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ARTYKUŁY

GRZEGORZ POLAK

EKUMENIZM W POLSCE PO 1989 roku
Artykuł do dyskusji

Zmiana sytuacji społeczno-politycznej po upadku systemu komunistycznego
otworzyła nowe możliwości i perspektywy działalności ekumenicznej. O üe
bowiem do 1989 r. władza państwowa ingerowała w działalność tzw. Kościołów
mniejszościowych i próbowała ograniczać ich „zapędy” ekumeniczne, zwłaszcza
w kontaktach z Kościołem większości, o tyle w warunkach wolności mogłoby się
zdawać, że czynniki zewnętrzne nie będą już przeszkadzać we wzajemnych
kontaktach, a działania ekumeniczne zyskają nową jakość. Po siedmiu latach
można postawić pytanie, czy chrześcijanie w Polsce wykorzystali tę szansę,
można też zapytać inaczej: czy ten siedmioletni okres to lata „tłuste” czy „chude”
dla polskiej ekumenii? Odpowiedź nie może być tutaj jednoznaczna. Przede
wszystkim pojawiły się nowe zagrożenia i nowe problemy, z którymi
chrześcijanom w Polsce przyszło żyć i z którymi nie potrafią sobie do końca
poradzić.
„Dekomunizacja” ekumenizmu
Po 1989 r. z ekumenicznych kręgów katolickich wyszedł postulat, aby
dokonali rozliczenia ze swoją przeszłością ci przedstawiciele Kościołów, którzy
zbyt gorliwie popierali dawny ustrój. Pomysł, moim zdaniem, niezbyt fortunny
i trudny w realizacji. Po pierwsze ludzi takich było niewielu, a na dodatek
niektórzy z nich przestali pełnić ważne funkcje w swoich Kościołach. Po drugie
— sytuaq'a Kościołów mniejszościowych, nie mających oparcia w rzeszach
wiernych, była nieporównywalnie trudniejsza, niż potężnego Kościoła rzymsko
katolickiego i niejako „skazywała” je na kuratelę i większe uzależnienie od
władzy świeckiej. Po trzecie — zarzut kolaboracji nie dotyczył ekumenistów,
środowiska wprawdzie inwigilowanego przez Służby Bezpieczeństwa, które
jednak zachowało przyzwoitość i jedność w tamtych trudnych czasach. Po
czwarte — na co zwracali uwagę niekatolicy — były również środowiska
katolickie oficjalnie współpracujące i popierające ówczesną władzę. Po piąte
— w środowiskach, zwłaszcza ewangelickich, byli działacze opozycyjni,
a niektóre Kościoły, np. ewangelicko-reformowany, zachowywały się bardzo
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odważnie i krytycznie wobec dawnej władzy. Po szóste wreszcie — katolicy nie
najlepiej zdali egzamin z solidarności wobec swych słabszych liczebnie braci.
Niemniej jednak niedobrze się stało, że Kościoły, zwłaszcza zrzeszone w Polskiej
Radzie Ekumenicznej, gdyż one na ogół są najbardziej „widoczne” w życiu
publicznym, nie wyjaśniły publicznie swojego położenia i swojej ówczesnej
postawy. Że problem istnieje, można się przekonać choćby na Białostocczyźnie,
gdzie wielu katolików chętnie wypomina prawosławnym przesadną, ich zda
niem, uległość wobec władzy komunistycznej i jeszcze — na dodatek — popiera
nie obecnie w wyborach kandydatów lewicy. To między innymi sprawia, że nadal
używany jest przez niektórych katolików argument uzasadniający ich nieangażowanie się w ekumenię: nie będą zadawać się z kolaborantami. Także ze
strony Kościołów mniejszościowych nie podjęto odpowiednich działań, żeby
wyjaśnić nie tylko katolikom, ale całemu społeczeństwu, złożony problem
„kolaboracji” . Ze strony rzymskokatolickiej zabrakło natomiast głosów
tłumaczących, że nieporównywalnie trudniej było pozostawać krytycznym
wobec władzy będąc małą wspólnotą.
Dominacja katolików w życiu publicznym?
W latach rządów „solidarnościowych” Kościoły, zwłaszcza Polskiej Rady
Ekumenicznej, wyrażały zaniepokojenie rosnącą i uprzywilejowaną, ich zda
niem, pozycją Kościoła Rzymskokatolickiego. Powrót religii katolickiej do
szkół, zwrot majątków kościelnych, wpływ środowisk katolickich i ugrupowań
prawicowych na prace ustawodawcze w takich kontrowersyjnych kwestiach
społecznych, jak np. aborcja, rzucająca się obecność przedstawicieli Kościoła
rzymskokatolickiego na uroczystościach państwowych i w otoczeniu ludzi
władzy (np. rola kapelana prezydenta Lecha Wałęsy), starania — początkowo
owocne — o konkordat, wszystko to spotęgowało obawy środowisk niekatolic
kich. Czy były one uzasadnione? Po słynnej instrukcji Ministerstwa Edukacji
Narodowej, wprowadzającej nauczanie religii katolickiej do szkół publicznych,
również inne Kościoły szybko uzyskały taką możliwość. Kościoły niekatolickie
mogły także występować o zwrot dawnej własności. Odbywa się to jednak
z różnym skutkiem (np. zakrawa na skandal niepoważne traktowanie luteran
w Poznaniu, którzy nie mogą odzyskać tylko jednego ze swoich kościołów).
Z drugiej strony katolicy mają także kłopoty z odzyskaniem swoich obiektów.
Cieniem na stosunki wyznaniowe, a pośrednio także narodowościowe, kładzie
się natomiast spór o dawne świątynie grekokatolickie należące obecnie do
prawosławnych oraz konflikt wokół klasztoru w Supraślu. Ta ostatnia sprawa
tak oziębiła stosunki katolicko-prawosławne, że po raz pierwszy od wielu lat na
tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne do katedry katolickiej nie przyszli
przedstawiciele Kościoła prawosławnego. Obecnie wiele Kościołów (m.in.
prawosławny, ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany, ewangelicko-metodystyczny, adwentystyczny) m a uregulowany status prawny. Kościół
rzymskokatolicki nie może się natomiast doczekać ratyfikacji konkordatu. Nie
chcę przez to powiedzieć, że Kościoły mniejszościowe znalazły się w sytuacji
uprzywilejowanej, bo konkordat jest umową wyjątkowej rangi i wymaga, jak się
okazało wobec zastrzeżeń i zapytań zgłaszanych ze strony także innych
Kościołów chrześcijańskich, dłuższej procedury. Stwierdzam jedynie, że przesad
ne były obawy o uprzywilejowanie, dominację i wpływ katolików na życie
publiczne, nieuzasadnione zwłaszcza, gdy do rządów doszła obecna koalicja. Nie
ma także — poza przypadkiem klasztoru w Supraślu — zastosowania rzymska
zasada przejęta przez komunistów: divide et impera, której realizacja powodo
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wała poczuje krzywdy jednych oraz niesnaski między Kościołami: oni dostali,
a my nie. Kościoły — każdy z osobna — w większym stopniu stały się
podmiotami i mając uregulowany status prawny, mogą wypełniać bez większych
przeszkód swoją misję. Z drugiej jednak strony niektórzy przedstawiciele władzy
i urzędnicy państwowi — nie przyjmując do wiadomości należnych Kościołom
praw — wykazują lekceważenie wobec małych wspólnot. Świadczą o tym np.
trudności Polskiej Rady Ekumenicznej w uzyskaniu dostępu do telewizji. Choć
coraz częściej na różnego rodzaju uroczystościach państwowych obok duchow
nych katolickich widać przedstawicieli innych Kościołów, to jednak ich udział
ogranicza się na ogół do samej obecności. Przykładem były uroczystości
w Katyniu, gdzie —mimo pełnej akceptacji Księdza Prymasa — uniemożliwiono
duchownym innych wyznań czytanie tekstów biblijnych podczas liturgii.
Podsumowując: poza spornymi sprawami majątkowymi, zwłaszcza między
katolikami obrządków grekokatolickiego i rzymskokatolickiego a pra
wosławnymi, sprawy wchodzące w zakres stosunków panstwo-Kościoły oraz
miejsca Kościołów w społeczeństwie, nie rzutują w zasadniczy sposób na
postawy ekumeniczne. Nie one decydują więc o jakości stosunków między
Kościołami.
Zaniedbań i braków w naszym dążeniu do jedności należy szukać na innych
płaszczyznach.
Nieumiejętność wychodzenia poza partykularne interesy
Wielką słabością polskiej ekumenii jest nieumiejętność rozstrzygania spraw
konfliktowych i wychodzenia poza własne interesy. O ile bowiem chętnie i coraz
częściej zbieramy się na wspólnej modlitwie, dyskusjach, sympozjach, o tyle
w sytuacjach spornych nie potrafimy zdobyć się na wielkoduszność wobec
innych. Ta uwaga dotyczy zwłaszcza Kościoła rzymskokatolickiego, który
nieraz poprzez swoją nieugiętą postawę w sprawach konfliktowych traci
w oczach innych wspólnot wyznaniowych ekumeniczną wiarygodność. Naj
pełniejszym sprawdzianem postawy ekumenicznej nie jest udział w takim czy
innym nabożeństwie bądź spotkaniu, lecz umiejętność stawania ponad swoimi
partykularnymi interesami, rezygnowania z czegoś dla siebie żeby inny zyskał.
Dlatego tak gorszący jest konflikt wokół klasztoru w Supraślu, który to obiekt
- choć strona katolicka m a także tytuł prawny do ubiegania się o niego — jest
bardziej potrzebny Kościołowi prawosławnemu.
Kolejną bolączką polskiej ekumenii — na tym odcinku także nie zanotowa
liśmy postępu w ostatnich siedmiu latach po odzyskaniu wolności — jest słaba
recepcja owoców dialogu międzywyznaniowego, uzyskanych na forum
ogólnokościelnym jak i krajowym. Mimo, że np. już dawno nastąpiło u nas
uzgodnienie stanowisk między poszczególnymi Kościołami na temat wzajem
nego uznania chrztu, do wielu duszpasterzy jeszcze to nie dotarło. Staje się to
przyczyną niepotrzebnych konfliktów, nie mówiąc o tym, że idzie na marne
trudna praca teologów. Wzajemne ustalenia zbyt wolno docierają też do
zwierzchników kościelnych, mimo że dokonują się one z ich mandatu. To z kolei
sprawia, że wie o nich bardzo mało duszpasterzy i wiernych. Świadczą o tym
m.in. niektóre publikacje katolickie z okazji 450 rocznicy śmierci Marcina Lutra.
Ich autorzy, choć piszą o reformatorze w życzliwym tonie, nie mają pojęcia
o tym, że np. w kwestii usprawiedliwienia przez wiarę, która przez wieki była
kością niezgody pomiędzy katolikami a luteranami, w wyniku dialogu dokt
rynalnego osiągnięto daleko idące uzgodnienia.
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Z drugiej jednak strony - śledząc polską prasę wyznaniową - można
zauważyć utrzymującą się tendencję do przedstawiania w pozytywnym świetle,
bez krytyki i ośmieszania, inne Kościoły chrześcijańskie. Nie można tego,
niestety powiedzieć o wszystkich publikacjach. Na przykład ze strony pra
wosławnej publikowane są opinie, nieudokumentowane źródłowo, szkalujące
katolików (m.in. w kalendarzu prawosławnym).
Nie udaje się również uniknąć konfliktów przy okazji różnego rodzaju
uroczystości, które dla jednych są powodem do święta, a u innych wzbudzają
niedobre wspomnienia z przeszłości. Tak było z ubiegłoroczną kanonizacją Jana
Sarkandra, która dzięki mądrej, dalekiej od histerii postawie polskich luteran
oraz katolików, którzy odstąpili od zamiaru lansowania tego świętego jako
patrona ekumenicznego, nie miała u nas przykrych reperkusji. Podczas spot
kania papieża Jana Pawła II z polskimi luteranami w Skoczowie ten wątek
w ogóle pominięto, a sama wizyta zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego
została bardzo dobrze przyjęta i oceniona przez ewangelików na Śląsku
Cieszyńskim.
Bez trudu można natomiast przewidzieć, że tegoroczne obchody 400 rocznicy
Unii Brzeskiej przyniosą ochłodzenie i tak już przecież nie najcieplejszych
stosunków katolicko-prawosławnych. W tym przypadku „kolizja” była jednak
nie do uniknięcia, bo - biorąc nawet pod uwagę, że unionizm w Kościele
rzymskokatolickim dawno już przestał być obowiązującym modelem jedności
- nie można przecież zignorować rocznicy bardzo ważnego faktu w dziejach
Kościoła, który, jakkolwiek byśmy go oceniali, zaowocował nową i do dziś
dynamiczną rzeczywistością eklezjalną.
Obciążenia historyczne długo jeszcze będą ważyć na kontaktach ekumenicz
nych, a przykład „wiszącego na włosku” z powodu kwestii uniatyzmu
międzynarodowego dialogu katolicko-prawosławnego pokazuje, jak niezwykle
trudno dojść do porozumienia w sprawach obciążonych uwarunkowaniami
historycznymi. Ten „spadek” odziedziczyliśmy jednak nie po komunizmie, ale
po wiekach, kiedy to Kościoły żyły „przeciwko” sobie i wychowywały swoich
wiernych do utwierdzania podziałów.
N ie robić niczego oddzielnie, co moglibyśmy robić razem
Mimo naszych rozlicznych braków i zaniedbań, nietrudno zauważyć, że
w ostatnich latach dokonał się w chrześcijaństwie polskim duży postęp jeśli
chodzi o wspólne uczestnictwo w różnego rodzaju nabożeństwach, spot
kaniach, dyskusjach, sympozjach. Nie m a właściwie większej uroczystości
obojętnie w jakim Kościele, w której nie uczestniczyliby przedstawiciele innych
wspólnot. M ożna by się natomiast zastanowić nad formą nabożeństw, czy np.
ze strony katolików i starokatolików konieczne jest „przemszenie” ekumeniz
mu, czy nie lepiej byłoby urządzać nabożeństwa Słowa Bożego, bliskie
każdemu nurtowi chrześcijaństwa. Nie dochodziłoby wówczas do kłopot
liwych i źle odbieranych przez wiernych katolickich sytuacji, kiedy np. podczas
Podniesienia duchowni protestanccy stoją, a lud Boży w kościele klęczy.
Niemniej jednak coraz liczniejsza obecność wiernych nie tylko w okresie
styczniowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, na ekumenicznych
spotkaniach jest wielkim osiągnięciem polskiej ekumenii. M ożna nawet mówić
o swoistej „modzie na ekumenizm” . Dziś należy już do wyznaniowego folkloru
ktoś, kto publicznie szydzi lub wyraża niechęć pod adresem inaczej wierzących
chrześcijan. W zrasta zainteresowanie innymi tradycjami chrześcijaństwa,
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a wzajemne poznanie dokonuje się nie tylko na gruncie kościelnym. Niedawno
na przykład na wykład prawosławnego księdza o ikonie przyszedł do Uniwer
sytetu Poznańskiego tłum studentów i profesorów. Opowiadano, że tak liczna
publiczność była tam, kiedy po raz pierwszy do wolnej Polski przyjechał
Stanisław Barańczak.
Ciężka, niewdzięczna niekiedy praca „od podstaw” wielu ludzi różnych
wyznań przyniosła takie efekty, że obecnie jesteśmy coraz bardziej otwarci
i uwrażliwieni na potrzeby innych, świadczymy sobie nawzajem gesty miłości.
To, co piszę nie kłóci się z poprzednio wyrażoną tezą o nieumiejętności
rozstrzygania konfliktów i wychodzenia poza partykularne interesy. Owe uwagi
dotyczą bowiem głównie zwierzchników, którzy ponoszą główną odpowiedzial
ność za istniejące konflikty, choć oczywiście są też wśród nich ludzie szczerze
służący sprawie jedności.
Poprawę we wzajemnych stosunkach widać przede wszystkim „na dole”
- w parafiach, w różnego rodzaju ruchach i wspólnotach kościelnych. Także
szeregowi duchowni różnych wyznań coraz częściej dają dobry przykład.
W niedawnym wywiadzie dla katolickiego miesięcznika „Słowo wśród nas”
luterański pastor opowiadał o rzymskokatolickim księdzu, który przyjechał
specjalnie do niego, przebywając około sto kilometrów, bo na terenie jego parafii
mieszkał ciężko chory ewangelik, który jprzed śmiercią chciał przyjąć Komunię
z rąk duchownego swojego wyznania. Ow katolicki ksiądz zawiózł pastora do
chorego, pomodlił się wspólnie nad nim, a następnie odwiózł luterańskiego
duchownego do domu.
W wielu parafiach, mieszanych wyznaniowo, koegzystenqa chrześcijan
z różnych Kościołów przerodziła się we współpracę. Tak jest. np. w Zelowie pod
Łodzią, gdzie obok katolików żyje duża grupa ewangelików reformowanych,
i w Brennej na Śląsku Cieszyńskim, gdzie luteranie i katolicy pomagali sobie
nawzajem w budowie świątyń, a od pięciu lat urządzają wspólnie dożynki
ekumeniczne. Oczywiście są też parafie mieszane wyznaniowo, gdzie wszystko
płynie po staremu - „przedsoborowo” .
Przedstawiciele różnych wyznań wielokrotnie od lat, także w wystąpieniach
oficjalnych, wyrażają ubolewanie z powodu niemożności wspólnego
przystąpienia do Stołu Pańskiego. Uważają to za największy dramat
współczesnego chrześcijaństwa. Twierdzą, że wobec braku szans rozwiązania
tego problemu, ekumenizm - po pokonaniu pierwszych, łatwiejszych przeszkód
- znalazł się w kryzysie.
Co w tej sytuaqi mamy robić, aby nie czekając na rozstrzygnięcie problemu
interkomunii - a nic nie wskazuje, żeby to szybko nastąpiło - „skrócić” naszą
drogę do Jedności? Szanse daje wiele istniejących już obszarów działania
i aktywności kościelnej, „niezagospodarowanych” przez ekumenistów. Rysują
się m.in. możliwości współpracy duszpasterzy z różnych Kościołów, np.
w zakresie plag społecznych, takich jak alkoholizm czy narkomania. Kościoły
mogłyby się też dzielić swoimi doświadczeniami w zakresie upowszechnienia
Biblii czy prowadzenia ewangelizacji.
Mogłyby też wspólnie stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą rozwój
w naszym kraju różnego rodzaju sekt. Nie jest istotą ekumenizmu gromadzenie
się wyznawców Chrystusa po to, żeby zwierać szeregi w obliczu wspólnych
zagrożeń, jednak współpraca w tym przypadku byłaby pożądana. Wzmocniłaby
poczucie chrześcijań jako jednej rodziny i uświadomiłaby jak bardzo - mimo
istotnych różnic - jesteśmy sobie bliscy. Nie mówiąc już o pragmatycznej
przyczynie takich działań: na kłótniach między chrześcijanami może korzystać
ktoś trzeci „podbierając ryby z naszego stawu” .
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Cieszymy się, że realizowany jest w Polsce stary postulat i wspólnym
wysiłkiem 11 Kościołów chrześcijańskich powstaje ekumeniczny przekład Pisma
św. na język polski. Tymczasem coraz wyraźniej odczuwa się potrzebę wspólnego
opracowania innych publikacji o charakterze syntetycznym czy encyklopedycz
nym. Wprawdzie wielce zasłużony dla ekumenii Kościół ewangelicko-refor
mowany wydał cenne porównanie czterech wyznań: rzymskokatolickiego,
ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego i prawosławnego,
niemniej przydałaby się publikacja, w której najważniejsze problemy teologicz
ne, pastoralne, społeczne i historyczne zostałyby przedstawione z różnych
pozycji konfesyjnych. Niedawno ATK wydała leksykon dialogu katolicko-żydowskiego, w którym to dziełku teolog katolicki oraz judaistyczny
analizują najtrudniejsze nawet problemy teologiczne. Skoro mogła powstać
wspólna publikacja wyznawców dwóch religii, które znacznie więcej dzieli niż
poszczególne wyznania chrześcijańskie między sobą, postulat wydania po polsku
leksykonu ekumenicznego nie jest chyba zadaniem niewykonalnym.
Ze wszech m iar pożyteczne byłoby też powołanie międzywyznaniowej
komisji, która dokonałaby rewizji podręczników i książek wykorzystywanych
w katechezie oraz kształceniu duchownych. Mimo, że mniejsze Kościoły mają
kłopoty kadrowe a ich pracownicy są przeciążeni, warto podjąć tę inicjatywę,
która może przynieść same tylko korzyści.
Wiele tutaj będzie zależeć od zwierzchników Kościołów. Od nich można by
też oczekiwać realizaq'i powtarzanego od 1989 r. postulatu, aby w wolnej Polsce
mogła powstać Rada Kościołów Chrześcijańskich, także - wzorem innych
krajów - z udziałem Kościoła rzymskokatolickiego. W poprzednim okresie
przystąpienie największego w Polsce Kościoła do Polskiej Rady Ekumenicznej
było nierealne, dziś natomiast utworzenie wspólnego forum chrześcijan byłoby
pięknym świadectwem jedności wobec tak zantagonizowanego społeczeństwa
polskiego.
Na forum Rady mogłyby być także rozstrzygane, uzgadniane albo przynaj
mniej omawiane różnego rodzaju sporne problemy między Kościołami. Krótko
mówiąc: chodzi o zasadę nie robić oddzielnie tego, co moglibyśmy robić razem.
Ani zawrotny postęp ani widoczny zastój
Oceniając ostatnie siedem lat polskiej ekumenii w warunkach wolności, nie
można mówić ani o zawrotnym postępie, ani o widocznym zastoju. Upadek
systemu totalitarnego, który usiłował ingerować w działalność Kościołów
i uprzykrzał życie ekumenistom, nie uskrzydlił chrześcijan polskich do
większego, ogarniającego rzesze zapału do pracy dla Jedności. Po 1989 r.
Kościoły musiały - każdy na ogół z osobna - uporać się z własnymi palącymi
problemami, które udało się zrealizować dopiero w warunkach wolności (własne
ustawodawstwo, duszpasterstwo w szpitalach, wojsku, zwrot zabranego przez
komunistów mienia itp.). Ta koncentracja na swoich sprawach i kłopotach nie
wpłynęła korzystnie na kontakty z innymi Kościołami. Można to ująć w ten
sposób, że sytuacja w wolnej Polsce bardziej sprzyja poszczególnym Kościołom
niż ekumenii. Z drugiej strony nie można twierdzić, że kontakty zaniedbano
a ekumenizm „odstawiono do lamusa” . Pomimo sygnalizowanych także tutaj
braków i niedoskonałości, ekumenizm utrwalił się dość mocno w świadomości
chrześcijan oraz w „strategii” Kościołów i tak naprawdę nie m a już od niego
odwrotu. Nie można nie docenić roli, jaką dla katolików m a odgórna inspiracja
(nauczanie Jana Pawła II, w tym jego pierwsza encyklika ekumeniczna „U t
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unum sint” , nowe „Dyrektorium ekumeniczne”). Przecież to, jak ułożą się
stosunki międzywyznaniowe w Polsce i jakie będzie nastawienie do ekumenizmu,
zależy w zasadniczej mierze od największego Kościoła w naszym kraju. N a
pewno inspiracja odgórna, nawet jeśli zostanie tu i ówdzie podjęta bez większego
przekonania, przyczyni się w jakiejś mierze do silniejszego „wpompowania
ekumenizmu w krwoobieg Kościoła” . Katolikowi nie wypada być zadeklarowa
nym antyekumenistą, bo może się narazić na zarzut, że lekceważy naukę papieża.
Oczywiście należy podkreślić, że wielu katolików, w tym coraz więcej młodzieży,
angażuje się w ekumenizm z potrzeby serca i inspiracji biblijnej, a nie dlatego, że
tak „każe Ojciec św.” .
Na szczęście życie niejako „wymusza” współpracę między Kościołami.
Trudno dziś sobie wyobrazić wielkie obchody patriotyczne czy państwowe bez
udziału duchownych różnych wyznań. Również możliwość prowadzenia
działalności duszpasterskiej przez Kościoły w wojsku, szpitalach czy więzieniach
raczej sprzyja współpracy ekumenicznej niż utrwala podziały i wrogość.
Przykładem niech będzie udostępnienie przez biskupa polowego WP świątyń
katolickich garnizonowych na potrzeby duszpasterstwa wojskowego innych
wyznań.
Czynnikiem mobilizującym do Jedności jest dla wszystkich chrześcijan
zbliżający się rok dwutysięczny od narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Realistyczny postulat Jana Pawła II, aby ten rok zastał nas, jeśli nie pojed
nanymi, to przynajmniej mniej podzielonymi, jest życzeniem i pragnieniem
chyba wszystkich Kościołów.
Obecny okres można określić jako pogłębianie ekumenizmu w polskim
chrześcijaństwie oraz stabilizowanie się sytuacji ekumenicznej. Mimo przyby
wających z roku na rok spotkań, inicjatyw, nie weszliśmy w nową jakość dialogu.
Niemniej jednak to, co wspólnie osiągnęliśmy, dało dość solidne podstawy
polskiej ekumenii.
Co bardziej niecierpliwi narzekają jednak, że nie uczyniliśmy w Polsce
znaczącego kroku naprzód. Kiedy tego typu zarzut pojawił się podczas
niedawnej dyskusji w warszawskim KIK-u, jeden z uczestniczących w niej
duchownych ewangelickich zareplikował: Polska jest jedynym krajem na kwiecie,
gdzie ja, jako ksiądz heretycki, mam prawo głosić kazanie podczas mszy w kościele
katolickim.
Trzeba zatem dziękować Bogu za to, co się dokonało, za to, „że nie jesteśmy
już sobie obcy” . Nie zwalnia to oczywiście od dalszych jeszcze wytrwalszych
wysiłków w „posłudze jednania” , którą zlecił nam Jezus Chrystus.
PS. Artykuł ten, pisany z pozycji dziennikarza katolickiego, od blisko 20 lat
zajmującego się ekumenizmem, nie rości sobie prawa do syntezy sytuacji
ekumenicznej w Polsce. Jest raczej zaproszeniem i wstępem do interkonfesyjnej
dyskusji na łamach „SiDE” , z której dopiero wyłoni się pełny i w miarę
obiektywny stan polskiej ekumenii.
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STUDIUM EKLEZJOLOGICZNE
LEUENBERSKIEJ WSPÓLNOTY KOŚCIOŁÓW

