć z TAJEM NICY Boga, świata i człowieka 
— tym więcej nie rozwiązanych problemów jawi się przed nami. Tym więcej 
dyskusji, sprzeczności... a bywa, że i wrogości względem tych, którzy inaczej myślą.

Na tej drodze pokoju i wytchnienia — nie mówiąc już o uzyskaniu pełnej 
odpowiedzi na tak podstawowe pytania: kim jestem? jakie jest źródło i cel bólu
1 cierpienia? czy istnieje szczęśliwość? jeżeli tak, to jaka jest droga do jej realizacji? 
etc. — nie znajduje (s. 240). Autor dokonuje krytycznej oceny współczesnej 
rzeczywistości, zarówno jeśli chodzi o życie świeckie człowieka, jak i życie jego 
Kościoła. Każda krytyczna ocena jest kontrowersyjna. W tych partiach 
materiału czytelnik znajdzie dużo powodów do sporu z Autorem. To będzie 
również dobry skutek oddziaływania tej książki.
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Dariusz Olszewski wielokrotnie kojarzy swoje rozważania o potrzebie 
prowadzenia dialogu z innymi religiami i możliwości pogodzenia filozofii 
dalekowschodniej z chrześcijańską z drogą rozwoju człowieka przyjmującego 
nauczanie Soboru Watykańskiego II i Jana Pawła II. Jego rozważania są nie 
tylko efektem doświadczenia, ale także odpowiedzią na postulaty tejże nauki. 
Można czasem jednak odnieść wrażenie, że Autor broni słuszności soborowej 
i papieskiej nauki przed samymi chrześcijanami. Może należałoby podjąć trud 
szerszego przygotowania chrześcijan, zwłaszcza tych w Polsce, na spotkanie 
z innymi religiami? Wzrastające od wielu lat w naszym kraju zainteresowanie 
filozofią Dalekiego Wschodu prowadzi najczęściej do tragicznych niejednokrot
nie w skutkach decyzji: albo chrześcijaństwo, albo buddyzm. Tymczasem można 
dokonać syntezy. Bez wątpienia działania na tym polu są w Polsce niezbędnie 
potrzebne. Szkoda, że Autor nie proponuje i nie poszukuje współpracy na tym 
polu z chrześcijanami innych wyznań. Wszak oni również stoją przed tym samym 
problemem.

Stwierdziłam wcześniej, że niezwykle ważną sprawą jest wizja człowieka. 
Współcześnie mówi się o różnego rodzaju kryzysach. Ostatecznie sprowadzają 
się one do jednego: kryzysu człowieczeństwa. Żeby sprostać temu kryzysowi 
pojawiają się coraz to nowe antropologie. Ich wspólną cechą jest na pewno 
postulat zachowania harmonii we wnętrzu człowieka, harmonii z drugim 
człowiekiem i harmonii z pozostałym światem. Wzrastanie w tej „trójwymiaro
wej” harmonii prowadzi do ostatecznego spełnienia w Panu. Przyglądałam się 
w tym kontekście intuicjom zawartym w omawianej książce. Odnalazłam 
tradycyjne dla Wschodu pojęcie jedności (jedność ducha i ciała, człowieka 
i wszechświata...), które dogłębnie przemyślane może być niezwykle pomocne 
dla zachodniego, na ogół dualistycznego, sposobu myślenia. Niejednokrotnie 
trudno w życiu odróżnić jedność od jednolitości, wielość i różnorodność od 
rozproszenia. Zaproponowana przez filozofię karate wizja człowieka, umiejętnie 
i mądrze wyzwalającego siły duchowe, może stać się rzeczywiście propozycją 
godną uwagi. Wymagałoby jednak dokładniejszego wyjaśnienia zagadnienie 
jedności człowieka i wszechświata, które w książce zostało potraktowane dość 
ogólnikowo (w punkcie poświęconym temu tematowi Autor zajmuje się m.in. 
tzw. „czarną ścieżką” rozwoju duchowego, którą dokładniej zajmuje się 
później). Poza tym czytelnicy mogą mieć wątpliwości co do równych szans 
rozwoju, jakie ma kobieta i mężczyzna w tym systemie filozoficznym. Moje 
największe wątpliwości w tym względzie wzbudził tekst o powołaniu kobiety: 
Pierwszym i najważniejszym zadaniem kobiety w małżeństwie jest udzielenie 
pomocy mężczyźnie w jego życiu wypełnionym wyższymi ideami. Trzeba przyznać, 
że brzmi to nad wyraz interesująco — powinniśmy jeszcze dodać, że w ten sposób 
kobieta ma współudział w realizacji tychże idei (s. 140). Od razu chciałoby się 
zapytać, czy odwrotny podział ról jest w filozofii Karat-Do Kyokushin również 
możliwy? Antropologiczna wizja w tej książce wymaga dopracowania w wielu 
punktach, tym bardziej, że ona właśnie stanowi centrum uwagi Autora.

W każdym dobrym dziele można dostrzec niedociągnięcia i uchybienia. W tej 
pracy odnosi się często wrażenie, że jest zbiorem różnych cytatów, cudzych 
wypowiedzi i nieustannej polemiki z nimi, z których z trudem przebija się myśl 
Autora i jego doświadczenie spotkania z Bogiem. A to właśnie jest najbardziej 
godne uwagi. Wszystko inne tylko je zaciemnia, a czasem zniekształca. Nie 
pomaga nawet apel samego Autora, by nie rozważać jego myśli na płaszczyźnie 
dyskursywnej, lecz w medytacyjnym skupieniu. Następna sprawa, tytuł książki 
zapowiada odniesienia do chrześcijaństwa. Czytelnik może odczuwać niedosyt 
tych odniesień. Niedosyt ten łagodzi tylko w niewielkim stopniu zapowiedź tego
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tematu w następnych tomach. I jeszcze jedna uwaga. Autor niejednokrotnie, 
zapewne w poczuciu skromności, zapowiada, iż nie jest autorytetem w sprawach, 
o których pisze. Czytelnik albo będzie przekonany, że ma przed sobą tekst godny 
uwagi, napisany przez właściwą osobę, albo zajmie się studiowaniem innego 
dzieła.

Książka Dariusza Olszewskiego będzie niezwykle pomocna tym, którzy 
z trudnością dostrzegają (bądź nie dostrzegają wcale) potrzebę dialogu wszyst
kich religii. Ten znak czasu również w Polsce jest coraz częściej dostrzegany. 
Wydaje się jednak, że najbardziej pomocna będzie tym, którzy poszukują syntezy 
między buddyzmem i chrześcijaństwem. Przede wszystkim dlatego, że wyrosła 
z doświadczenia, z miłości do chrześcijaństwa i fascynacji wytrwałością 
człowieka Wschodu podążającego na spotkanie z Bogiem.

Iga Czaczkowska
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