W poprzednim zeszycie „Studiów” opublikowaliśmy tekst Konkordii między
Kościołami wyrosłymi na gruncie Reformacji w Europie, przyjętej 16 marca
1973 roku w Leuenbergu k. Bazylei (Szwajcaria). To porozumienie doktrynalne
86 Kościołów luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych naszego
kontynentu reprezentuje model jedności w pojednanej różnorodności. Oznacza
to, że poszczególne Kościoły istnieją nadal w niezmienionym kształcie, lecz
w stosunkach wzajemnych liczą się z faktem, że - zgodnie z Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniem Wiary - stanowią jeden, święty, po
wszechny i apostolski Kościół.
Zawarcie Konkordii Leuenberskiej nie było rozumiane jako akt jednorazowy.
Podpisując ją Kościoły zobowiązały się do kontynuowania dyskusji doktrynal
nych, gdyż Wspólne rozumienie Ewangelii , na którym opiera się wspólnota
kościelna, należy dalej pogłębiać, sprawdzać w świadectwie Pisma Świętego
i nieustannie aktualizować (KL 38). W tym celu odbywają się co kilka lat
Zgromadzenia Ogólne Sygnatariuszy Konkordii, podczas których uchwalane
zostają dokumenty podejmujące szczególnie ważne dla Kościołów zagadnienia.
Powszechnie uważa się, że jednym z największych osiągnięć ostatniego, IV
Zgromadzenia Ogólnego Sygnatariuszy Konkordii, obradującego w Wiedniu
w dniach 3-10 maja 1994 roku, było przyjęcie dokumentu pt. Kościół Jezusa
Chrystusa. Wkład reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jedności
Kościoła. Jest to pierwszy od Reformaq'i XVI wieku dokument eklezjologiczny,
opracowany wspólnie przez Kościoły ewangelickie Europy (jego pełny tekst
zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
Trzeba sobie uświadomić, że kwestie związane z istotą, misją i kształtem
Kościoła oraz z postrzeganiem go przez świat współczesny, nie są tylko
ośrodkiem dyskusji wewnątrzewangelickich. Problem rozumienia Kościoła
stanowi punkt newralgiczny w dialogu ekumenicznym prowadzonym między
przedstawicielami różnych tradycji kościelnych, gdyż jest to zagadnienie,
w którym szczególnie boleśnie rozchodzą się ich drogi.
Studium eklezjologiczne leuenberskiej wspólnoty Kościołów, które poniżej
pragniemy omówić, próbuje w uwagach wstępnych scharakteryzować najpierw
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sytuację współczesną, to znaczy społeczne warunki, tendencje i przełomy,
w których Kościołom przychodzi działać oraz które rzucają im fundamentalne
wyzwanie (1.1-2). Zwraca się uwagę, że współczesne społeczeństwa są w coraz
większej mierze społeczeństwami multireligijnymi, m ultikultur owymi
i zeświecczonymi, z czym wiąże się pluralizm kulturowy, narodowy i religijny.
We współczesnym świecie występuje z jednej strony zjawisko ostentacyjnego
braku zainteresowania Kościołem, zaś z drugiej strony ten sam świat
zewnętrzny wiąże z Kościołem różnorakie, częściowo wykluczające się, oczeki
wania (1.2).
Rozdział I, poświęcony istocie Kościoła jako wspólnoty świętych, bierze
za punkt wyjścia reformacyjne rozróżnienie między fundamentem, kształtem
i misją Kościoła (1.4). Fundam entem Kościoła jest działanie Boga na rzecz
zbawienia ludzi w Jezusie Chrystusie. Jako wspólnota wierzących Kościół
przyjmuje różne, historycznie uwarunkowane formy. Jeden Kościół jako
przedmiot wiary jest obecny w sposób ukryty w różnie ukształtowanych
Kościołach. Przeznaczeniem Kościoła jest misja głoszenia słowem i czynem
Ewangelii wszystkim ludziom. Wspólne rozumienie Ewangelii, wyrażone
w reformacyjnej nauce o usprawiedliwieniu, zostaje opisane w K onkordii
Leuenberskiej (nr 7-12) i uznane za fundament wspólnoty kościelnej (nr 29).
Reformacyjna nauka o usprawiedliwieniu m a decydujący wpływ na rozumie
nie Kościoła. Usprawiedliwiające działanie trójjedynego Boga w Jezusie
Chrystusie jest bowiem treścią Ewangelii oraz źródłem i fundamentem
Kościoła.
W paragrafie 1 rozdziału pierwszego, zatytułowanym: „Źródło i fundament
Kościoła - z czego żyje Kościół” , Kościół zostaje bliżej określony jako
wspólnota ułaskawionych i uświęconych przez Boga grzeszników, jako twór
oparty na Słowie (creatura verbi) trójjedynego Boga, jako wybrany w Chrystusie
lud Boży, który przez zwiastowanie Ewangelii zostaje zgromadzony przez Ducha
Świętego (1.1-4).
Paragraf 2, opatrzony tytułem: „Kształt Kościoła - jak żyje Kościół” , za
punkt wyjścia swoich rozważań bierze paulińskie pojęcie Kościoła jako ciała
Chrystusa (2.1). Na jedności z Chrystusem opiera się wzajemna jedność
członków, którzy mimo różnych posług sprawowanych we wspólnocie, są wobec
siebie równouprawnieni. Podstawą jedności Kościoła jest Jezus Chrystus.
Oznacza to, że żaden kształt lub urząd Kościoła nie może stać się fundamentem
i niezbędnym warunkiem jego jedności.
Kościół jako creatura verbi jest przedmiotem wiary. Wprawdzie trzeba
rozróżniać między Kościołem jako przedmiotem wiary a widzialną rzeczywis
tością Kościołów (2.2), lecz jednocześnie należy pamiętać, że oba czynniki są ze
sobą powiązane. Za pomocą tych sformułowań studium eklezjologiczne na
wiązuje do reformacyjnych wypowiedzi o Kościele jako ecclesia visibilis i ecclesia
invisibilis, objaśniając właściwe rozumienie tych pojęć przez dokonywanie
rozróżnienia między działaniem Boga i działaniem Kościoła. Działanie Kościoła
może być tylko poświadczaniem działania Boga (2.2).
Studium eklezjologiczne nawiązuje do czterech klasycznych atrybutów
Kościoła - jeden, święty, katolicki (wszechobejmujący), apostolski - inter
pretując je jako rzeczywistość daną z góry w działaniu Boga, z której wynika dla
Kościołów historycznych specyficzne zadanie.
Z rozróżnieniem i wzajemnym powiązaniem między Kościołem jako przed
miotem wiary i widzialną rzeczywistością Kościołów, wiąże się - w odniesieniu
do Kościoła widzialnego - pytanie o Kościół prawdziwy i konieczność
rozróżnienia tutaj między prawdziwym i fałszywym Kościołem. Nie każdy
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„kształt” jest wyrazem prawdziwego -jednego, świętego, katolickiego i apostols
kiego - Kościoła. Tam, gdzie dochodzi do wypaczenia, słowem i czynem,
świadectwa, staje się on Kościołem fałszywym. Jest rzeczą sporną, gdzie
konkretnie istnieje una sancta catholica et apostołka ecclesia. Żaden konkretny
Kościół nie może sobie przywłaszczyć tej rzeczywistości. Możliwość pojawienia
się fałszywego Kościoła zmusza do postawienia pytania o „znamiona praw
dziwego Kościoła” , o jego „znaki rozpoznawcze” .
W tym miejscu studium eklezjologiczne dokonuje swoistego powiązania
między interpretacją klasycznych atrybutów występujących w Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniu Wiary a reformacyjnym ujęciem „znamion
Kościoła” . Konfesja Augsburska, będąca podstawową księgą wyznaniową
luteranizmu, w artykule 7 na pytanie dotyczące rzeczywistości prawdziwego,
będącego przedmiotem wiary Kościoła odpowiada wskazaniem na czyste
zwiastowanie Ewangelii i należyte udzielanie sakramentów (2.4.1).
Poza tymi dwoma, klasycznymi znamionami, studium eklezjologiczne wy
mienia dalsze: władzę kluczy, uporządkowany urząd kaznodziejski, modlitwę,
cierpienie ze względu na Ewangelię, miłość braterską, dyscyplinę kościelną
(2.4.2). Mimo całego zróżnicowania tych znamion, ich wspólna cecha polega na
tym, że również przez nie uobecnia się łaska Boża.
Odnośnie rozumienia urzędu kościelnego oraz jego stosunku do powszech
nego kapłaństwa wierzących, studium eklezjologiczne przejmuje bez zmian
opracowane w łonie wspólnoty leuenberskiej „Tezy dotyczące dzisiejszej dys
kusji nad urzędem” (tzw. tezy z Tampere, 1986). Jednocześnie stwierdza się, że
przedstawione tutaj różne poglądy na rozumienie urzędu i różnorodność jego
form nie stawiają pod znakiem zapytania wspólnoty kościelnej, gdyż nie dotyczą
one fundamentu Kościoła. Zgodność istnieje co do tego, że ze względu na
posługę publicznego zwiastowania Słowa i sprawowania sakramentów potrzeb
ny jest „uporządkowany urząd” , który jako taki m a istotne znaczenie dla
Kościoła. Istnienie tego urzędu nie narusza w niczym zasady kapłaństwa
wszystkich wierzących.
Różne formy urzędów i posług, wynikające ze specyficznych doświadczeń
historycznych, są rozumiane jako bogactwo i dar Boga. Trzeba się trzymać
przekonania, że chociaż urząd publicznego zwiastowania przekazywany przez
ordynację opiera się na szczególnej misji otrzymanej od Chrystusa, to jednak
pozostaje on w ścisłym powiązaniu z powszechnym kapłaństwem. Dokument
podkreśla też, że pod pojęciem „uporządkowanego urzędu” należy rozumieć
ogół posług kościelnych, za których pośrednictwem również nieordynowani
członkowie zboru współuczestniczą w kierowaniu Kościołem (2.5.1.2).
Paragraf 3 rozdziału pierwszego pyta o „Przeznaczenie Kościoła i misję
chrześcijan” . Stwierdza, że podstawą jego przeznaczenia jest wybranie Kościoła
jako ludu Bożego. Wybranie to jest nierozłącznie związane z wybraniem Izraela.
Obietnica dana Izraelowi nie przestała obowiązywać wraz z pojawieniem się
Chrystusa. Do sprawy dialogu z judaizmem dokument wraca jeszcze w rozdziale
drugim, gdzie stwierdza się samokrytycznie, iż Kościoły reprezentowały
w przeszłości postawy antyjudaistyczne. Znajduje się tam również postulat
opracowania przez Kościoły wyrosłe z Reformacji ich stosunku do judaizmu
oraz pogłębienia przez nie w dialogu znajomości współczesnych form przejawia
nia się tej religii.
Misję Kościoła jako świadka Ewangelii na wszystkich obszarach życia i jako
instrumentu zbawczej woli Boga w świecie studium eklezjologiczne objaśnia jako
misję w dziedzinie kultu (leiturgia), dawania świadectwa {martyria), sprawo
wania służby {diakonia) i wspólnoty {koinonia) [3.3.1 - 3.3.4],
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Rozdział drugi, dotyczący „Wspólnoty świętych we współczesnym społe
czeństwie” , jest poświęcony konkretyzacji problemów opisanych w rozdziale
pierwszym. Centralnym hasłem, wokół którego koncentrują się rozważania, jest
pluralistyczne społeczeństwo, w którym w sposób równoprawny funkcjonują
obok siebie różne poglądy na życie i różne formy życia. Społeczeństwo
pluralistyczne oznacza z jednej strony utratę tradycyjnych więzi z Kościołem,
zanik zwyczajów kościelnych, coraz powszechniejsze traktowanie przekonań
religijnych jako sprawy prywatnej, wzrost obojętności wobec tych przekonań.
Studium eklezjologiczne nie ogranicza się jednak do tych konstatacji. Jedno
cześnie zwraca uwagę na to, że w otwartym i pluralistycznym społeczeństwie
istnieją szanse dla działalności Kościoła i poszczególnych chrześcijan w dziedzi
nie publicznego dawania świadectwa o prawdzie Ewangelii i propagowania
opartej na niej orientacji życiowej (rozdz. II, par. 1).
Paragraf 2 rozdziału drugiego, w nawiązaniu do pięciu wiodących pojęć
programowych, próbuje wymienić podstawowe zadania Kościołów w pluralis
tycznym społeczeństwie. Muszą być one Kościołami wyznającymi, Kościołami
0 orientacji duszpasterskiej, Kościołami udzielającymi pomocy, Kościołami
stosującymi prorocką krytykę oraz Kościołami uprawiającymi misję (2.1 - 2.5).
W paragrafie 3 uwaga skupia sie na dialogu. Szczególne znaczenie przy
wiązuje się do dialogu z judaizmem. Dialog jest ściśle związany z egzystencją
samego Kościoła, stanowi kwestię uzasadniającą jego wiarę (3.1). Dialog
z religiami w społeczeństwie multireligijnym staje się dla Kościołów i zborów
czymś niezbędnym. Jest on dla nich wyzwaniem do wspólnego życia z wyznaw
cami innych religii, rozumienia ich, przezwyciężania nieporozumień i uprzedzeń,
odkrywania elementów wspólnych. Jednocześnie dialog ten jest okazją do
dawania świadectwa prawdzie Ewangelii (3.2).
Działalność Kościołów w otwartym pluralistycznym społeczeństwie może się
powieść tylko wówczas, gdy zdecydują się na odważny dialog z różnymi
instytucjami, grupami i reprezentowanymi przez nie światopoglądami. Prawda
Ewangelii, aspirująca do tego, że jest prawdą o znaczeniu uniwersalnym, zostaje
tutaj zakwestionowana i zanegowana przez inne roszczenia posiadania prawdy
1inne poglądy na życie. Studium eklezjologiczne zwraca w tym kontekście uwagę
na to, że prawda Ewangelii, jako otrzymane w darze osobiste przekonanie
życiowe, może być reprezentowana tylko jako osobista pewność prawdy.
Rozdział trzeci, opatrzony tytułem: „Jedność Kościoła i zjednoczenie
Kościołów”, dotyczy reformacyjnego wkładu do dialogu ekumenicznego na
temat jedności Kościoła. Jedność Kościoła w rozumieniu reformacyjnym m a
swój fundament w Jezusie Chrystusie. Jako jedność doświadczana i przeżywana
jest ona rozumiana jako współuczestnictwo w Słowie i Sakramencie. Głoszenie
Ewangelii i sprawowanie sakramentów stanowią podstawę Kościoła. Oba te
elementy przyczyniają się do zachowania Kościoła jako pojednanej wspólnoty
wiary w jej powiązaniu życiowym z Jezusem Chrystusem. Jedność ta jest darem
Boga, czymś, co Kościołom zostało dane z góry, przeto nie mogą one jej
traktować za swoje dzieło.
Studium eklezjologiczne zwraca uwagę, że Konkordia Leuenberska doko
nując rozróżnienia między fundamentem a kształtem Kościoła oraz wskazując
na podstawowy konsens w rozumieniu Ewangelii stworzyła płaszczyznę dla
uprawnionej różnorodności pod względem kształtu Kościoła, struktur urzędu
kościelnego i wyrażania nauki kościelnej (1.4). Model ten, dający się ująć jako
„jedność w pojednanej różnorodności” , prezentuje pluralizm kościelny, który
nie kwestionuje fundamentalnej jedności wiary i Kościoła.
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Inna zaleta Konkordii Leuenberskiej polega na tym, że propagowaną przez
siebie wspólnotę rozumie jako element wspólnoty ekumenicznej, jako impuls
i wkład do tworzenia ekumenicznej wspólnoty wszystkich Kościołów
chrześcijańskich (nr 46). Dokument eklezjologiczny podkreśla, że z doświadczeń
poczynionych w dziedzinie urzeczywistniania leuenberskiej wspólnoty kościelnej
wynikają ważne dla ekumenizmu konsekwencje (2.1-3).
Rozważania na temat jedności i zjednoczenia Kościołów kończą się pewnymi
stwierdzeniami i postulatami dotyczącymi dalszego porozumienia co do
wspólnego rozumienia Ewangelii jako warunku umożliwiającego wspólnotę
kościelną. W przypadku dojścia do takiego porozumienia trzeba ogłosić
wspólnotę kościelną w znaczeniu Konkordii Leuenberskiej. W okresie poprze
dzającym porozumienie jest wskazana postawa „aktywnej cierpliwości” . Tym
godnym uwagi sformułowaniem i powołaniem się na Rz 5,3-5, kończy się
studium eklezjologiczne leuenberskiej wspólnoty Kościołów (4).
Znaczenie omówionego dokumentu polega przede wszystkim na tym, że daje
systematyczną refleksję na temat istoty i misji Kościoła. W oparciu o reformacyjne rozumienie Kościoła udało się sformułować jego zadania w świecie
współczesnym i w dialogu ekumenicznym. Studium dostarcza jasnych kryteriów
dla działalności Kościoła, oceny zagadnień życia chrześcijańskiego, dialogu
z religiami, formy i uznania urzędów kościelnych, właściwego rozumienia
jedności i wspólnoty kościelnej.
Studium eklezjologiczne, prezentując konkretny model jedności, służy nie
tylko porozumieniu wewnątrzewangelickiemu, lecz również sprawie ekumeniz
mu. Chodzi tu bowiem o koncepcję programową, która może przyczynić się do
przezwyciężenia oznak stagnacji występujących w dążeniach ekumenicznych.
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FORMACJA SIÓSTR ZAKONNYCH
DLA EKUMENIZMU WEDŁUG WSKAZAŃ
DYREKTORIUM EKUMENICZNEGO
Dam wam serce nowe
i ducha nowego tchnę
do waszego wnętrza,
odbiorę wam serce kamienne,
a dam wam serce z ciała (...)
i będziecie moim ludem,
a Ja będę waszym Bogiem.
(Ez. 36, 26-28)
W stęp
Rosnące w dzisiejszym świecie tempo przemian w każdej dziedzinie życia
ludzkiego budzi nienasycone pragnienia człowieka, który z całą natarczywością,
nieczęsto brutalnością ingeruje w porządek rzeczy stworzonych i uzurpuje sobie
panowanie nad nimi. Obecnie też jesteśmy świadkami podejmowania wysiłków
na rzecz promocji kobiety w ludzkiej rzeczywistości. Dowodem tego są liczne
konferencje w płaszczyźnie krajowej czy międzynarodowej, czego przykładem
może być w krótkich odstępach czasowych zwołana Światowa Konferencja
ONZ w Kairze (1994 r.) czy też obecnie w Pekinie (1995 r.).
Narastający problem kobiety w świecie próbuje się rozwiązać na różne
sposoby. W podjętych próbach kreowania „nowej cywilizacji” i „nowego ładu
moralnego” zauważa się brak równowagi między sferą ducha i ciała. Ingerencja
w Boży ład natury życia, jak: odbieranie życia poczętego, ucieczka do metod
sztucznych, legalizacja „kochających inaczej” czyli związków homoseksualnych
- gejów i lesbijek, rozwody, „wolne związki małżeńskie” bez kontraktu
cywilnego i ślubu oraz inne znane nam - to domagania się współczesnych kobiet,
jakże dalekie od ducha Ewangelii.
W tej sytuacji Kościół nie pozostaje bierny. Równolegle do laickich żądań
obecny papież Jan Paweł II woła: Przyszłość świata zależy w dużym stopniu od
świadomości, jaką kobiety mają o sobie samych..}. Wydaje też szereg doku- 1
1 Jan Paweł II, Przed modlitwą na „Anioł Pański”, 18.06.1995.
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mentów, w których podkreśla głębię godności i powołania kobiety2. W Liście
apostolskim Mulieris dignitatem (1988) we wprowadzeniu papież podkreśla
godną uwagi wypowiedź Urzędu Nauczycielskiego Kościoła z okresu Drugiego
Soboru Watykańskiego: Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której
powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim
wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie
posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany,
niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości,
aby nie upadła (n. 1).
To soborowe wołanie i wołanie papieża możemy, a nawet powinniśmy
w szczególny sposób odnieść do osób życia konsekrowanego. Ten bieg wydarzeń
musimy odczytać jako „znak czasu” i wielkie wezwanie Ducha Świętego, który
gromadzi rozproszone dzieci w jedno (por. J 11,52).
Dzisiejsze sympozjum gromadzi nas w nowym wieczerniku na wielki tydzień
„nowej Pięćdziesiątnicy,,. Jeden Duch Pański - jak w jerozolimskim wieczerniku
- pozwoli nam rozumieć naszą wspólną mowę miłości. W tym siostrzano-braterskim duchu pragniemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób możemy
pomóc współczesnemu światu przeżywającemu swe podwójne rozbicie: 1.
w sercu ludzkim i 2. z powodu podziałów w jednym Kościele Chrystusa,
dokonanych w ciągu wieków. Odpowiedź zawarta jest w realizacji imperatywu
Chrystusa Jego arcykapłańskiej modlitwy: Ut unum sint (J 17,21). Odpowiedź na
to wołanie domaga się głębokiej formacji ekumenicznej.
Podstawę tego ważnego dziś tematu stanowią soborowe dokumenty Kościoła
katolickiego, szczególnie Dekret o ekumenizmie, nowe Dyrektorium ekumenicz
ne, Dokument studyjny Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła rzymskokatolic
kiego i Światowej Rady Kościołów na temat formacji ekumenicznej3 oraz liczne
wypowiedzi papieża w encyklikach i adhortacjach apostolskich.
1. Konieczność i cel formacji ekumenicznej
Zaangażowany udział w posłannictwie Kościoła i budowanie jego jedności
wymaga permanentnej formacji. Chodzi tu o taką formację, której celem jest
budzenie świadomości ekumenicznej wypływającej z imperatywu Chrystusa:
Aby wszyscy stanowili jedno (J 17,21). Ta form aqa zawiera się w określeniu
chrześcijańskiej formaqi, albowiem przez życie zakonne nie przestajemy być
chrześcijanami, ale powinniśmy starać się bardziej odkrywać i ukazywać
godność ludzką, chrześcijańską i apostolską. Stąd też wszelkie odniesienia do
ludu Bożego nawiązują do różnych aspektów życia konsekrowanego.
Papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laid (1988)
określa chrześcijańską formację jako stały proces osobistego dojrzewania i upodo
bnienia się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego (n.
57). Chodzi tu o taką formację postawy człowieka, która prowadzi ku
kształtowaniu całej jego osobowości, która będzie przenikała całą jego egzys
2 N a szczególne podkreślenie zasługują: enc. Redemptoris Mater (1987), List ap. Mulieris
dignitatem (1988), List do wszystkich osób konsekrowanych (1988), Wskazania dotyczące formacji
w Instytutach Zakonnych (1990), List do kobiet (1995) i in.
3 Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad
i norm dotyczących ekumenizmu, w: W służbie jedności (red. M. Czajkowski), Warszawa 1994, s.
113-216. W referacie będę posługiwać się skrótem: Dyrektorium ekumeniczne. Dokument studyjny...
(jak w tekście), patrz: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 2 (34) 1994, s. 69-76.
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tencję (por. DA 29). Tak więc należy kształtować postawę apostolską, aby przez
zgodność życia z wiarą była świadectwem o Chrystusie (por. DA 13) i wyrażała
dynamizm apostolskiego i ekumenicznego zaangażowania, zakorzeniając się
twórczo w budowanie Ciała Chrystusa.
1.1. Wypełnianie woli Chrystusa
Wiemy, że w ciągu wieków w Kościele Chrystusowym, z winy wierzących,
powstawały rozłamy, tworząc wiele odrębnych Wspólnot. Wzajemne animozje,
a czasem wrogość prowadziły do odczytywania Dobrej Nowiny według własnej
interpretacji i na własny użytek. A przecież słowo Boże jest niezmienne, wciąż
żywe i trwa (IP 1, 23). Ekumeniczny imperatyw modlącego się Jezusa: Ut union
sint nie może być inaczej interpretowany. Musimy wszyscy na nowo wrócić do
żywej Ewangelii i jej ducha, aby świat uwierzył. Tego pragnął i pragnie Chrystus,
który w testamencie zostawił nam te słowa: Aby wszyscy stanowili jedno, ja k Ty,
Ojcze, we Mnie, aja w Tobie, aby i oni stanowili w nasjedno, aby świat uwierzył, żeś
Ty Mnie posłał (J 17,21). K to zna te słowa Ewangelii, kto zna te słowa Jezusa nie
może być zwolniony z obowiązku ich realizacji i wcielania w czyn. Do tego też
nawołuje soborowy Dekret o ekumenizmie: O odnowienie jedności troszczyć się
ma cały Kościół, zarówno wierni, ja k i ich pasterze, każdy wedle własnych sił, czy to
w codziennym życiu chrześcijańskim czy też w badaniach teologicznych i historycz
nych (n.5).
Dyrektorium ekumeniczne, powołując się na ten soborowy tekst, stwierdza:
Uświadamiając sobie naturę Kościoła katolickiego, katolicy znajdą w swej
wierności wskazaniu Soboru Watykańskiego II środki przyczyniające się do
formacji ekumenicznej, zarówno każdego z członków, jak i całej wspólnoty, do
której należą. Jedność wszystkich w Chrystusie stanie się w ten sposób owocem
wspólnego wzrastania i dojrzewania, albowiem wezwanie Boga do wewnętrznego
nawrócenia i do odnowy w Kościele, które są tak bardzo istotne dla troski ojedność,
nie wyklucza nikogo.
Dlatego wszyscy wierni winni się angażować w popieranie wzrastającej wciąż
komunii z innymi chrześcijanami. Jednak szczególny wkład mogą mieć ci
członkowie ludu Bożego, którzy są zaangażowani w formację - jak przełożeni
i nauczyciele wyższych instytutów oraz instytucji specjalistycznych. Ludzie
oddający się pracy duszpasterskiej, zwłaszcza proboszczowie i inni wyświęceni
szafarze, mają szczególną rolę do spełnienia w tej dziedzinie (n.55). Nie m a tu
wyraźnej wzmianki o wspólnotach zakonnych czy instytutach życia konsek
rowanego, jednak pośrednio te słowa odnoszą się także do tych, którzy
w szczególny sposób są związani węzłem wspólnoty i jedności.
Życie zakonne, mówi soborowa konstytucja Lumen Gentium, należy do życia
i świętości Kościoła - jest więc w centrum tajemnicy komunii i świętości (por. n.
44 d). To usytuowanie w sercu Kościoła i związane z tym oddanie Chrystusowi,
obliguje nas do otwarcia się na każdego człowieka, który jest obrazem
i podobieństwem Boga (por. Rdz 1,26). Powołanie do współdziałania
z Kościołem, tak bardzo podkreślane przez dekret Perfectae caritatis, jest
jednocześnie budowaniem jego jedności i angażowaniem innych do apostolskiej
aktywności (por. n. 2).
Wchodząc na drogę ekumenicznych poszukiwań musimy ciągle wsłuchiwać
się w głos Ducha Pańskiego, który uczy nas uważnie odczytywać znaki czasu, by
głębiej zrozumieć własną tożsamość i swoją misję w dziejach świata. Będąc
w sercu Kościoła musimy przyczyniać się do jego rozwoju misyjnego i ekumeni
cznego. Papież Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint (1995) mówi, że Kościół jest
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posłany do świata, aby głosić misterium komunii: by gromadzić wszystkich
i wszystko w Chrystusie, by być dla wszystkich ,,nierozłącznym sakramentem
jedności'' (n.5).
Wspólny dokument Watykanu i ERK stwierdza: Lud Boży od nowa słyszy
(dziś - EA) wezwanie „abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze,
z wszelka pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,
starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju” (E f 4, 1-3) (n.8).4
We współczesnej rzeczywistości Kościoły ponownie uświadamiają sobie
- stwierdza dalej cytowany dokument -potrzebę życia w jedności, o której mówi
Pismo św., i którą to nakazuje wola Pana wobec Kościoła. Rzeczywiście, można
zauważyć, że stosunki pomiędzy Kościołami zmieniły się radykalnie, przechodząc
od izolacji i wrogości do wzajemnego szacunku, współpracy i dialogu, a nawet
wspólnoty Eucharystycznej (...). Te i inne osiągnięcia są krokami ku widzialnej
jedności, która jako koinonia jest dana i wyrażana we wspólnym wyznawaniu jednej
wiary apostolskiej, wzajemnym uznaniu i uczestnictwie we chrzcie, Eucharystii
i posługiwaniach, wspólnej modlitwie, świadectwie i służbie w świecie oraz
soborowych formach naradzania się i podejmowania decyzji (n.8).
Formacja ekumeniczna jest ciągle na nowo podejmowanym procesem uczenia
się odczytywania zamysłu Bożego. Jej celem, stwierdza wprost wspólny doku
ment Watykanu i ERK, jest udzielanie informacji i prowadzenie ludzi w ruchu
ekumenicznym, który - inspirowany przez Ducha Świętego -poszukuje widzialnej
jedności chrześcijan. Pielgrzymka ku jedności umożliwia wzajemne dzielenie się
i wzajemną krytykę, dzięki czemu wzrastamy. Taka postawa wobec jedności daje
zakorzenienie w Chrystusie oraz we własnej tradycji, ułatwiając jednocześnie
odkrywanie i uczestnictwo w bogactwie innych tradycji chrześcijańskich i humanis
tycznych (n.9).
Mówiąc o wzrastaniu wewnętrznym i zakorzenianiu w Chrystusie dokument
zakłada implicite pewną formację, która otwiera się na ruch ekumeniczny i weń
włącza. Pełnym celem każdej form aqi jest wzrost życia chrześcijańskiego we
wszystkich jego wymiarach. Jako podstawowy uznaje się wymiar duchowy.
Temu zagadnieniu daje też priorytetowe znaczenie encyklika Jana Pawła II Ut
unum sint.

2. Kształtowanie duchowości ekumenicznej
Soborowy Dekret o ekumenizmie z całą mocą stwierdza: Niech wszyscy
wierzący w Chrystusa pamiętają, że im wierniej się kierują w swym życiu
Ewangelią, tym bardziej popierają, a nawet wprowadzają w życie zjednoczenie
chrześcijan. Tym głębiej, a przy tym łatwiej będą mogli wzrastać we wzajemnym
braterstwie, im ściślejszą więzią będą zjednoczeni z Ojcem, Słowem i Duchem (n.7).
2.1. Odnowa i nawrócenie serca
Nie można mówić o jedności i jednocześnie wieść życie niezgodne z duchem
Ewangelii. Im bardziej słowo Boże wypełni nasze życie, tym owocniej posuwamy
naprzód sprawę jedności chrześcijan (por. DE 7). To wymaga wewnętrznego
nawrócenia. Sobór uczy: Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznego
nawrócenia. Pragnienia jedności bowiem rodzą się i dojrzewają z odnowionego
4
Skrót: ERK - Ekumeniczna R ada Kościołów, lub ŚRK - Światowa R ada Kościołów dotyczy
tej samej Rady. Tym skrótem, zamiennie, będę posługiwać się w tekście.
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sposobu myślenia, z wyrzeczenia się samego siebie i z wielkodusznego obdarzania
miłością (por. E f 4,23) (DE 7).
Papież w swej encyklice Ut unum sint mówi o potrzebie nawrócenia serca
(n.15). Dyrektorium ekumeniczne posługuje się mocniejszym słowem, mówi
wręcz o konieczności dawania pierwszeństwa nawróceniu serca, życiu ducho
wemu i jego odnowie. Czytamy tam: To nawrócenie serca i świętość życia łącznie
z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za
duszę całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je zwać ekumenizmem
duchowym (n.63). Ekumenizm duchowy jest więc duszą całego ruchu ekumeni
cznego.
Ewangelia uczy nas jak bardzo ważne jest nawrócenie w życiu wewnętrznym
człowieka. Profetyczna funkcja Jezusa rozpoczęła się od tych słów: Nawracajcie
się i uwierzcie w Ewangelię (Mk 1,15; por. M t 4,17). Chrystus tym wołaniem
wzywa do porzucenia grzechu i wejścia we wspólnotę z Nim. Odpowiedzią na
Jego apel jest metanoia - przemiana, która dokonuje się w sercu człowieka. Nasze
nawrócenie jest głęboko wewnętrzne, osobiste. W tym akcie nie możemy być
zastąpieni przez innych, ani wyręczeni przez wspólnotę - mówi Jan Paweł II
w encyklice Redemptor hominis (1979, n.20). Nawrócenie jako łaska, poprze
dzone inicjatywą Bożą (por. Łk 7,36-55; 15,1-7, 15,11-32; 19,5-9), jest za
proszeniem do przyjęcia Jego daru z zaangażowaniem i czynienie zeń osobistego
zadania. Wynika to z treści Dyrektorium ekumenicznego: Tak więc w miarę ja k
(chrześcijanin - EA) żyje autentycznym życiem duchowym, mającym za swe
centrum samego Chrystusa Zbawiciela, a za cel chwalę Boga Ojca, każdy może
zawsze i wszędzie uczestniczyć w samej głębi ruchu ekumenicznego, dając
świadectwo Ewangelii Chrystusa swoim życiem (n.63).
2.2. Żywy udział w liturgii
Pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią ducha praw
dziwie chrześcijańskiego stanowi liturgia (KL 14). Ona to w znacznym stopniu,
czytamy w Dyrektorium ekumenicznym, przyczynia się do jedności tych wszyst
kich, którzy wierzą w Chrystusa, jest celebrowaniem i czynnikiem jedności: tam,
gdzie jest właściwie rozumiana, gdzie każdy w pełni w niej uczestniczy, „w
najwyższym stopniu przyczynia się do tego, aby wierni życiem swoim wyrażali oraz
ujawniali innym misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła ”
(KL 2) (n.62).
Centrum, niejako serce liturgii stanowi Eucharystia. Ona jest prawdziwym
sakramentem, który oznacza i sprawia jedność Kościoła (DE 2). Uczestniczący
w niej samych siebie składają w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym
dniem doskonalą się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby w końcu
Bóg był wszystkim we wszystkich (por. KL 48).
Szersze zajęcie się problemem Eucharystii wymagałoby oddzielnych roz
ważań. Należy jednak tu wspomnieć, że ten ważny problem stał się przed
miotem wielu dyskusji w płaszczyźnie międzykonfesyjnej. Owocem dialogów
jest wspólny dokument, nad którym pracowało ponad sto Kościołów repre
zentujących prawie wszystkie regiony geograficzne i tradycje kościelne.
Wydany w 1982 roku w Limie pt. „Chrzest, Eucharystia i posługiwanie
duchowne” 5. Nazywany jest „darem Ducha Świętego” prawdziwym „cudem” .
Opracowana wspólnie liturgia Eucharystyczna ma gromadzić w jedności
5
Chrzest, Eucharystia,posługiwanie duchowne, w: Teologia w dialogu, t. 4 (red. W. Hryniewicz, S.
Koza), Lublin 1989.
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Chrystusa dzieci Boże wszystkich tradycji kościelnych, dlatego jest też zwana
„Świętem życia”6.
Papież Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem (1986) mówi, iż za
pośrednictwem Eucharystii osoby i wspólnoty - pod działaniem Parakleta-Pocieszyciela - uczą się odnajdywać Boski sens swego ludzkiego życia, o jakim
mówi Sobór. Jest to ów sens, poprzez który Chrystus „objawił człowieka samemu
człowiekowi”, dając zarazem „znać o pewnym podobieństwie między jednością
Osób Boskich a jedności synów Bożych zespolonych w prawdzie i miłości” (KDK
24). Zespolenie takie w sposób szczególny wyraża się i tworzy poprzez Eucharystię,
w której człowiek - uczestnicząc w ofierze Chrystusa każdorazowo urzeczywist
nionej - uczy się również „siebie samego odnajdywać... poprzez dar z siebie”
(tamże), w komunii z Bogiem i z innymi ludźmi, swoimi braćmi (n.62).
Czerpiąc z tej wielkiej tajemnicy wiary człowiek najbardziej ubogaca się
duchowo i wzrasta do jedności.
Niestety, nie możemy łączyć się z braćmi innych konfesji przy wspólnym stole
eucharystycznym, albowiem nie osiągnęliśmy jeszcze pełnej wspólnoty eucharys
tycznej, szczególnie z Kościołami wyrosłymi z Reformacji. Nowy Katechizm
Kościoła Katolickiego (1992) podkreśla, że z tymi wspólnotami nie jest możliwa
interkomunia z powodu różnic odnoszących się do sakramentu święceń
- kapłaństwa i episkopatu (por. n.1400). Zdaniem wielu teologów owa inter
komunia czyli gościnność eucharystyczna powinna być finalnym punktem
ekumenicznego dialogu między Kościołami i Wspólnotami kościelnymii7. Musi
my być świadomi, że wszystko, co z Boga jest, dokonuje się nie według woli
ludzkiej, ale według zamysłów i na drogach Bożych (por. Iz 55,8). Całe nasze
życie: pragnienia i działania należy podporządkować woli Ducha Świętego. On
też, Duch Prawdy i Miłości, inspiruje nas do modlitwy, w której otwieramy się na
Boga, a w Nim na drugiego człowieka.
2.3. Modlitwa
Dyrektorium ekumeniczne zaleca modlitwę o jedność. Czytamy: Byłoby
rzeczą dobrą zachowywać wierność modlitwie o jedność chrześcijan (...), ja k na
przykład podczas celebracji słowa czy też we wschodnich celebracjach określanych
jako Litia albo Moleben - ja k też szczególnie podczas M szy św. - w modlitwie
powszechnej - lub w trakcie litanii nazywanych Ekteniami, bądź wreszcie przez
odprawianie M szy wotywnej o jedność Kościoła z wykorzystaniem odpowiednich
zbiorów tekstów (n.62 b).
Papież Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint mówi o stanowczym prymacie
wspólnej modlitwy. Pisze: Na ekumenicznej drodze do jedności trzeba przypisać
stanowczy prymat wspólnej modlitwie - modlitewnemu zjedznoczeniu wokół
samego Chrystusa. Jeśli chrześcijanie, pomimo podziałów, będą umieli jednoczyć
się coraz bardziej we wspólnej modlitwie wokół Chrystusa, głębiej sobie
uświadomią, o ile mniejsze jest to wszystko, co ich dzieli, w porównaniu z tym, co ich
łączy. Jeśli będą się spotykali coraz częściej i coraz wytrwałej modlili do Chrystusa,
będą mieli odwagę podjąć całą bolesną i ludzką rzeczywistość podziałów,
odnajdując się w tej wspólnocie Kościoła, którą Chrystus stale tworzy w Duchu
Świętym ponad wszystkimi słabościami i ograniczeniami ludzkimi (n.22).
6 Por. tamże, s. 207-217.
7 Por. A. Skowronek, Eucharystia komunią dzielącą Kościoły? w: Eucharystia w dialogu
ekumenicznym, W arszawa 1989, s. 125-198; W. Hanc, Interkomunia - możliwości i perspektywy, w:
Eucharystia i posłannictwo, Warszawa 1987, s. 104-125.
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Wspólna modlitwa braci i sióstr różnych konfesji jest duszą całego ruchu
ekumenicznego (DE 8). Modlitwa, czytamy dalej we wspomnianej encyklice, jest
nader skutecznym środkiem uproszenia łaski jedności, jest podkreśleniem więzów,
które dotąd łączą katolików z braćmi odłączonymi. Nawet gdy nie jest to
w znaczeniu formalnym modlitwa ojedność chrześcijan, ale w innych intencjach, na
przykład o pokój, modlitwa staje się sama z siebie wyrazem i potwierdzeniem
jedności (n. 21).
Papież kontynuuje dalej: Gdy chrześcijanie modlą się razem, wówczas cel,
jakim jest zjednoczenie, wydaje się bliższy. Długa historia chrześcijan, znaczona
wielorakim rozbiciem, wydaje się jakby układać na nowo, dążąc do źródła swej
jedności, którym jest Jezus Chrystus. On jest ,, wczoraj i dziś, ten sam także na
wieki” (Hbr 13,8). We wspólnocie modlitwy Chrystus jest rzeczywiście obecny:
modli się ,,w nas, ” ,,z nami” i ,,za nas”. On przewodzi sam naszej modlitwie w tym
Duchu-Pocieszycielu, którego przyobiecał i dal Kościołowi, kiedy go ustanowił
w jego pierwotnej jedności, jeszcze w jerozolimskim wieczerniku (n.22).
Dekret o ekumenizmie stwierdza: Przyjęło się bowiem, że katolicy gromadzą
się często na ową modlitwę o jedność Kościoła, jaką sam Zbawiciel w przeddzień
swojej śmierci żarliwie zanosił do Ojca: „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21).
Przy pewnych szczególnych okazjach, jakimi są publiczne modlitwy „o jedność ”,
jak również na spotkaniach ekumenicznych jest dozwolone, a nawet pożądane, aby
katolicy jednoczyli się w modlitwie z braćmi odłączonymi (n.8).
Trzeba więc formować w sobie postawę ducha modlitwy; bowiem wspólnota
modlitwy warunkuje nowe widzenie Kościoła i chrześcijaństwa. Modlitwa
ekumeniczna służy chrześcijańskiemu posłannictwu i jego wiarygodności. Musi
więc być obecna w życiu Kościoła i głęboko zakorzeniona w każdej osobie życia
konsekrowanego, albowiem poprzez konsekraqę umarliśmy i nasze życie jest
ukryte z Chrystusem w Bogu (por. Kol 3,3). Apostolstwo życia konsekrowanego
wypływa z ducha modlitwy - mówi Codex iuris canonici fkan. 673).
Wielką nadzieją dla odnowy świata i jego jedności są zakony kontemplacyjne,
w których życiu priorytetowe miejsce ma formacja do modlitwy. Chodzi
o takiego ducha modlitwy, aby odzwierciedlał postawę Chrystusa z Wieczernika
proszącego: Aby wszyscy stanowilijedno (J 17,21). Przez kontemplację zakonnicy
składają Bogu doskonalą ofiarę chwały, ludowi Bożemu dodają blasku przez obfite
owoce świętości i pobudzają go przykładem oraz przyczyniają się do jego wzrostu
dzięki tajemniczej płodności apostolskiej (kan.674). W ten sposób dokonują
consecratio mundi - uświęcania świata.
W dokumencie Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowa
rzyszeń Życia Apostolskiego zatytułowanym: „Życie braterskie we wspólnocie”
(1994) czytamy: Wśród wspólnot zakonnych - tak kontemplacyjnych, ja k i czyn
nych - najbardziej apostolskie i ewangeliczne są te, które mają bogate
doświadczenie modlitwy (n.20)89.Tak więc modlitwa najbardziej zbliża i jednoczy
z Bogiem i ludźmi.
2.4. Formacja dla słowa i przez słowo Boże
Jedną z bardziej owocnych form modlitwy jest zbiorowe odprawianie Lectio
divina oraz wspólna refleksja nad słowem B o żym , a także w tym świetle, wzajemne

8 Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,
Życie braterskie we wspólnocie, „L ’Osservatore Rom ano” 5(163)1994, s. 35-62.
9 Tamże, n. 16.
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dzielenie się własnym doświadczeniem wiary. Słowo Boże utwierdza w nas wiarę
i jest pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego (KO 21).
Wzorem modlitwy wspartej na słowie Bożym są szczególnie Wspólnoty
Kościołów ewangelickich. Popatrzmy, z jaką miłością pielęgnują wspólne nam
przecież słowo Boże! Na ten fakt wskazuje Dyrektorium ekumeniczne: Nasi
bracia i siostry z innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych z głębokim szacunkiem
i miłością odnoszą się do Pisma św. Postawa ta prowadzi ich do stałego i pilnego
studiowania ksiąg świętych (por. DE 21). Słowo Boże jako jedno i to samo dla
wszystkich chrześcijan ugruntuje więc stopniowo drogę jedności w miarę J a k będzie
ono przybliżane religijną uwagą i w pełnym miłości studium (n.59).
Powodowani miłością, czcią, niemal kultem wobec Pisma św. -m ów i Dekret
o ekumenizmie - nasi bracia stale i gorliwie zgłębiają te święte księgi. Ewangelia
jest bowiem (...) mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego (Rz 1,16).
Wzywając Ducha Świętego, poszukują oni w tych księgach Boga - stwierdza
dalej Dekret - jakby mówiącego do nich w Chrystusie, zapowiadanym przez
proroków, wcielonym dla nas słowie Bożym (por. n.21).
Wspólne pochylanie się z siostrami i braćmi innych konfesji nad świętymi
księgami przy różnych ekumenicznych okazjach, wspólne słuchanie słów, które
Bóg do nas mówi, to tworzenie najściślejszych więzi na podobieństwo jedności
Trójjedynego Boga. Trzeba pozwolić Duchowi Świętemu otworzyć się na słowo:
Mów, Panie, bo sługa Twój słucha (1 Sm 2,9-10). Szczęśliwy ów sługa, którego Pan
zastanie czuwającego! (por. M t 24,46; Łk 12,43).
Na modlitwie i wspólnym studium Pisma św. rodzi się trwała więź i pogłębia
świadomość wspólnej przynależności do Chrystusa.
Podsumowując ten rozdział dotyczący kształtowania duchowości ekumenicz
nej posłużę się kompendium, jakie zostało dokonane we wspólnym dokumencie
Watykanu i SRK. Czytamy tam, że proces form aqi ekumenicznej jest na tyle
duchowy, na ile
1° otwiera się na modlitwę Jezusa o jedność oraz inspirację Ducha Świętego,
2° prowadzi do pokuty za dawne nieposłuszeństwo wobec imperatywu
ekumenicznego Chrystusa,
3° wyraża się w postawie nawrócenia i zmiany sposoby myślenia oraz we
wspólnej modlitwie,
4° dąży do nowego stylu życia, który cechuje ofiarna miłość, współczucie,
cierpliwość wobec innych i tolerancja.
Tego rodzaju wysiłki - konkluduje dokument - pomagają pogłębić wzajemne
zaufanie, umożliwią wspólne uczenie się pozytywnych aspektów każdej innej
tradycji, co pozwoli żyć twórczo ze świadomością podziałów i cierpienia, które ze
sobą niosą (n.15).
3. Formacja pfzez wspólnotę
Papież Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint wyraża swą radość popartą
doświadczeniem, iż powszechne braterstwo chrześcijan stało się trwałym elemen
tem ekumenicznej świadomości. Odrzucając w niepamięć dawne ekskomuniki,
Wspólnoty niegdyś ze sobą rywalizujące dziś w wielu przypadkach wzajemnie sobie
pomagają (...). Jednym słowem, chrześcijanie nawrócili się na braterską miłość,
która ogarnia wszystkich uczniów Chrystusa (n.42).
We Wspólnym dokumencie Watykanu i ERK czytamy: Ponownie kładzie się
nacisk na rozumienie Kościoła jako wspólnoty (...). Stąd najbardziej dynamiczny
ekumenizm ma charakter relacyjny (...). Dlatego też, ażeby pomóc chrześcijanom
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odpowiedzieć szczerze na imperatyw ekumeniczny, musimy poszukiwać sposobów
odniesienia modlitwy Jezusa (J 17,20-24) do naszych serc i umysłów, do
uczuciowych i poznawczych wymiarów tkwiących w nas samych. Należy pomóc
zrozumieć chrześcijanom, że miłować Jezusa to znaczy również miłować wszystko
to, za co Jezus się modlił, dla czego żył, umarł i zmartwychwstał, po to, a b y,,zebrać
w jedno rozproszone dzieci Boże” (J 11,52), by jedność Jego uczniów była
rzeczywistym znakiem jedności wszystkich ludzi (n. 17).
Te słowa dokumentu są jednocześnie wyzwaniem skierowanym do osób życia
konsekrowanego, które powinny być w Kościele i świecie ekspertami w dziedzi
nie komunii, świadkami i twórcami tej komunii, która zgodnie z Bożym planem
ma stanowić ukoronowanie dziejów człowieka10.
3.1. Dar komunii (wspólnoty) jako wyraz jedności Kościoła
Osoby życia konsekrowanego, żyjąc razem, tworzą Wspólnoty eklezjalne,
albowiem istnieje podobieństwo między życiem zakonnym i tajemnicą Kościoła,
który Duch Święty jednoczy we wspólnocie {in communione) i w posłudze.
Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego we „Wskazaniach dotyczących formacji w Instytutach Zakon
nych”, powołując się na św. Ignacego Loyolę, podkreśla konieczność formacji do
„odczuwania” nie tylko „z” Kościołem, ale „w” Kościele. To odczuwanie polega
na świadomości, że należy się do ludu, który jest w drodze. Ludu, którego źródła
tkwią w komunii trynitamej; który jest zakorzeniony w historii (...). Pragnie on
widzialnej jedności z innymi, niekatolickimi wspólnotami chrześcijańskimi. Nie
ignoruje dokonujących się od wieków przemian ani słusznej, panującej dziś
w Kościele różnorodności, ale dąży raczej do odkrywania ciągłości ijedności, które
są jeszcze bardziej realne (n.24).
W takiej postawie winno przejawiać się wielkie poszanowanie godności osoby
ludzkiej. Godność ta wyjaśnia się w tajemnicy stworzenia człowieka na obraz
i podobieństwo Boże (Rdz 1,26) oraz tajemnicy odkupienia. W jednym i drugim
aspekcie podstawą jest miłość Boga do człowieka. Ten zaś powołany do
uczestnictwa w życiu Bożym zostaje obdarowany mocą Bożą: Wszystkim tym
jednak, którzy je (Odwieczne Słowo -E A ) przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi
Bożymi (J 1,12). Papież Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis wyjaśnia:
Jest to moc przemieniająca człowieka, zasada nowego życia, które nie niszczeje i nie
przemija, ale trwa ku żywotowi wiecznemu (por. J 4,14). Papież kontynuuje:
Odkrycie ludzkiej godności jako skarbu człowieczeństwa pogłębionego o tajemnicę
„Bożego Synostwa” (por. J 1,12) jest zarazem potężną siłą jednoczącą Kościół
najbardziej od wewnątrz i nadającą sens całej jego działalności (n.18).
Napełnieni więc mocą z wysoka, z tą mocą wychodzimy ku światu i przekonu
jemy go, że w jedności jest miłość i w miłości jest jedność, bo miłość Chrystusa
przynagla nas (2 K or 5,14).
Postawa nacechowana przynaglającą miłością jest postawą służby i braters
kiego współdziałania z innymi ludźmi. Wykorzystując własne obdarowania
przez Boga, kierując się zasadami życia zakonu i jego charyzmatu, działamy na
sposób zaczynu (por. M t 13,33) i przekształcamy rzeczywistość doczesną w nowe
niebo i nową ziemię (por. Ap 21,1). Wskutek ciągłego doskonalenia swej
osobowości ujawnia się przez nas kapłańska, prorocka i królewska funkcja
Chrystusa, stając się w ten sposób żywym wzorem i przykładem do naśladowa
10
Por. Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich, Zakony i promocja ludzka, 1980, wg:
jw., Wskazania dotyczące formacji w Instytutach Zakonnych, Warszawa 1980, n.25.
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nia. Albowiem im głębsze życie wewnętrzne, tym większy wkład człowieka
w budowanie Ciała Chrystusa. Wspólnota bez mistyki nie ma duszy, natomiast bez
ascezy nie ma ciała - czytamy w dokumencie „Życie braterskie we Wspólnocie”
(n. 23).
3.2. Świadectwo życia
Wspólnota, będąc częścią Kościoła, żywym organizmem Ciała Chrystusa
działa w organicznej jedności przez wszystkich członków w harmonijnej
solidarności. Chrześcijański autentyzm życia według rad ewangelicznych, ugrun
towanych w słowach i przykładach Pana (por. K K 43) jest apostolstwem
obecności wspólnoty.
Do wspólnot życia konsekrowanego można odnieść słowa papieża Pawła VI
adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi (1975): Wspólnota chrześcijan nigdy
nie zamyka się sama w sobie; jej życie wewnętrzne - życie modlitwy, słuchanie
słowa i nauki Apostołów, wykonywanie miłości braterskiej, łamanie chleba (por.
Dz 2,42-46; 4,32-35; 5,12-16) - osiąga swą pełną moc tylko wtedy, kiedy staje się
świadectwem, wzbudza podziw, rodzi nawrócenie, staje się przepowiadaniem
i obwieszczaniem Ewangelii (n.15).
Siła przekonania świadectwa wspólnoty będzie tym większa, im bardziej
będzie zjednoczona więzią miłości, która jest z Boga (1 J 4,7). Potrzeba więc
autentycznego świadectwa wspólnot, które przez swą obecność, dynamizm
apostolskiego promieniowania będą proroczą zapowiedzią tej jedności Kościoła,
której pragnął Chrystus. Potrzeba wreszcie takich wspólnot, które odczytując
charyzmat swego zakonu, z całą dynamiką podejmą wspólne działanie z siost
rami i braćmi innych konfesji.
Papież Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint wyjaśnia na czym ma polegać to
wspólne działanie. Pisze: Ekumenizm oznacza, że wspólnoty chrześcijańskie mają
pomagać sobie nawzajem, aby była w nich naprawdę obecna cała treść i wszystkie
konsekwencje ,,dziedzictwa przekazanego przez Apostołów” (DE 14). Bez tego
pełna komunia nigdy nie będzie możliwa. Ta wzajemna pomoc w poszukiwaniu
prawdy jest najwyższą formą ewangelicznej miłości (n. 78).
We wspólnym dokumencie Watykanu i ERK czytamy jakże wymowne słowa:
Bóg przemawia do nas dzisiaj słowami, które skierował do Adama i Ewy: „gdzie
jesteście?** (Rdz 3,9) oraz do Kaina: „gdzie jest twój brat...?” (Rdz 4,9). Wszyscy
chrześcijanie powinni uświadomić sobie i innym, kim są ich siostry i bracia oraz czy
znajdują się w stosunku do nich blisko czy daleko (E f 2,17). Trzeba dopomóc
chrześcijanom, by wyszli na spotkanie innym oraz wspólnie się zaangażowali.
Zaangażowanie i uczestnictwo jest decydujące w całejformacji ekumenicznej (n. 19).
4. Formacja permanentna
Każdy tworzący się ruch w świecie oznacza ustawiczny rozwój. Ruch
ekumeniczny będzie się rozwijał, gdy nasza formacja wewnętrzna, doktrynalna
i praktyczna będzie ciągle dynamizowana gorliwością o realizację imperatywu
Jezusa: Aby wszyscy stanowili jedno (J 17,21). We „Wskazaniach dotyczących
formacji w Instytutach Zakonnych” czytamy wprost prorocze słowa: Cecha
charakterystyczna właściwa każdemu Instytutowi wymaga zarówno u założyciela,
jak u jego uczniów nieustannego rozpoznawania wierności wobec Pana, uległości
Jego Duchowi, usposobienia zdolnego do uważnej oceny okoliczności i do
przezornego śledzenia znaków czasu, woli włączenia się w zadania Kościoła (...).
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Od zakonników wymaga się zwłaszcza w obecnym czasie charyzmatycznej
autentyczności, żywej i pomysłowej w swych inicjatywach, występującej w wybit
nym stopniu u Założycieli. Formacja ciągła wymaga zatem zwrócenia szczególnej
uwagi na znaki Ducha Świętego w naszych czasach oraz wrażliwości pozwalającej
odpowiedzieć na nie we właściwy sposób (n.67).
A co proponuje nam Dyrektorium ekumeniczne? Przekażę to skrótowo
w kilku punktach:
1° Realizaqę programów przewidzianych dla dalszych formacji - poprzez
zjazdy i kongresy, rekolekcje ekumeniczne, dni skupienia, systematyczne
nauczanie księży, diakonów, zakonników, zakonnic i osób świeckich, by
umieli włączyć wymiar ekumeniczny w przepowiadanie, katechezę, m od
litwę (por. n.91). Notabene na temat katechezy i jej ekumenicznego
wymiaru pisze papież Jan Paweł II w adhortacji Catechesi tradendae
(1979), podkreślając jej znaczenie dla podtrzymania pragnień jedności
Kościoła i ekumenicznej formacji katechizowanych (a przez to także
katechizuj ących),
2° Dyrektorium poleca formację poprzez uczelnie wyższe - studia specjalis
tyczne, szkołę, różne grupy i ruchy kościelne, parafie (por. n.65-69),
3° Gdy nadarza się po temu okazja i za zgodą biskupa czy przełożonego
uczestnictwo w zjazdach międzywyznaniowych (chodzi o prezentację
oficjalną),
4° Korzystanie z wielorakich form spotkań członków różnych Kościołów
i Wspólnot eklezjalnych, co może przyczynić się do wzajemnego zro
zumienia oraz do wzrostu komunii. Zapraszanie również z wykładami
różnych ekspertów z innych wspólnot eklezjalnych celem wzajemnego
poznania i jedności, ucząc się w ten sposób o różnych tradycjach od nich
i z nimi (por. n. 91),
5° Otwarcie się także na siostry i braci inaczej wierzące czyli na
międzyreligijny dialog z takimi wspólnotami, jak judaizm, islam, bud
dyzm, hinduizm i in. Należy go jednak dokładnie odróżnić od dialogu
ekumenicznego (dotyczącego wspólnot chrześcijańskich),11
6° Należy otworzyć się na całą recepcję efektów dialogów dwustronnych
i wielostronnych,
7° Dokonywanie oceny okresowej działalności ekumenicznej (por. n.91).
Zakończenie
Świadomi wielkich wyzwań i wielkich możliwości, jakie niesie współczesna
epoka w świetle wiary i pod auspiqami Ducha Świętego, pragniemy w tej
godzinie rozpoznać prawdziwe znaki zamiarów i obecności Boga w świecie (por.
K D K 11). W tych wydarzeniach musimy dostrzec autentyczny kairos historii
zbawienia oraz wielkie wezwanie do odpowiedzi na imperatyw Chrystusa: Aby
wszyscy stanowili jedno (J 17,21).

11
W płaszczyźnie międzynarodowej funkcjonuje międzyreligijna organizacja pod nazwą
Światowa Konferencja Religii dla Pokoju, której celem jest umacnianie pokoju i bezpieczeństwa na
świecie. W 1993 r. z inicjatywy ks. prof. A. Skowronka zawiązała się w Polsce filia tej organizacji
zwanej w skrócie W CRP (World Conference on Religion and Peace). Od tego czasu sukcesywnie
odbywają się spotkania połączone z tematycznymi prelekcjami, gdzie uczestnicy, poznając się
wzajemnie, wspólnie dążą do budowania dobra i pokoju. Polska filia nie ma jeszcze stałej siedziby.
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Trzeba wspólnie z siostrami i braćmi innych konfesji nieść światu wyzwalające
posłanie Ewangelii. Trzeba włączyć się w nurt nowej ewangelizacji, która czerpie
z bogatego skarbca objawienia spełnionego w Jezusie Chrystusie, przez którą
Duch Święty ukazuje nowość słowa Bożego i duchowo ożywia ludzi.
Cała apostolska droga Kościoła z pokolenia na pokolenie bierze swój
początek z Wieczernika -m ów i papież Jan Paweł II w „Liście do wszystkich osób
konsekrowanych” . Pod tchnieniem tego samego Ducha Prawdy mamy za
proszenie do „wieczernika”, aby w zjednoczeniu z tym Duchem objawić Boga
i przekonywać świat o Jego Miłości (por. rozdz. 4).
Ożywieni tym Duchem mamy nadzieję na nowy zryw ekumeniczny, na wciąż
nowe i żywe dialogi z braćmi i na taką jedność, jakiej pragnął Chrystus. Stanie się
to, gdy wszystko zakorzenimy w Ewangelii i w jej świetle odpowiemy z wielko
dusznością na wyzwanie naszych czasów.
W tych poszukiwaniach Maryja, M atka Pana pozostanie z nami, jak
w jerozolimskim Wieczerniku jednomyślnie na modlitwie (por. Dz 1,14)
i w pośrodku Kościoła, wskazując przed nami jako Hodigitria drogę do
Chrystusa i do pełnej jedności jego uczniów, aby świat uwierzył (J 17,21).
Zakończę fragmentem modlitwy papieża Jana Pawła II wieńczącej adhortację
apostolską Christifideles laid:
Pokorna i wielkoduszna ,,Służebnico Pańska”
naucz nas swojego oddania
w służbie Bogu i zbawieniu świata.
Otwórz nasze serca na niezmierzone
horyzonty Królestwa Bożego
i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.
(...)
Panno mężna,
natchnij nas siłą ducha i ufnością w Bogu,
abyśmy umieli przezwyciężać
wszystkie przeszkody,
które napotykamy wypełniając naszą misję.
Naucz nas traktowania rzeczywistości świata
z żywym poczuciem
chrześcijańskiej odpowiedzialności
i z radosną nadzieją
na przyjście Królestwa Bożego,
nieba nowego i ziemi nowej (n.64).

Warszawa-Oświęcim, 1995-09-04

STANISŁAW JAN ROSTW OROW SKI

ROSYJSKI KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY
I SPRAWY JEGO JURYSDYKCJI

Prawosławie jeszcze w początkach obecnego wieku dla Rosjan było religią
narodową. Określało cele polityczne Cesarstwa Rosyjskiego. Podczas I wojny
światowej Rosja chciała przyłączyć do swego terytorium Galicję Wschodnią
i część Ukrainy, ziemie pozostające wówczas pod panowaniem austriackim.
Chodziło o objęcie granicami imperium rosyjskiego pobratymców wyznających
prawosławie, a zamieszkujących dotąd terytorium państwa sąsiedniego.
Owo wiązanie religii z perspektywami ekspansji państwowej i nam Polakom,
przynajmniej za czasów I Rzeczypospolitej, również nie było obce. Wskutek
działalności misyjnej jezuitów na ziemiach wschodnich umacniała się polskość,
którą zawsze wiązaliśmy z rozszerzeniem się wpływów wiary katolickiej.
Wiek XX wiele tu zmienił. A przede wszystkim gorzką karę za pełnienie roli
religii państwowej poniosła Cerkiew rosyjska. Bolszewizm rozerwał więź
pomiędzy Kościołem a państwem, zniszczył struktury eklezjalne, prześladowa
niami wytępił służebne wobec Kościoła duchowieństwo prawosławne, prawem
państwowym i propagandą ateistyczną starał się wyrwać religijność z ducho
wości narodu. Kres temu wszystkiemu, co działo się przez dziesiątki lat, położył
rozpad Związku Sowieckiego. Znamienna jest tu data 12 czerwca 1990 r., kiedy
została ogłoszona Deklaracja o suwerenności państwowej Federacji Rosyjskiej.
Rada Najwyższa już nowego państwa w grudniu 1990 r. uchwala ustawę
o wolności wyznań. Ustawa gwarantuje wszystkim obywatelom wyznawanie
obranej przez siebie religii. Jednocześnie utrzymuje rozdział państwa i szkoły od
Kościoła. Niemniej w wymiarze społecznym bardzo wyraźnie obywatelom
gwarantuje równouoprawnienie we wszystkich obszarach życia państwowego,
politycznego i kulturalnego niezależnie od ich stosunku do religii. Organizacje
religijne, chodzi tu o Kościoły, uzyskują uprawnienia wynikające z ustawy
wówczas, gdy się zarejestrują. Rejestr tych uprawnień jest szalenie skrupulatnie
w ustawie wymieniony, co świaczy o tym, że tekst tego dokumentu układali
ludzie dobrze znający perfidne metody wykorzystywania prawa w walce władzy
państwowej z Kościołem.
I tak w ustawie jest mowa o tym, że organizacjom religijnym gwarantuje się
prawo do budowy i użytkowania budynków kultowych, do odprawiania
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nabożeństw i sprawowania obrzędów religijnych w szpitalach, domach dla
starców, miejscach tymczasowego aresztowania i odbywania kary. Praktyki
religijne mogą wypełniać żołnierze w czasie wolnym od czynności służbowych.
Obywatelom i organizacjom religijnym przysługuje prawo nabywania
i użytkowania literatury religijnej w dowolnie obranym języku, a także
produkowanie, propagowanie, importowanie i eksportowanie innych mate
riałów i przedmiotów o przeznaczeniu religijnym. Przy organizacjach religijnych
mogą powstawać bractwa, stowarzyszenia i zrzeszenia obywateli, pracujące nad
pogłębieniem wiary i prowadzące działalność kulturalno-oświatową. Organiza
cje te mają zapewnioną pełną swobodę w rozwijaniu działalności charytatywnej
i miłosiernej, a darowizny i składki na cele takiej pracy osobom postronnym
odliczane są od opodatkowania. Wreszcie obywatele i organizacje religijne mogą
utrzymywać kontakty zagraniczne, organizować wyjazdy poza terytorium
państwa oraz przyjmować w sprawach religijnych osoby zagraniczne.
Uprawnienia te przede wszystkim powinny były stworzyć warunki dla
odrodzenia się Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, który przez lata panowa
nia komunizmu zachował zręby swej struktury i prowadził też działalność
podziemną. Kościół ten jednak aktualnie w Rosji musi konkurować z pięcioma
innymi organizacjami kościelnymi, wywodzącymi się również z prawosławia,
a także z silnym wyznaniem muzułmańskim, z baptystami, adwentystami,
chrześcijanami wiary ewangelicznej, katolikami, świadkami Jehowy i wyznaw
cami judaizmu. Niemniej Rosyjski Kościół Prawosławny w Federacji jest
największą strukturą eklezjalną, obejmuje ok. 20.000 parafii z 20 milionami
wyznawców, a władze państwowe w latach 1991-1992 zwróciły mu 9000
zrujnowanych świątyń i 160 budynków klasztornych1.
Przyjęta w referendum z 12 grudnia 1993 r. konstytucja Federacji Rosyjskiej
w art. 14 stwierdza, że Federacja jest państwem świeckim. Żadna religia nie może
być uznawana za państwową lub obowiązującą. Związki wyznaniom są oddzielom
od państwa i równe wobec prawa.
Rosyjski Kościół Prawosławny zatem m a działać w państwie oficjalnie
świeckim i zarazem wielowyznaniowym, w którym w dodatku lata propagandy
ateistycznej sprawiły to, że znaczna część społeczeństwa jest po prostu bezwy
znaniowa. Kościół ten nie zamierza się angażować w popieranie jakiejkolwiek
partii politycznej. Patriarchat Moskiewski daje do zrozumienia, że w życiu
kościelnym mogą uczestniczyć członkowie najróżniejszych partii, w tym nawet
komunistycznej. W wyborach parlamentarnych z 1993 r. żadna rosyjska partia
polityczna nie ubiegała się o uzyskanie poparcia hierarchii Kościoła Prawosłanego i on też swego wsparcia żadnej orientacji politycznej nie udzielił.
A jednak, dla wielu Rosjan Kościół ten jest symbolem tożsamości narodowej
i wierzą oni, że przez swe działania przyczyni się on do moralnego odrodzenia sił
narodu i przez to stanie się czynnikiem współuczestniczącym w przywróceniu
potęgi wielkiej Rosji.
Sam zaś Kościół Prawosławny na razie zmierza do utrzymania swego
zwierzchnictwa nad wspólnotami prawosławnymi z krajów poprzednio na
leżących do Związku Sowieckiego, a obecnie mających większą lub mniejszą
samodzielność państwową. Zainteresowania jego zwrócone są również ku
emigrantom rosyjskim, potomkom tych, którzy opuścili kraj po 1917 r. lub też
znaleźli się za granicą w późniejszych latach. Okazuje się jednak, że w dążeniach
swych napotyka przeciwności, których charakter ukazują nam noty informacyj-1
1 E. Zieliński, Współczesna Rosja. Studium polityczno-ustrojowe. Warszawa 1995, s. 41 i 52.
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ne zamieszczone w piśmie „Irenikon” , wydawanym przez benedyktynów
z Chevetogne w Belgii (1995 nr 2 s. 277-282).
Gdy chodzi o aspekt stosunków z emigrantami, to właśnie w pierwszej
połowie maja 1995 r. do Moskwy przybywa arcybiskup Sergiusz (Konowalow),
zwierzchnik około 60 parafii prawosławnych pochodzenia rosyjskiego, roz
sianych po terytorium Francji i innych krajów Zachodniej Europy. Siedzibą
arcybiskupstwa jest Paryż, tu również znajduje się Instytut Teologii Pra
wosławnej, którego dziekanem jest o. Borys Bobrinskij. On to jak i ojcowie
Eugeniusz Czapiuk i Michał Storojenko z katedry św. Aleksandra Newskiego
w Paryżu oraz Sergiusz Obolensky, sekretarz rady arcybiskupstwa, towarzyszą
swemu zwierzchnikowi kościelnemu w podróży do Rosji.
A cała delegacja jest ofigalnie zaproszona przez patriarchę Moskwy Aleksego
II. Wizyta przebiega w nadzwyczaj przyjaznej atmosferze. A znaczenie jej jest
niemałe, gdyż to po raz pierwszy oid 65 lat został nawiązany oficjalny kontakt
pomiędzy hierarchiami dwóch rosyjskich Kościołów prawosławnych. Arcybiskupstwo prawosławne o rosyjskim rodowodzie powstało już we Francji w 1921 r.
i powołane zostało dla zaspokojenia potrzeb religijnych ówczesnych emig
rantów. Formalne zerwanie jego podległości wobec Patriarchatu Moskiews
kiego nastąpiło w 1931 r., kiedy utworzony został egzarachat, to znaczy
jednostka administracji kościelnej o zasięgu terytorialnym ponadmetropolitalnym, która miała objąć wszystkie parafie prawosławne w Europie Zachodniej.
Została ona poddana jurysdykcji patriarchy ekumenicznego w Konstantynopo
lu. W 1965 r. arcybiskupstwo uzyskało od patriarchy ekumenicznego szczególny
statut kanoniczny, przyznający mu pewną autonomię wewnętrzną. Dziś pod
legają m u parafie głównie z terytorium Frangi, lecz również Belgii, Holandii,
Szwecji, Norwegii, Niemiec i Włoch.
7 maja 1995 r. przybyły do Moskwy abp Sergiusz uczestniczył w uroczystej
celebracji liturgii eucharystycznej, której przewodniczył patriarcha Aleksy II
i która sprawowana była w Soborze Uspienskim na Kremlu. Patriarchat
Moskiewski do celebracji tej przywiązywał duże znaczenie, upatrując w niej
faktyczne potwierdzenie zaistnienia wspólnoty eucharystycznej, jakie dokonało
się na płaszczyźnie hierarchicznej obu Kościołów. Podkreślenie wagi tego
zdarzenia znalazło też odzwierciedlenie w kazaniu wygłoszonym przez pat
riarchę Aleksego. Witał on w serdecznych słowach przybyłą delegację oraz
obiektywnie naświetlił przyczyny natury politycznej, które w 1931 r. skłoniły
parafie prawosławne pochodzenia rosyjskiego powstałe na Zachodzie do
zerwania związków z Patriarchatem Moskiewskim. Złożył on hołd pracy
duszpasterskiej i zasługom metropolity Eulogiusza Georgiewskiego (1868-1946),
który zarządzał rosyjskimi parafiami na Zachodzie. Ostatecznie patriarcha
Aleksy II oświadczył: M y was przyjmujemy jako kanonicznego biskupa
zarządzającego rosyjskimi parafiami prawosławnymi w Zachodniej Europie, które
utrwalają duchowe tradycje ich przodków, zmuszonych do opuszczenia własnej
ojczyzny. Po tych słowach dodał, iż żywi przekonanie, że w przyszłości wszelkie
istniejące jeszcze w stosunkach kościelnych problemy kanoniczne dadzą się
wyjaśnić.
Odpowiedź zawarta z kolei w przemówieniu abp Sergiusza w swej treści była
niewątpliwie bardziej złożona. Mówił on o tym, że dla niego i towarzyszących mu
osób możliwość przybycia do Rosji jest źródłem głębokiego wzruszenia, chwały
i radości, a przede wszystkim przynosi dar powrotu do źródeł duchowych.
Podkreślił, że kierowana przez niego diecezja w praktyce swego życia liturgicz
nego i kanonicznego pozostaje wierna tradycji Kościoła rosyjskiego. Lecz
zarazem wypełnia własną, przypisaną sobie misję na Zachodzie. Postępuje ona
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na tej drodze życia kościelnego, która została jej wyznaczona przez Opatrzność
Bożą i która stanowi o wzroście wiary ortodoksyjnej na Zachodzie i przyczynia
się do budowy Kościoła lokalnego.
A zatem odpowiedź abp Sergiusza nie współgrała z rytmem wyznaczonym
w kazaniu patriarchy Aleksego. Była tu nie tylko mowa o powrocie do źródeł,
lecz zarazem wspomnienie o własnej drodze i własnej roli Kościoła lokalnego
wskazywało, iż zwierzchnik religijny emigrantów rosyjskich nie zamierza przyjąć
obiediengi wobec Patriarchatu Moskiewskiego.
Przyczyny takiego stanowiska właściwie już wcześniej wyjaśnił w wywiadzie
udzielonym „Moskiewskiemu Komsomołcie” o.Bobrińskiej. Wskazał on na to,
że przecież życie Kościoła powstałego we Francji tworzy już czwarta generacja
następców po emigrantach, którzy opuścili Rosję. Są to ludzie, którzy ulegli już
kulturze i obyczajowości francuskiej. Ponadto do Kościoła przynależą parafie
powoływane przez prawosławnych, pochodzących z kraju zamieszkania lub też
napływowych z innych stron świata. W każdym razie jest to Kościół wielo
narodowościowy, a jego rolą jest zakorzenienie prawosławia w krajach Europy
Zachodniej. Jest to też Kościół otwarty na ekumenizm. Prawosławni skupieni
wokół Instytutu św. Sergiusza utrzymują żywe stosunki z katolikami, które o.
Bobrińskij określił jako „doskonałe” i nacechowane zmysłem wzajemnego
zrozumienia. Zastrzegł się zarazem, że owo nastawienie ekumeniczne nie jest
sprzeczne z tym, że z dumą strzeżemy naszej wiary ortodoksyjnej i dajemy jej nasze
świadectwo. W każdym razie, w jego opinii, powrotu arcybiskupstwa pra
wosławnego o korzeniach rosyjskich pd jurysdykcję Patriarchatu Moskiews
kiego nie da się już zrealizować. Jest rzeczą korzystną, że obecnie patriarcha
Moskwy zrezygnował z pretensji dotyczących swego zwierzchnictwa i uznał
-m ó w ił o. Bobrińskij - naszą niezależność i nasz status kanoniczny.
W rezultacie więc wizyta delegacji arcybiskupstwa nie stała się niczym więcej,
jak tylko „powrotem do źródeł duchowych” . Abp Sergiusz odbył jeszcze
rozmowy z metropolitą Kiryłem ze Smoleńska, odpowiedzialnym w Cerkwi
rosyjskiej za sprawy stosunków zagranicznych oraz z abp Sergiuszem z Solnecznogorska, kierującym wydziałem akcji charytatywnych. Odbył też pielgrzymkę
do Ławry Troicko-Sergijewskiej, odwiedził niektóre bardziej znane monastery
i serdecznie żegnany opuścił Rosję. Jego pielgrzymka nie doprowadziła do
organicznej jedności kierowanego przezeń arcybiskupstwa z Rosyjskim
Kościołem Prawosławnym.
Sprawy jurysdykcji kościelnej stały się też przyczyną wymiany dość ostrej
w tonie korespondencji pomiędzy patriarchą Aleksym II a Bartłomiejem I,
patriarchą ekumenicznym Konstantynopola. Przyczyną było to, że patriarcha
ekumeniczny w 1990 r. przyjął pod swoje zwierzchnictwo ukraiński Kościół
Prawosławny w Kanadzie, a niedawno, bo w marcu 1995 r., Kościół ukraiński na
wygnaniu.
Decyzje te, podjęte bez konsultacji z Patriarchatem Moskiewskim, zdaniem
Aleksego II, przysparzają więcej problemów niźli cokolwiek rozwiązują. Powo
dują one zamieszanie w świadomości ludu Bożego Ukrainy, gdzie i tak działa już
Filaret Denisenko, odwołany przez patriarchę Aleksego ze stanowiska met
ropolity. Duchowny ten dążył do powołania autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego ukraińskiego. Tak więc wzięcie przez patriarchat ekumeniczny pod
opiekę emigracyjnych Kościołów ukraińskich tylko podgrzewa odszczepieńcze
dążności części prawosławnych na samej Ukrainie. Tym więcej, jeśli patriarcha
ekumeniczny wiedział o krokach podjętych przez patriarchę Aleksego wobec
ex-metropolity Filareta i jego zwolenników, to decyzjami swymi ipso facto
ingerował w wewnętrzne sprawy innego Kościoła. A to już stanowi wyraz
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pogwałcenia zasad koncyliarności, obowiązujących w stosunkach między
Kościołami lokalnymi. Stwarza to groźną sytuację kanoniczną, w której
Rosyjski Kościół Prawosławny może podjąć tylko jedną decyzję, iż nie będzie
pozostawał we wspólnocie z częścią Kościoła Konstantynopolitańskiego, tą,
którą reprezentują schizmatycy ukraińscy, bezprawnie przyjęci pod jurysdykq'ę
patriarchy ekumenicznego.
Szczególna sytuaga wytworzyła się także w Estonii, gdzie na 80 tamtejszych
parafii prawosławnych 54 zwróciło się do patriarchy ekumenicznego w K onstan
tynopolu z wnioskiem o przywrócenie autokefalii Kościołowi Prawosławnemu
w Estonii, jaką posiadał on w okresie międzywojennym. Sprawę zaostrza jeszcze
to, że w Szwecji działa Kościół Prawosławny estoński na wygnaniu, który władze
szwedzkie uznają jako spadkobiercę owego autokefalicznego Kościoła, jaki
istniał w Estonii do 1940 r. Co prawda jest to struktura szczątkowa, zarządzana
tylko przez synod złożony z jednego duchownego i 4 osób świeckich, niemniej
samo istnienie tego Kościoła przyciąga uwagę parafii estońskich, z których część
chce mu się podporządkować.
Patriarcha Moskwy nadał diecezji estońskiej wewnętrzną autonomię, nato
miast patriarcha ekumeniczny skierował do Moskwy delegację w sprawie
estońskiej. Przedłożyła ona projekt, by te parafie, które domagają się autokefalii,
przeszły pod jurysdykcję Konstantynopola, a pozostałe były nadal pod zwierzch
nictwem Patriarchatu Moskiewskiego. Propozycja ta nie znajduje aprobaty
u patriarchy Aleksego, gdyż prowadzi ona do powołania na terenie Estonii
dwóch odrębnych administracji tego samego Kościoła. W liście swym, skierowa
nym do patriarchy Bartłomieja I, prosi on więc, by te sprawy, które budzą
poważny niepokój w Rosyjskim Kościele Prawosławnym, stały się przedmiotem
szczególnej uwagi autorytetów odpowiedzialnych w najświętszym Kościele
Konstantynopolitańskim.
W gruncie rzeczy niepokoje i sprzeczności tu opisane znane są już z historii
środkowej i południowej Europy. Gdy po kongresie wersalskim w 1919 r.
uznanie prawne uzyskało wiele nie istniejących poprzednio państw, a nawet
takich, które w ogóle poprzednio nie były znane, jak Estonia, Łotwa, Jugosławia
czy Czechosłowacja, w większości z nich podjęto starania o uzyskanie autokefalii
dla ich rodzimych struktur prawosławnych. Uzyskanie owego niezależnego
statusu kościelnego dokonywało się w porozumieniu z patriarchą ekumenicz
nym w Konstantynopolu. W istocie rzeczy przyznanie niezależności eklezjalnej
owym wspólnotom ortodoksyjnym wzmocniło Kościół Prawosławny, który
w nowych państwach nie był już poczytywany jako agenda rosyjska, lecz stawał
się wyrazem wewnętrznego życia religijnego społeczeństwa danego kraju.
Patrząc zaś z dzisiejszej perspektywy, możemy powiedzieć, że wiązanie struktur
Kościoła z życiem państw i odrębnych narodów ma swój korzystny wyraz
duszpasterski, lecz zarazem nie mieści się właściwie w perspektywie ekumenicz
nej. W jakimś stopniu oddala bowiem ową wizję Kościoła Chrystusowego
jednoczącego wszystkich chrześcijan.
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WSPÓLNOTA LOSÓW KOBIETY I PRZYRODY
W TEOLOGII EKOFEMINISTYCZNEJ

Feminizm i ekologia należą do tematów, które zrobiły ostatnio zawrotną
karierę. Coraz częściej w jednym tyglu spotykają się ekologia, teologia
i feminizm, tworząc bardzo zróżnicowany nurt myślowy, zwany ekofeminizmem1. Ponieważ nie istnieje jednorodna teologia feministyczna, ostro od
dzielona od innych dziedzin nauki, dlatego też trudno uporządkować intuicje
ekofeministyczne. Badania feministyczne (oraz ekofeministyczne) m ają chara
kter wybitnie interdyscyplinarny. Teolożki korzystają z analiz dokonanych
przez koleżanki z socjologii czy psychologii i odwrotnie. Wzajemne wpływy
widoczne są przede wszystkim w początkowym stadium rozważań teologicz
nych, tam, gdzie analizowana jest sytuacja społeczna kobiet. W nurcie
ekofeministycznym mieszczą się rozważania Rosemary Ruether, D orothy
Soelle, M ary Gray, Anne Primavesi, Elizabeth E. Green. W arto zastanowić się,
w jaki sposób wspomniane teolożki próbują przedstawić złożoność relacji
pomiędzy Bogiem a światem, człowiekiem a przyrodą, gdzie odnajdują źródła
niewłaściwego traktow ania kobiet i przyrody. Jak każde nowe spojrzenie
teologiczne również badania ekofeministyczne wywołują niemało kontrower
sji. Często okazują się niespójne, ale jeszcze częściej prowadzą do zastanowie
nia nad tradycyjnym sposobem teologizowania.1

1
Rosemary R adford Ruether już w 1975 roku w książce New Woman, New Earth wskazywała
związki pomiędzy panowaniem nad kobietami i eksploatacją przyrody. Uważana jest powszechnie za
pionierkę ekofeminizmu. Trudno jednoznacznie określić, czym jest ekofeminizm. Wydaje się, że dość
trafnie opisuje to zjawisko D agny Kaul: Ecofeminism is to be understood as a cultural expression o f
afundam ental, ontological principle which determines the global vital process: life's immanent ability to
renew itse lf This principle implies that life in all its form s can grow and renew itse lf only through an
interplay o f the vital process where the absorption o f nutrients, procreation and human culture fo rm
a part o f balanced whole. D . K aul, Ecofeminism in the Nordic Countries, „ Y earbook of the European
Society of W oman in Theological Research” 1994 nr 2, s. 102.
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I. Krytyka zastanej sytuacji

Punktem wyjścia ekofeministycznych rozważań jest poszukiwanie źródeł
kryzysu ekologicznego i społecznego*. Nie można żadnego z kryzysów wy
odrębniać, gdyż wzajemnie na siebie wpływają i potęgują. Kryzys społeczny, m.in.
polegający na podporządkowaniu kobiety mężczyźnie łączy się bezpośrednio
z kryzysem ekologicznym, w którym człowiekowi (mężczyźnie) podporządkowa
na jest przyroda. Los kobiety i przyrody jest blisko związany. Przedstawicielki
nurtu ekofeministycznego wskazują źródła kryzysów i ich wzajemne zależności.
1. Podobieństwo losów kobiet i przyrody
Kobiety w swoich rozważaniach wskazują wiele zagrożeń integralności
stworzenia, które ściśle wiążą się, a nawet utożsamiają niekiedy z zagrożeniami
wobec kobiet. Powszechnie pada stwierdzenie, iż gdziekolwiek ludzie są
wyzyskiwani, tam też cierpi całe stworzenie, jego integralność zostaje zniszczona.
Zanim jednak w ekofeministycznych analizach dochodzi do głosu wzajemna
relaq'amiędzy podporządkowaniem kobiet a wyzyskiem przyrody, pojawiają się
rozważania na temat statusu kobiet w społeczeństwie. Punktem wyjścia jest
stwierdzenie, iż mężczyźni i kobiety tworzą jedną wspólnotę, lecz różni się ich
sposób doświadczania. Jedną z różnic można znaleźć w doświadczeniu cier
pienia, związanego z poniżeniem i wyzyskiem, jakie jest udziałem kobiet w ciągu
wieków tylko dlatego, że są kobietami.
W kulturach i społeczeństwach, gdzie władzę sprawują mężczyźni, niejedno
krotnie odmawia się kobietom należnej im godności i osobowości. Traktowane
są jako istoty niższe i gorsze niż mężczyźni. Taki rodzaj zależności między
kobietami i mężczyznami charakterystyczny jest dla patriarchałnego modelu
społeczeństwa. Model ten na ogół z upodobaniem akceptują i podtrzymują
różnorodne tradycje religijne bądź nauczanie wielkich autorytetów w historii
ludzkości. Przykład można najłatwiej znaleźć w tradycyjnej wykładni prawd
biblijnych, gdzie kobieta jako druga w porządku stworzenia stoi niżej niż
mężczyzna. Ona właśnie jest odpowiedzialna za upadek, dlatego właśnie
powinna być poddana panowaniu mężczyzny.
Na całym świecie istnieje raczej tendencja do traktowania kobiet jako
przedmiotu użytkowania, wykorzystywania i manipulowania, a nie uznawania
ich pełnej godności i wartości. Bycie osobą niejednokrotnie jest zagrożone,
a nawet zniszczone, poprzez stosowanie różnorodnych form fizycznej przemocy.
W kontekście takich analiz wskazywana jest przemoc fizyczna i psychiczna
wobec kobiet, jakiej doświadczają w domach rodzinnych i w życiu społecznym.
Przemoc, jakiej doświadczają w domu wykracza poza i umacniana bywa przez
społeczeństwo. Przykładem takiej przemocy może być bujnie kwitnąca porno
grafia czy traktowanie kobiet jako przedmiotów w środkach masowego
przekazu i reklamie.
Inną płaszczyzną, gdzie kobiety doświadczają niesprawiedliwości, jest życie
polityczne i społeczne. W ciągu wieków kobiety były pozbawione możliwości
sprawowania władzy czy piastowania odpowiedzialnych funkcji społecznych.
Wiele już się zmieniło w tej dziedzinie, jednakże wciąż kobiety nie mają
możliwości wystarczającego udziału w podejmowaniu ważnych pod względem
społecznym i politycznym decyzji.2
2 Por. D. K aul, Ecofeminism, s. 106 nn.
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Chociaż w rozważaniach ekofeministycznych dominuje nurt negatywnego
ukazywania pozycji kobiety w społeczeństwie, to jednak nie brakuje również
pozytywnych odniesień. Niejednokrotnie podkreślane są działania kobiet,
mające na celu zdrowie i dobrobyt rodziny, społeczeństwa i pozostałych
stworzeń. Kobiety angażują się w walkę przeciwko niesprawiedliwości i ucis
kowi. Dążą do sprawiedliwości i równości poprzez poprawę warunków życia.
Tam, gdzie niezbędne są takie cechy jak troska, współczucie, dbałość o zdrowie
innych, odwaga w stawianiu oporu, zrozumienie członków wspólnoty, a więc
cechy służące zachowaniu jedności i całościowości stworzenia, pojawiają się
kobiety i one właśnie z największym poświęceniem oddają się na służbę
potrzebującym.
Niejednokrotnie analizy sytuacji kobiet, dokonywane przez kobiety, wy
wołują wzburzenie i sprzeciw. Bez wątpienia byłyby one jednostronnym opisem
sytuacji, gdyby nie pokazywały źródeł czy przyczyn takiego stanu rzeczy. Dzięki
temu analizy stają się opisami pogłębionymi, omawiającymi sytuację kobiet bez
zbędnej nutki nieustannego żalu. Pokazują w zamian przyczyny i źródła ciągle
utrzymywanego podporządkowania kobiet, a jednocześnie całej przyrody.
Powszechnie znane jest powiedzenie: Tam gdzie cierpi siostra ziemia, kobiety
cierpią również. Przemoc wobec przyrody jest jednocześnie przemocą wobec
kobiet. Odwrotne zdanie również jest prawdziwe. Przemoc wobec kobiet jest
przemocą wobec przyrody. Przyroda i kobiety związane są relacją wzajemnej
zależności, w której to co wydarza się jednej stronie, dotyczy również drugiej.
Zatem przemoc wobec jednej z nich jest również przemocą wobec drugiej. Tam,
gdzie ziemia, powietrze i woda są zatrute, kobiety i dzieci, zwłaszcza dzieci
w łonie matki jako pierwsze doświadczają skutków tego zatrucia. Jeżeli
naturalne środowisko cierpi z powodu radioaktywnego opadu, kwaśnych
deszczy, nadmiernej ilości pestycydów czy innych chemikalii, susz, powodzi,
wylesienia, pustynnienia gleb etc. kobiety cierpią również, gdyż to one najczęściej
odpowiadają za dostarczenie zdrowego pożywienia dla siebie i rodzin. Zdania te
są szczególnie prawdziwe w krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej.
Przemoc wobec kobiet odbija się również negatywnie na przyrodzie. Biedni
mieszkańcy Ziemi nie mają wyboru, gdy poszukują wystarczającej ilość pokarmu
czy innych niezbędnych do życia środków. Gdy zagrożone jest ich przetrwanie,
niejednokrotnie potrzeby związane z przeżyciem zwyciężają nad potrzebami
przyrody i jej ochrony. Ubóstwo prowadzi do zniszczenia naturalnych zasobów.
Zubożenie kobiet zmusza je do eksploatacji przyrody a nawet niszczenia
naturalnych zasobów w poszukiwaniu pożywienia, opału i schronienia.
Opisowi sytuacji społecznej towarzyszą rozważania historyczne i filozoficzne.
Dopełniają one obraz zależności między kobietami i przyrodą.
W wielu kulturach kobiety utożsamiane są z przyrodą czy ziemią, nad którymi
panuje mężczyzna. Traktowane są jako przedmioty użytkowe dla dobra
społeczeństw, uhierarchizowanych według męskich wyobrażeń. Już w samej
strukturze języka można dostrzec utożsamienie kobiety i natury/przyrody.
Mówimy M atka N atura bądź M atka Ziemia. Ziemia jako m atka jest wy
rażeniem ze wszech m iar pozytywnym, ukazującym zależność człowieka od ziemi
jako źródła życia i pokarmu. Kultury aborygenów w największym stopniu
zachowują w swoim języku i wierzeniach cześć dla ziemi jako matki. Zarówno
ziemia jak i kobieta może być dziewicza, tzn. nietknięta przez człowieka. Obie
mogą być nagrodzone za płodność czy urodzajność oraz doświadczyć pogardy,
jako bezwartościowe, gdy są niepłodne czy nieurodzajne. Ostateczna konkluzja
w rozważaniach ekofeministycznych niejednokrotnie brzmi: mężczyzna przypi
suje sobie prawo własności do obu oraz dąży do panowania nad nimi.

42

IGA CZACZKOWSKA
2. Źródła podporządkowania kobiet i eksploatacji przyrody

Korzenie panowania nad kobietami i przyrodą gubią się w prehistorii.
Niektórzy twierdzą, iż jest to powszechna zasada przyjmowana w naj
wcześniejszych kulturach czy społeczeństwach. Bez wątpienia łączy się ze
strukturami patriarchalnymi i ekonomicznymi, jak np. rozwojem prywatnej
własności, kolonializmem i kapitalizmem.
Można też wskazać korzenie podporządkowania kobiet i przyrody w antropocentrycznie ukształtowanej myśli filozoficznej, podkreślającej dominację
człowieka nad przyrodą. M a ona korzenie w greckiej filozofii dualistycznej. Taki
rodzaj filozofii rozwijali przede wszystkim Platon i Arystoteles. Głównym
założeniem ich filozofii jest radykalny dualizm (ducha i materii, pierwiastka
męskiego i żeńskiego). Świadomość człowieka (a właściwie mężczyzny) pod
niesiona została do takich samych transcendentnych wyżyn, jakie zajmuje Bóg:
poza i ponad przyrodę. Świat widzialny z egzystencją ciała umiejscowiono niżej
niż świadomość; jej to właśnie mają podlegać. W talom dualistycznym i hierar
chicznym systemie pojmowania rzeczywistości, mężczyzna jest utożsamiony
z transcendentnym duchem, świadomością i rozumem, natomiast kobieta
- z materią, ciałem, płciowością i namiętnością. Podobnie jak cała reszta świata
jest ona ontologicznie i moralnie podporządkowana mężczyźnie. Taka myśl
filozoficzna znajdowała w tamtych czasach żywe zastosowanie: panująca klasa
Greków-mężczyzn, ze względu na posiadanie rozumu, w sposób naturalny była
traktowana jako coś nadrzędnego. Natomiast kobiety, niewolnicy oraz narody
barbarzyńskie były czymś niższym i gorszym, ich rolą była służba.
W arto podkreślić, iż dokonana przez przedstawicieli nurtu ekofeministycznego analiza zjawisk społecznych, zachodzących w pierwszych wiekach, jest
rzeczywiście cenna i cieszy się powszechnym uznaniem. Czy można jednak
równie pozytywnie przyjąć rozumienie i ocenę filozofii dualistycznej, a zwłaszcza
takiego samego traktowania myśli Platona i Arystotelesa? W miarę bliższego
poznawania pism obu filozofów, współczesna myśl filozoficzna, związana
z nurtem ekologicznym, znajduje wiele idei godnych uwagi w dzidach Platona,
odchodząc zdecydowanie od Arystotelesa.
Korzenie obecnego stanu podporządkowania kobiety i przyrody można
również znaleźć w tradycji hebrajskiej i wypracowanych przez nią patriarchalnych strukturach społecznych3. W Starym Testamencie znajdujemy wiele
przykładów struktur patriarchalnych, czyli takich, w których kobieta, dzieci
i niewolnicy są podporządkowani głowie rodziny. Ściśle hierarchiczny układ
rodzinnej wspólnoty odpowiadał hierarchicznej strukturze państwa. Podobnie
też widziano kosmos4. Na szczycie znajduje się Bóg-Ójriec. Jemu pod
porządkowani są ludzie, którzy zostali stworzeni na obraz Boga i dlatego mogą
i powinni rządzić światem na wzór Ojca. Najniższe stopnie hierarchii zajmuje
przyroda, pozbawiona własnego głosu, praw i indywidualności. Taki sposób
pojmowania rzeczywistości widoczny jest w myśli filozoficznej co najmniej do
końca średniowiecza. Należy jednak podkreślić, iż myśl hebrajska nie wy
pracowała tak radykalnego dualizmu, jak filozofia grecka. Układ patriarchalny
miał wpływ na ukształtowanie się myślenia hierarchicznego (bądź odwrotnie),
3 Por. C.Halkes, The Rape o f the M other Earth: Ecology and Patriarchy, „Concilium” 1989 n r 6,
s. 91-100; A. Primavesi, From Apocalypse to Genesis - Ecology. Feminism and Christianity,
„Wellwood” 1991, s. 30-33; R .Radford Ruether, Gaia and God. An Ecofeminist Theology o f Earth
Healing, San Francisko 1992, s. 143-172.
4 Por. S. Awierincew, Na skrzyżowaniu tradycji, Warszawa 1988, s. 255-292.
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ale nie dualistycznego. Hebrajskie interpretaqe tekstu o stworzeniu świata na
ogół akcentowały władzę człowieka nad światem pozaludzkim, ale nie prowa
dziły do widzenia zła w przyrodzie, do czego skłaniała się filozofia dualistyczna.
Tradycja hebrajska nieustannie podkreślała bliskość i nierozerwalny związek
człowieka z ziemią, przyrodą i całym stworzeniem5.
Okres wczesnego chrześcijaństwa przynosi głębokie zmiany w dziejach myśli
ludzkiej. Wtedy właśnie świat hebrajskiego patriarchalizmu, wciąż żywy wśród
pierwszych chrześcijan, zetknął się ze światem dualistycznej filozofii greckiej,
zwłaszcza z pismami Arystotelesa. Efektem spotkania jest między innymi
gnostycyzm - oficjalnie odrzucony przez Kościół pierwotny, jednakże ciągle
obecny - jakby w tle - w radykalnie dualistycznym, hierarchicznym myśleniu
Ojców wczesnego Kościoła67. Najbardziej typowym przykładem są pisma
Augustyna. Ten nurt w myśleniu filozoficzno-teologicznym Kościoła pierwszych
wieków był najsilniejszy. Później niemałe zasługi w tym względzie położył św.
Tomasz z Akwinu, odświeżając i wzmacniając filozofię Arystotelesa. Akwinata
twierdził za Augustynem, że kobieta została stworzona po to, by umożliwić
trwanie pokoleń i jest w sposób naturalny podporządkowana mężczyźnie.
Zgodnie z wykładem biologii Arystotelesa, również Akwinata rozwijał dualis
tyczne i hierarchiczne rozumienie prokreacji. Według niego pierwiastek męski
odgrywa ważniejszą rolę niż kobiecy, gdyż jest aktywny, natomiast kobiecy jest
pasywny i jedynie materialny. Kobieta dostarcza bezkształtnej materii ciała,
kształt nadaje jej pierwiastek męski. Chociaż mężczyzna nie może stworzyć duszy
rozumnej - to jednak przygotowuje materię ciała na jej przyjęcie.
Pojmowanie natury kobiety uzależnione było od interpretaqi Biblii. Na ogół
eksponowano te fragmenty, które pokazywały niższość i podporządkowanie
kobiet oraz szczególną odpowiedzialność za grzech i upadek. Bez wątpienia
uproszczone interpretacje Pisma Świętego i ograniczone rozumienie natury
kobiety połączyły się w tradyq'i chrześcijańskiej i przez wieki były przez nią
podtrzymywane.
Krytyce antropocentrycznej myśli chrześcijańskiej towarzyszy również kryty
ka niektórych wątków w nauce o Bogu. Tradycyjny sposób widzenia Boga jako
Wszechpotężnego Ojca, powołującego świat do istnienia Boskim słowem, dla
zwolenników nurtu ekofeministycznego stanowi kwintesenq'ę tego, co jest
niewłaściwe w relacji Bóg - świat. Monarchiczny model Boga zbudowany jest na
następujących założeniach: Bóg jest odległy od świata, znajduje się w relacji do
świata ludzi oraz panuje nad tym światem . W modelu monarducznym dominują
5 R. Ruether w książce Gaia & God stwierdziła, że kryzys ekologiczny jest ściśle związany
z chrześcijańskim charakterem cywilizacji zachodniej i jego błędną interpretacją Księgi Rodzaju.
Panowanie nad stworzeniami interpretowano w kontekście dualizmu pomiędzy przyrodą i społe
czeństwem, a nie w perspektywie kultów pierwotnych, których sposoby widzenia przyrody
odzwierciedlają karty Starego Testamentu. Hebrajczycy, zwłaszcza przed wygnaniem, nie pojmowali
przyrody jako złej. Przeciwnie, zawsze widzieli odnowę społeczności w kontekście odnowienia
przyrody. Społeczeństwo i przyroda współistniały ze sobą i w jednakowym stopniu były poddane
panowaniu Boga. Zerwanie przymierza z Bogiem oznaczało zniszczenie zarówno społeczności
ludzkiej (niesprawiedliwość społeczna) jak i przyrody (susze, powodzie, plagi). Powrót do Boga
pociągał za sobą sprawiedliwość w relacjach międzyludzkich oraz odnowę relacji człowieka
z przyrodą. Por. s. 61-84.
6 Por. A .Dumas, The Ecological Crisis and the Doctrine o f Creation, „Ecumenical Review” 1975
nr 27, s. 25-26.
7 Por. S. M e Fague, Imaging a Theology o f Nature, w: Liberating Life. Contemporary Approaches
to Ecological Theology, wyd. Ch.Birch, W. Eakin, J.McDaniel, New York 1990, s. 208-211.
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dwa obrazy. Pierwszy dotyczy wyobrażenia Boga jako króla, pana i władcy.
Podkreśla się, iż skutkiem przyjęcia tego modelu jest „asymetryczny dualizm”
pomiędzy Bogiem a światem. Wszelka moc jest po stronie Boga, który istnieje
gdzieś poza światem i rządzi nim bezpośrednio za pomocą swojej Boskiej
interwencji albo pośrednio, sprawując kontrolę nad wolą ludzi. Wyraźnie
podkreśla się, iż w tym modelu Bóg jest rzeczywiście Bogiem, jeżeli ludzie są
niczym. Celem wyakcentowania wszechmocy Boga było podkreślenie, iż Bóg
wpływa na losy świata i decyduje o nich w sposób suwerenny. Świat zaś nie m a na
Niego żadnego wpływu.
Obraz Boga jako Władcy, wspomagany jest obrazem Boga jako Ojca. Ten
obraz w Starym Testamencie zatracił swój wymiar rodzicielski (troska, wy
chowanie, odpowiedzialność), na rzecz wymiaru patriarchalnego. Ojciec był
patriarchą, który podobnie jak król rządził swoją rodziną i wszystkim, co do
niego należało.
Główne zarzuty z punktu widzenia teologii ekofeministycznej w stosunku do
modelu monarchicznego można sformułować następująco: model ten 1) nie
uwzględnia w wystarczającym stopniu wolności człowieka, jego odpowiedzial
ności i dojrzałości; 2) ostatecznie Boga czyni odpowiedzialnym za d o i cierpienie;
3) uzasadnia i podtrzymuje dualistyczną hierarchię: pierwiastek męski-żeński,
duch-materia, człowiek-byty poza-ludzkie, a w konsekwencji dalsze przeciw
stawienia: chrześcijanin-niechrześcijanin, biały-kolorowy, biedny-bogaty; 4) m a
wybitnie antropocentryczny kształt. Bóg rządzi i obdarza łaską jedynie ludzi, od
których oczekuje lojalności i posłuszeństwa; 5) nie m a miejsca dla przyrody, nie
ma w niej Boga. Pod tym właśnie kątem stwierdza się nieprzydatność tego
modelu dla współczesnej teologii stworzenia. W bardziej radykalnych ocenach
mówi się nawet, iż model monarchiczny nie tylko jest szkodliwy, ale również
niebezpieczny, ponieważ podtrzymuje i zachęca do militaryzmu, eskapizmu
i braku odpowiedzialności u człowieka za cały stworzony świat®.

II. Ekofem inistyczne propozycje
Opis sytuacji podporządkowania kobiet oraz eksploatacji przyrody, jak
również poszukiwanie źródeł takiego stanu rzeczy, stanowi jedynie część
rozważań snutych przez kobiety z ruchu ekofeministycznego. Ważniejszą częścią
tych rozważań jest propozycja uzdrowienia obecnej sytuacji, a więc sposoby
mozolnej pracy na wielu płaszczyznach:
1. Płaszczyzna społeczna
Postuluje się tutaj zmianę podziału władzy w społeczeństwie. Polityczną,
ekonomiczną i religijną dominację mężczyzny (a zwłaszcza białego mężczyzny
z Zachodu) należy zastąpić bardziej egalitarnym i inkluzywnym systemem, który 8
8 Por. C.Halkes, New Creation. Christian Feminism and the Renewal o f the Earth, London 1991, s.
86n (powołuje się na M oltm anna, który stwierdza, iż obraz Boga jako patriarchy nie wywodzi się
z autentycznej tradycji judeochrześcijańskiej. Związany jest raczej z rzymskim i greckim sposobem
myślenia); S. M cD onagh, To Care fo r the Earth. A call to a new theology, London 1986, s. 114-117
(zwraca uwagę, iż nachylenie biblijnych wyobrażeń o Bogu w stronę maskulinistycznych obrazów
patriarchalnych i hierarchicznych należy rozumieć jako polemikę z feministycznymi elementami
kultów kananejskich).
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odzwierciedlałby potrzeby oraz system wartości pokrzywdzonych i uciśnionych.
Kobiety powinny być w pełni i na równych prawach włączone we wszystkie
instytucje podejmujące decyzje. Tylko wówczas będą mogły właściwie zadbać
o realizację swoich potrzeb oraz wspólnot, w których żyją. Będą też mogły
promować bliską im skalę wartości, która w swoim centrum stawia troskę
o dzieci, wspólnotę i wszystko, co istnieje.
Zmieniający się dynamicznie kształt życia społecznego pokazuje, iż postulat
taki nie jest łatwy do zrealizowania, a nawet gdy udaje się go wprowadzić w życie,
to na ogół nie prowadzi do spodziewanych rezultatów. Czyż nie jest często tak, że
kobiety, obejmując ważne pod względem politycznym i społecznym funkcje,
powtarzają wszystkie wytykane mężczyznom „błędy”?
2. Płaszczyzna teologiczna i filozoficzna
W chrześcijańskich rozważaniach ekofeministycznych tym dziedzinom
poświęca się najwięcej miejsca. Panuje przekonanie, iż prawdziwe „szalom”
kobiet i przyrody można osiągnąć, jeżeli ich dotychczasowe podporządkowanie
zastąpi się relacjami równości i wzajemnego dopełniania. Niezbędne są jednak
tutaj zmiany w sposobie myślenia i widzenia świata. Na płaszczyźnie wiary
chrześcijańskiej należy dążyć do podkreślania jedności i całościowości wszyst
kich stworzeń, wspólnej odpowiedzialności i dopełniania się osób, w miejsce
hierarchii i zwierzchnictwa jednej z grup. Chociaż w chrześcijańskiej tradycji
doszukiwać się można źródeł obecnego stanu podporządkowania oraz wyzysku
kobiet i przyrody, to jednak w tej samej tradycji tkwią zasoby, które należy
wyeksponować, jak również uczynić przewodnikiem myślenia i postępowania.
Warto zwrócić uwagę na „nowości” akcentowane w nurcie ekofeministycznym,
gdyż mogą przyczynić się do odświeżenia i ubogacenia innych nurtów teologicz
nych:
A. Model świata jako ciała Boga
Teologowie z nurtu ekofeministycznego podkreślają immanengę Boga, Jego
zaangażowanie w procesy zachodzące w świecie. Ich zdaniem samowystarczal
ność Boga i Jego oderwanie od świata nie ukazuje miłości i wrażliwości Boga na
losy świata, co widać w całym życiu Chrystusa. Wzajemnością oraz do
pełnianiem się zastępują relację panowania i podporządkowania świata Bogu,
włączają ponadto do swoich rozważań symbole i metafory wzięte bezpośrednio
ze świata przyrody, który staje się miejscem zamieszkania Boga. Świat przyrody
i ciało ludzkie jest źródłem metafor oraz przenośni dla języka, którym posługują
się teologowie nurtu ekofeministycznego.
Jedną z takich m etafor jest świat jako ciało Boga. Nawiązuje ona do relacji
człowieka do jego ciała. Ukazywanie świata jako ciała Boga pozwala mówić
0 obecności praw Boga w świecie bez zredukowania Go do świata. Boga można
odnaleźć we wnętrzu świata, w życiu człowieka i w życiu innych stworzeń. Model
ten jest najlepszym wyrazem chrześcijańskiej doktryny o stworzeniu, wcieleniu
1 zmartwychwstaniu9.
M etafora ciała ułatwia wyjaśnienie czym jest panenteizm i w jaki sposób
stworzenia uczestniczą w życiu Boga. W świetle wcielenia cały wszechświat jawi
się jako ’ciało ’Boga. Jak człowiek wykracza poza własne ciało, tak Bóg przekracza
9 Por. C.Halkes, New Creation, s. 152 nn.
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ciało wszechświata. Jak człowiek odczuwa wszystko, co dzieje się z jego ciałem, tak
Bóg odczuwa wszystko, co dzieje się w świecie10. Cały świat jest w Bogu, jest jego
widzialnym samoobjawieniem. Ale też Bóg nie jest zredukowany do świata,
nawet jeśli ten świat jest ciałem Boga. Wszystkie stworzenia mają swoje źródło
w Bogu, ale Bóg pozostaje czymś więcej niż stworzeniem. Sposób, w jaki żyją
stworzenia, określa życie Boga.
Metafora ciała nie jest chrześcijaństwu obca. Często występuje w Piśmie
Świętym i w rozważaniach teologicznych. Mowa jest o Kościele jako Ciele
Chrystusa, chrześcijanie są członkami mistycznego Ciała Chrystusa, jesteśmy też
członkami wielkiego ciała kosmosu. Stosowanie tej metafory ukazuje głębokie
relacje z naszymi bliskimi oraz ze wszystkimi innymi formami życia. Ukazuje
Boga bliskiego stworzeniom, a zarazem Jego chwałę. Ludzie i wszystkie
pozostałe stworzenia żyją razem wewnątrz ciała Boga. Symbolika nawiązująca
do biologicznych funkcji, jakie spełniają poszczególne części jednego ciała,
pokazuje ich wartość i niezbędność. Żadna część ciała nie zastąpi funkcji innej
części. Konsekwencje przyjęcia takiego sposobu mówienia o świecie są znamien
ne. Człowiek jest jednym ze stworzeń, zajmuje określoną pozyq"ę i pełni
określone zadania. Razem z innymi stworzeniami spełnia swe funkcje, należąc do
jednego ciała. Jest jednym spośród wielu równie wartościowych części jednego
ciała. Dotychczas eksponowany obraz Boga-Króla określał relacje między
Bogiem i światem w sposób hierarchiczny, co zachęcało i uprawniało ludzi do
podporządkowania sobie innych stworzeń. W obrazie świata jako Ciała Boga
taka zachęta traci swój zasadniczy sens.
B. Sakralizacja świata
Oddzielenie sacrum i profanum prowadzi bezpośrednio do negacji wcielenia
Jezusa Chrystusa. Wiara chrześcijańska głosi, iż Bóg zszedł do zwykłego,
materialnego, ziemskiego świata, uczestniczył w biologicznym istnieniu naszej
planety, żył w społeczeństwie, gdzie doświadczył nie tylko ciepła i serdeczności,
ale również przemocy i cierpienia. M ożna nawet powiedzieć, iż poprzez
materialne elementy tego świata objawił się Bóg. Duchowe doświadczenie jest
możliwe jedynie poprzez ciało i zmysły. Podobnie wszelki kult oddawany Bogu
wyraża się także poprzez materialne elementy.
Niezbędne jest zatem zaakceptowanie faktu, iż osoby ludzkie są częścią całego
stworzenia. Świat materialny i duchowy jest dla nas święty, ponieważ jest sferą
stwórczej działalności Boga i miejscem okazywania jego chwały. W związku
z tym musimy akceptować ciało, czcić narodziny, życie i śmierć, gdyż to Chrystus
uczynił z tych rzeczywistości największą świętość, sam przychodząc na świat,
żyjąc w nim i umierając.
W chrześcijańskim doświadczeniu centralne miejsce zajmuje Eucharystia.
Wierni ofiarowują Bogu materialne elementy tego świata. Bóg staje się obecny
w chlebie i winie. Poprzez materię objawia siebie. Staje się „materialny” po to, by
mieszkańcy Ziemi mogli Go doświadczyć w sposób bezpośredni. Podnosząc
w górę chleb i wino, chrześcijanie głoszą obecność Chrystusa w świecie i dla
świata. Potwierdzają obecność Boga w materialnym świecie ludzkiego istnienia.
Głoszą całkowitą swoją zależność od pożywienia i napoju, czyli od materii tego
świata. Łamiąc wspólnie chleb i dzieląc się nim uznają sakralność świata, którego
częścią, poprzez ten chleb, jest Jezus Chrystus i my sami.
10 Liberating Life. A Report to the W orld Council o f Churches, w: Liberating Life, s. 279.
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Doświadczenie Boga w Eucharystii wyraźnie pokazuje, iż nawet najbardziej
mistyczne formy doświadczenia związane są z ziemską egzystencją. Człowiek jest
częścią stworzonego porządku. Oznacza to, iż istnieje on we wzajemnych
zależnościach z innymi stworzeniami, wplątany jest w wielką tkaninę życia. Nie
może istnieć poza nią, nawet przez chwilę. Zależność człowieka od świata jest
oczywista. Ale też jest drugi wymiar jego istnienia: uczestnictwo w chwale Boga,
dziecięctwo Boże, speqalne miejsce przy Bogu jako Jego współpracowniku.
Niezwykle cenne w rozważaniach ekofeministycznych jest to, iż łączą świętość
świata z wydarzeniem Chrystusa. Przyroda nie jest boginią w swojej naturze.
Zyskuje świętość dzięki obecności w niej Chrystusa. Tak jak pierwsze karty
Starego Testamentu pokazują dobro i piękno wszystkich stworzeń, tak Chrystus
w Nowym Testamencie nadaje całej przyrodzie najgłębszy wymiar świętości.
Chrystus łączy w sobie wymiar materialny i duchowy. Dzięki temu m ateria
zyskuje rangę świętości, a duch staje się „dotykalny” dla mieszkańców Ziemi.
Chrześcijańskie uzasadnienie sakralności przyrody, tak wyraźnie podkreślone
w analizach ekofeministycznych, pozwala rozwijać wątki o spotkaniu Boga
i człowieka w materii (przyrodzie), bez niepotrzebnego ubóstwiania przyrody czy
pomniejszania duchowego wymiaru człowieka.
C. Kościół jako wspólnota
Żywa w ostatnich latach teologiczna idea Kościoła jako wspólnoty zyskała
w rozważaniach ekofeministycznych centralne znaczenie. W chrześcijańskiej
tradycji Kościół przedstawiany był jako wspólnota wierzących, podzielających
tę samą wiarę w Chrystusa. Jest to wspólnota poszczególnych wierzących,
połączonych ze względu na wspólną wiarę. Poszczególni wierzący zbierali się
razem, by oddawać cześć Bogu. Przyglądając się bliżej tej chrześcijańskiej
wspólnocie teologowie nurtu ekofeministycznego podkreślają, iż kobiety i dzieci
pozostawały na marginesie. Spoza tej wspólnoty wykluczona była także
przyroda. Kościół był wspólnotą ludzi, a nie wszystkich stworzeń.
Powyższa refleksja nad rodzajem dotychczasowej wspólnoty kościelnej
pozwala sformułować postulat: należy przemyśleć znaczenie pojęcia Kościoła
jako wspólnoty. T a wspólnota nie może być zbiorem jednostek, lecz wspólnotą
osób wzrastających w miłości Chrystusa. Szacunek i troska o innych nie może
ograniczać się do ludzi, lecz obejmować powinna wszystkie stworzenia. Ponow
nie najgłębsze uzasadnienie takich rozważań można znaleźć na kartach Nowego
Testamentu. Chrystus przychodzi do całego świata. Tworzy najbliższą sobie
wspólnotę uczniów. Dalszy krąg stanowią wierzący w Niego. Ostatecznie
domem swym czyni cały świat, poszerzając kręgi wspólnoty na całą przyrodę.
Bez wątpienia ten aspekt rozważań ekofeministycznych wpływa ożywiająco na
współczesną eklezjologię, przyczyniając się do pogłębienia pojęć „Kościół”
i „przyroda” .
D. Człowiek współtworzący z Bogiem
W teologii ekofeministycznej człowiek odgrywa ważną rolę w nieustannym
stwarzaniu i zachowywaniu integralności stworzeń. Poprzez wskazanie od
powiedzialności człowieka jako konsekwencji przymierza, zawartego między
ludźmi a Bogiem, teologia ekofeministyczna buduje etykę partnerstwa:
człowieka z Bogiem i człowieka z innymi stworzeniami.
Etyka partnerstwa rozwija się w ostatnich latach w kontekście teologii
przymierza. Główne wątki tej ostatniej są przyjazne teologii ekologicznej
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i ekofeministycznej. Teologia przymierza nawiązuje do biblijnego faktu zawiera
nia przymierza. Bóg zawarł przymierze nie tylko z ludźmi, ale także ze
wszystkimi stworzeniami. W ten sposób ukazał, iż losy ludzi i stworzeń nie są mu
obojętne. Pismo Święte, zwłaszcza Stary Testament, pokazuje różne przymierza,
zawierane między Bogiem, ludźmi i resztą stworzonego świata lub tylko
pomiędzy ludźmi. Pierwsze przymierze wspomniane w Starym Testamencie,
zawarte zostało między Bogiem, Noem i jego dziećmi oraz wszystkimi pozo
stałymi stworzeniami. W Księdze Rodzaju czytamy:
Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was
będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami
domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki,
z wszelkim zwierzęciem na ziemi (...). Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem
przymierza między mną a ziemią (Rdz 9,9-10,13).
To przymierze świadczy, iż Bóg troszczy się nie tylko o losy ludzi, nie tylko
o istoty żywe, ale o wszystko, co sam stworzył. Pomimo grzechu Bóg szuka
bliskiej wspólnoty z człowiekiem. Troszczy się o jego losy i życie stworzonych
przez siebie gatunków roślin i zwierząt11. Przymierze z Noem w wyjątkowy
sposób pokazuje bliskość, wierność i oddanie Boga miłującego swoje stworzenia.
Ukazuje ponadto zacieśnianie się wspólnoty między Bogiem, ludźmi i całym
stworzonym światem. Ta wspólnota jest już tak głęboka, że może przybrać formę
konkretnego przymierza. Teologowie niejednokrotnie podkreślają wyjątkową
rolę stworzeń poza-ludzkich1112. Bóg powołał je na jedną ze stron zawieranego
przymierza, gwarantując tym samym swoją bezpośrednią opiekę i pomoc.
Postanowienia przymierza obowiązują wszystkie strony. Obowiązkiem
człowieka jest otaczać pozostałe stworzenia należną im opieką, równą tej, jakiej
doświadczają od Boga. Przymierze zawarte z Noem obowiązuje do dzisiaj. Nigdy
nie zostało zerwane ani przez Boga, ani przez stworzenia poza-ludzkie. Rodzą się
w tym miejscu pytania o wierność ludzi postanowieniom tego przymierza.
Kryzys ekologiczny jasno pokazuje stopień tej wierności. Jednakże wśród
chrześcijan odżywa świadomość obowiązującej treści tego pierwszego przymie
rza.
Przymierze z Bogiem nie miało charakteru statycznego. Było raczej dynamicz
nym, żywym związkiem pomiędzy Bogiem i jego ludem, a w najszerszym
znaczeniu pomiędzy Bogiem i wszystkimi stworzeniami. Przymierze realizowało
11 Por. Liberating Life, s. 277: (...) według Bożego przykazania rodzina ludzka panuje w sposób
właściwy, gdy ratuje wszystkie zwierzęta od śmierci w głębinach wody. Kiedy wody opadły Bóg zawiera
przym ierze ze zwierzętam i (...). Historia Noego pokazuje troskę Boga o zachowanie gatunków.
12 Por. D okum ent Końcowy z Seulu , Światowe Zgromadzenie na rzecz Sprawiedliwości,
Pokoju i Integralności Stworzenia, Seul, Republika Korei, 5-12 marca 1990. Dokum ent końcowy,
tłum. I. Czaczkowska, E. Adamiak, SiDE 1993 nr 1, s. 50. (Now is the Time. Final Document from the
W orld Convocation on Justice, Peace and the Integrity o f Creation. Seoul 5-12 III 1990, broszura ŚRK,
s. 7-34.); Kosztowna Jedność. Konsultacja Światowej Rady Kościołów n a temat: Koinonia
a Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia, Ronde Folk High School, Ronde, Dania, 24-28
luty 1993, tłum. I. Czaczkowska, SiDE 1994 nr 1, s. 63. (Costly Unity. A W orld Council o f Churches
Consultation on Koinonia and Justice, Peace and the Integrity o f Creation, Ronde. Denmark 24-28 II
1993, broszura ŚRK); A Covenant fo r Life. A Letter o f Faith on Justice, Peace and the Integrity o f
Creation (The Steering Commitee o f the Council o f Churches in the Netherlands 1988), na s. 25 tego
dokumentu czytamy: W przym ierzu z Noem (rozszerzonym przez niego na wszystkie stworzenia)
ustanowione zostale jasne granice przem ocy wobec zwierząt ( Rdz 9,1-7). Zwierzę może zostać zabite na
pożywienie dla człowieka, jeżeli je st to konieczne, lecz jego krew, istota życia, nie m oże być
skonsumowana. Ludzie nie mogą samowolnie odbierać życia zwierzętom, odkąd są one uczestnikami
przymierza.
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się poprzez prawe, właściwe działanie, było ciągle ubogacaną instrukcją życia.
We wspólnocie przymierza każdy znajdował sobie właściwe miejsce i zadania.
Izrael, dochowując wierności przymierzu, odnawiał je co pewien czas, na ogół
regularnie co siedem lat. Niewierność przymierzu lub zmiana sytuaqi wymagały
zawarcia nowego przymierza. Z biegiem czasu formuła zawieranego przymierza
nabierała coraz bardziej otwartego charakteru. Stało się ono przymierzem nie
tyle przeciwko komuś lub czemuś, lecz przymierzem zawieranym dla dobra całej
ludzkości i całego stworzonego świata. Ten otwarty charakter przymierza
najpełniej ujawnił się w nowym przymierzu, wypełnionym w Jezusie Chrystusie.
E. Człowiek jako gospodarz
Kolejnym ważnym akcentem w ekofeministycznych rozważaniach jest ant
ropologia. Chodzi w niej przede wszystkim o to, by pokazać rolę człowieka
pośród wszystkich stworzeń i jego relację do Boga. Metafora gospodarza
najlepiej służy określeniu roli człowieka wobec innych ludzi i przyrody.
Powszechnie w takim kontekście używany wyraz oikumene można
przetłumaczyć jako domostwo. Dla chrześcijan byłoby to domostwo Boga.
Troska Boga o zbawienie dotyczy właśnie całego domostwa, czyli całego świata.
Ludzie należą do domostwa Boga, są jednymi z jego mieszkańców, ale też na nich
spoczywa wyjątkowa i odpowiedzialna funkcja. Są wezwani do współpracy
z Bogiem w prowadzeniu domu, w gospodarowaniu, zarządzaniu całym
domostwem i jego zasobami; wezwani do troski o jego mieszkańców, a więc
istoty ludzkie i poza-ludzkie. Wyraźnie dochodzi tutaj do głosu myśl o od
powiedzialności za dobro mieszkańców i zasoby domostwa.
Właściwy stan domostwa ujawnia się we właściwych relacjach nie tylko
między domownikami, ale także między nimi a otoczeniem. Zatem prowadzenie
Bożego domostwa pociąga za sobą troskę i szacunek dla wszystkich stworzeń,
dla integralności stworzenia.
M etafora „gospodarza” , eksponowana w ekofeministycznych rozważaniach
niewiele różni się od metafory zarządcy, tak popularnej wśród ekologów.
Bardziej może podkreśla bliskość poszczególnych stworzeń jako mieszkańców
jednego domu, wzajemną ich zależność i oddanie. Z drugiej strony bliskość tych
związków przywołuje obraz konfliktów i „niezgodności interesów” , czego
faktycznie doświadczamy w świecie naznaczonym grzechem.
F. Nowy paradygmat
W chrześcijańskim ekofeminizmie obecne są również współczesne teorie
filozoficzne. Jedną z nich jest teoria Gaji, przedstawiająca Ziemię jako żywy
organizm. Człowiek jest jednym ze stworzeń zamieszkujących Ziemię. Jego
działalność wprowadza zakłócenia w życie Gaji. Jednak ostatecznie Gaja
przetrwa, a człowiek może zaszkodzić przede wszystkim swojemu istnieniu.
Teoria Gaji jest obecna m.in. w rozważaniach Anne Primavesi . Sprzeciwia się
ona tradycyjnemu paradygmatowi, ukazującemu w sposób hierarchiczny wszys
tkie stworzenia. W jego miejsce proponuje wypracowanie ekologicznego parady
gmatu, którego podstawę stanowiłaby teoria Gaji. Nowy paradygmat wiąże się
ze zmianą wartości i punktów ciężkości, gdyż:*
13 Por. A. Primavesi, From Apocalypse to Genesis, s. 30-45.

50

IGA CZACZKOWSKA

1. Nie oddziela poziomów istnienia, lecz nadaje wartość każdej rzeczywistości
przez sam fakt jej istnienia, a nie ze względu na jej relacje do Boga i ludzi.
2. Nie widzi różnorodności jako zagrożenia porządku, lecz gwarancję
ciągłego odnawiania się życia. W paradygmacie tym czci się Boga, który
zachwyca się różnorodnością.
3. Wymaganowej etyki. Niemoże stanowić normy moralnej stwierdzenie, aby
czynić innym to, co chcemy aby nam czyniono, bądź by miłować bliźniego, jak
siebie samego. Raczej powinniśmy traktować innych tak, jak oni pragną być
traktowani. Punktem odniesienia staje się więc nie ja i moje pragnienia, lecz ktoś
inny i jego pragnienia. Oznacza to nadanie wartości wszystkim tym, którzy są
innej płci, rasy, kultury, ale także całemu poza-ludzkiemu światu.
4. Pociąga to za sobą inne potraktowanie statusu człowieka i otwarcie się na
tajemnicę stworzenia, która jest czymś więcej, niż możemy zrozumieć i opisać.
5. Zachęca do pozytywnego podejścia do śmierci, która nie jest traktowana
jako kara za grzech, lecz jako część naturalnego cyklu. Każda żywa istota
podtrzymywana jest w istnieniu dzięki śmierci innej żywej istoty14.
6. Pociąga za sobą inne rozwiązywanie problemów - zajmowania się każdym
zjawiskiem w relacji do jego ekosystemu. Wzmacnia to poczucie wspólnoty.
Paradygmat, określony przez Primavesi, zaczyna odgrywać coraz większą
rolę w teologii chrześcijańskiej. Zastępuje on tradycyjny paradygmat
chrześcijański, podtrzymujący myślenie dualistyczne i analityczne. Paradygmat
ten nie jest wolny od niejasności i niebezpieczeństw. Zapewne zbyt krańcowo
ukazuje istnienie świata, jako żywej tkanki stworzeń, w równym stopniu od
siebie uzależnionych. Niem ożna wykluczyć hierarchicznego podporządkowania
stworzeń. Współistnienie stworzeń w świecie jest bardziej skomplikowane, niż
określają to poszczególne modele. W rozważaniach teologicznych nie można
opowiedzieć się wyłącznie za jednym modelem, gdyż w każdym z nich tkwią
okruchy prawdy. Bez wątpienia droga chrześcijańskich rozważań wiedzie ku
coraz większej wrażliwości na różnorodność stworzonego świata i wnętrza
człowieku.
III. Pytania i wątpliwości
Wskazane powyżej wątki teologii ekofeministycznej w znacznej mierze
obecne są we współczesnej teologii stworzenia. Jednakże częstsze sięganie do
myśli ekofeministycznej jest utrudnione ze względu na niekonsekwencje w niej
samej. Warto wskazać küka takich trudnych punktów. Teologia feministyczna
jednocześnie opiera się na dwóch różnych koncepqach rzeczywistości: kosmocentrycznej i antropocentrycznej. Protologia i eschatologia odzwierciedla kosmocentryczne pojmowanie świata, przezwyciężając tym samym humanocentryzm, natomiast antropologia pozostaje wciąż zdecydowanie antropocentryczna. Fakt ten niejednokrotnie prowadzi do sprzecznych wniosków i pokazuje
słabość założeń w punkcie wyjścia.
Zdaniem teologów zajmujących się ekologią właściwe relacje między Bogiem
i światem uzależnione są od dostrzeżenia sakralności świata. Będzie to również
najskuteczniejszą barierą przed jego nadmierną eksploatacją. Domagając się
sakralizacji świata łatwo ulec „ubóstwieniu” świata, przedstawianiu go jako
boga czy boginię. Ekofeministyczna m etafora świata jako ciała Boga stanowi
14
Por. R. Ruether, Gaia & God, s. 253; D. Soelle, Thinking about God: An Introduction to
Theology, London 1990, s. 162.
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dobrą podstawę, aby widzieć obecność Boga w świecie (nadając przez to światu
świętość) a nie obdarzać świat świętością samą w sobie, przynależną światu
(przyrodzie) jako coś naturalnego15. Czy jednak fakt, iż Bóg jest obecny w świecie
i nawiązuje z nim bezpośredni kontakt nie pozbawia człowieka, koronę
wszystkich stworzeń, uprzywilejowanego miejsca? Nie jest on już pośrednikiem,
przekazicielem tego co boskie światu i tego co świeckie Bogu. Zatem czy
tradycyjnie antropocentryczna teologia chrześcijańska nie musi idee zmodyfiko
waniu? Bez wątpienia dzieje się tak w teologii ekofeministycznej. Jednakże na
płaszczyźnie antropologii trudno doszukać się zgodności wśród przedstawicieli
teologii ekofeministycznej. T a dziedzina chrześcijańskiej teologii doczekała się
najostrzejszej krytyki, zarówno ze strony przedstawicieli feminizmu, jak i ekolo
gii. Można nawet powiedzieć, iż ekologiczna krytyka chrześcijaństwa sprowa
dzała się do krytyki antropologii, zwłaszcza panującemu w niej antropocentryzmowi. Przedstawiciele teologii feministycznej nazywają konsekwentnie ten
antropocentryzm - androcentryzmem. Ich zdaniem nauka, technologia oraz
chrześcijańska teologia są dziełem mężczyzny i jego też stawiają w centrum
swoich zainteresowań. Teologowie feministyczni kwestionują zasadność tej
centralnej pozycji mężczyzny. Dokonując ostrej krytyki antropologii
chrześcijańskiej, nie wskazują jednak wyraźnie i konsekwentnie roli oraz pozycji
człowieka w teologii ekofeministycznej.
Podkreślana przez teolożki ciągłość pomiędzy wszystkimi formami życia
wywołuje niemało pytań. Jeżeli istnieje taka ciągłość, czy to sugeruje brak
zdecydowanego rozróżnienia pomiędzy materią a duchem, a jeśli tak, to w jaki
sposób ukazać wyjątkowość człowieka (jeżeli w ogóle jej poszukiwać)? T radycyjnie używane w teologii pojęcie imago Dei pozwalało określić wyjątkowość
człowieka pośród innych stworzeń. Czym jest imago Dei w teologii feministycz
nej? Można dostrzec dużą różnorodność odpowiedzi. Ruether odnajduje imago
Dei w inteligencji człowieka, w jego samoświadomości16 i wolności, która - jej
zdaniem - jest opowiedzeniem się człowieka za lub przeciw dobru istnienia
wszystkich stworzeń17. Zatem biblijna koncepcja człowieka jako obrazu Boga,
w którego ręce złożona została troska o Ziemię i zamieszkujące ją stworzenia,
nabiera głęboko etycznego znaczenia18. Stosowanie w teologii feministycznej
obrazu imago Dei nie jest jednak jednoznaczne. Z jednej strony zaangażowanie
teologów na rzecz wyzwolenia kobiet ze struktur patriarchalnych wiązało się
15 Por. R. Ruether, Gaia & d God, s. 229.
16 Bardziej radykalną wizję osiągania przez człowieka dojrzałości i samoświadomości kreśli
Anne Primavesi w książce From Apocalypse to Genesis. Za punkt wyjścia przyjmuje również teorię
Gai. W jej świetle reinterpretuje Księgę Rodzaju i stawia pod znakiem zapytania tradycyjną
koncepcję grzechu pierworodnego, odkupienia i zbawienia. Historia Ewy nie jest historią upadku
rodzaju ludzkiego, lecz osiąganiem dojrzałości. Bóg, który jest Duchem żyda, podtrzymuje
stworzenie. Nie jest tym B ogiem , który sprawia śmierć. Wypełnia człowieka, rośliny, zwierzęta. Bóg
objawia się jako sędzia ludzkich d a ł i jest zainteresowany tylko tym, czy człowiek zachowuje
posłuszeństwo. Adam i Ewa zdecydowali się na nieposłuszeństwo. Jeżeli przyjrzymy się tej decyzji
szczerze, musimy stwierdzić, iż była ona nieunikniona. Gdyby nie została powzięta, stracona
zostałaby istotna cecha dorosłości i dojrzałośd. Niemożliwe jest, nawet pod względem logicznym,
określać ten akt „grzechem” . Gdyby ludzie nie mieli wiedzy co jest dobre a co złe, jak mogliby
wybierać jedno z nich. W przedwieństwie do tego, czego nauczano w Kościele, autor biblijny nigdzie
nie nazywa Adam a i Ewę winnymi. W nauce chrześdjańskiej próbowano wskazać, co powinni zrobić
i czego nie zrobili. To, co nastąpiło później, postrzegane jest jako kara - wygnanie, walka, cierpienie
i śmierć, panowanie nad ziemią i kobietą. Por. s. 195-221.
17 Por. A. Primavesi, Sexism and God-Talk: Towards a Feminist Theology, London 1983, s. 41-45.
18 Por. A. Primavesi, From Apocalypse to Genesis, s. 233 nn.
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z podkreślaniem imago Dei w człowieku, a więc również w kobiecie i stąd
wykazywanie równości między kobietą i mężczyzną. Natomiast ukazywanie
wspólnoty stworzeń we wzajemnych powiązaniach i zależnościach zakłada
odejście od antropocentryzmu, który implikuje tradycyjna teologia imago Dei.
Można zatem przyjąć, iż te same metafory bywają „niewygodne” i różnie
interpretowane w społecznej teologii feministycznej i ekofeminizmie.
Niemało trudności sprawia również rola Ducha Świętego19. Przedstawiciele
nurtu ekofeministycznego często mówią o obecności Ducha Świętego w świecie,
lecz nie wyjaśniają sposobu tej obecności ani nawet nie tłumaczą relacji Ducha
Świętego do ducha ożywiającego każde stworzenie i nadającego mu indywidual
ność20. W teologii chrześcijańskiej wyraźnie podkreślano ontologiczną różnicę,
jaka istnieje pomiędzy rzeczywistością Boga a stworzonym światem. W teologii
feministycznej (również we współczesnej teologii stworzenia) różnica ta zaciera
się. Teologowie (orientaqi ekologicznej i feministycznej) wyraźnie opowiadają
się za panenteizmem, który z trudnością można odróżnić od panteizmu, ze
względu na brak jasno określonego sposobu obecności Ducha Świętego
w świecie i roli człowieka, jaką odgrywa pośród innych stworzeń. Łatwo
o utożsamienie Boga ze stworzeniami, z przyrodą. Trzeba zatem pytać nie tylko
0 relacje Boga do świata, ale również o status przyrody w teologii ekofeministycznej. Status ten jest bardziej zrozumiały w kontekście sakralności świata,
którą teolożki wyraźnie podkreślają. Tutaj znowu jednak rodzą się wątpliwości.
Można mówić o sakralności świata tylko wówczas, gdy jest on czymś istotowo
różnym od Boga i zostaje uświęcony dzięki obecności Boga. W teologii
feministycznej z jednej strony podkreśla się nieustanną, uświęcającą obecność
Boga w świecie a z drugiej strony ciągłość między duchem i materią, Bogiem
1 przyrodą. Zapewne przezwyciężenie trudności można znaleźć poprzez od
niesienie do tradycji liturgicznej. Pokazuje ona wspólnotę Boga i stworzeń we
właściwych relaqach: otwiera przyrodę na transcendencję. W ten sposób zostaje
uszanowane tradycyjne rozróżnienie pomiędzy rzeczywistością Boga i świata.
Duch Święty pracuje nad ostateczną przemianą całego stworzenia.
Punktem wyjścia teologii ekofeministycznej jest łączenie losu kobiet z losem
przyrody, niezależnie od sposobu ukazywania tych relacji. Powszechnie w teolo
19 We wspomnianej książce A. Primavesi From Apocalypse to Genesis znajdujemy krytykę nauki
0 Trójcy jako Ojca i Syna pozostających w relacji do siebie i z której wypływa Duch Święty. Takie
ograniczanie relacji pozbawia Ducha Świętego bezpośredniego kontaktu ze stworzonym światem
1 zaprzecza obecności w świecie jeszcze przed stworzeniem (Rdz 1,1). Pismo Święte w różnych
miejscach mówi o obecności Ducha Świętego w świecie (np. 1 K r 19,11-14). Pomniejszenie roli D ucha
Świętego doprowadziło do chrystocentrycznego Kościoła, w którym Duch Święty staje się wyłączną
własnością następców Apostołów. Figury biblijne z wydźwiękiem kobiecym (np. Mądrość) są
utożsamiane z Chrystusem. W tym sposobie myślenia kobiety nie mają bezpośredniego dostępu do
Ducha Świętego, a Duch Święty nie jest związany ze stworzoną przyrodą. Ponadto Primavesi
stwierdza, iż tradycyjna doktryna w nadmiarze zajmuje się zbawieniem człowieka, a nie poświęca
wystarczająco dużo uwagi Duchowi Świętemu, który podtrzymuje życie na ziemi. Ekologiczne
czytanie Księgi Rodzaju może przywrócić tajemnicę relacji Boga i przyrody. Jeżeli rzeczywisty
stosunek Boga do grzechu i cierpienia w świecie, transcendecję Boga, zaangażowanie w dobro i zło
egzystencji człowieka i przyrody ograniczymy do wizji Boga Ojca, czyniącego wszystko co najlepsze
dla zbawienia człowieka, to pozbawimy Boga tajemniczych i dynamicznych relacji ze światem.
Odkrycie roli D ucha Świętego w historii świata daje nam „ekologiczny” model Trójcy, jako
źródła żyda wszystkich stworzeń i ich ponownego stworzenia. Relacja pomiędzy Duchem,
a wszystkim, co żyje i oddycha, widoczna jest najbardziej w „wewnętrznej sile żyda” wszystkich
stworzeń.Por. s. 111-136.
20 Por. Tamże, s. 259; R. Ruether, Gaia & God, s. 227.
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gii ekofeministycznej podkreśla się fakt, iż w kulturze Zachodu kobiety
utożsamiano z przyrodą, nad obiema zawsze panowali mężczyźni. Współczesne
panowanie nad środowiskiem naturalnym ma źródło w tej samej mentalności
panowania mężczyzny nad kobietą i przyrodą. Obierając sobie taki punkt
wyjścia teolożki nie powtarzają stereotypowych analiz społecznych, odsła
niających mechanizmy patriarchalnego społeczeństwa, chociaż niejednokrotnie
z nich korzystają. Starają się przemyśleć na nowo tradycyjne dualizmy
chrześcijańskiej teologii. Słabość tych rozważań wiąże się niejednokrotnie
z niejasno określonym punktem wyjścia: relacją między kobietami i przyrodą21.
Czy równie wyraźnie w każdej kulturze można ukazać podporządkowanie
kobiety i przyrody mężczyźnie? Czy jednakowo obowiązujące i oddające stan
rzeczy są twierdzenia głoszone przez kobiety z jednego kręgu kulturowego dla
drugiego? Czy na utożsamianiu kobiety z przyrodą nie zyskują one obie?
Z uporem rozważane dualizmy ograniczają badania, pozwalają uchwycić
tożsamość kobiety, przyrody i mężczyzny jedynie we wzajemnych przeciw
stawieniach. Zanika wrażliwość na różnorodność i wzajemne dopełnianie się.
Antropologia pozbawiona zostaje tych samych wątków, które w ekofeministycz
nej nauce o Bogu odgrywają zasadnicze znaczenie: pojednana, dopełniająca się
różnorodność życia Trzech Osób Boskich. Bez wątpienia antropologia wymaga
jeszcze wielu przemyśleń i wciąż stanowi najsłabszy punkt w ekofeministycznej
teologii.
Nurt teologii ekofeministycznej stanowi duże wyzwanie dla innych sposobów
teologizowania. Niejednokrotnie wywołuje zdenerwowanie uporczywym po
wtarzaniem zarzutów, jak nie wobec mężczyzn, to wobec wszystkich struktur
społecznych. Wydaje się, że czas „zarzutów” już minął. Stanowią one co prawda
istotny składnik tej teologii, ale jej nie ograniczają. Ekofeministyczna propozycja
przemyślenia wielu wątków w nauczaniu chrześcijańskim może okazać się
korzystna dla lepszego zrozumienia prawd biblijnych i kontekstu społecznego,
w którym były formułowane. Takie korzyści już są widoczne na płaszczyźnie
teologii ekologicznej. Dzięki ekofeministycznym rozważaniom myśl
chrześcijańska staje się na nowo atrakcyjna dla współczesnych myślicieli,
poszukujących głębszego uzasadnienia dla swojego zaangażowania w ochronę
wszystkich stworzeń.

21

Por. D. Kaul, Ecofeminism, s. 102 nn.
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WIARA POPRZEZ DIALOG
ZAGADNIENIE UPRAWOMOCNIENIA DIALOGU WIAR
Stwierdzenie, że w dzisiejszych czasach religia ulega wielkim przeobrażeniom,
wydaje się być oczywiste. Z jednej strony mamy do czynienia z sekularyzacją
religijności, jej deinstytucjonalizacją i irraąonalizacją, bądź wręcz z procesami
ateizacji, z drugiej zaś ze zjawiskiem fundamentalizmu religijnego. Wobec
„rozmywania się” w świecie współczesnym tradycyjnej i historycznej religijności,
a zarazem wobec pokusy fundamentalizagi wiary w sytuacji „oblężonej
twierdzy” jako konieczność jawi się wiezwanie do dialogu. Traktując poważnie
ów apel, wielokrotnie podejmowano wysiłki praktyczne zmierzające do na
wiązania autentyczną rozmowy pomiędzy wiarami: Kościołami i religiami,
a także inicjowano dociekania w celu wypracowania teoretycznych funda
mentów dialogu.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie podstawowej przesłanki uprawomacniającej postawę dialogiczną, a tym samym umożliwiającej dialog wiar,
a mianowicie: dialogicznego charakteru samej wiary.
Często określa się rozwój człowieka jako przejście od stanu heteronomii do
autonomii. Powyższe ujęcie można również zastosować do opisu rozwoju religij
nego, który polegałby na przejściu od wiary heteronomiczną', pochodzącą'
z cudzego nadania i przyjmowaną* apriorycznie, jako pewnego rodzaju oczywistości
do wiary autonomiczną, która jest wynikiem indywidualną’ decyzji człowieka, jego
prywatnych odkryć i wyborów. Dlatego też wiara dojrzała, bo tak ją można nazwać,
nie sprowadza się do postawy zamkniętą i bezmyślną, opartą' na wzorcach
zewnętrznych, lecz zakłada samodzielną refleksję i otwarcie się jednostki, a tym
samym immanentnie związana jest z dialogiem. W imię swej autonomii dąży ona do
rozmowy z drugim człowiekiem, często tym inaczej wierzącym.
W oczach człowieka religijnego wiara m a sens, gdyż jest ona wynikiem jego
relacji do Rzeczywistości Transcendentnej, zwanej zazwyczaj Bogiem. Ona jest
wynikiem swoistej rozmowy, w której padają dwa odrębne „słowa” : ludzkie
i boskie, rozmowy będącej dialogiem - oto podstawowy argument za dialogicznym charakterem wiary.
Jednak człowiek religijny wie, że twarz tego podstawowego rozmówcy wiary
często jest ukryta, dlatego też Słowo Boga jest mediatyzowane, wypowiada je
prorok bądź kapłan, dochodzi do nas za pośrednictwem symboli, przyjmujemy je
poprzez tzw. święte księgi.
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W prezentowanej pracy rozważania zostaną ograniczone do analizy fenome
nu wiary tworzonego w dialogu z tekstem. Powyższe ujęcie było cechą myśli
reformacyjnej, której połączenie ze współczesną tradycją hermeneutyczno-egzystencjalną otworzyło interesujące możliwości interpretacyjne.
Niniejszy artykuł składa się z czterech części. W pierwszej zostanie ukazane
egzystencjalno-rozumiejące ujęcie wiary, natomiast w drugiej opis zjawiska
rozumienia, którego ważnym momentem jest dialog z tekstem. Część trzecia
poświęcona jest przedstawieniu dialogicznego charakteru wiary, jako konsek
wencji dialogu z tekstem. Całość rozważań prowadzi do stawierdzenia, że
dialogiczna struktura samej wiary, a więc wiara tworzona poprzez dialog, może
być przesłanką umożliwiającą praktyczny dialog wiar.
1. W iara - egzystencja - rozumienie
1.1. Wiara i egzystencja
Wiara jest fenomenem złożonym, na który, najogólniej mówiąc, składają się
następujące komponenty: poznawczy wraz z symbolami wiary, wyobrażeniami
religijnymi i całą doktryną - tzw. nauką Kościoła, wykonawczy wraz z systemem
zachowań kultycznych, obyczajowych i etycznych oraz przeżyciowy. Wszystkie
powyższe elementy wpływają na jej ostateczny kształt. Ujmując jednak wiarę
egzystencjalnie, należy stwierdzić, że ani doktryna, ani kult nie stanowią o jej
istocie. W swej elementarnej formie jest ona bowiem pewnym sposobem bycia.
Najbardziej podstawowy opis wiary nie sprowadza się więc do doktryny bądź
kultu, lecz jest uchwyceniem jej egzystencjalnego charakteru. Innymi słowy:
wiara jest przede wszystkim określonym sposobem bycia.
Już w XVI wieku Marcin Luter uczynił pierwsze kroki w kierunku egzystenc
jalnej interpretacji wiary. Przyjmując w swojej nauce o grzechu i usprawied
liwieniu monistyczną antropologię Pawiową, zinterpretował w sposób nowy
pojęcia: ciała i ducha, które zgodnie z przyjętym monizmem, nie mogły być ujęte
substancjalnie, lecz egzystencjalnie. Według Lutra, ciało nie jest jedynie
człowiekiem zmysłowym z jego pożądliwościami. Ciałem jest egzystencja bez
wiary, poza łaską C hrystusa. Wskutek upadku, którego konsekwencją jest
sytuacja wyobcowania Boga i człowieka, życie według ciała stało się naturalnym
i pierwotnym sposobem życia ludzkiego. Egzystując poza Bogiem, cały człowiek
jest grzeszny, ale jednocześnie, nie przestając być grzeszny, może zostać
usprawiedliwiony. Człowiek, który przyjmuje prawdę Ewangelii, staje się
człowiekiem duchowym. Mówiąc prosto, dla Lutra wiara, jako egzystencja
według ducha, jest sposobem życia w łasce Chrystusa.
Powyższy wątek został podjęty przez Rudolfa Bultmanna12. Jego zdaniem,
mityczne relaqe o duszy (duchu) i ciele nie mówią o dwóch elementach
składowych człowieka, ale o dwóch sposobach jego egzystencji. Pierwszym jest
1 M. Luther, Vorlesung über den Galaterbrief, w : Luther Deutsch, 1 .1, Stuttgart-Göttingen 1969,
s. 276 (Ga 3,3); Najbardziej klarowną wykładnię otrzymuje to zagadnienie w komentarzu do Rz 7,25;
por. M. Luther, Vorlesung über den Römerbrief, w: Luther Deutsch, s. 191.
2 R. Bultmann, Neues Testament und M ythologie, M ünchen 1988; pierwotnie w: Offenbarung
und Heilsgeschehen, Göttingen 1941. Bultmannowi stawia się często zarzut, że idąc drogą
Heideggera, opisał egzystencję wiary w sposób aspołeczny i aetyczny. Zasadnym wydaje się więc
połączenie koncepcji Bultmanna z etyczną propozycją D . Bonhoeflera, w której egzystencja wiary
ujęta była jako byde-dla-drugiego.
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sposób bycia, który Biblia nazywa egzystencją niewiary bądź egzystencją według
ciała. Z takim sposobem życia mamy do czynienia wtedy, gdy człowiek upatruje
w sobie źródła własnego istnienia, gdy próbuje kreować sam własne życie
wyłącznie w oparciu o swoje możliwości i w zaufaniu we własne siły, gdy ludzkie
„ja” staje się centralnym punktem odniesienia wszystkich działań człowieka.
Drugą możliwością egzystencji jest sposób bycia według ducha, zwany również
egzystencją wiary. Człowiek wierzący ujmuje swoją egzystencją jako darowaną,
a źródło jego życiowych możliwości spoczywa poza nim samym. Człowiek taki
czuje się zależny w swoim życiu od rzeczywistości transcendentnej, od rzeczywis
tości, którą nie może manipulować, która nie jest w jego dyspozycji, której nie
może udowodnić, lecz w nią jedynie wierzyć.
Biblia nie tylko mówi o dwóch sposobach egzystenqi, ale również ukazuje, że
przejście od egzystenqi niewiary do egzystenqi wiary jest możliwe, więcq, ono już
raz dokonało się w sposób doskonały. Jezus Chrystus jest modelowym przykładem
drogi zbawienia. Biblijne zwiastowanie krzyża pyta więc słuchacza, czy przystaje na
jego znaczenie, czy chce się dać ukrzyżować wraz z Chrystusem, innymi słowy: czy
chce ukrzyżować swój dotychczasowy sposób egzystencji. Nowy Testament byłby
więc świadectwem o możliwości zbawienia, „nowego istnienia”, czyli zastąpienia
cielesnego przez duchowy sposób bycia - oto istota egzystenqalnq' interpretacji
wydarzenia soterycznego. Jednak jak może się ta zmiana dokonać? Innymi słowy:
jak jest możliwe przejście z egzystenq’i niewiary do egzystenqi wiary?
1.2. Egzystencja wiary i rozumienie
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, należy zarazem odpowiedzieć na
pytanie bardziej podstawowe: Jak dokonuje się zmiana jakiegokolwiek sposobu
egzystencji? Odwołując się do „Sein und Zeit” M. Heideggera, Bultmann
stwierdził, iż podstawową oczywistością istnienia bytu jest to, że w jakiś sposób
bytuje, że w jakiś sposób już jest w świecie. Człowiek, podobnie do innych bytów,
również jest tym, co bytuje, tym niemniej jego istnienie wyróżnia się od
wszystkich pozostałych - tylko człowiekowi, który nazwany jest „Dasein” ,
chodzi w jego byciu („Sein”) o określone miejsce w życiu, o konkretne „tu”
(„da”). Tylko jemu nie jest wcale obojętne, gdzie będzie, tu czy tam, bowiem
konkretny człowiek chce być w swoim konkretnym „tu oto” . Mówiąc inaczej,
tylko człowiekowi chodzi w jego istnieniu o samo to istnienie, o określony sposób
bycia. Tylko człowiekowi nie jest wcale obojętne, gdzie i w jaki sposób „jest” .
Jednak aby w „taki to a taki sposób być” , należy się właśnie w „taki to a taki
sposób” rozumieć, a to oznacza, że rozumienie staje się podstawową charak
terystyką bytu ludzkiego. Innymi słowy: określony sposób bycia człowieka jest
zarazem jego określonym rozumieniem tego sposobu bycia, gdyż to właśnie
rozumienie tworzy plan „zagospodarowania” możliwości bycia w świecie.
Oznacza to, że rozumienie jest procesem wydobywającym na jaw różne
możliwości egzystencji. Bazując na fenomenologicznej ontologii Heideggera,
myśliciel marburski powiązał ze sobą na poziomie egzystenqalnym pojęcia wiary
i rozumienia. Interpretując wiarę egzystenq'alnie, jako określony sposób bycia,
a zarazem ujmując rozumienie jako warunek danego sposobu bycia, możemy
stwierdzić, że egzystencja wiary immanentnie zakłada rozumienie właśnie
takiego sposobu egzystenqi. Mówiąc krótko: wiara i rozumienie determinują się
wzajemnie -o to podstawowa teza egz£stenqalno-rozumiejącej koncepcji wiary3.
3 R. Bultmann, Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze, t. 1-4, Tübingen 1933-1965.
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W świetle powyższych rozważań, postawione uprzednio pytanie o możliwość
zmiany egzystencji musi zostać uzupełnione kolejnym, a mianowicie pytaniem
o możliwość zmiany rozumienia egzystenq'i. Bazując na analizach Heideggera,
musimy zauważyć zasadniczą trudność, która polega na tym, że rozumienie nie
tylko kształtuje sposób egzystencji, ale, i to bardzo ważne, jest także tym
sposobem wyznaczone. Przecież zanim człowiek rozumiejąco ujmie swoją
egzystencję, już jest w świecie, już w jakiś sposób egzystuje. Każda próba
rozumienia bytu ludzkiego zakłada już jakieś przedrozumienie tego bycia
w świecie. Oznacza to, że samo rozumienie jest uwarunkowane danym sposobem
bycia w świecie, a z kolei ten sposób bycia nie jest inaczej dostępny, jak tylko
poprzez rozumiejącą analizę planów egzystencji - oto „kołowy” paradoks
rozumienia. W procesie rozumienia zawsze jesteśmy już w jakiś sposób
uprzednio zorientowani, przystępujemy z jakimś przedrozumieniem, czyli
wstępnym projektem interpretacji. Innymi słowy: już w samym pytaniu
zakładamy w pewien sposób to, co powinna dać odpowiedź.
Wiara jak i niewiara, będąc pewnymi możliwościami bycia, są zarazem
pewnymi sposobami rozumienia egzystenqi. Problem polega jednak na tym, że
naturalnym sposobem egzystencji człowieka jest „bycie niewiary” . Człowiek nie
ma żadnego specjalnego zmysłu religijnego, rodzi się jako istota „bezbożna” - to
przekonanie dzieli cała teologia protestancka, która za Augustynem i Lutrem
w radykalny sposób interpretuje mit o upadku jako całkowite zerwanie
społeczności człowieka z Bogiem. Jak jest więc możliwe przq'ście od egzystenqi
według ciała, egzystencji niewiary, naturalnego sposobu istnienia ludzkiego,
a więc i naturalnego przedrozumienia, do egzystencji według ducha, egzystencji
wiary? Jak jest możliwy sposób bycia według wiary, skoro każde pytanie
człowieka niewierzącego dotyczące tekstu religijnego w naturalny sposób
zakłada niewiarę i taki wstępny, „niewierzący” projekt interpretaq'i?
2. Rozumienie poprzez dialog z tekstem
Efektem dociekań hermeneutycznych jest teza, iż do zmiany sposobu bycia
konieczny jest impuls z zewnątrz, „spoza nas” („extra nos”)4, i to impuls
egzystencjalny, który będzie nadawał się do rozumienia. Zgodnie z podstawową
intencją prezentowanej w niniejszym artykule tradycji, a mianowicie tradyqi
hermeneutycznej, teksty, będąc rzeczywistością wobec człowieka, są zarazem
nośnikami prawdy egzystenq'ainej. Powyższe prowadzi do tezy, że wezwanie do
zmiany sposobu bycia i rozumienia egzystencjalnego może wyjść właśnie od
strony tekstu podczas jego rozumiejącq' lektury. Mówiąc inaczej, podczas
lektury, czyli rozumiejącego dialogu z tekstem, w słowie dochodzącym od strony
tekstu zostaje ukazana (objawiona) człowiekowi nowa możliwość bycia w świe
cie. Rozumienie egzystenq’alne m a strukturę dialogiczną.
Tradycyjnie uważa się, że rozumienie zasadza się na empatii, na wczuciu się
w intencje drugiego człowieka bądź na introspekcyjnym wglądzie we własną
psychikę, własne wyobrażenia i przekonania. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć
egzystencji na podstawie introspekcji, czyli wglądu w nasze wewnętrzne wyob
rażenia i przekonania. Refleksja filozoficzna rewiduje nasze potoczne wyob
rażenia na powyższy temat. Proces rozumienia nie zasadza się na empatii,
' bezpośrednio nie jesteśmy w stanie zrozumieć ani siebie, ani drugiego człowieka.
4
Jest to odniesienie do protestanckiej teologii usprawiedliwienia, w której nie człowiek jest
podmiotem działania soterycznego, lecz wręcz przeciwnie, rozgrywa się ono poza nami („extra nos” ).
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Przykładem niechaj służy terapia psychologiczna, w której celem jest nazwanie
przez pacjenta tego, co przeżywa i odczuwa, a do czego przez znaczną część
swojego życia nie miał bezpośredniego dostępu. Czym jest rozumienie?
2.1. Egzystencjalna prawda tekstów
Na przełomie wieków ukazało się krótkie wprowadzenie w problematykę
hermeneutyczną autorstwa W. Diltheya. W dodatku do tej pracy znajdowała się
następująca definicja hermeneutyki: Rozumieniem nazywany taki proces,
w którym duchowe życie może być poznane ze zmysłowo danych ekspresji samego
siebie5. Nie jest tak, jakoby istniał bezpośredni, rozumiejący dostęp do
wewnętrznej rzeczywistości. Świat psychiczny musi zostać wyrażony w jakimś
produkcie, jakiejś zobiektywizowanej postaci. Oznacza to, że rozumieniem staje
się dopiero analiza obiektywnych ekspresji życia ludzkiego. Hermeneutyka
tekstów pisanych jest tylko jednym z obszarów ogólnej problematyki rozumie
nia, które w tym przypadku nazywane jest interpretaqą. Dla W. Diltheya nie
tylko wykład tekstów literackich, ale każdy proces poznania m a pośredni
i kołowy charakter. Oznacza to, że jedynie na podstawie zewnętrznego,
zobiektywizowanego produktu ekspresji można poznać siebie oraz innych ludzi.
Zasadnym wydaje się stwierdzenie, że powyższy program jest zakotwiczony
w filozoficznej trądy q i kantyzmu głoszącej, że nie ma bezpośredniego dojścia do
rzeczy samej w sobie. Najogólniej ujęte poznanie dokonuje się poprzez
zewnętrzne znaki („fenomeny”). W jednym ze swoich głównych dzieł, „Rekon
strukcji historycznego świata w naukach o duchu”, podjął się Dilthey roz
winięcia programu K anta. Rzeczywistość ujawnia się w dwojaki sposób, jako
przyroda (podstawy teoriopoznawcze nauk przyrodniczych zawarte są w projek
cie Kanta) oraz jako duch (życie). To właśnie nauki o duchu (humanistyka)
domagają się metodolo^iczno-epistemologicznej metarefleksji. Zamiar Diltheya
polegał właśnie na próbie ich teoriopoznawczego uprawomocnienia. Skon
struował on w tym celu triadę: (prze-) życie, obiektywna ekspresja, rozumienie67.
Jej przesłanką było twierdzenie, że życie manifestuje się samo. Prowadziło to
w kierunku uniwersalizacji hermeneutyki. Nie jest ona ograniczona wyłącznie do
poznania jednostek ludzkich (triada: przeżycie-obiektywizacja-rozumienie), lecz
także do interpretacji całego żyda w jego duchowym wymiarze (triada:
życie-obiektywizacja-rozumienie). Zewnętrzne ekspresje, którymi zajmuje się
hermeneutyka, zostają rozciągnięte na całą kulturę (instytuqe społeczne, sztuka,
nauka, obyczaje, religia). Kultura staje się tekstem żyda, ona jest manifestacją
ducha. Nauki humanistyczne nie polegają na wyjaśnianiu rzeczywistości poprzez
odkrywanie rządzących praw, lecz na rozumiejącym ujawnianiu zaszyfrowanego
w obiektywnych tekstach sensu. Innymi słowy, nauki humanistyczne zajmują się
rozumieniem ludzkiego przeżywania (doświadczania) życia na podstawie jego
obiektywnych wyrazów.
Dilthey zaczął odchodzić od empatycznej teorii hermeneutyki swojego
nauczydela, F. Schleiermachera. Rozumienie ducha nie jest psychologicznym
poznaniem1. Pierwszym zadaniem hermeneutyki jest ukazanie w (zewnętrznym)
5 W. Dilthey, Die Entstehung der Hermeneutik, w: Gesammelte Schriften, Stuttart 1957, t. 5, s.
332.
6 W. Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, w: Gesammelte
Schriften, Stuttgart 1964, t. 7, s. 86n.
7 Tamże, s. 85.
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tekście jego (wewnętrznego) sensu, a dopiero w następnym etapie odtworzenie
psychiki autora. Powyższe oznacza, że tekst zaczyna żyć własnym życiem. Co
jednak zapewnia mu jego egzystencjalną ważność?
Musi istnieć jakiś obiektywny m ediator sensu pozwalający interpretatorowi
na pokonanie dystansu historycznego, umożliwiający czasowo-duchowe
zrównanie się z przekazem i odnalezienie w jego sytuaq'i „tu i teraz” znaczenia
egzystencjalnego. Dilthey odwołał się do fenomenologii Hegla - to realność
ducha obiektywnego jest w stanie zagwarantować historyczną ciągłość sensu
oraz umożliwić jego interpretaq'ę. Przeniesienie akcentów z obszaru psycho
logicznego na obiektywny zapoczątkowało proces reorientaq'i hermeneutyki.
Świadectwo Hegla polegało na tym, iż ducha obiektywnego, ducha instytucji
i kultury nie można sprowadzić do świata psychicznego jednostki. Takie ujęcie
hermeneutyki prowadziło do ukazania występującego w niej podstawowego
napięcia, a mianowicie pomiędzy filozofią życia i filozofią ducha obiektywnego.
Jednoznacznie wyraził to P. Ricoeur: Jest to ostatecznie konflikt między filozofią
życia z jej głębokim irracjonalizmem a filozofią znaczenia, która dąży do tego
samego, co Heglowska filozofia ducha obiektywnego8.
Odwołanie się do filozofii ducha obiektywnego, która nie daje się zredukować
psychologicznie, stawia rozważania Ditheya w innym świecie. Świat „tekstów
kultury” zawiera w sobie zaszyfrowany przekaz. Dlatego, iż teksty nie są
wyłącznie korektam i psychiki ich autorów, ale są nośnikiem obiektywnego
ducha, to nie tylko odtwarzają psychikę autora, ale również mają dla niego
znaczenie egzystencjalne, poszerzają świadomość interpretatora i kreują u niego
nowe poznanie egzystencji.
Podsumowując można stwierdzić, iż to właśnie w tekstach wyraża się duch
ludzki, sam człowiek, a to oznacza, że jego rozumienie dokonuje się zawsze
pośrednio poprzez interpretację tychże zobiektywizowanych w tekstach eks
presji. Innymi słowy: w interpretacji tekstów, które są zobiektywizowaną
postacią ducha ludzkiego, tkwi klucz do poznania człowieka. W tekstach
zaszyfrowana jest prawda o różnych, często zakrytych przed człowiekiem,
sposobach egzystenq'i.
2.2 Dialogiczna struktura rozumienia
Czym jest więc proces interpretacji tekstu? Tradycyjnie uważano, że inter
pretator, przystępując do rozumienia tekstu, zadaje m u pytanie. W dawnej
hermeneutyce, tzw. romantycznej, pytanie to dotyczyło intenqi autora tekstu,
w nowszej było związane z pewnym „życiowym odniesieniem” wyznaczanym
przez przedrozumienie i konkretny „interes” , jaki wiąże człowieka z inter
pretowanym przez siebie tekstem. Nie negując powyższego, możemy wskazać na
jeszcze jeden bardzo ważny moment procesu rozumienia. Okazuje się, że podczas
rozumienia nie tylko człowiek zadaje pytanie tekstowi, lecz dzieje się również coś
wręcz odwrotnego: to tekst zwraca się w kierunku człowieka.
Proces rozumienia, odwołując się do H.G. Gadamera, można zobrazować na
przykładzie gry9. Należy wyobrazić sobie najprostszą grę pomiędzy dwoma
zawodnikami. Ruch jednego z nich powoduje odpowiedź drugiego. Wyda
wałoby się, że to właśnie ci gracze poprzez swoje zachowania są podmiotami

8 P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989, s. 205.
9 H-G. Gadam er, Wahrheit und M ethode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik,
Tübingen 1990, s. 107nn.
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zabawy. Tymczasem dzieje się coś nieprzewidzianego. Wraz z upływem czasu gra
zaczyna wciągać. Okazuje się, że tworzy ona, niczym teatr, nową rzeczywistość.
To ona staje się, a nie grający, podmiotem tej nowej realności. M ożna więc
powiedzieć, że powstaje rzeczywistość, której nikt nie jest sobie w stanie
wyobrazić, zanim sam nie zacznie w niej brać udziału.
Interesujące wydaje się spostrzeżenie, że również rozmowa m a charakter gry.
Dwóch partnerów prowadzących ze sobą dialog spostrzega nagle ze zdziwie
niem, że przestają być jego podmiotami. Rozpoczynając otwartą rozmowę, nie są
w stanie przewidzieć jej wyników. Ona tworzy pewną nową rzeczywistość, która
zdaje się rządzić swoimi prawami. W tym miejscu Gadamer odwołał się do
dialektyki platońskiej. Jego intencja jest w pełni zrozumiała. To właśnie
dialektyka bazowała na modelu rozmowy, miała strukturę pytania i od
powiedzi101. Charakterystyką umożliwiającą grę jest nie tylko wykonanie
własnych ruchów, ale także gotowość do przyjęcia zagrania partnera. Analo
giczną cechą musi legitymować się dialog. Dialektyka rozmowy nie polega
jedynie na zadawaniu pytań, lecz również na otwartości, na słuchaniu. Powyższa
prezentacja prowadzi Gadamera do postawienia zasadniczej tezy: Rozumienie
ma strukturę dialektyczną i dialogiczną, jest rozmową (grą) rozgrywającą się
pomiędzy interpretatorem i tekstem“ .
Zgodnie z przekonaniem hermeneutyki, człowiek nie jest absolutnym pod
miotem, dlatego też nie może apodyktycznie postawić przed sobą tekstu.
W świecie kultury mamy do czynienia wręcz z sytuacją odwrotną. To człowiek
staje wobec tekstu. To tekst zadaje mu jako pierwszy pytanie, co oznacza, że
pytanie nie jest wyłączną domeną interpretatora. Więcej, tekst nie tylko zadaje
pytanie, lecz wręcz stawia pod znakiem zapytania dotychczasowy sposób bycia
człowieka, a tym samym i dotychczasowe jego samorozumienie. Powyższe
oznacza, że proces rozumienia nie m a jedynie odtwórczego, ale również
kreatywny charakter. Tekst objawia człowiekowi nową możliwość rozumienia
egzystencjalnego, on odsłania człowiekowi, dotychczas przed nim zakryte,
wymiary życia. Tekst, stawiając pod znakiem zapytania dotychczasowe samo
rozumienie, poszerza tym samym świadomość, kreuje nowe sposoby bycia
w świecie i w tym sensie „przydaje bytu” . To, co naprzeciwko (tekst) m a nam
zawsze coś do powiedzenia. Innymi słowy: rozumienie m a miejsce wtedy, gdy
występuje moment aplikacji, zastosowania, egzystenqalnego przywłaszczenia
propozycji zawartej w tekście. Rozumienie nie jest czymś dziejącym się „na
dystans” , ono nie jest procesem manipulaq’i, której wyłącznym podmiotem
byłoby,j a ” człowieka. Chcąc cokolwiek zrozumieć, ja nie może jedynie zadawać
pytań, wręcz przeciwnie, ono musi dać wciągnąć się lekturze, ono musi słuchać.
Z powyższego wynika, iż rozumienie jest autentycznym dialogiem z tekstem,
w którym nie m a sztucznego podziału ról: człowiek pyta a tekst odpowiada,
pytanie i odpowiedź są prawem obu rozmówców. Dlatego człowiek, miast tylko
pytać, musi się wsłuchać w głos dochodzący do niego od strony tekstu.
2.3. Rozumienie jako wydarzenie słowa
Każda rozmowa, nie tylko między ludźmi, ale również pomiędzy człowiekiem
i tekstem, ma charakter językowy. Uwydatnienie tego faktu jest typową cechą
hermeneutyki. Możemy myśleć tylko w jakimś języku i właśnie to zadomowienie
10 Tamże, s. 368.
11 Tamże, s. 383, 475.
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naszej myśli wjęzyku jest tą głęboką zagadką, którą język stawia myśleniu11. Język
nie jest żadnym instrumentem, za pomocą którego świadomość komunikuje się
ze światem. Świadomość nigdy nie stoi naprzeciw świata, sięgając - w stanie jakby
bezjęzykowym - po narzędzie porozumienia. We wszelkiej naszej wiedzy o nas
samych i o świeciejesteśmy już raczej ogarnięci przez ję zy k ..}1. Język staje się więc
a priori hermeneutyki. Nie istnieje bowiem jakaś wolna od języka,
przedjęzykowa przedmiotowość bądź podmiotowość. Język to coś więcej. To
wszechogarniającą, zawsze już obecna wykładnia świata - i dlatego nie da się jej
niczym zastąpić. Światjest dla nas światem już zinterpretowanym wjęzyku14. Świat
nie jest przedmiotem języka, ale ukazuje i jawi się w języku, gdyż to język jest
bytem, który może być zrozumiały1213415. W mowie i języku artykułuje się projek
towanie i rozumienie, sposobów bycia człowieka. Stąd byt ludzki, jak pisze
Heidegger, jest życiem mającym słowo1617.
W tym miejscu konieczne wydaje się dokonanie podstawowego rozróżnienia
pomiędzy językiem i słowem. Słowo nie jest instrumentem myśli. Nie jest ono
tożsame ze znakiem językowym. Ono nie jest opisem doświadczenia, ale jest jego
konstytutywnym momentem. Słowo jest w pierwszym rzędzie znaczeniem. Ono
jest właściwym sposobem istnienia języka. Słowa tego nie należy sobie jednak
przedstawiać jako najmniejszej gramatycznej jednostki językowej, która tworzy
wraz z innymi słowami wyrażenia bardziej złożone. Słowo, które mają na myśli:
Gadamer, Bultmann i Ebeling, nie posiada liczby mnogiej i nie jest znakiem,
którego istnienie sprowadza się i wyczerpuje w funkcji wskazywania. Ono jest
singulare tantum, słowem, które nas trafia, które pozwalamy sobie powiedzieć
i które pada w określonym ijednoznacznym kontekście i zawdzięcza swojąjedność
właśnie tej wspólnocie życiar. Słowo jest centrum języka. Ono oświetla rzeczywis
tość. Gadamer porównuje ze sobą platońską metafizykę światła i chrześcijańską
logologię1819. Słowo, rozjaśniając świat, kreuje jego sposób istnienia. W nim
ukazuje się prawda.
Już Heidegger odrzucił korespondencyjną teorię prawdy. Prawda nie jest
zgodnością, ale odkrywaniem. To odkrywanie jest pewnym sposobem bycia tego
co jest w świecie. Być prawdziwym oznacza być odkrytym™. Interpretacja jest
dialogiem toczonym z tekstem. Rozmowa, jako wymiana słów, tworzy sama
w sobie nową realność. W dialogicznym procesie rozumienia, od strony tekstu
może dojść człowieka słowo, które odkryje przed nim nowy wymiar egzystencji.
Rozumienie tekstu jest więc wyznaczone wydarzeniem słowa20. W momencie,
tym, w dialogu człowieka z tekstem ujawnia się przesłonięta prawda życia,
rozgrywa się wydarzenie prawdy21.
12 H-G. Gadamer, Rozum , słowo, dzieje. Szkice wybrane, W arszawa 1979, s 50.
13 Jak wyżej; por. Tegoż, Wahrheit und M ethode, dz. cyt., s. 385-494 (trzecia część: Ontologische
Wendung der Hermeneutik am Leitfaden der Sprache). G adam er zaczyna swoje rozważania na temat
języka od cytatu: Tym wszystkim , co zakłada hermeneutyka je st ję zy k (s. 387).
14 H-G. Gadamer, Rozum , słowo..., dz. cyt., s. 93.
15 H-G. Gadamer, Wahrheit und M ethode, dz. cyt., s. 473.
16 M. Heidegger, Z eit und Sein, Tübingen 1986, s.160 nn.
17 A. Bronk, Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna herm eneutyka H-G.Gadamera, Lublin 1988,
s. 324.
18 H-G. Gadamer, Wahrheit und M ethode, dz. cyt., s. 486nn.
19 M. Heidegger, Sein und Z eit, dz. cyt., s. 212-230.
20 G. Ebeling, W ort Gottes und H ermeneutik, w: tegoż, W ort und Glaube, Tübingen 1960, s. 348.
21 H-G. Gadamer, Wahrheit und M ethode, dz. cyt., s. 493n.
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Powyższe tezy reprezentowane są nie tylko w hermeneutyce filozoficznej, ale
również w teologicznej. Uznając językowy charakter rozumienia, to właśnie
słowo, jako rzeczywistość przynależąca do semantycznego porządku języka,
stanowi punkt łączący Objawienie i człowieka. Powyższe oznacza, że miejscem
spotkania Boga z człowiekiem jest słowo22.
3. W iara poprzez dialog: zrozumieć siebie w Słowie tekstu
Dla chrześcijaństwa podstawowym tekstem ukazującym prawdę o sytuacji
i kondycji człowieka jest Pismo Święte. Przekonanie to zostało wyrażone
w okresie Reformacji w zasadzie sola scriptura. Jednak odsłonięcie egzystencjal
nej prawdy zaszyfrowanej w tekście nie jest domeną literalnego poziomu, lecz jest
zależne od wydarzenia słowa, które staje się Słowem, Objawieniem. Człowiek
wierzący odbiera to „przemawiające” do niego słowo jako Słowo Boże - oto
podstawowa teza ewangelickiej teologii Słowa.
Wydarzenie słowa (Słowa) nie leży w dyspozycji jednostki, ono rozgrywa się
nieuwarunkowanie. To człowiek zostaje przez tekst „zagadnięty” . To tekst
przemawia do człowieka. To Słowo kreuje wiarę i zmienia nie tylko sposób,
ludzkiego samorozumienia, ale i sposób bycia23. Egzystencja chrześcijańska jest
więc egzystencją określaną przez wydarzenie Słowa, które weryfikuje dotych
czasowy sposób życia w świecie. Ono ukazuje człowiekowi nową dotychczas
przed nim zakrytą możliwość egzystencji przed Bogiem24. Słowo, jako wydarzenie
eschatologiczne, wzywa do odpowiedzialności za nowe samozrozumienie
własnej egzystencji.
Powyższe tezy zostały rozwinięte na gruncie teologii ewangelickiej uprawianej
w tradycji egzystencjalno-hermeneutycznej, co z kolei prowadziło do pewnych
modyfikacji tradycyjnego stanowiska teologii reformacyjnej.
3.1. Hermeneutyczne odkrycie Lutra
Luter wykroczył w swojej teologii, poza scholastyczną koncepcję słowa (ludz
kiego i Bożego). Zrozumiał on, że językowe znaki nie przedstawiają czegoś, co
nie jest obecne, ale coś absolutnie teraźniejszego25. W słowie chrześcijańskiego
zwiastowania obecny jest sam objawiony Bóg, Boży Logos, Jezus Chrystus.
Tomasz z Akwinu ujmował znaki językowe (słowo zewnętrzne) w tradycji
arystotelejskiej jako to, co określa wrażenia duszy26. Te wewnętrzne wrażenia
zostały również nazwane słowem (słowem wewnętrznym). Słowo zewnętrzne jest
odbiciem i odzwierciedleniem pomyślanego w duszy przedmiotu, słowa
wewnętrznego. M ożna więc stwierdzić, że słowo zewnętrzne jest wyrazem słowa
wewnętrznego, a zarazem słowo wewnętrzne jest przyczyną słowa zewnętrznego.
W wyniku przyjęcia ontologicznych przesłanek Tomasz rozciągnął rzeczywistość
22 G. Ebeling, W ort Gottes und Hermeneutik, dz. cyt., s. 341.
23 O. Bayer, Autorität und K ritik. Z u Hermeneutik und Wissenschaftstheorie, Tübingen 1991,
S.160 n.
24 G. Ebeling, G ott und Wort, w: tegoż, W ort und Glaube, Tübingen 1969, t. 2, s. 429.
25 O. Bayer, Schöpfung a b Anrede. Zu einer Hermeneutik der Schöpfung, Tübingen 1990, s. 37 n.
26 N a podstawie: A. Beutel, In dem Anfang war das Wort. Studien zu Luthers Sprachverständnb,
Tübingen 1991, s. 132 nn, 372 nn; por. G. Ebeling, Die Anfänge von Luthers Hermeneutik, w: tegoż,
Lutherstudien, Tübingen 1971,1 .1, s. 12 nn.
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słowa wewnętrznego, nie tylko na ludzi, ale na wszystkie istoty włącznie
z Bogiem. To prowadziło go wprost do prologu Ewangelii Jana i koncepcji
analogii. Do podobnych wniosków doszedł wcześniej Augustyn. W „De doctrina
Christiana” dokonał on rozróżnienia signum i res, znaku i rzeczy znaczonej,
natomiast w „De trinitate” rozwinął swoją teorię verbum internum. Jak twierdzi
A. Beutel, w ostateczności słowo wewnętrzne zostało sprowadzone przez
Augustyna do rzeczywistości Słowa Bożego. Taką samą regułę można wykazać
w mistyce niemieckiej. To wewnętrzne słowo, Boże Słowo w sercu człowieka
umożliwiało doświadczenie mistyczne. Powyższe przykłady cechuje wspólny im
schemat interpretacyjny. Zawsze słowo zewnętrzne (symbole, znaki) wskazuje na
ukrytą wewnętrzną rzeczywistość. Słowo zewnętrzne odnosi się do słowa
wewnętrznego, jest jego wyrazem. Verbum externum jest tylko signum tego, co
wewnętrzne. Jak się współcześnie dowodzi, Luter wykroczył poza naszkicowaną
powyżej średniowieczną tradycję interpretacji. To w zmianie sposobu rozumie
nia słowa u Lutra upatruje się obecnie jednej z cech teologii reformacyjnej. O.
Bayer wskazuje na rok 1518, a A. Beutel przesuwa powyższe datowanie na rok
1522.
Już w pierwszych kazaniach na temat prologu Ewangelii Jana (1514) Luter
zaczął odchodzić od ontologicznej interpretacji słowa (słowo jako wyraz
wewnętrznej rzeczywistości). Słowo zewnętrzne zostało przez niego uznane za
instancję ważną samą w sobie. W wykładzie „Psałterza” Luter w dalszym ciągu
używał średniowiecznego rozróżnienia słowa wewnętrznego i zewnętrznego, ale
zmienił się już jego charakter. Słowo wewnętrzne (Boży Logos-Jezus Chrystus)
nie było rozumiane jako wewnętrzna rzeczywistość ontologiczno-sakramentalna, lecz wyłącznie eschatologicznie. G. Ebeling twierdzi, że Luter ujmował
rzeczywistość Chrystusa jedynie w wierze i nadziei {non in re, sed in s p e ) . Słowo
wewnętrzne przestało być ontologicznym założeniem słowa zewnętrznego, stało
się natomiast rzeczywistością wiary. Swoje zrozumienie Słowa Bożego zawarł
Luter w kazaniu odnoszącym się do tekstu Hebrajczyków 1,3 (Postylla
Wartburska). Sprzeciwił się tam rozróżnianiu w Jezusie Chrystusie, jako
inkamowanym Bożym Słowie, rzeczywistości widzialnej (obraz Jezusa) oraz
konstytutywnej rzeczywistości wewnętrznej (istota). Boża natura stanowi jed
ność ze swoim obrazem. Analogicznie do tego, również Słowo, które Bóg
wypowiada, nie jest niczym innym jak obrazem, który go określa i z którym jest
tożsame2728.
Tradycyjne zrozumienie języka polega na ujmowaniu go jako systemu
znaków, które wskazują na pewne przedmioty, treści, bądź też wyrażają jakieś
emocje. Znak jest wyrazem, ekspresją, zawsze na coś wskazuje, ale nigdy nie jest
rzeczą ważną w sobie. Odkryciem hermeneutycznym Lutra było stwierdzenie, że
„znaki” Słowa Bożego nie odsyłają do jakieś innej rzeczywistości, lecz same są tą
rzeczywistością29. W dawnej chrystologicznej interpretacji Słowo inkarnowane
nie było czymś ostatecznym, ono jedynie na ostateczność wskazywało. Luter
zerwał z takim zrozumieniem. Słowo Boże (w jego terminologii) jest znakiem,
który nie odnosi się do czegoś innego, lecz do siebie samego. Jest to możliwe tylko
dlatego, gdyż w Jezusie Chrystusie jako Bożym Logosie res significans jest
zarazem res significata30.
27 G.
28 A.
29 O.
30 A.

Ebeling, Die Anfänge von Luthers Hermeneutik, dz. cyt. s. 35.
Beutel, dz. cyt., s.136 nn.
Bayer, Schöpfung als Anrede..., dz. cyt., s. 37 nn.
Beutel, dz. cyt., s.139 n.
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3.2. Bóg w Słowie
Luter w okresie 20-30 lipca 1521 roku dokonał na Wartburgu przekładu prologu.
W Postylli Wartburskiej utożsamił on Ewangelię z zewnętrznym słowem. Od
tego momentu zewnętrzne słowo stało się kluczowym momentem jego soteriologii. To zewnętrzne słowo jest jedynym miejscem, na którym Bóg daje się słyszeć,
widzieć, ująć i poznać3132.
Jak rozumieć to związanie Boga ze słowem? Bóg nie jest w żadnym wypadku
metafizycznym a priori języka, nie jest z nim koniecznie związany. Luter
podkreślał zawsze suwerenność Ducha Bożego. Z drugiej jednak strony obstawał
on za związaniem go ze słowem. Dokładnie na tym polega dynamiczne napięcie
refleksji Reformatora. Duch Boga jest suwerenną rzeczywistością. Jak stwierdza
R. Prenter: (...) jako objawiony Duch, jako Duch, który przyszedł dla nas, nie może
On być poza słowem. Przecież czynem Ducha ma być urzeczywistnienie zmart
wychwstałego Chrystusa wśród ludzi. Ten Zmartwychwstały może być wśród nas
obecny jedynie w swojej ludzkiej naturze. W teraźniejszości człowieczeństwo
zmartwychwstałego jest Słowem . Dlatego słowo staje się narzędziem Boga.
Podsumowując powyższe ujęcie stosunku pomiędzy słowem i Duchem Bożym
można stwierdzić, że dla Lutra słowo może istnieć samodzielnie, bez Boga
(deontologizacja języka). Jednak jako Słowo Boże musi być słowem, w które
wkroczył Duch Boży. Podobnie i Bóg może być bez słowa, lecz nigdy jako Bóg
objawiający. Mówiąc inaczej, objawiający się człowiekowi Bóg wyraża się
zawsze w słowie. Ukazane wewnętrzne napięcie pomiędzy słowem zewnętrznym
i Duchem jest cechą teologii Lutra33. To napięcie nie może być przez człowieka
zniesione, ono kształtuje dynamikę wiary. Dokładnie to napięcie Ducha Bożego
i słowa zabezpiecza teologię przed popadnięciem z jednej strony w dogmatyzm
i fundamentalizm, z drugiej w marzycielstwo. Słowo bez Ducha jest jedynie literą
a Duch bez słowa - marzeniem. To prowadzi Lutra do koncepcji Słowa Bożego
jako inkamacji Boga w słowie. Bóg jest Słowem.
3.3. Wiara poprzez dialog z tekstem
Należy pamiętać o tym, że prezentowana w niniejszym artykule hermeneutyczno-egzy stencjalna koncepcja wiary, aczkolwiek posiada pewne uprawomoc
nienie w tradycji reformacyjnej, jest jednak tworem refleksji współczesnej
i całkowite podporządkowanie teologii luterskiej powyższym schematom byłoby
nadużyciem interpretacyjnym. Jak czytamy w pierwszym punkcie „Formuły
Zgody” (księga wyznaniowa Kościoła Luterańskiego), Pismo Święte jest jedyną
normą wiary wyznaczającą naukę Kościoła34. Oznacza to, iż zasada sola
scriptura miała w okresie Reformaq'i przede wszystkim znaczenie doktrynalne,
określała „czystość” nauki. Tym niemniej teologia Słowa stworzona przez Lutra
stanowi zasadniczą inspirację dla dzisiejszej refleksji hermeutyczno-egzystencjalnej, zarówno teologicznej jak i filozoficznej.
Luter, co jest zasadniczym rysem jego teologii, umieszczał wydarzenie
inkarnacji Boga w słowie zawsze w kontekście kazania, zwiastowania, pod
31 A. Beutel, dz. cyt., s. 383-388.
32 R. Prenter, Spiritus Creator, Studien zu Luthers Theologie, M ünchen 1954, s.126.
33 A. Beutel, dz. cyt., s. 401 nn; R. Prenter, Spiritus Creator, dz. cyt., s. 107 nn.
34 Konkordienformel, w: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Gütersloh
1986.
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stawowego elementu jego eklezjologii. Współczesna hermeneutyka ewangelicka,
z jednej strony uznając dialogiczny charakter rozumienia tekstu, z drugiej zaś nie
negując koncepcji Lutra, wykracza poza eklezjalnie uprawomocnioną sytuaq’ę
kazania i kieruje swoją uwagę na indywidualną lekturę tekstu Pisma Świętego,
dokonując tym samym egzystencjalnej rewaloryzaqi zasady sola scriptura.
Innymi słowy: wiara rodzi się nie tylko w spotkaniu z Bogiem w Słowie
w wydarzeniu kazania, lecz również podczas indywidualnego dialogu z tekstem,
podczas którego dochodzące do nas słowo staje się prawdziwym Słowem, Bożym
Logosem.
Pierwotny fenomen ludzkiego rozumienia nie jest rozumieniem słowa, lecz
jest rozumieniem w słowie i poprzez słowo. Dlatego właśnie słowo jest
najlepszym medium Objawienia. Objawienie, aby trafić do adresata, musi
uwzględniać jego możliwości percepcyjne. Bóg, objawiając się dla człowieka,
objawia się jako Słowo. To słowo, zdaniem G. Ebelinga, łączy Boga i człowieka35.
Ono, trafiając człowieka w jego dialogu z tekstem, kreuje egzystencję wiary.

4. Zakończenie: wiara poprzez dialog i dialog wiar
W świecie współczesnym, w którym religia ulega tak wielkim przemianom
wyznaczanym dwoma skrajnymi biegunami: z jednej strony jej prywatyzacją
i indywidualizacją bądź wręcz ateizaq'ą, z drugiej zaś jej fundamentalizacją,
dialog jawi się jako konieczność. Chrześcijaństwo, chcąc być solą ziemi a więc
chcąc przydawać „smaku” kulturze i życiu społecznemu, musi tworzyć system
otwarty, którego podstawową cechą jest nastawienie na dialog. W niniejszym
artykule prezentowana jest teza, iż uprawomocnieniem dialogu, a tym samym
otwartego charakteru chrześcijaństwa, nie jest jedynie określona sytuacja
historyczna, lecz coś bardziej podstawowego, a mianowicie: dialogiczna struk
tura samej wiary. Innymi słowy: dialog wiar jest „naturalną” konsekwencją
wiary, która sama rodzi się w dialogu (w przypadku omawianej tradycji
hermeneutyczno-egzystencjalnej jest to dialog z tekstem). Powyższe oznacza, że
wszelkie próby unikania dialogu w imię czystości „własnej wiary” są w gruncie
rzeczy zafałszowaniem zrozumienia jej istoty. Wiara w swej podstawie, jak to
widzi autor niniejszego artykułu, jest określonym sposobem bycia i samorozumienia egzystencjalnego człowieka i jako taka ma strukturę dialogiczną, co
wydaje się być adekwatne zarówno filozoficznie jak i teologicznie. Dlatego też
niniejsza propozycja może służyć jako próba elementarnej legitymizacji postaw
dialogu i tolerancji religijnej, jakże potrzebnych we współczesnym i spluralizowanym świecie.

35 G. Ebeling, Wort Gottes und Hermeneutik, dz. cyt., s. 340 n; por. tegoż, Hermeneutische
Theologie?, w: Wort und Glaube, t. 2, Tubingen 1969, s.106 nn.
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NAWRACANIE DO TOLERANCJI:
ZADANIE DLA RELIGII

Wprowadzenie: Tolerancja - trudna postawa
W centrum Genewy stoi w pięknym parku ogromny pomnik Reformacji.
Obok postaci Jana Kalwina i innych reformatorów, na ścianie pomnika znajdują
się płaskorzeźby przedstawiające, jak pod wpływem Reformaq'i, dzięki edyktom
o tolerancji w różnych częściach świata, od Transylwanii poprzez Prusy i Francję
aż do Ameryki Północnej, położono kres konfliktom zbrojnym między katolika
mi i protestantami, doprowadzając do uznania prawa do istnienia członków
wyznania ewangelickiego.
Prawdą jest, że religia raczej rzadko oddziaływała tak pozytywnie na
tolerancję. Ideały tolerancji forsowano często wbrew panującej religii.
Prześladowanie ludzi inaczej myślących i innowierców ciągnie się przez całą
historię religii jak krwawy ślad i wpływa przez to ogólnie na dzieje ludzkości.
Również szerzony w Kościołach teologiczno-religijny antyjudaizm przygotowy
wał w społeczeństwie i polityce grunt dla antysemityzmu, którego zbrodnicze
skutki mają zachować od niebezpiecznego zapomnienia takie miejsca jak
Muzeum na M ajdanku. Dopiero 30 lat temu, w czasie II Soboru Watykańskiego,
Kościół rzymskokatolicki uznał oficjalnie bezwarunkową wartość wolności
wyznań.
Tolerancja jest przede wszystkim osobistą postawą człowieka, który uznaje
prawo do samostanowienia, prawo do życia, chęć rozwoju i wolność ludzi inaczej
myślących1. Tolerancja rozwijała się jednak od samego początku w ścisłym
związku z kwestią wolności wyznań i przekonań. Jej najważniejszą dziedziną są
relacje między grupami religijnymi i stosunek państwa do wspólnot religijnych.
Jak palącym problemem jest tolerancja religijna również dzisiaj, pod koniec XX
wieku, unaocznia fakt, że ONZ zatrudnia specjalnego sprawozdawcę ds.
nietoleranq'i religijnej, a w 1981 r. uchwaliła „Oświadczenie o eliminowaniu
wszelkiej dyskryminaq'i religijnej i światopoglądowej” .
1
Otfried Höffe, artykuł Toleranz w: Peter Eicher (red.), Neues Handbuch theologischer
Grundbegriffe t. 3, M önchen 1985, s. 376.

68

G ÜN THER GEBHARDT

Zmarła przedwcześnie francuska teolog France Quere nadała jednemu ze
swoich wykładów tytuł „Trudna tolerancja” . Toleranq'a jest rzeczywiście
postawą trudną, porusza się bowiem na krawędzi między formalnym i powierz
chownym tolerowaniem, obojętnym nieprzeszkadzaniem, a nietolerancyjnym
odrzucaniem innych. Jest ona trudna przede wszystkim dlatego, że wiąże się ze
znoszeniem inności. Chodzi tutaj o moją własną tożsamość i tożsamość innych.
Tolerancja kształtuje się w takiej mierze, w jakiej ja wykształcam moją własną
tożsamość, która powstaje zawsze naturalnie w oderwaniu od innych. Tolerancyjna może być tylko osoba, grupa czy naród, który m a ugruntowaną tożsamość,
ponieważ nie musi on uważać innych za zagrożenie i niebezpieczeństwo. Istotną
cechą własnej tożsamości powinno być jednak zrozumienie, że musi być ona
zawsze tożsamością z innymi, a nie przeciw innym. W naszym pluralistycznym
społeczeństwie i świecie tożsamość musi mieć charakter pluralny. Dotyczy to
również religii w dzisiejszej sytuacji pluralizmu religijnego.
Chciałbym teraz sformułować kilka refleksji dotyczących pytania: dlaczego
postawa tolerancji jest tak trudna dla grup religijnych i ich zwolenników.

1. Tolerancja i prawda
W roku 1955 religioznawca Gustaw Mensching opublikował swoje dzido
„Toleranq'a i prawda w religii” . Po 40 latach uważam je nadal za pozycję
klasyczną w zakresie tej problematyki2. Tytuł tego studium uwydatnia ścisłe
powiązania pojęć: toleranq'a łączy się z pytaniem o prawdę. Pytanie to pojawia
się ze szczególną ostrością w sferze religii, w której chodzi o prawdę ostateczną
i najgłębszą.
Z psychologicznego punktu widzenia jest zrozumiałe, że ludzie uzyskują
orientację i bezpieczeństwo poprzez przyjmowanie określonych poglądów
i postaw za bezwarunkowo obowiązujące i prawdziwe. Nie jest to niebezpiecz
ne, dopóki pojedynczy człowiek lub grupa nie zacznie uważać, że to, co ona
uznaje za prawdę, należy uczynić powszechnie obowiązującym i narzucić
innym. Największe okrucieństwa w imieniu religii popełniano z powodu sądu,
że istnieje jedna - i tylko jedna - prawda, którą można dokładnie zdefiniować
i posiąść, i że wszyscy ci, którzy jej nie uznają, są w błędzie. Błąd nie miał jednak
prawa do istnienia, a fizyczna eliminacja tych, których uważano za
orędowników tego błędu, m iała jakoby służyć ich wiecznemu szczęściu.
Zasługą Woltera, wielkiego filozofa Oświecenia jest m. in. ukazanie w napisa
nym w 1762 r. „Traktacie o tolerancji” perwersji i nieludzkiego charakteru
takiego myślenia3. Wprawdzie on również jako dziecko swojej epoki nie był
pluralistą w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, uważał bowiem niektóre obce
poglądy religijne za błędne i nie do zaakceptowania, ale domagał się
bezwzględnej tolerancji przynajmniej w sensie uznania prawa do istnienia
osoby reprezentującej takie poglądy. Granicę takiej tolerancji stanowiły czyny
kryminalne, np. stosowanie przemocy przez wyznawców jednej religii wobec
innych lub naruszenie porządku prawnego. Dzisiaj jest to dla nas minimalna
forma tolerancji, ale w czasach W oltera oznaczała ona olbrzymi postęp.
A przecież nawet dzisiaj prawo do istnienia inaczej myślących nie jest
gwarantowane zawsze i wszędzie.
2 G ustav Mensching, Toleranz und Wahrheit in der Religion, Heidelberg 1955.
3 F. M. Voltaire, Tratte sur la Tolerance, Paris, Flammarion 1989.
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Wspomniany już Gustav Mensching pomaga nam zrozumieć problem
0 centralnym znaczeniu: dlaczego przekonanie o własnej prawdzie prowadzi tak
często do nietolerancji w stosunku do innych. Mensching przypomina, że istnieją
dwa rodzaje prawdy: Pod pojęciem tym rozumie się z jednej strony „rzeczywis
tość obiektywną” , z drugiej natomiast zgodność danej wypowiedzi ze stanem
faktycznym, a więc przeciwieństwo kłamstwa. W religii natomiast, jak twierdzi
Mensching, chodzi w zasadzie o pierwszy rodzaj prawdy: o prawdę jako wyraz
boskiej rzeczywistości, tak jak wyrażają ją mity religijne. Prawda lub praw
dziwość danego m itu odnosi się do tej boskiej rzeczywistości, ale nie wynika
z racjonalnie sprawdzalnej zgodności tego, co się opowiada, ze stanem faktycz
nym. Jednak religie o charakterze zorganizowanym skłaniają się do tego, by
zamieniać doświadczenia religijne w zdania i doktryny i przechodzić w ten
sposób do obszaru drugiego rodzaju prawdy: prawdziwości nauki, która
powstaje niezależnie od podmiotu i jego doświadczeń religijnych. Bezwarunkowość doświadczeń religijnych staje się bezwarunkowym obowiązywaniem
wypowiedzi religijnej. Następuje przy tym pomieszanie obu rodzajów prawdy
1błędnie rozumiany symboliczny charakter wypowiedzi religijnych. Wypowiedzi
takie stają się wyznaniem religijnego doświadczenia i nie można doszukiwać się
w nich racjonalnej prawdziwości, tak jak w wypowiedziach z zakresu nauk
przyrodniczych. Oba te zjawiska - błędne rozumienie symbolicznego charakteru
wypowiedzi religijnej i zmiana idei prawdy - są przesłankami pojawienia się
nietolerancji, szczególnie w sytuacji, kiedy wypowiedzi religijne są rozpatrywane
przy zastosowaniu logiki wyłączania. Wyznawanie określonej religii oznacza, że
w religii tej dla mnie lub dla nas jako grupy najbardziej bezpośredni jest dostęp do
sacrum. Nie musi on być jednak dla wszystkich ludzi taki sam.
Stąd staje się jasne, że prawda religijna nie jest posiadaniem, które można
opisać przy pomocy formuł i zdań, lecz procesem i celem wspólnego poszukiwania.
Prawda w znaczeniu religijnym tkwi w rzeczywistości boskiej i żadna ingerencja
w nią ze strony człowieka nie może być uważana za absolutną. Doświadczenie
religijne jest dla każdego człowieka czymś absolutnym, ale jego wyraz jest zawsze
względny. Dlatego każda religia musi się wystrzegać, aby nie być totalitarną. Na
takiej podstawie można zachować tolerancję wobec innego sposobu wyrażania
takiego doświadczenia. Sprawie tolerancji pomogłoby wiele, gdyby zwolennicy
religii uważali się w mniejszym stopniu za posiadaczy, a w większym za
poszukujących prawdy. Wielu zna scenę z Biblii z męki Pańskiej, gdy Jezusa
przesłuchuje namiestnik Rzymu Piłat. W pewnym momencie pyta on: Czym jest
prawda? Odpowiedzią Jezusa jest milczenie. Czy to milczenie Jezusa, odmowa
jasnej odpowiedzi na pytanie Piłata, nie jest odpowiednią reakcją człowieka
religijnego w stosunku do władców tego świata, którzy pytają o jednoznaczne
fakty? Człowiek religijny musi dokładnie zrozumieć, że prawda ostateczna
wszystkich religii znajduje się tylko w rzeczywistości boskiej. Prawd przedostatecznych jest jednak więcej i powinniśmy pozwolić im istnieć w spokoju obok siebie.

2. Tolerancja a tak zwany fundamentalizm
a) „Twarde” i „miękkie” aspekty występujące w religiach
Wielu ludzi jest zdania, że istnieją religie tolerancyjne i nietolerancyjne.
Pomijając to, że każdy uważa tendencyjnie swoją religię za tolerancyjną, pogląd
taki obala historia przeszła i współczesna. Buddyzm jest słusznie uważany za
religię szczególnie tolerancyjną. Nie przeszkadza to jednak, że w krajach
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buddyjskich może również dojść w określonej konstelacji politycznej do
nietolerancji względem innych grup etniczno-religijnych. Przykładem tego jest
Sri Lanka. Z kolei określany często jako szczególnie nietolerancyjny islam
w wielu krajach szybko zastąpił komunizm w pełnieniu roli wizerunku wroga.
Tak samo jak dzieje chrześcijaństwa, które uchodzi zasadniczo za religię w pełni
tolerancyjną, dzieje islamu zawierają ciemne okresy nietolerancji jak i okresy
rozkwitu tolerancji, nieznanej w tym samym czasie w innych religiach. Ponad 800
lat żyli razem pod panowaniem islamskim w Andaluzji w przykładnej harmonii
Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie, czego wynikiem była złota era dla kultury
i nauki tego kraju.
Żadna religia nie jest więc sama w sobie z gruntu tolerancyjna lub
nietolerancyjna. Religie nie są ustalonymi raz i na zawsze strukturami. Są
żywymi strumieniami, które mogą zmieniać swój bieg i tworzyć różnorodny
wizerunek. Występują w nich różne prądy. Bliskie rzeczywistości zdają się być
poglądy norweskiego badacza problematyki pokoju Johanna Galtunga, który
poświęcił dużo uwagi zjawisku tolerancji i nietolerancji w religiach. Zaobser
wował on w każdej religii tak zwane „twarde” i „miękkie” elementy. Te ostatnie
nazywa on religią prawdziwą, natomiast elementy twarde określa jako religię
spaczoną4.
Według Galtunga twardymi stronami danej religii są takie nauki, postawy
i struktury organizacyjne, które sprzyjają odrzucaniu i wyłączaniu innych.
Mechanizmy wyłączające są według nieco ściśle powiązane z wyobrażeniem
Boga w danej religii. Istnieją, mówiąc niego schematycznie, dwa podstawowe
sposoby myślenia o Bogu lub boskości w stosunku do człowieka i świata:
pierwszy jako o Bogu poza światem, całkowicie od niego innym - Ojcze nasz,
który jesteś w niebie. Jest to więc bardzo transcedentny obraz Boga. Drugi sposób
to myślenie o występowaniu boskości w każdym człowieku, nazywane wyob
rażeniem immanentnym. W wyobrażeniu czysto transcedentnym może wystąpić
tendencja, jak twierdzi Galtung, że określone grupy ludzi będą uważane za
bliższe Bogu niż inne. Konsekwencje takiego myślenia mogą być o wiele gorsze,
jeżeli równocześnie, w myśl zasady dualistycznej, zostaje przyjęta przeciwstawna
Bogu zasada zła - szatan, do którego należą wszyscy, którzy nie są bliscy Bogu.
W koncepcji tej kryje się więc niebezpieczeństwo stosowania mechanizmów
wyłączania.
Inaczej rzecz wygląda w przypadku pojmowania Boga w sposób bardziej
immanentny. Skoro Bóg jest w każdym człowieku, to odrzucanie innych byłoby
działaniem skierowanym bezpośrednio przeciw samemu Bogu. W immanentnym
ujęciu Boga występują więc raczej mechanizmy otwartości i włączania innych,
ponieważ Bóg jest tak samo w nich jak i we mnie.
Istnieją jednak określone typy religii, które reprezentują tendencyjnie pierw
szy albo drugi obraz Boga. Ważnym krokiem wyłaniającym się z rozważań
Galtunga jest nie pozostawanie przy tej schematycznej klasyfikacji, ale
uświadomienie sobie, że w każdej religii występują „twarde” i „miękkie”
tendencje i elementy. D la Żydów, chrześcijan, muzułmanów i sikhów centralne
znaczenie m a przekonanie, że Bóg jest Bogiem wszechświata, wszystkich ludzi
i narodów. We wszystkich tych tak zwanych religiach prorockich wierzy się
również w immanencję Boga. Cóż mogłoby bowiem znaczyć w islamie, że Bóg
4
Nie publikowany wykład na uniwersytecie Princeton (USA) wygłoszony w 1986: Religions and
Peace. Some Reflections, ostatnio wykład wygłoszony n a VI Światowej Konferencji Religie dla
Pokoju w Riva del Garda/W łochy (7.11.1994), Religions H ard and Soft: How to Strenghten the Softer
Aspects (tekst nie publikowany).
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jest nam bliższy niż nasza własna tętnica? We wszystkich religiach występują
poza tym prądy mistyczne, które głoszą, iż to co boskie jest najgłębszą
rzeczywistością w samym człowieku i są w związku z tym przekonane o głębokiej
jedności wszystkich ludzi.
Z drugiej jednak strony również w tak zwanych religiach mistycznych, jak
buddyzm i hinduizm, można odnaleźć elementy stwardnienia, np. wtedy, gdy
własna religia jest utożsamiana z określonym narodem jako systemem wymie
rzonym przeciw innemu narodowi. Tak postępują z buddyzmem np. wojowniczo
usposobione kręgi Syngalezów występujące przeciw Tamilom, wyznającym
najczęściej hinduizm, a z pewnością te same tendencje występują i u T amüow.
b) Wiara oparta na autorytecie, dogmatyzm i fundamentalizm
Twarde i miękkie aspekty, wyłączanie i przyjmowanie innych, występują nie
tylko w nauczaniu poszczególnych religii, ale mogą również wpływać na sposób
wyznawania wiary przez pojedynczego człowieka. Sposób „twardy” może
polegać na budowaniu wiary w przeważającej mierze w oparciu o autorytet
zewnętrzny, a więc na dogmatycznie formułowanym nauczaniu i wypowiedziach
przywódców. U podłoża takiej wiary leży pojmowanie religii jako ustalonej już
prawdy, jako modelu statycznego. Autorytet, czy są to święte teksty, określone
tradycje interpretacji, czy wypowiedzi przywódców religijnych, jest wówczas
bezpośrednim wyrazem jakiejś ostatecznej prawdy. Inni ludzie wykorzystują
natomiast nauczanie religii do stawiania pytań, włączając do tego w większym
stopniu własne sumienie i rozum, i dochodzą do bardziej liberalnego sposobu
wiary. Rozumieją oni religię jako drogę do prawdy, jako poszukiwanie, a nie
jako osiągnięty cel. Badania z zakresu psychologii społecznej, zwłaszcza te
prowadzone w Kanadzie i USA, wykazały, że ludzie określający się jako
ortodoksyjni w sensie wiary opartej silnie na zewnętrznych autorytetach, mają
większą skłonność do rozwiązywania konfliktów przy użyciu przemocy niż ci,
którzy uważają siebie raczej za liberalnie wierzących. Wierzący, którzy opierają
swoją wiarę na autorytecie, zaliczają się częściej do zwolenników kary śmierci
i militaryzmu. Natomiast liberałowie odrzucają ciężkie kary i opowiadają się na
postępowaniem tolerancyjnym, bez stosowania przemocy5. Wyniki te powinny
również wywrzeć jakiś wpływ na religie i ich pedagogikę. Przyczyniają się one jak
kamyczek mozaiki do wyjaśnienia tego, dlaczego ludzie religijni mogą
w określonych warunkach stawać się nietolerancyjni i fanatyczni. Dogmatyzm
i wiara w autorytety, bez względu na to, w jakiej występują one religii czy
światopoglądzie areligijnym, stanowią niebezpieczną przesłankę dla zaistnienia
gotowości do wyłączania innych, aż do ich fizycznej eliminacji.
Prowadzi to nas do korzeni tak zwanego fundamentalizmu, hasła bardzo
obecnie popularnego. Zwykle unikam tego terminu jako synonimu nietolerancji
0 motywach religijnych. Przypominanie fundamentów religii może w zupełności
sprzyjać tolerancji i pokojowi. Pokazuje to przykład mennonitów i kwakrów,
którzy uważają niestosowanie przemocy za fundament Ewangelii i w swoim
fundamentalizmie stali się wzorcową siłą spektrum religijnego występującą na
rzecz pokoju.
Fundamentalizm nie jest więc określoną treścią religijną, ale rodzajem
1sposobem wiary. Nie możemy zajmować się tutaj bliżej społecznymi i politycz
nymi przyczynami odradzania się obecnie we wszystkich religiach prądów
5
Wyniki te zaczerpnięto z: Richard Friedli, Frieden wagen. Ein Beitrag der Religionen zur
Gewaltanalyse und Friedensarbeit, Fribourg, Universitätsverlag 1981, s. 179 nn.
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fundamentalistycznych. Odsyłam Państwa w tym kontekście do wspaniałego
studium socjologa Gillesa Kepela „La revanche de Dieu” , po polsku „Zemsta
Boga”67.Dla naszych rozważań istotne jest tylko to, że słowo „fundamentalistyczny” oznacza sposób obcowania z określonym obrazem świata. Może to być
również obraz świata areligijny, wyrosły z nauczania świeckiego. Istnieją także
fundamentaliści marksistowscy i fundamentaliści gospodarki rynkowej, można
ich również znaleźć w szkołach psychoanalitycznych, a nawet w grupach
pokojowych i ruchu ekologicznym. Fundamentaliści uważają swój obraz świata
za jedynie słuszny i dążą do jego przeforsowania kosztem innego widzenia świata
i przy użyciu wszelkich środków, w tym również politycznych. Fundamentalistą
może stać się człowiek poszukujący własnego bezpieczeństwa, jeżeli nie umie dać
sobie rady z pluralizmem światopoglądów i sposobów życia. Jest rzeczą
oczywistą, że fundamentalistyczne pojmowanie własnej religii wyłącza innych
i nie może stanowić wkładu religii w dzieło tworzenia tolerancji.
Rozpatrując te powiązania między myśleniem opierającym się na autorytecie,
nietolerangą, gotowością do stosowania przemocy i religią, trudno się nie
zastanowić nad stwierdzeniem francuskiego dziennikarza Jeana Francoisa
Kahna, który pisze: Największym wrogiem religii nie jest ani sceptycyzm, ani
ateizm, ani herezja, ani schizma: największym wrogiem religii jest dogmat1.
Pozwólcie Państwo, że sformułuję kilka końcowych wniosków wynikających
z tego, co zostało powiedziane na temat tolerancji w odniesieniu do prawdy oraz
„twardych” i „miękkich” aspektów występujących w religiach.

3. Drogi do tolerancji
Pisma święte, doktryny i ryty religijne, w różnych okresach historycznych były
różnie interpretowane. Nie jest więc przypadkiem, że w latach osiemdziesiątych,
kiedy w wielu krajach ruchy pokojowe występowały na rzecz rozbrojenia,
w centrum dyskusji zaangażowanych chrześcijan znalazło się kazanie na górze
Jezusa i wypływające z niego przesłanie o niestosowaniu przemocy i indywidual
nym rozbrojeniu. Wspólne zadanie religii w naszych pluralistycznych czasach
powinno polegać na eksponowaniu w kazaniach i katechezie tych elementów
pism, doktryny i obrzędowości, które propagują otwartość i szacunek dla
drugiego człowieka i jego poglądów, i, pokonując istniejące granice, akcentują
wspólną odpowiedzialność wszystkich ludzi za świat. Każda religia zawiera
wzorce wolności sumienia i tolerancji. Takim przykładom należy poświęcać
więcej uwagi niż tym, które odznaczają się często upartym izolowaniem się od
inaczej myślących. Duża odpowiedzialność za taki stan rzeczy spoczywa na
wychowaniu religijnym i na odpowiedzialnych za nie instytuqach.
Ważnym zadaniem byłoby również zharmonizowanie tolerancji na zewnątrz
z tolerancją do wewnątrz. Wiele wspólnot religijnych nadal podchodzi w sposób
anachroniczny do pluralizmu i odmienności poglądów wewnątrz własnej grupy.
Jak można rozwijać tolerancję w społeczeństwie pluralistycznym, jeżeli we
własnej grupie różnorodność zdań i dyskusja traktowane są jak zagrożenie dla
jedności, którą w dodatku myli się niejednokrotnie z ujednolicaniem? Potrzebna
6 Gilles Kepel, La revanche de Dieu, Paris, Seuil 1991; wyd. niem. Die Rache Gottes, München,
Piper 1991. Por. również: Christian J. Jäggi/David J. Krieger, Fundamentalismus - ein Phänomen der
Gegenwart, Zürich/Wiesbaden. Orell Füssli 1991.
7 Jean-Francois Kahn, Les religions sont-elles dangereuses? w: „L ’Evenement de Jeudi” , n r 232,
13-19.4.1989, s. 35, Paris.
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jest prawdziwa konwersja, całkowite nawrócenie religii z posiadaczy prawdy na
poszukujących prawdy.
Wspólnoty religijne muszą często przejść jeszcze szkołę pluralizmu, aby stać
się tolerancyjne. Taką szkołą jest świeckie państwo pluralistyczne, w którym
żadna grupa wyznaniowa nie dominuje w polityce i w którym prawa wszystkich
wspólnot religijnych są w takim samym stopniu respektowane. Religie mogą,
wspólnie, we wzajemnym dialogu i dialogu z ludźmi o światopoglądzie
areligijnym, wnosić do ogólnospołecznej dyskusji wartości etyczne, mając przy
tym jednak świadomość, że nie tylko one mają monopol na dobro społeczeństwa.
Deklaracja końcowa VI Światowej Konferencji Religii dla Pokoju w Riva del
Garda (Włochy, 1994) stwierdza: W relacji religia-państwo wspiera się po
myślność mniejszości, tak samo ja k pomyślność całego państwa tam, gdzie państwo
reprezentuje ponadreligijny etos pluralizmu8.
Właśnie na tej płaszczyźnie ukazuje się prawda religii, ich bliskość wobec
boskiej rzeczywistości, o której mają dawać świadectwo. Powiedzieliśmy przed
tem, że prawda w religii nie oznacza prawdziwości formułowanych zdań oraz że
przy takiej postawie następuje pomieszanie płaszczyzn. Prawda danej religii
ukazuje się w większym stopniu wówczas, gdy jej duchowość i etyka wspierają
ludzkość, godność i wolność poszczególnych ludzi i przyczyniają się do
budowania sprawiedliwego i pokojowego współżycia i integracji ze środowis
kiem naturalnym. Zdolność tę posiadają wszystkie religie, jak stwierdza to
dobitnie w swojej książce „Projekt światowy etosu” teolog Hans Küng,
wymieniając wspólne dla wszystkich religii zasady etyczne910.
Tak jak Wolter upatrywał granicę dla tolerancji i usprawiedliwienie nietole
rancji wyłącznie w przypadku aktów przemocy i czynów kryminalnych, tak
i religie mają prawo być nietolerancyjne tylko w stosunku do różnych form
ataków na ludzkość. Ludzkość jest niepodzielna, należy mi się od niej jako
jednostce tyle samo, ile innym, z którymi dzielę wspólne człowieczeństwo. Religie
powinny być rzecznikami tego rodzaju ludzkiej solidarności. Zbyt często
wspólnoty religijne domagały się w przeszłości tolerangi głównie dla samych
siebie, troszcząc się o własny status, powodzenie i trwanie. Czyż te wszystkie
potworności na M ajdanku i w innych podobnych miejscach nie wydarzyły się
właśnie dlatego, że wspólnotom religijnym i ich członkom zabrakło w tym
decydującym momencie tej podstawowej ludzkiej solidarności z ludźmi innych
grup, i że nie uważały się one za rzeczników ludzkości, ale troszczyły się przede
wszystkim o własną wspólnotę? Herbert Marcuse słusznie nazwał tolerancję,
która jest pobłażliwa na ucisk i zamyka oczy na krzywdę, tolerancją represyjną.
Cytowana już deklaraga końcowa z Riva del Garda wyraża równocześnie
samokrytykę i nadzieję, gdy stwierdza: Religie i przywódcy religijni często
zawodzą w obronie praw człowieka. Człowiek religijny nie może być neutralny
w obliczu niesprawiedliwości. Przed niesprawiedliwością należy się bronić bez
stosowania przemocy i ucisku. Ludzie o przekonaniach religijnych muszą szukać
i znajdować konstruktywne możliwości budowy nowego świata pokoju i sprawied
liwości'0.

8 Deklaracja końcowa z Rivy w: „W CRP-Informationen” , nr 39/grudzień 1994,Genf/Stuttgart
(WCRP), s. 22/24.
9 Hans Küng, Projekt Weltethos, M ünchen 1990; Hans Küng/Karl-Josef Kuschel, Erklärung
zum Weltethos. Die Deklaration des Parlamentes der Weltreligionen, M ünchen 1993.
10 Por. przypis 8.
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4. Po drugiej stronie tolerancji: empatia jako forma życia
W ten sposób zrobiliśmy krok naprzód. Tego rodzaju postawa solidarności
wymaga czegoś więcej niż zwykłej tolerancji, która drugiemu człowiekowi daje
zaledwie wolną rękę, ale nie zobowiązuje, aby nim się interesować lub stawać po
jego stronie. Należy więc postulować akceptowanie drugiego człowieka właśnie
w jego inności, prowadzące aż do zdolności wczuwania się w jego poglądy
i sposób życia, a nawet okazywania gotowości do nauczenia się od niego czegoś,
co może zmienić nasze własne życie. Tolerancja realizuje się w sympatii, może
nawet w empatii. „Znosić” innych w sensie tolerować zamienia się w „znosić
razem” w sensie dzielić doświadczenia. M artin Buber przetłumaczył w swoim
przekładzie Biblii na język niemiecki kochaj bliźniego swego - nie ja k siebie
samego, lecz ponieważ on jest taki ja k ty. Tylko wówczas, kiedy będzie bardziej
zrozumiałe, że drugi człowiek jest „taki jak ja ” , gdy empatia i solidarność we
wspólnym byciu człowiekiem, poza wszelkimi koniecznymi tożsamościami
częściowymi, będą się coraz bardziej stawały formą życia, to będą istniały szanse,
że Majdanek nigdy się już nie powtórzy.
Tłumaczył Tomasz Kranz
Wykład wygłoszony w Państwowym Muzeum na Majdanku w dniu 29 maja
1995 roku.
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Przedmowa
Podczas Trzeciego Zgromadzenia Ogólnego Kościołów - sygnatariuszy
Konkordii Leuenberskiej (Strasburg, 18-24 III 1987) ustalono, że przedmiotem
dalszych rozmów doktrynalnych będzie temat eklezjologiczny: „Znamiona
Kościoła jako wspólnoty powołanej i wysłanej przez Jezusa Chrystusa - reformacyjny wkład do dialogu ekumenicznego na temat jedności Kościoła” .
Zgromadzenie Ogólne zaleciło, aby przy realizacji tego przedsięwzięcia
kierować się następującymi punktami widzenia i kryteriami:
- nie ma to być opracowanie o charakterze czysto historycznym, lecz
uwzględniające problemy współczesne ( wyzwania o charakterze etyczno-misyjnym, z którymi stykają się chrześcijanie; kontekstualność; podkreślanie z jednej
stronyfaktu utraty wpływów, z drugiej zaś tradycji narodowo-kościelnej - por. tezy
z Tampere kopenhaskiej grupy regionalnej; „Urząd kościelny dzisiaj”, teza 6;
„Otwartość ekumeniczna”, cz. 1, rezultat pracy grupy berlińskiej, Driibeck 1986),
- relacja wzajemna między urzędem (kapłaństwem) wszystkich wierzących
a urzędem ordynowanym,
- jedność w zborze i między Kościołami a różnorodność darów w zborze
i w Kościołach,
- Kościół jako instytucja pod przewodnictwem Ducha Świętego,
- Kościół jako sakrament i Kościół jako „wielka grzesznica” (Marcin Luter)
-możliwośćpogodzenia ze sobą katolickiego i reformacyjnego rozumienia Kościoła,
- stosunek chrześcijaństwa do narodu żydowskiego w ramach reformacyjnej
eklezjologii i w perspektywie naszej tożsamości jako Kościoła.
Poza tym miano zbadać możliwość powiązania ze sobą tematu „Pismo Święte
a Tradycja” (jako refleksji o charakterze fundamentalno-teologicznym) ze
wspomnianą problematyką eklezjologiczną (Konkordie und Ökumene. Die
Leuenberger Kirchengemeinschaft in der gegenwärtigen ökumenischen Situa
tion. Texte der Konferenz von Straßburg, hg. von Andre Birmele, Frankfurt am
Main 1988, 149nn.).
Ponadto komitet wykonawczy, w oparciu o prace wstępne wykonane przez
instytuty ekumeniczne w Bensheim, Bernie i Strasburgu, kazał sporządzić
projekt dokumentu, który przedłożono Kościołom - sygnatariuszom Konkordii
Leuenberskiej z prośbą o zajęcie stanowiska. Nadeszły odpowiedzi z 17
Kościołów. Na ich podstawie komitet wykonawczy na posiedzeniu w Strasburgu
w styczniu 1989 r. opracował wytyczne dla pracy grupy projektowej. Jedno
cześnie postanowiono, że na razie nie będzie prowadzona praca nad proponowa
nym przez Zgromadzenie Ogólne tematem: „Pismo Święte a Tradycja” .
Wytyczne brzmiały:
1. Z rozumienia Kościoła musi wynikać, że jest ono konsekwencją i za
stosowaniem reformacyjnej nauki o usprawiedliwieniu (priorytet Słowa Bożego,
kapłaństwo wszystkich wierzących, omylność Kościoła etc.).
2. Wpierwszym rzędzie trzeba wziąć pod uwagę dialog między reformowanymi,
luteranami, ewangelikami unijnymi i waldensami oraz ujawniające się w nim
zróżnicowane, a nawet kontrowersyjne poglądy o Kościele. Na drugim miejscu
winna ujawnić się ekumeniczna otwartość wobec innych Kościołów chrześcijańskich
oraz modelowy charakter Konkordii Leuenberskiej.
3. Deklarację trzeba dostosować do praktycznych zadań Kościołów na płaszczyźnie
lokalnej, winna więc ona uwzględniać współpracę konfesyjną i ekumeniczną oraz
kontekst otaczającego świata (ateistycznego, zeświecczonego, religijnego).
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W celu opracowania tego studium grupa projektowa odbyła posiedzenie
przygotowawcze (1989: Bergkirchen, Niemcy) i cztery konsultacje (1989:
Villigst, Niemcy; 1990: Driebergen, Holandia; 1991: Breklum, Niemcy; 1992:
Sandbjerg, Dania).
Komitet wykonawczy przyjął do wiadomości i przedyskutował tymczasowy
wynik pracy grupy projektowej na posiedzeniu w dniu 28 października 1992 r.
Postanowił, że po naniesieniu pewnych poprawek, uzupełnień i zmian redakcyj
nych dokument zostanie przesłany Kościołom - sygnatariuszom Konkordii
Leuenberskiej z prośbą o zajęcie stanowiska do 31 października 1993 r. Podczas
piątej konsultacji w Sigtuna (Szwecja, 2-5 grudnia 1993 r.) opracowany został
ostateczny tekst na podstawie 24 odpowiedzi pochodzących od osób indywidual
nych, Kościołów i związków kościelnych, reprezentujących ogółem ok. 40
Kościołów. Grupa projektowa, za pośrednictwem komitetu wykonawczego,
przedkłada ten tekst Zgromadzeniu Ogólnemu zbierającemu się w Wiedniu od
3 do 10 maja 1994 r.
Studium to jest pierwszą wspólną refleksją Kościołów wyrosłych z Reformacji
w Europie nad zagadnieniem Kościoła i jego misji. W obliczu wyzwań
współczesności i w ramach wspólnoty ekumenicznej studium to chce ukazać, na
czym polega egzystencja chrześcijańska i życie kościelne według ewangelickiego
rozumienia.

1. W prowadzenie
1.1 Wyzwania, wobec których stają Kościoły
Pod koniec XX wieku Kościoły chrześcijańskie zostają skonfrontowane
z wyzwaniami mającymi fundamentalne znaczenie. Dla ich samozrozumienia
szczególnie ważne są dwa wyzwania: Kościoły chrześcijańskie egzystują w kon
tekście społeczeństw, które w coraz większej mierze są multireligijnymi, multikulturowymi i - częściowo jawnie, częściowo ukrycie - zeświecczonymi społe
czeństwami. Mimo wielu osiągnięć w zbliżeniu ekumenicznym, nie przezwy
ciężono podziału Kościołów.
Dla Kościołów europejskich wyzwania te, wskutek przełomów historycz
no-społecznych, jakie miały miejsce w ostatnich latach, otrzymały dodatkowe
akcenty. Większość byłych krajów socjalistycznych przekształca się w państwa
oparte na zasadach demokratycznych oraz uczestniczy w szerzącym się w całej
Europie pluralizmie kulturowym, narodowym i religijnym. W innych państwach
przyszłość jest niepewna: rozbudzony na nowo nacjonalizm, lecz również
religijny fundamentalizm jawią się jako źródła niebezpiecznych napięć i kry
zysów. Pewne oznaki nadziei istnieją w państwach Unii Europejskiej dzięki
rozbudowie wspólnego rynku i budowie instytucji wspólnej odpowiedzialności.
Jednocześnie rosną troski i obawy związane z przemianami społecznymi
i ekologicznymi, nie dającymi się dokładnie oszacować.
Przemiany te wpłynęły też w sposób odczuwalny na sytuację ekumeniczną.
Kościoły w sytuacji, w jakiej się znajdują, stają przed podwójnym zadaniem:
wobec zmienionego, polityczno-społeczno-kulturowego kontekstu, w którym po
części Kościół spotyka się z ostentacyjnym brakiem zainteresowania, i wobec
trwania podziału Kościołów - winny one zamanifestować, czym jest Kościół, po
czym się go poznaje i jaki można oczekiwać od niego specyficzny wkład w życie
społeczne.
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1.2 Oczekiwania społeczne
Przynależność do Kościoła nie jest już oczywistą częścią składową życia
społecznego. Mimo wzrostu obojętności wobec życia kościelnego, Kościoły są
przedmiotem różnych oczekiwań. Część społeczeństwa oczekuje od nich, że będą
strzec tradycyjnej tożsamości i przeciwstawiać się pluralistycznym tendencjom
obecnym we współczesnym społeczeństwie. Mają więc one tworzyć przeciwwagę
wobec zjawisk multikulturowych i multireligijnych obecnych w dzisiejszym
świecie. Inni chcą widzieć w Kościołach motor przemian społecznych lub
rzecznika i pomocnika ludzi w potrzebach, udrękach i kryzysach życiowych.
Doświadczenia poczynione podczas przewrotów politycznych i społecznych
w krajach Europy Wschodniej pokazały, że Kościoły mogą oferować wolną
przestrzeń dla wypowiadania pragnienia wolności i dla tworzenia lepszych
warunków współżycia między ludźmi. Wielu oczekuje także od Kościołów
orientacji etycznej w podstawowych zagadnieniach życia.

1.3 Wspólne rozwiązywanie zadań
Rośnie świadomość, że Kościoły chrześcijańskie pod koniec XX stulecia
mogą rozwiązywać swoje zadania tylko wspólnie. Nie ulega wątpliwości, że
każdy Kościół ponosi odpowiedzialność za poznanie tej misji, jaką m a do
spełnienia w świetle wiążących go tradycji (wyznania wiary etc.).
W społeczeństwie multikulturowym nie można ponosić jednak odpowiedzial
ności w izolacji. Z tego wynika dla Kościołów konieczność kooperowania w mocy
tego samego źródła i tej samej misji w tym samym świecie. D o takiego dawania
wspólnego świadectwa i do takiej służby zobowiązały się Kościoły, które
podpisały Konkordię Leuenberską jako wyraz woli zawarcia wspólnoty
kościelnej (KL 35 i 36).

1.4 Punkt wyjścia: Konkordia Leuenberską
Konkordia Leuenberską deklaruje wspólnotę kościelną między Kościołami
luterańskimi, reformowanymi i unijnymi, jak również z pokrewnymi im
Kościołami przedreformacyjnymi waldensów i braci czeskich w Europie.
Urzeczywistnienie tej wspólnoty kościelnej we wspólnym świadectwie i wspólnej
służbie oznacza współpracę między Kościołami, których doktryna, historia
i pobożność przybierają bardzo różne formy. W niektórych krajach Europy
Kościoły wyrosłe z Reformacji są jeszcze Kościołami państwowymi, w innych
egzystują one niezależnie od państwa jako tzw. Kościoły ludowe (Volkskirchen)
lub w ludowo-kościelnych formach organizacyjnych, w jeszcze innych żyją one
jako Kościoły mniejszościowe obok dominujących pod względem liczby
członków innych Kościołów lub innych religii i światopoglądów. Wszystkie te
Kościoły zachowują swoją niezależność konfesyjną, lecz na podstawie zgody,
jaką osiągnęły w rozumieniu Ewangelii, przyzwalają sobie wzajemnie na
współuczestnictwo w Słowie i Sakramencie oraz starają się o możliwie pełne
współdziałanie w składaniu świadectwa i w służbie światu (KL 29).
Leuenberską wspólnota Kościołów stała się możliwa, gdyż teologia wy
wodząca się z Reformacji rozróżnia między fundamentem, kształtem i prze
znaczeniem Kościoła. Fundamentem Kościoła jest działanie Boga na rzecz
zbawienia ludzi w Jezusie Chrystusie. Podmiotem tego fundamentalnego
wydarzenia jest sam Bóg, Kościół jest zatem przedmiotem wiary. Ponieważ
Kościół jest wspólnotą wierzących, przeto jego kształt przyjmuje historycznie
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różne formy. Kościół (liczba pojedyncza) jako przedmiot wiary jest w sposób
ukryty obecny w Kościołach (liczba mnoga) ukształtowanych w zróżnicowany
sposób. Przeznaczeniem Kościoła jest jego misja głoszenia słowem i czynem całej
ludzkości Ewangelii o nadejściu Królestwa Bożego. Dla jedności Kościoła
w różnorodności jego form wystarcza, gdy zgodnie w czystym ujęciu Ewangelia
jest zwiastowana, a sakramenty bywają udzielane zgodnie ze Słowem Bożym
(Konfesja Augsburska, art. 7).
To wspólne rozumienie Ewangelii opisuje KL. Konkordia rozumie Ewangelię
jako poselstwo o Jezusie Chrystusie, zbawieniu świata, wypełnieniu obietnicy danej
ludowi Starego Przymierza (KL 7). „Właściwe rozumienie” Dobrej Nowiny
znajduje Konkordia w reformatorskiej nauce o usprawiedliwieniu (KL 8).
Nauka ta pojmuje poselstwo Chrystusa (KL 9) jako Słowo, w którym Bóg przez
Ducha Świętego wzywa wszystkich ludzi do skruchy i wiary (KL 10), zapewnia
wszystkim wierzącym sprawiedliwość w Chrystusie, czyniąc ich przez to wolnymi
do pełnienia odpowiedzialnej służby w świecie (KL 11). W ten sposób dochodzi do
głosu nie tylko fundament wiary jednostek, lecz zostaje też powiedziane, z czego
Kościół żyje: z Ewangelii jako mocy Bożej (Rz 1,16). Jednocześnie rozstrzyga się
także to, jak i dla kogo chrześcijanie i Kościoły egzystują w świecie.

1.5 Zarys dokumentu
Opisując rozumienie Kościoła dokument bierze za punkt wyjścia reformacyjną naukę o usprawiedliwieniu i rozwija ją w trzech etapach:
- Istota Kościoła jako wspólnoty świętych, mającej podstawę w głoszonym
w świecie Słowie Bożym oraz wysłanej do świata w celu dawania świadectwa
i sprawowania służby (rozdział I).
- Wyzwania, które tę wspólnotę, żyjącą we współczesnym społeczeństwie,
skłaniają do dawania świadectwa i sprawowania służby (rozdział II).
- Rozumienie jedności Kościoła zawarte w reformacyjnym pojmowaniu
Kościoła i jego konsekwencje dla zjednoczenia Kościołów (rozdział III).

ROZDZIAŁ I

IST O T A K O ŚC IO Ł A JA K O W SP Ó L N O T Y ŚW IĘTY C H
Albowiem (Bogu dzięki) już chłopiec siedmioletni wie dzisiaj, co to jest Kościół,
mianowicie, że są nim wierzący, czyli święci, owieczki słuchające głosu swojego
pasterza (Marcin Luter, Artykuły Szmalkaldzkie 111,12).
Jak rozumiesz słowa: „wierzę w święty Kościół powszechny ”? Słowami tymi
wyrażam wiarę w to, że Syn Boży od początku aż do końca świata wybiera spośród
całej ludzkości swój Kościół i przeznacza go do wiecznego życia; Duchem swoim
i Słowem gromadzi go, chroni i utrzymuje w jedności prawdziwej wiary. Wierzę
również, że i ja jestem tego Kościoła żywym członkiem i pozostanę nim na zawsze
(Katechizm Heidelberski, pytanie 54).
Podstawowa wypowiedź Apostolskiego Wyznania Wiary, że Kościół jest
wspólnotą świętych, włączona została do tekstów wyznaniowych Reformacji,
tekstów, którym przyznano wysoką rangę. N a początku wszystkich przemyśleń
na temat Kościoła znajduje się więc przeświadczenie: Kościół - to my,
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chrześcijanie, jako ludzie grzeszni i śmiertelni złączeni przez Boga we wspólnocie
świętych; Kościół jest więc wspólnotą grzeszników, ułaskawionych
i uświęconych przez Boga, wspólnotą przeżywaną konkretnie w zborach
i Kościołach. Z innymi wyznaniami chrześcijańskimi Kościoły wyrosłe z Refor
macji dzielą przekonanie, że wspólnota ta ma swój fundament i swoje prze
znaczenie nie w sobie samej; dlatego jej kształt nie jest dowolny, nie może też
sama sobie wyznaczać historycznych zadań. Działanie Boga dostarcza kryterium
dla kształtu Kościoła i definiuje jego przeznaczenie, z którego wynika potem
misja chrześcijan.

1. Źródło i fundament K ościoła - z czego żyje K ościół
1.1 Usprawiedliwiające działanie trójjedynego Boga
Usprawiedliwiające działanie trójjedynego Boga jest treścią Ewangelii.
W sposób miarodajny zwiastuje je Pismo Święte, uznając Jezusa Chrystusa
- za Tego, w którym Bóg stał się człowiekiem i przez którego związał się
z człowiekiem;
- za Tego, który, ukrzyżowany i zmartwychwstały, wziął na siebie sąd Boży
i tv ten sposób objawił miłość Boga do grzeszników; oraz
- za Tego, który przybywa jako Sędzia i Zbawiciel, ażeby prowadzić świat aż
do samego końca (K L 9).
Kościół opiera się na Słowie trójjedynego Boga. Jest on tworem Słowa, przez
które Bóg wiąże ze sobą wyobcowanego i zbuntowanego człowieka, usprawied
liwiając i uświęcając go w Chrystusie, odnawiając go w Duchu Świętym
i powołując go w szeregi swego ludu.
Tak staje się Kościół wybranym w Chrystusie ludem Bożym, który Duch
Święty gromadzi i wzmacnia na drodze wiodącej do spełnienia w Królestwie
Bożym. W tym wszechobejmującym działaniu Boga Kościół m a swoje źródło
i trwały fundament.

1.2 Żywe świadectwo Ewangelii jako instrument Ducha Świętego
D obra Nowina, o której tu mowa, zwraca się do wszystkich ludzi, gdyż Jezus
Chrystus umarł na krzyżu za wszystkich. Każdy człowiek jest stworzeniem Boga
i przeznaczony do wspólnoty z Nim. W zwiastowanym Śłowie i sakramentach
udzielanych zgodnie z Ewangelią (Konfesja Augsburska, art. 7) spotyka nas
usprawiedliwiające działanie Boga. Przez Ducha Świętego, który stwarza żywe
świadectwo o usprawiedliwieniu Bożym i wykorzystuje je jako swój instrument,
zostaje wpisane nam w serce zwiastowane Słowo. Ktokolwiek zaufa Ewangelii,
jest w oczach Boga usprawiedliwiony ze względu na Jezusa Chrystusa i wolny od
oskarżeń Zakonu (KL 10). Jako zapowiedź łaski Bożej Ewangelia bierze
w posiadanie całe nasze życie i umożliwia mu praktykowanie posłuszeństwa
wobec woli, jaką trójjedyny Bóg okazuje swojemu stworzeniu. Każdego dnia,
doświadczając skruchy i przemiany, wraz z całą wspólnotą wielbimy Boga
i służymy innym, zachowując pewność, że Bóg ustanowi pełnię swojego Królestwa.
W ten sposób Bóg stwarza nowe życie i pośród tego świata sieje ziarno nowej
ludzkości (KL 10). Przez takie tworzenie Kościół staje się „wspólnotą świętych” .
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1.3 Wspólnota powstająca w wyniku dawania
żywego świadectwa o Ewangelii
Ludzie łączą się we wspólnotę przyjmując usprawiedliwiającą łaskę Boga
w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. Duch Boży nie rozdziela, lecz
jednoczy. Jako moc wywodząca się ze społeczności Ojca i Syna jest On
inspiratorem wspólnoty (por. 2 K or 13,13 z: Rz 15,13 i 2 Tm 1,7), w której ludzie
kierując się Słpwem biblijnym, świadczą o Ewangelii i przyjmują sakramenty. Tą
drogą Duch Święty gromadzi i buduje Kościół jako wspólnotę wierzących.
W zwiastowaniu, Chrzcie i Wieczerzy Pańskiej Jezus Chrystus jest obecny przez
Ducha Świętego. W taki sposób usprawiedliwienie w Chrystusie staje się udziałem
ludzi, w taki sposób Pan gromadzi swój lud (KL 13); w Chrzcie Jezus Chrystus
nieodwołalnie przyjmuje do swojej społeczności zbawionych człowieka, ofiarę
grzechu i śmierci i w mocy Ducha Świętego powołuje go do swojej wspólnoty (KL
14); w Wieczerzy Pańskiej pozwala nam doświadczyć na nowo, że jesteśmy
członkamijego ciała (KL 15). Społeczność w zbawczych darach jest społecznością
świętych (communio sanctorum; por. Katechizm Heidelberski, pytanie 55; Duży
Katechizm M. Lutra, 3 artykuł).
Działając wobec nas w ten sposób, Jezus Chrystus pozwala nam poznać swoje
zamiary i wpłynąć na nasze postępowanie. Doświadczenie czynione dzięki
Chrystusowi staje się zawsze zarazem doświadczeniem wolności i odpowiedzial
ności inspirowanej wiarą.

1.4
Fundament Kościoła
jako źródło wolności chrześcijańskiej
Usprawiedliwiające działanie Boga nie wyklucza samodzielnego i swobod
nego działania ludzi; przeciwnie, uzasadnia i kwalifikuje je, domaga się go
i stwarza mu możliwości. Ludzie dowiadują się, jakie czyny znajdują się
wyłącznie w gestii Boga, dzięki czemu zyskują wolność czynienia tego, czego się
od nich wymaga. Uzyskują w ten sposób podstawę do kształtowania wspólnoty
wierzących, jej struktur i urzędów w wolności wiary, do tolerowania różnic
oraz godzenia się na historyczne przemiany w Kościele i społeczeństwie.
Jednocześnie jednak dowiadują się, jakich granic nie wolno im przekraczać.
Kierując się wolnością wiary, chrześcijanie i Kościoły mogą i powinny
świadczyć o Ewangelii Jezusa Chrystusa we wszystkich swoich sytuacjach
życiowych. Zmiany następujące w środowisku życiowym, zmiany w dziedzinie
form i struktur organizacyjnych Kościołów nie muszą prowadzić do utraty
tożsamości; przeciwnie, zmiany te stwarzają szanse w zakresie nowych
doświadczeń duchowych, ale pod warunkiem, że Kościoły będą opierać
konsekwentnie swoje życie na fundamencie. Odwaga w przeprowadzaniu
zmiany, odwaga towarzysząca przemianie życia i nadawaniu nowego kształtu
stosunkom między Kościołem a społeczeństwem oraz gotowość znoszenia
przemian - są to wszystko znaki życia, które Kościoły czerpią z Ewangelii.
Ewangelia zawiera obietnicę, że Kościół zostanie zachowany (M t 16,18; 28,20).
Dzięki ufności pokładanej w tej obietnicy m ożna przetrwać wszystkie kryzysy
i z nimi się uporać. Jest więc rzeczą konieczną, aby Kościoły we wszystkich
podejmowanych działaniach kierowały się zwiastowaniem Ewangelii w Słowie
i Sakramencie.
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2. K ształt K ościoła - jak żyje Kościół
2.1 Kościół jako ciało Chrystusa
W kontekście historycznych dokonań Kościół jawi się jako ciało Chrystusa:
Wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami (1 K or 12,27). Obraz
biblijny ciała wyraża, jak Kościół żyje i na kim opiera swoje istnienie. Kościół jest
wspólnotą członków, których jedność opiera się na jedności z Chrystusem (1 K or
12,12n.). Wspólnota członków żyje z tego, że wszyscy w sposób równoupraw
niony, zgodnie z różnorodnością darów otrzymanych od Boga, służą budowie
zboru (1 K or 12,12-31; Rz 12, 4-8).
Mówiąc o Chrystusie jako Głowie ciała (Kol 1,18; Ef 4,15) chce się podkreślić,
że fundament jedności Kościoła nie tkwi w nim samym, lecz w Chrystusie jako
jego Panu obecnym i działającym w Duchu. Obraz ciała wyraża, że w jedności
Kościoła dochodzi do połączenia wszystkich jego darów i zadań. Dlatego
wszystkie kwestie związane z życiem kościelnym są oceniane i rozstrzygane od
czasów Nowego Testamentu według kryterium jedności w różnorodności (por.
1 K or 12-14).

2.2 Kościół jako przedmiot wiary a widzialna rzeczywistość Kościołów
Kościół jest tworem Słowa Bożego i jako taki nie może być utożsamiany
z jakimkolwiek Kościołem historycznym, ani też z ogółem Kościołów. Kościół
jest przedmiotem wiary. W tradycji reformacyjnej rozróżnia się dwa sposoby
mówienia o Kościele, widząc je jednak we wzajemnym związku. Kościół jest
z jednej strony przedmiotem wiary, z drugiej zaś wspólnotą widzialną, rzeczywis
tością społeczną, którą można doświadczyć w wielu formach historycznych. Obu
sposobów mówienia nie można rozumieć w tym sensie, jakoby Kościół widzialny
uchodził z góry za Kościół fałszywy. Misja Kościoła widzialnego polega raczej na
tym, aby w istniejącym kształcie poświadczył swoją pierwotną istotę.
Zgodnie z przekonaniem reformatorów zasadnicze znaczenie m a to, aby we
właściwy sposób umieć odróżnić i powiązać działanie Boga i działanie ludzi
w życiu Kościoła. Umiejętność rozróżniania między tym, czego możemy
oczekiwać i co możemy przyjąć w pełnym zaufaniu od Boga, a wynikającym
z tego zadaniem dawania świadectwa o łasce Boga w Jezusie Chrystusie, nadaje
orientację działaniu Kościoła.
Pewności wiary nie zyskuje się przez ludzkie działanie. Prowadzenie ludzi do
tej pewności pozostaje wyłącznie dziełem Boga, który posługuje się tutaj
działaniem Kościoła jako swoim instrumentem. W przekonaniu reformatorów,
działania Boga w sferze stworzenia, pojednania i spełnienia nie może przejąć lub
kontynuować zastępczo Kościół. Instytucjom lub tradycjom Kościoła niem ożna
przypisywać autorytetu Boga. Wyznając więc, że działanie Boga jest fundamen
tem i celem Kościoła, przypominamy, że także w Kościele istnieje granica, na
której ustaje wszelkie ludzkie działanie.
Działanie Kościoła nie może się skupiać na sobie. Jest ono świadectwem
o usprawiedliwiającym działaniu trójjedynego Boga. Działanie kościelne ponosi
odpowiedzialność za wiarygodne, odpowiednie i zachęcające przedstawianie
łaski Bożej jako zbawienia świata. Życie Kościoła jest wiarygodne wówczas, gdy
we wszystkich swoich aspektach zorientowane jest na Boga.
Działanie Kościoła, któremu działanie Boga daje podstawę i wyznacza
granicę, odbywa się w ufności, że Bóg, wiemy swojej obietnicy, prowadząc ludzi
do wspólnoty wiary, posługuje się ludzkim świadectwem o prawdzie Ewangelii.
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Miejsce i czas wykorzystania tego świadectwa pozostają suwerenną decyzją Boga
(Konfesja Augsburska, art. 5). W ten sposób działanie Kościoła zostaje włączone
do działania trójjedynego Boga.

2.3 Właściwości Kościoła jako przedmiotu wiary
Kościół jest społecznością wierzących założoną przez Ducha Świętego, opie
rającą się na Słowie i Sakramencie. Ze względu na źródło swego pochodzenia jest
on wyposażony we właściwości o charakterze „pierwotnym” lub odpowiadające
jego istocie, we właściwości, które znajdują odbicie w wyznaniach wiary Kościoła
pierwszych wieków. Kościół ten jawi się we wszystkich Kościołach jako jeden,
święty, katolicki (obejmujący wszystkich), apostolski Kościół.
r Jedność Kościoła jako wspólnoty świętych m a podstawę w jedności jego
źródła, tzn. w jedności trójjedynego Boga, który na mocy pojednania w Jezusie
Chrystusie przez Ducha Świętego prowadzi stworzenie do spełnienia. Według
reformacyjnego rozumienia, jedność ta nie jest ideałem wymagającym dopiero
urzeczywistnienia przez działanie chrześcijan i Kościołów, lecz jest wielkością,
jaką chrześcijanie i Kościoły otrzymały z góry jako dzieło Boga. Przed
Kościołami stoi więc zadanie dania widzialnego świadectwa o tym darze Boga
jako fundamencie żywej wspólnoty między Kościołami, które w wyniku
uwarunkowań historycznych różnią się od siebie zewnętrzną formą.
Kościół jest Kościołem świętym na mocy świętości swego źródła. Jego
świętość opiera się na tym, że Bóg w Jezusie Chrystusie pokonał moc grzechu,
uświęca ludzi w Duchu przez obietnicę przebaczenia, czyniąc z nich w ten sposób
społeczność świętych. Świętość nie jest celem, do którego dążą ludzie przez
realizowanie określonego sposobu życia w Kościele, lecz darem Boga dla
Kościoła jako społeczności usprawiedliwionych grzeszników. Jako społeczność
uświęconych przez Boga chrześcijanie i Kościół stoją wspólnie przed zadaniem
kształtowania swojego życia w posłuszeństwie wobec Bożego przykazania.
Społeczność ta m a stale okazję do wyznawania swojej winy, głoszenia, że jest
największą grzesznicą (M. Luter). Właśnie dlatego, że Kościół jest Kościołem
świętym, może on prosić o przebaczenie (por. WA 34/1, 276,8-13).
Kościół jest Kościołem katolickim (obejmującym wszystkich) na mocy swego
źródła. Ponieważ Kościół m a swoje źródło w Słowie Bożym jako zbawieniu
całego świata, nie podlega ograniczeniom ze strony naturalnych wspólnot
ludzkich, lecz jako wspólnota stworzona przez Boga stanowi wspólnotę, która
obejmuje wszystkich (wspólnotę katolicką). Życie Kościoła jest wspólnotą
z trójjedynym Bogiem. Chrześcijanie i Kościoły winny więc spowodować, aby
ten dar Boga stał się odczuwalny w ich życiu dzięki przekroczeniu granic
narodowych, rasowych, społecznych i kulturowych. Kościół w swojej katolickości jest obietnicą wspólnoty obejmującej wszystkich ludzi.
Kościół na mocy swego źródła jest również Kościołem apostolskim. Słowo
Boże, które tworzy Kościół, jest pierwotną, przez apostołów poświadczoną
Ewangelią, z którą mamy do czynienia w Piśmie Świętym Starego i Nowego
Testamentu. Jeżeli Kościół opiera się na tym fundamencie, to jest Kościołem
apostolskim. Sukcesja apostolska w reformacyjnym rozumieniu jest stałym
powrotem do apostolskiego świadectwa. Sukcesja ta zobowiązuje Kościół do
dawania autentycznego i misyjnie zabarwionego świadectwa o Ewangelii Jezusa
Chrystusa; musi się to dziać w wierności wobec apostolskiego poselstwa (por.
1 K or 15,1-3), któremu zawdzięcza ona swoje istnienie. Gdzie Duch Boży
sprawia, że apostolskie poselstwo staje się prawdą dla ludzi (por. J 16,13), tam

KOSCIOŁ JEZUSA CHRYSTUSA

85

urzeczywistnia się apostolskość Kościoła jako successio fidelium poprzez pokole
nia. Successio fidelium nie wyklucza successio ordinis (następstwo w przekazywa
niu urzędu duchownego), lecz je warunkuje. Według rozumienia reformacyjnego, apostolskość Kościoła nie zostaje zagwarantowana przez historyczną
kontynuację sukcesji w urzędzie biskupim Kościoła. Objawienie Boga w Chrys
tusie, na którym opiera się Kościół, nie jest depositum przekazanym na własność
urzędowi kościelnemu lub będącym w jego władaniu.

2.4 Znamiona prawdziwego Kościoła
Rozróżnienie między Kościołem jako przedmiotem wiary a Kościołem
widzialnym nie jest identyczne z rozróżnieniem między Kościołem prawdziwym
a Kościołem fałszywym. Również to rozróżnienie jest ważne, o czym świadczy
fakt, że teologia reformatorów stale do niego nawiązywała. Odnosi się ono do
Kościoła widzialnego. W rzeczywistości nie każdy kształt Kościoła jest wyrazem
prawdziwego, jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła. Kościół
w swoim konkretnym kształcie może stać się na wskroś fałszywym Kościołem,
gdy słowem i czynem dochodzi w nim do zafałszowania powierzonego mu
świadectwa. Zadaniem wspólnoty kościelnej jest stałe kontrolowanie jej kształtu
i takie jej reformowanie (ecclesia semper reformanda), że będzie ona odpowiadać
istotnym właściwościom otrzymanym na początku drogi.
2.4.1 Klasyczne znamiona Kościoła
Wspomnianego wyżej zadania nie może wykonać żaden Kościół w sposób
ostateczny i powszechnie obowiązujący. Zresztą żaden sąd ludzki nie jest
w stanie zadowalająco ocenić tego wykonania. Zatem może być rzeczą sporną,
gdzie istnieje konkretnie una sancta catholica et apostolica ecclesia. Dlatego
reformatorzy wyszczególnili „notae” (znamiona) lub - jak powiada Luter
- „oznaki” (znaki szczególne), które ułatwiają poznanie, czy konkretny, będący
przedmiotem doświadczenia Kościół można uznać za członka jednego, świętego,
katolickiego i apostolskiego Kościoła. Według reformacyjnego przekonania
tymi znamionami (znakami szczególnymi) są: czyste zwiastowanie Ewangelii
i udzielanie sakramentów zgodnie ze słowami ustanowienia. W ten sposób
reformatorzy oparli się na tych podstawowych cechach widzialnego życia
Kościoła, dzięki którym uobecnia się źródło Kościoła. Dzięki temu źródłu
Kościół jest prawdziwym Kościołem.
2.4.2 Dalsze znamiona
Poza wspomnianymi, klasycznymi znamionami, reformatorzy wymieniali
dalsze. Twierdzili, że również poprzez inne znamiona urzeczywistnia się łaska
Boża. Dla Lutra (por. „O soborach i Kościołach”) poza Słowem Bożym, Chrztem
i Wieczerzą Pańską, do znamion tych należą: władza kluczy (spowiedź i absolucja),
uporządkowany urząd kaznodziejski (biskupi, księża etc.), modlitwa, cierpienie
dla Ewangelii, również przestrzeganie drugiej tablicy Dekalogu. „Confessio
Bohemica” z 1575 r. mówi w podobny sposób o pięciu pewnych i nieomylnych
cechach prawdziwego Kościoła. Dwie klasyczne cechy Kościoła zostają uzu
pełnione przez dyscyplinę kościelną, krzyż, udrękę znoszoną ze względu na
prawdę, posłuszeństwo Ewangelii i Zakonowi Chrystusa, miłość braterską.
W tradyq'i reformowanej jako dodatkowe znamiona wymienia się dyscyplinę
kościelną i posłuszeństwo wobec wiary (por. Leidener Synopse XL, 45).
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Do empirycznych „znamion” zalicza się więc także życie chrześcijańskie,
służba Boża chrześcijan sprawowana w dniu powszednim świata.
Ostatnie z wymienionych znamion (związane z przestrzeganiem drugiej
tablicy przykazań) różnią się jednak od tych, które są związane ze Słowem
i Sakramentem pod dwoma ważnymi względami:
- Nie m ają one takiej jednoznaczności. Dobre uczynki chrześcijan, czynio
ne w dniu powszednim tego świata, nie pozwalają poznać, czy towarzyszy im
wiara, a jeśli tak, to w jaki sposób się to dzieje. Ponadto poszczególni
chrześcijanie reagują na te same wyzwania dnia codziennego za pomocą
różnych decyzji i uczynków. F ak t ten sygnalizuje nam już dalszą właściwość
tych znamion:
- Podlegają one odpowiedzialności wszystkich pojedynczych chrześcijan,
a więc ujawniają się w pierwszym rzędzie nie na organizmie Kościoła, lecz w życiu
jego członków.
Ze względu na przejrzystość obrazu trzeba więc rozróżniać między znamiona
mi życia chrześcijańskiego a znamionami prawdziwego Kościoła, którymi są Słowo
i Sakrament.
2.4.3 Tożsamość i znaczenie
Życie chrześcijańskie i życie Kościoła empirycznego nie zbiegają się po prostu
ze sobą, aczkolwiek konstytutywnie należą do siebie: życie chrześcijańskie
obejmuje całe świadectwo życiowe wszystkich wierzących. Sięga ono poza obszar
Kościoła empirycznego, docierając do powszedniego doświadczenia chrześcijan,
a więc wnika głęboko w życie społeczeństwa. Oczywiście, w ramach życia
chrześcijańskiego wymagane jest także przestrzeganie przykazań pierwszej
tablicy, tj. poświadczanie Ewangelii za pośrednictwem Słowa i Sakramentu.
Dzięki temu Kościół empiryczny otrzymuje swój kształt pośród życia
chrześcijańskiego. Tak dalece życie chrześcijańskie m a zasadniczy wpływ na
konkretny kształt Kościoła.
Z drugiej strony życie chrześcijańskie jest zdane na Słowo i Sakrament. Tylko
przez gromadzenie się wokół Słowa i Sakramentu życie chrześcijańskie nie
odrywa się od swego źródła, które zapewnia mu tożsamość jako życiu w ramach
communio sanctorum.
Tylko dzięki łączności ze Słowem i Sakramentem życie chrześcijańskie staje
się możliwe do zidentyfikowania przez społeczeństwo. Teologia reformacyjna,
podkreślając stale znaczenie właściwego głoszenia Ewangelii i zgodnego z nią
sprawowania sakramentów jako fundamentalnych znamion Kościoła, sprzeciwia
się raz na zawsze bardzo szeroko rozpowszechnionemu i w błąd wprowa
dzającemu nieporozumieniu, jakoby prawdziwe chrześcijaństwo można było
zidentyfikować na podstawie dobrych uczynków, które cały świat za takie
uważa.
Trzeba więc powiedzieć: jak Słowo i Sakramenty są pierwszymi, tj.
pierwotnymi i elementarnymi znamionami prawdziwego Kościoła, tak więc
współudział w Kościele empirycznym jako miejscu gromadzenia się wokół
Słowa i Sakramentu jest pierwszym niezawodnym znamieniem życia
chrześcijańskiego.
Utrata tożsamości życia chrześcijańskiego i utrata znaczenia zwiastowania
kościelnego wskazują stale na to, że zakłócona została łączność między
zwiastowaniem Ewangelii obejmującym sprawowanie sakramentów z jednej
strony, a życiem chrześcijańskim rozgrywającym się w dniu powszednim
społeczeństwa - z drugiej.
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2.5 „Świadectwo i służba” jako znamiona Kościoła i życia chrześcijańskiego
Konkordia Leuenberska nazywa „świadectwo i służbę” owocami wiary,
które rodzą się dzięki Ewangelii jako wyzwalającej mocy Bożej. K onkordia
rozróżnia przy tej okazji między „świadectwem i służbą” jako znamionami życia
chrześcijańskiego (por. K L 11 i 13) i jako znamionami Kościoła (por. KL 29 i 36).
Tym samym uzyskujemy wskazówkę, byśmy nasze mówienie o „świadectwie
i służbie” traktowali w sposób konkretny i zróżnicowany:
- Oba rodzaje „świadectwa i służby” są zasadniczo ze sobą związane, lecz nie
są tym samym: „świadectwo i służba” życia chrześcijańskiego nie może i nie
powinno być zastępowane przez „świadectwo i służbę” organizacji kościelnych,
i vice versa. Zasady tej trzeba przestrzegać właśnie dlatego, ponieważ oba rodzaje
„świadectwa i służby” są zależne od siebie.
- W obu przypadkach „świadectwo i służba” odnoszą się do dwóch
aspektów, a nie dwóch obszarów posłuszeństwa życiowego okazywanego wierze.
Nie chodzi więc tutaj o „świadectwo” jako wypełnianie przykazań pierwszej
tablicy i „służbę” jako wypełnianie przykazań drugiej tablicy Dekalogu, lecz
0 czynne wypełnianie całej woli Boga wypowiedzianej na obu tablicach.
Wypełnianie przykazań wyrytych na obu tablicach jest więc zawsze jednocześnie
„świadectwem i służbą” zarówno w życiu chrześcijańskim jak i w postępowaniu
Kościoła empirycznego.
Postępowalibyśmy więc fałszywie, gdybyśmy najpierw „świadectwo i służbę”
rozumieli tylko jako znamię Kościoła empirycznego, a następnie - dodatkowo
- rozdzielili te elementy na dwie sfery instytucjonalne, na przykład w ten sposób,
że instytucje związane z oddawaniem czci Bogu i przekazywaniem Ewangelii
(traditio evangelii) byłyby uważane za instytucje świadectwa, a instytucje
związane z diakonią za instytuqe służby. Obie instytuqe i obie sfery istnieją tylko
w łączności ze sobą. Wszystkie instytucje Kościoła są zawsze zarazem instytuc
jami świadectwa i służby. Unikając tych błędów trzeba więc mówić o świadectwie
1 służbie jako znamionach Kościoła empirycznego. Nastąpi to teraz.
2.5.1 „Świadectwo i służba” - urząd i urzędy
Świadectwo i służba Kościoła potrzebują instytuqi związanych z oddawa
niem czci Bogu i przekazywaniem Ewangelii. W tym celu, w oparciu o powszech
ne kapłaństwo wierzących, zachodzi potrzeba fukcjonowania „uporządkowane
go urzędu” (ein „geordnetes Am t”).
2.5.1.1 Na drodze do konsensu (rezultaty osiągnięte w wyniku dialogu)
Jako pomocny impuls w dalszej pracy nad wspólnym wkładem /.../ do dialogu
ekumenicznego Zgromadzenie Ogólne w Strasburgu (1987) przyjęło szereg tez
dotyczących dzisiejszej dyskusji nad urzędem (tzw. tezy z Tampere). N aj
ważniejsze wypowiedzi zostają tutaj powtórzone:
Teza 1: Słowo - Kościół - urząd
Według wspólnego reformacyjnego rozumienia Kościół tworzy się przez to, że
„Jezus Chrystus jest obecny i działa fw nim) jako Pan przez Ducha Świętego,
w Słowie i Sakramentach” (Deklaracja z Barmen, art. 3) oraz we wierze. Ze
Słowem i Sakramentami, zgodnie z ustanowieniem Chrystusa, jest związana
„służba nauczania Ewangelii i udzielania sakramentów”, ministerium verbi
(Konfesja Augsburska art. 5). Tradycja luterańska rozumie ten urząd bardziej
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z perspektywy Słowa ustanawiającego Kościół; tradycja reformowana natomiast
patrzy na ten urząd bardziej jako na coś, co należy do właściwego porządku
Kościoła. Kościoły obu tradycji, które podpisały lub zaangażowały się w Konkordię
Leuenberską są zgodne co do tego, że „urząd wynikający z ordynacji” jest
nieodzownym elementem egzystencji Kościoła.
Kościoły wywodzące się z Reformacji podkreślają jednak, że zadanie zwias
towania i odpowiedzialność za zwiastowanie Słowa i właściwe udzielanie sak
ramentów spoczywa nie tylko na urzędzie wynikającym z ordynacji, lecz na całym
zborze. Urząd wynikający z ordynacji nie jest sam w sobie gwarantem prawdziwej
egzystencji Kościoła, lecz pozostaje podporządkowany Słowu Bożemu.
Teza 2: Powszechne kapłaństwo - urząd wynikający z ordynacji
Zwiastowanie Ewangelii i zapraszanie do uczestnictwa we wspólnocie świętych
są powierzone zborowi jako całości i poszczególnym jego członkom, którzy przez
chrzest są powołani do dawania świadectwa o Chrystusie oraz do służby wobec
siebie i świata, i którzy przez wiarę mają udział w pochodzącym od Chrystusa
kapłańskim urzędzie wstawiennictwa. Ze względu na potrzebę stałego ipublicznego
zwiastowania Ewangelii oraz dla strzeżenia właściwej nauki wybiera się i ordynuje
członków zboru legitymujących się odpowiednim wykształceniem potrzebnym dla
realizacji tego celu. Jako słudzy Słowa winni głosić zborowi Bożą obietnicę
i udzielać mu sakramentów. Postępując w ten sposób służą oni jedności zboru
i - w łączności z różnymijego formami świadectwa i posług - reprezentują go wobec
świata.
Posługa Słowa - również w zakresie zwiastowania, nauczania i opieki duszpas
terskiej-zdana jest stale na powszechne kapłaństwo zboru i powinna mu służyć J a k
również powszechne kapłaństwo zboru i wszystkich ochrzczonych zdane jest na
szczególną posługę zwiastowania Słowa i udzielania sakramentów. Zgodnie
z reformacyjnym rozumieniem, urząd wynikający z ordynacji opiera się w ten
sposób na szczególnej misji otrzymanej od Chrystusa ijednocześnie - wraz ze swoją
posługą i całym zborem - znajduje się w stanie podległości wobec Słowa Bożego.
Teza 3: Posługa przewodniczenia (episkope) - perspektywy ekumeniczne
Z posługą Słowa wiąże się również zadanie przewodniczenia zborowi. Kościoły
luterańskie, reformowane i unijne znają posługę pastoralną i episkope, sprawowaną
zarówno w poszczególnych zborach, ja k i na płaszczyźnie ponadzborowej (regiona
lnej lub krajowej); posługa ta jest elementem składowym urzędu wynikającego
z ordynacji. Kościoły wyrosłe z Reformacji podkreślają jednak, że odpowiedzial
ność za zwiastowanie Ewangelii jest obowiązkiem całego zboru i że przewod
niczenie zborowi (Kościołowi) dokonuje się także przez inne „posługi” i nie jest
tylko sprawą urzędu wynikającego z ordynacji.
Aczkolwiek Kościoły luterańskie (zwłaszcza w Skandynawii) podkreślają
silniej kontynuację z historycznym urzędem biskupa, podczas gdy Kościoły
reformowane uwydatniają jego zasadnicze zespolenie z porządkiem prezbiterialno-synodalnym, to jednak Kościoły przyjmujące Konkordię Leuenberską są zgodne
co do tego,
- że posługa episkope jest posługą Słowa na rzecz jedności Kościoła;
- że również nieordynowani członkowie zboru współuczestniczą w kierowaniu
Kościołem. Uważają one, że w ten sposób pojmowaniu urzędu wynikającego
z ordynacji zapewniają wymiar personalny, kolegialny i wspólnotowy.
Chociaż Kościoły - sygnatariusze Konkordii Leuenberskiej, w wyniku historycz
nych uwarunkowań, posiadają różne struktury kierowania Kościołem, to jednak
porozumiały się co do tego, że takie różnice w strukturze Kościoła nie stoją na
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przeszkodzie „wspólnocie kościelnej” w znaczeniu wspólnoty ambony i Wieczerzy
Pańskiej oraz wzajemnemu uznaniu urzędu i ordynacji; wspólnota taka będzie
możliwa tak długo, ja k długo kwestia zwierzchnictwa kościelnego będzie pod
porządkowana władzy Słowa.Kościoły te uznają również, że w ramach szerokiej
dyskusji ekumenicznej mogą i powinny korzystać z doświadczeń innych niereformacyjnych Kościołów, uważają jednak, że żadna jednostkowa, historycznie
ukształtowana form a zwierzchnictwa kościelnego i struktury urzędu nie może lub
nie powinna uchodzić za warunek wstępny wspólnoty lub wzajemnego uznania
(tekst zamieszczony w: „Konkordie und Ökumene”, s. 64-66).
2.5.1.2 Konsekwencje wynikające z dialogu
Przytoczone wyżej ważne wyniki dialogu ukazują, że pośród wyznań
wyrosłych z Reformacji mamy do czynienia zarówno z zasadniczą zgodnością
poglądów jak i ze zróżnicowanym podejściem do niektórych zagadnień.
Decydujące znaczenie m a jednak to, że występujące różnice nie kwestionują
deklarowanej wspólnoty kościelnej w Słowie i Sakramencie. Różnice te dotyczą
bowiem tylko kształtu Kościoła. Istnieje fundamentalna zgodność w przekona
niu,
- że każdy chrześcijanin, na podstawie wiary i chrztu, m a udział w proroc
kim, kapłańskim i królewskim urzędzie Chrystusa, że jest powołany do dawania
świadectwa o Ewangelii, przekazywania jej dalej oraz wstawiania się u Boga za
drugich (kapłaństwo wszystkich wierzących);
- że urząd przekazany na mocy ordynacji („urząd wynikający z ordynacji”
- według terminologii dokumentów z Limy) m a istotne znaczenie dla Kościoła.
Opiera się on na szczególnej misji otrzymanej od Chrystusa, jest jednak stale
zdany na powszechne kapłaństwo (tezy z Neuendettelsau 3,A). Wyrażenie
„uporządkowany urząd” oznacza ogół posług kościelnych w znaczeniu 3 tezy
z Tampere. Urząd przekazany na mocy ordynacji jest częścią tego
uporządkowanego urzędu. Urząd ten, znajdujący się w służbie usprawied
liwionego grzesznika, zostaje ustanowiony przez Słowo Boże. M a on funkcję
służebną wobec Słowa i wiary, jego konkretne formy przynależą do kształtu, nie
do fundamentu Kościoła.
2.5.2 „Świadectwo i służba” - w instytucjach diakonii
Kościół empiryczny m a przyczyniać się do wypełniania przykazań nie tylko
pierwszej, ale i drugiej tablicy. Do realizacji tego celu są potrzebne instytucje
diakonii w najszerszym znaczeniu tego słowa. Również do wykonania pracy
w tych instytucjach są potrzebni współpracownicy poświęcający się jej w pełnym
wymiarze godzin. Są oni częścią składową uporządkowanej służby Kościoła.
Praca instytuqi diakonii i ich stałych współpracowników nie zastępuje diakonijnego zaangażowania wszystkich wierzących w powszednim życiu; praca ta winna
dawać impulsy temu zaangażowaniu oraz przychodzić mu z pomocą.
2.5.3
„Świadectwo i służba” - jedność
w dziedzinie rozpowszechniania Ewangelii i diakonii
Jeżeli Kościół empiryczny m a działać zgodnie z powierzoną mu misją,
wówczas instytucje zajmujące się oddawaniem czci Bogu i rozpowszechnianiem
Ewangelii z jednej strony oraz diakonią - z drugiej, trzeba ukierunkować w taki
sposób, aby każda z nich zamanifestowała się jako instytucja świadectwa i służby.
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Podkreślanie w jednym z obu obszarów tylko służby grozi aktywizmem,
natomiast podkreślanie tylko świadectwa związanego z kultem - spirytualizmem
i kwietyzmem.
2.5.4 „Świadectwo i służba” - niezbędna analogia
między praktyką a źródłem Kościoła
Dla praktyki kościelnej odpowiednim sprawdzianem jest to, że umożliwia
rozpoznać źródło Kościoła jako usprawiedliwiające działanie Boga.
Ponieważ Kościół jako ustanowiona przez Słowo Boże wspólnota świętych
jest jednym Kościołem, przeto kościelna praktyka zwiastowania i sprawowania
sakramentów musi odpowiedzieć na pytanie, jak dać wyraz tej jedności. Dotyczy
to również pracy diakonijnej. - Np. w odniesieniu do świadectwa związanego ze
sprawowaniem Wieczerzy Pańskiej można powiedzieć, że gościnność eucharys
tyczna okazywana chrześcijanom - członkom oddzielonych wyznań nadaje się
do dania wyrazu jedności Kościołów chrześcijańskich.
Ponieważ Kościół jako wspólnota usprawiedliwionych przez Boga grzesz
ników jest Kościołem świętym, przeto według tego kryterium musi być mierzona
kościelna praktyka w dziedzinie dawania świadectwa - głoszenia Słowa i sprawo
wania sakramentów oraz służenia ludziom. - Np. gdy Kościół schyla się nad
biednymi, obcymi, bezdomnymi, dyskryminowanymi i wyjętymi spod prawa,
daje świadectwo o tym, że każdy człowiek jest uznany i przyjęty przez Boga życia.
Ponieważ Kościół opiera się na Słowie Bożym jaiko zbawieniu świata, przeto
jest Kościołem wszecbobejmującym. Dlatego świadectwo i służbę trzeba oceniać
też według tego, jak dalece w sposób publiczny proklamują i wyrażają
powszechne roszczenie i obietnicę Słowa Bożego. - Np. wyłączenie kogoś ze
wspólnoty Wieczerzy Pańskiej z powodu przynależności do określonej rasy jest
skaleczeniem ciała Chrystusowego i tym samym nie tylko herezją o wymowie
etycznej, ale i chrystologicznej (postępowanie takie uzasadnia wprowadzenie
status confessionis).
Ponieważ Słowo Boże ustanawiające Kościół jest pierwotnym poselstwem
Chrystusowym, poselstwem ogłoszonym apostołom, powierzonym im i poświad
czonym przez nich, przeto Kościoły podczas dawania świadectwa winny baczyć na
to, aby odpowiadało ono wymogom autentyczności. - Stała autorefleksja nad
kształtem Kościoła w świetle jego źródła świadczy o apostolskiej istocie Kościoła.

3. Przeznaczenie K ościoła i m isja chrześcijan - dla kogo żyje K ościół
3.1. Wybranie fundamentem przeznaczenia Kościoła
- Kościół jako lud Boży
Kościół, zgodnie ze świadectwem biblijnym, jest w Chrystusie odwiecznie
wybranym ludem Bożym (Ef 1,3-6. 9-11; 3,11 w powiązaniu z 1 K or 2,7; Kol
1,12-18; Hbr l,ln i J l,ln n ). Wybranie to uzasadnia zarazem jego przeznaczenie:
Kościół jest światłością świata (Mt 5,14), głosicielem cnoty tego, który was
powołał z ciemności do cudownej swojej światłości (1 P 2,9) i tym, który władze
i zwierzchności zapoznaje z różnorodną mądrością Bożą (Ef 3,10).
To wybranie Kościoła obejmuje wybranie Izraela jako ludu Bożego (Wj
19,5n; 1 Kri 8,53; Ps 77,16.21; Iz 62,12) i nie może być rozpatrywane w oderwaniu
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od niego. Jako swój lud Bóg powołał go do wiary (Iz 7,9; Rz 4,13nn), przez swoje
nakazy pokazał m u drogę wiodącą do życia (Wj 20,1-17; Pwt 30,15-20) i w ten
sposób przeznaczył go na światło narodów (Iz 42,6). Ta ogłoszona Izraelowi
obietnica nie straciła swej mocy wraz z przyjściem Chrystusa, gdyż Bóg pozostaje
jej wiemy (Rz 11,2.29). Kościół jest ludem Bożym jako powołana przez
Chrystusa wspólnota wierzących, złożona z Żydów i przedstawicieli innych
narodów (Rz 9,24). Lecz wiara bierze się ze Słowa Bożego, które wszystkich,
pogan i Żydów, stawia przed sądem Boga (Rz 3,9), wzywa do nawrócenia,
obiecując im łaskę (Rz 3,28nn).
Ukazanie się ukrzyżowanego Jezusa jako Chrystusa ujawnia, że lud Boży jest
społecznością wierzących. Do tej społeczności ludu Bożego poganochrześcijanie
zostali przyjęci jako gałązka z dzikiego drzewa oliwnego wszczepiona w szlachet
ne drzewo oliwne (por. Rz 11,17-24; Ef 2,11-13.19n). Przeznaczenie Izraela
złączyło się z przeznaczeniem Kościoła. Chrześcijanie wierzą, że powszechne
przeznaczenie Kościoła, objawiające się w Chrystusie, dochodzi do spełnienia
w taki sposób, iż po osiągnięciu pełni przez pogan zbawiony będzie cały Izrael
(Rz 11,25).

3.2. Zasięg i wyrazistość przeznaczenia Kościoła
Kościół jest przeznaczony do tego, aby jako świadek Ewangelii w świecie był
instrumentem Boga służącym urzeczywistnieniu Jego powszechnej woli zbaw
czej. Przeznaczenie to spełnia on wówczas, gdy pozostaje w Chrystusie, który jest
nieomylnym, jedynym instrumentem zbawienia. Pewność i niezawodność obiet
nicy Bożej wyzwala i upoważnia chrześcijan i Kościoły do dawania świadectwa
przed światem i wobec świata.
Obietnica Ewangelii dotyczy całego życia ludzkiego, przeto przeznaczenie
Kościoła jako instrumentu zbawczej woli Boga sprawia, że swoją uwagą
obejmuje on wszystkie obszary życia. Nie ma wymiaru życia, którego nie
dotyczyłaby obietnica Ewangelii, niem a też obszaru życia, któremu przykazanie
Boże nie zapewniałoby orientacji. Powszechny charakter powierzonego poselst
wa decyduje o zasięgu przeznaczenia Kościoła. Każde regionalne lub narodowe
ograniczenie w dziedzinie dawania świadectwa i sprawowania służby byłoby
sprzeczne z powszechnym wymiarem woli zbawczej Boga i z opierającym się na
niej przeznaczeniem Kościoła.
Kościoły wyrosłe z Reformaq'i w różny sposób próbowały określić bliżej
zasięg swego przeznaczenia i zarazem także wyrazistość swojego świadectwa
i swojej służby.
- Gdzie Kościoły wyrosłe z Reformacji istnieją jako Kościół większościowy,
tam mogły one dać wyraz zasięgowi swego przeznaczenia w wielu dziedzinach
życia społecznego: w pracy diakonijnej Kościoła, w dziedzinie edukacji i porad
nictwa życiowego oraz w służbie publicznej. Impuls do rozszerzenia pracy
kościelnej na te obszary życia społecznego harmonizował z radykalnym przeko
naniem, iż Ewangelia dąży do przeniknięcia wszystkich sfer życia. Dzisiaj wiele
Kościołów o strukturze Kościoła ludowego (Volkskirche) musi odpowiedzieć na
pytanie, czy ich zaangażowanie na rozległych obszarach życia społecznego
umożliwia jeszcze dostatecznie wyraziste zamanifestowanie szczególnych cech
i niepowtarzalności świadectwa chrześcijańskiego.
- Gdzie Kościoły wyrosłe z Reformaq'i istnieją jako Kościół mniejszościowy,
tam reformacyjne przekonanie, że Ewangelia dąży do przeniknięcia wszystkich
sfer życia, spowodowało odróżnienie się tych Kościołów od większości
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społecznej. Takie odgraniczenie może sprzyjać dawaniu świadectwa i być
odczuwane jako wyzwolenie. Prowadzi ono do wytworzenia „nonkonformistycznej” formy życia, która domaga się, by widziano w niej rodzaj świadectwa.
Przy tej okazji, oczywiście, wyłania się często konieczność odróżnienia „nonkonformistycznych” przejawów dawania świadectwa od sprzecznego z duchem
Reformacji sekciarstwa, które może okazywać brak zainteresowania konstruk
tywnym zaangażowaniem na rzecz wszystkich aspektów życia.
Kościoły wyrosłe z Reformacji mają do wykonania wspólne zadanie,
polegające z jednej strony na właściwym wyrażeniu zasięgu swego przeznaczenia
bez rezygnacji z wyrazistości swego świadectwa, z drugiej zaś na przedstawieniu
swojego posłannictwa w taki sposób, aby zasięg ten, mający oparcie w uniwersal
nej obietnicy Ewangelii, nie podlegał ograniczeniom.
Z przeznaczenia Kościoła jako ludu Bożego wynika dla chrześcijan misja do
podejmowania działań w następujących dziedzinach: leiturgia (pielęgnowanie
wspólnoty kultowej), martyria (poświadczanie prawdy Ewangelii w życiu
publicznym), diakonia (szukanie sposobu naprawy świata) i koinonia (dążenie do
ustanowienia światowej wspólnoty wszystkich ludzi i stworzeń, odpowiedniej do
wspólnoty z Bogiem).

3.3 Misja chrześcijan
3.3.1 Misja chrześcijan w dziedzinie służby Bożej (leiturgia)
Całe życie chrześcijan winno być służbą Bożą. W węższym znaczeniu „służba
Boża” (Gottesdienst) oznacza uroczystość liturgiczną (leiturgia), w szerszym
- „roztropną służbę Bożą” (Rz 12,2) sprawowaną w życiu powszednim świata,
służbę, którą wyrażają pojęcia: martyria, diakonia i koinonia.
Dla roztropnej służby Bożej w sensie ogólnym, tzn. dla świadectwa życia
chrześcijan, fundamentalne i wiodące znaczenie m a zgromadzenie zboru na
nabożeństwie. Przez sprawowanie nabożeństwa chrześcijanie poświadczają, że
wiara jest źródłem ich całego życia; ona też decyduje o charakterze tego życia.
W zwiastowaniu i słuchaniu Ewangelii, jak również w udzielaniu i przyjmowaniu
sakramentów chrześcijanie powracają myślą do źródła swojej wspólnoty, które
przejawia się w usprawiedliwiającym działaniu Boga, i przypominają sobie, że
została im powierzona misja dawania świadectwa i sprawowania służby.
Jednocześnie myśl ich wybiega ku przyszłemu spełnieniu ich wspólnoty w ra
mach powszechnego urzeczywistnienia zbawczego działania Boga.
Wspólnota z Bogiem, obiecana w Słowie i Sakramencie oraz urzeczywist
niona we wierze, przyjmuje podczas nabożeństwa różne formy:
- jako wzywanie Boga w wielbieniu, dziękczynieniu, prośbie i skardze,
- jako wyznanie grzechów i winy,
- jako zwiastowanie i przyjmowanie Ewangelii w Słowie i Sakramencie,
- jako obietnica wolności i jako roszczenie ze strony woli Bożej,
- jako wyznanie wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego,
- jako modlitwa w intencji Kościoła, państwa i potrzeb świata,
- jako obietnica i przyjęcie błogosławieństwa Bożego.
~ Ponieważ życie chrześcijan jako „roztropna służba Boża” m a swój fundament
w usprawiedliwiającym działaniu Boga, przeto zwiastowanie i słuchanie Ewan
gelii jako przyrzeczenia poświadczonej biblijnie łaski Bożej dla współcześnie
egzystującego zboru stanowi ośrodek odprawianego nabożeństwa.
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3.3.2 Misja chrześcijan w dziedzinie dawania świadectwa (martyria)
Całe życie chrześcijan m a być świadectwem Ewangelii o łasce Boga w Jezusie
Chrystusie. Chrześcijanie wypełniają tę misję, gdy wyznają publicznie Ewangelię
(homologia). W tym sensie jedna z ksiąg wyznaniowych Kościołów ewangelicko-luterańskich, Konfesja Augsburska, posługuje się zdaniem z Psalmu 119,46:
Przed królami mówić będę o świadectwach twoich i nie będę się wstydził.
Poza publicznym kultem, szerzenie Ewangelii potrzebuje dalszych instytucji
i postaci. Np. niezbędny jest ciągle ponawiany wysiłek na rzecz jasnego
zrozumienia Chrystusowego poselstwa, podejmowany przez teologię naukową
jako warunek kompetentnego sprawowania urzędów kościelnych i jako pomoc
w dziedzinie autentycznego zwiastowania Ewangelii. Szerzenie Ewangelii doko
nuje się za pośrednictwem pracy badawczej i nauczania, pracy akademii
ewangelickich, poprzez dialog z innymi światopoglądami i ideologiami, jak i za
pomocą memorandów i stanowisk kościelnych wobec ważnych problemów
epoki.
W sposób szczególny trzeba podkreślić spoczywające na rodzicach i do
rosłych zadanie przekazywania Ewangelii z pokolenia na pokolenie - dzieciom
i młodzieży. Gdy rodzice w ramach rodziny nie spełniają swego „urzędu” - tzn.
obowiązku składania świadectwa - wówczas publiczny kult zboru nie może
ukazać swej pełnej mocy. Brak rodzicielskiego świadectwa wiary wobec dzieci
oznacza, że pominięty zostaje istotny element kapłaństwa wszystkich
wierzących. Kościół winien starać się o wspieranie rodziców w wypełnianiu tego
zadania poprzez odpowiednie struktury (przedszkola, nauczanie religii, szkoły
itd.). Przez to nie wyklucza się możliwości, że także bez chrześcijańskiego domu
rodzinnego można dojść do wiary. Również nie twierdzi się, że chrześcijański
dom rodzinny prowadzi niedzownie do wiary.
Z szerzeniem Ewangelii, które jest zadaniem wszystkich chrześcijan, wiąże się
również wierne demonstrowanie przez nich podstawowych przekonań
chrześcijańskich w życiu zawodowym. Chrześcijanie prawdę poselstwa
chrześcijańskiego, do której doszli, winni uczynić wytyczną i m iarą inter
pretowania i kształtowania rzeczywistości życiowej. Przy tej okazji w żadnym
wypadku nie wolno jednak dopuścić do tego, aby Ewangelia stała się fałszywym
prawem (zakonem). Dzieje się to wówczas, gdy szczegółowe wskazania do
tyczące jednostkowych sytuacji chce się uczynić powszechnie obowiązującymi
przykazaniami Bożymi, a w ich przestrzeganiu widzi się drogę (warunek)
zbawienia.
Posłuszeństwo okazywane wierze może być również powodem sprzeciwu,
kłopotów i cierpienia. W iara domaga się znoszenia tych niedogodności,
wytwarzając w człowieku odpowiednie po temu zdolności. Kościół wspomina
z wdzięcznością te kobiety i tych mężczyzn, którzy dla sprawy wiary musieli
oddać swe życie.
3.3.3 Misja chrześcijan w dziedzinie sprawowania służby (diakonia)
Dla chrześcijan, wzorem Dziejów Apostolskich i apostoła Pawła, służba
zwiastowania i służba (usługiwanie) „przy stole”, tzn. troska o wymagających
opieki w zborze, są ściśle ze sobą powiązane, mimo że obie służby różnią się od
siebie (por. Dz 6,Inn; Rz 12,1-21; Ga 6,2.10). Pomoc dla potrzebujących
w zborze przyjmuje różne formy. Sięgają one od nakarmienia ubogich po
„wsparcie finansowe” (por. 2 K or 8 i 9), od gościnności praktykowanej we
własnym zborze po czynienie dobrze wszystkim (Ga 6,10). Posługi chrześcijan,
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zorientowane nie tylko na członków zboru, lecz na wszystkich będących
w potrzebie, są zgodne z uniwersalizmem zbawienia.
Reformatorzy, w reakcji na czynienie jakościowej różnicy między klerem
a stanem świeckim i wiążącą się z tym wyższą oceną posługi duchownej, w sposób
szczególny podkreślali służbę w dziedzinie dawania świadectwa w rodzinie
i zawodzie świeckim, widząc w niej „roztropną” służbę Bogu. Jednocześnie
pełnieniu politycznej odpowiedzialności przez chrześcijan w państwie
i społeczeństwie, lecz również w szkole i na uniwersytecie, przyznawali taką samą
rangę jak stanowi duchownemu.
Codzienna służba chrześcijanina, tak silnie podkreślana przez reformatorów,
zawiera zarazem głęboki szacunek wobec profesjonalizmu. Tkwi w tym jednak
także typowy problem protestancki, mianowicie zerwanie łączności między
świadectwem a służbą chrześcijan, które to elementy w pewnych zawodach, np.
diakonisy lub diakona, jeszcze ze sobą koegzystowały. Dla chrześcijan, którzy
żyją w konkretnym świecie i muszą w nim potwierdzać swoją chrześcijańskość,
istnieje dzisiaj pilne zadanie zamanifestowania i potwierdzenia na nowo
łączności między świadectwem a służbą - nie tylko w działaniach kościelnych
o charakterze społeczno-diakonijnym, lecz również w zawodach świeckich (np.
prawnika, dziennikarza, polityka, menedżera, lekarza etc.).
Odpowiedzią wielu Kościołów na stale rosnące wyzwania o charakterze
diakonijnym jest diakonia polityczna, która w polu widzenia ma nie tylko
jednostkę potrzebującą pomocy, lecz również zajmuje się rozważaniem i realizo
waniem socjalnych zadań społeczeństwa (np. przez memoranda społeczno-etyczne lub struktury diakonijne: szpitale, poradnie, duszpasterstwo telefoni
czne). Właśnie społeczne zaangażowanie Kościołów zjednuje im w społe
czeństwie jeszcze dzisiaj szeroki rezonans i akceptację. Kościół nie zastępuje
przez to służby pojedynczego chrześcijanina, lecz uzupełnia ją i pomaga jej.
3.3.4 Misja chrześcijan w dziedzinie wspólnoty (koinonia)
Wspólnota wierzących, która różni się od wspólnot, których podstawą
łączności są wspólne interesy ich członków, relatywizuje i transcenduje naturalne,
społeczne i narodowe formy wspólnotowe życia ludzkiego.
Wspólnota wierzących jest wspólnotą pojednaną. Opiera się ona na codzien
nym przeżywaniu nawrócenia i odnowy. Wie o zagrożeniu i kruchości wszyst
kich form wspólnoty ludzkiej, toteż jest świadoma odpowiedzialności związanej
z dawaniem świadectwa i przeżywaniem Ewangelii jako poselstwa o pojednaniu
w ramach własnej wspólnoty i w relacji wobec innych wspólnot. Grzech i wina
sprawiają, że człowiek oddala się od Boga, staje się samotny w relacjach
międzyludzkich oraz izoluje się od innych stworzeń.
Misja chrześcijan polega na tym, aby mówić wprost o niedoli zburzonej
wspólnoty między Bogiem a Jego stworzeniem z powodu grzechu i o skutkach
tego faktu dla całego stworzenia; nie wolno im dopuścić do zbagatelizowania tej
niedoli. Z misją tą wiąże się dawanie świadectwa o możliwości przywrócenia tej
wspólnoty.
Wspólnota chrześcijan znajduje się w drodze do spełnionej wspólnoty Boga
z Jego stworzeniem. W tym względzie jest ona wspólnotą otwartą. Dlatego
chrześcijanie są zobowiązani do praktykowania otwartej postawy, przekra
czającej granice narodowe, etniczne i społeczne, oraz do udostępnienia Ewangelii
jako obietnicy Boga tym wszystkim, którzy chcą ją przyjąć we wierze. W ten
sposób Kościół może złożyć świadectwo o nowej ludzkości, która wzięła początek
w Jezusie Chrystusie. Na chrześcijanach spoczywa obowiązek ukazania w swoim
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życiu wspólnotowym, że społeczność Boga z ludźmi w dziedzinie stworzenia,
pojednania i spełnienia jest fundamentem i celem wspólnoty ludzkiej i wspólnoty
z całym stworzeniem.

4. Przyszłe spełnienie:
K ościół przed swoim Sędzią i Zbawicielem
Kościół opiera się na Słowie Bożym, które go karmi i utrzymuje przy życiu.
Słowo to również oczyszcza i osądza Kościół, gdyż ...Słowo Boże jest żywe
i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do roz
dzielenia duszy i ducha, stawu i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca (Hbr
4,12). Według reformacyjnego rozumienia, trzeba przy tym odróżniać wyraźnie
grzechy poszczególnego chrześcijanina od grzechów Kościoła, nie wolno ich
jednak od siebie oddzielać. Kościół jest bowiem wspólnotą wierzących i będąc
nią - wspólnotą usprawiedliwionych grzeszników. Według Lutra, świętość
Kościoła ujawnia się właśnie w tym, że wyznaje swój grzech i prosi o jego
przebaczenie (patrz: 2.3).
W iara oczekuje na powszechne objawienie Królestwa Bożego, a nie na
Kościół jako spełnienie wszystkich dróg i dzieł Bożych. Odpowiednio do tego
w wizji nowego Jeruzalem czytamy: Lecz świątyni w nim nie widziałem;
albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek (Ap 21,22).
W Królestwie Bożym nie będzie już istnieć rozróżnienie między Kościołem
a światem, a przez to również nie między Kościołem a państwem (dwa
regimenty). Sam Bóg objawi się raczej w sposób uniwersalny, jako Ten, który
jest wszystkim we wszystkim (1 K or 15,28). Jednocześnie, wraz z Królestwem
Bożym, chrześcijanie spodziewają się również sądu ostatecznego i życia
wiecznego. Sąd, według świadectwa Nowego Testamentu, zaczyna się od domu
Bożego (1 P 4,17). Dlatego to, czego oczekuje Kościół od swojego Sędziego,
może polegać tylko na uznaniu jego dobrych i osądzeniu jego złych uczynków.
Również Kościół będzie musiał ujawnić przed sądem Chrystusowym zarówno
te czyny, które go hańbią, jak i te, którymi może się chlubić (2 K or 5,10).
Jedynie Chrystus i nikt poza Nim jest jego ostatecznym Sędzią.
Z powyższego wynika, że Ten, który nad chrześcijaństwem sprawuje sąd,
jest jednocześnie jego Zbawicielem. Jako taki obdarza chrześcijaństwo
spełnieniem swoich błogosławieństw (Mt 5,3-12; Łk 6,20-23). Albowiem życie
wieczne przynosi trwałe pocieszenie smucącym się, zaspokaja wszelkie prag
nienie i wszelki głód, przezwycięża wszelki niepokój, wszelką niewolę i
niesprawiedliwość przez nie dającą się więcej zakwestionować wspólnotę
z Bogiem.
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ROZDZIAŁ II

W SP Ó L N O T A ŚW IĘTY C H
W E W SP Ó Ł C Z E SN Y M SP O Ł E C Z E Ń ST W IE

1 Społeczeństw o pluralistyczne a wspólnota wierzących
Żyjemy w otwartych i pluralistycznych społeczeństwach. Społeczeństwo
pluralistyczne i otwarte charakteryzuje się tym, że w sposób równouprawniony
istnieją w nim różne poglądy na życie i sposoby życia. Decydującą cechą tego
społeczeństwa jest neutralność światopoglądowa państwa i porządku prawnego.
Podstawowa przesłanka, na jakiej się opiera, jest rezygnacja z jednolitej i dla
wszystkich pod względem prawnym obowiązującej orientacji religijnej lub
światopoglądowej. Społeczeństwo to wyrosło z impulsów Renesansu, Refor
macji i Oświecenia. Kształtowanie społeczeństwa pluralistycznego dokonywało
się w poszczególnych krajach i regionach Europy w różny sposób, nie brakowało
tutaj również niepowodzeń. Rozwój ku pluralistycznemu społeczeństwu mieści
w sobie ryzyko i szansę. Dotyczy to pojedynczego człowieka, całego
społeczeństwa jak również Kościoła. Dla jednostki uzyskanie wolności może
oznaczać utratę tożsamości, dla społeczeństwa - utratę podstawowego konsensu. Dla Kościoła rozwój ku pluralistycznemu i otwartemu społeczeństwu wiązał
się z ważnymi przemianami. Przemiany te sprawiły, że stosunki stały się bardziej
szczere, z drugiej jednak strony doprowadziły one do wytworzenia się niebez
piecznych próżnych przestrzeni:
- zanikają zwyczaje kościelne i tradycyjna łączność z Kościołem, jak zresztą
w ogóle zanika łączność z tradycjami oddziałowującymi w sposób wiążący na
życie wewnętrzne;
- szerzy się przekonanie, że światopogląd, religia w sensie ogólnym, w tym
również wiara chrześcijańska, to „sprawa prywatna” , toteż jej znaczenie dla
jakości i rozwoju wszystkich sfer życia społecznego (polityki, edukacji, kultury)
nie jest czymś oczywistym, lecz musi zostać dowiedzione;
- następuje marginalizacja wspólnot religijnych, a więc także Kościołów jako
instytucji, które w swoim czasie odgrywały w życiu społecznym wiodącą rolę.
Z drugiej strony doświadczenie w dziedzinie nowej orientacji życia
społecznego, czynione również w krajach Europy Wschodniej, uczy, że w proce
sie zmierzającym do otwartego i pluralistycznego społeczeństwa Kościoły mogą
odgrywać rolę decydującego czynnika:
- Wiara chrześcijańska jako osobiste przekonanie życiowe, które powstaje
przez doświadczenie prawdy Ewangelii, jest świadectwem wolności w zakresie
orientaq'i życiowej wobec sił i światopoglądów, które chciałyby narzucić swój
pogląd wszystkim obszarom życia społecznego.
- Także tam, gdzie prawie już nie m a kościelnego obyczaju i tradycyjnej
kościelności, Kościoły mogą być przestrzeniami wolności w zakresie budowania
i kształtowania społeczeństwa.
- N a podstawie publicznego świadectwa o prawdzie Ewangelii, składanego
przez poszczególnych chrześcijan i grupy chrześcijańskie, a przede wszystkim
przez realizowanie powołania chrześcijańskiego, Kościoły mogą uzyskać wpływ
na życie społeczeństwa.

KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA

97

- Także tam, gdzie spycha się Kościoły na peryferia życia społeczeństwa, są
one w stanie oddziaływać na przemiany dokonywane w jego centrum.
Możliwość takiego oddziaływania Kościołów zależy oczywiście od tego, czy
pozostaną czynnikiem dającym się rozpoznać w otwartym i pluralistycznym
społeczeństwie. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy pozostaną wierne swemu
źródłu i przeznaczeniu, a to oznacza, że można je będzie odróżnić od porządku
społecznego, z którym pozostają w konstruktywnej relacji.
Kościoły wyrosłe z Reformacji i ich członkowie są wezwani do tego, aby swoje
życie w otwartym i pluralistycznym społeczeństwie traktowali jako zadanie
polegające na kształtowaniu chrześcijańskiej i kościelnej egzystencji. Mogą to
czynić w przekonaniu, że ludzkość potrzebuje Ewangelii, że ludzie i narody
potrzebują Dobrej Nowiny, która im ujawnia prawdziwe człowieczeństwo
i obdarza nim.

2 W spólnota wierzących w pluralistycznym społeczeństwie
2.1 Społeczeństwo pluralistyczne potrzebuje wyznania wiary
Kościoły w otwartym i pluralistycznym społeczeństwie muszą być Kościołami
wyznającymi. Wyznanie wiary chrześcijan i Kościołów nie jest bynajmniej tylko
reakcją na społeczeństwo charakteryzujące się różnorodnymi i konkurującymi ze
sobą orientacjami życiowymi. Wyznawanie wiary należy do istoty wiary (por.
wyżej 3.3.2: martyria). Wyznawanie trójjedynego Boga, Stwórcy, Pojednawcy
i Dokończyciela świata, uzasadnia zarówno krytyczny sprzeciw Kościołów
wobec wszelkich tendencji, które kwestionują Ewangelię o Jezusie Chrystusie
jako fundament wiary i życia, jak również konstruktywną współpracę ze
wszystkimi dążeniami, które zgodnie z przekonaniem Ewangelii służą dobru
człowieka. Wyznanie wiary może być także wymagane jako szczególny akt
w sytuacjach wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia prawdy Ewangelii
w życiu Kościoła i społeczeństwa. Dlatego Kościoły w otwartym społeczeństwie
winny dać się rozpoznać jako Kościół wyznający.
2.2 Społeczeństwo pluralistyczne potrzebuje duszpasterstwa
Kościoły w otwartym i pluralistycznym społeczeństwie muszą być Kościołami
0 orientacji duszpasterskiej. Duszpasterstwo nie jest tylko jednym ze segmentów
praktyki kościelnej , lecz stanowi istotną postać ewangelickiego świadectwa
1 ewangelickiej służby. Ewangelia bowiem przez zapowiedź łaski obiecuje
człowiekowi prawdziwy wgląd w jego sytuację życiową, a przez to zorientowanie
jego życia na zbawienie. Szczególne znaczenie przypada duszpasterstwu w ot
wartym i pluralistycznym społeczeństwie. Ze względu na brak powszechnego,
domagającego się bezwględnej akceptacji i gwarantującego kolektywną
tożsamość systemu wartości, indywidualny człowiek, żyjący w otwartym
społeczeństwie, musi podejmować decyzję w sprawie jego osobistej
i wspólnotowej orientacji życiowej. Wielu widzi w tej sytuacji zagrożenie dla
personalnej i wspólnotowej tożsamości oraz niebezpieczny dla życia brak punktu
orientacyjnego. W tej sytuacji Kościoły i chrześcijanie są wezwani do dania
świadectwa, że pomocą dla wszystkich jest prawda Ewangelii jako podstawa
uzyskania osobistej i wspólnotowej orientacji życiowej.
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Powyższy postulat dotyczy nie tylko określonych elementów duszpasterstwa,
jak spowiedź i poradnictwo życiowe, lecz również stylu i zasad życia Kościołów.
Kościół empiryczny w pluralistycznym społeczeństwie musi dać się doświadczyć
jako instytucja kierująca się spoistymi, budzącymi zaufanie zasadami, dzięki
którym wzrastać może „wewnętrzny człowiek” . Duszpasterstwo nie jest więc
tylko kwestią dotyczącą szczególnych czynności, lecz kwestią, która niejako
z założenia dotyczy zasad życia kościelnego i obyczajów kościelnych.

2.3 Społeczeństwo pluralistyczne potrzebuje pomocy życiowej
Kościoły w społeczeństwie otwartym i pluralistycznym muszą być
Kościołami pomagającymi. Dla Kościołów wyrosłych z Reformacji nakaz
pomagania bliźniemu wynika bezpośrednio z Ewangelii o wyzwalającej łasce
Bożej jako zbawieniu świata. Dzięki otrzymanej w Ewangelii obietnicy życia
wiecznego, indywidualny chrześcijanin i wspólnota chrześcijańska są wolni od
przymusu podejmowania indywidualnych i kościelnych działań zorientowa
nych na własne przetrwanie. Toteż Kościoły, które mają swój fundament
w obietnicy Ewangelii, jako otwarty, wyznający i pastoralny Kościół, mogą być
w całej pełni Kościołem dla innych. Gdzie są „Kościołem dla innych” i gdzie
angażują się w obronie słabych, uciskanych i wyjętych spod prawa, tam są one
prawdziwym Kościołem. M isja ta dotyczy wszystkich obszarów życia i musi
znaleźć przekonujący wyraz w życiu wspólnotowym Kościoła. Kościoły
w społeczeństwie otwartym i pluralistycznym muszą dać się rozpoznać jako
Kościół udzielający skutecznej pomocy.

2.4 Społeczeństwo pluralistyczne potrzebuje prorockiej krytyki
Kościoły działające w otwartym i pluralistycznym społeczeństwie muszą
uprawiać prorocką krytykę. Ze względu na swój fundament, jakim jest Ewangelia
o łasce Bożej, i ze względu na swoją więź z Jezusem Chrystusem jako Panem, są
one zobowiązane do krytyki wszystkich dążeń społecznych,które zmierzają do
zastępowania władzy Boga Stwórcy władzą człowieka oraz ulegają innym niż
Ewangelia o Jezusie Chrystusie posłannictwom zbawczym. Obowiązkiem
chrześcijan jest wypowiadanie ostrzeżeń i napomnień wszędzie tam, gdzie
dochodzi do naruszenia i pogwałcenia godności człowieka i życia stworzenia.
Ten obowiązek skłania chrześcijan do wypowiadania się również na tematy
dotyczące polityki, ładu gospodarczego i społecznego. Przez wskazywanie na
Boga jako fundament, cel i kryterium wszelkiego życia chrześcijanie wnoszą
wkład do dialogu na temat właściwych celów życia społecznego i środków
działania w tej sferze. Sprawując ten urząd strażnika dają świadectwo o Ewan
gelii Jezusa Chrystusa jako obietnicy i warunku udanego życia ludzkiego
w świecie.
Słowo prorockie stanie się, oczywiście, wiarygodne w społeczeństwie tylko
wówczas, gdy sami chrześcijanie i same Kościoły poddadzą się krytyce ze strony
Ewangelii, oraz gdy przez słuchanie Słowa Bożego szukać będą punktu
orientacyjnego i odnowy dla siebie i społeczeństwa. W ten sposób oraz przez
własną gotowość czynienia pokuty chrześcijanie przypominają o obietnicy
Królestwa Bożego, w którym spełni się wspólnota Boga z Jego stworzeniem.
Krytyka prorocka, opierając się na tej nadziei, m a szansę stać się krytyką
konstruktywną, budującą i perspektywiczną.
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2.5 Społeczeństwo pluralistyczne potrzebuje misji
Życie chrześcijan i Kościołów w otwartym i pluralistycznym społe
czeństwie musi być przeniknięte misyjnym nakazem głoszenia wszystkim
ludziom prawdy Ewangelii o łasce Boga w Jezusie Chrystusie. T a misja
Kościołów, wynikająca z powołania przez Jezusa Chrystusa jako ich Pana,
określa ich życie jako Kościoła otwartego, wyznającego, pastoralnego
i udzielającego pomocy. Kościoły jako Kościół otwarty starają się przekazać
publicznie Ewangelię jak o prawdę dotyczącą wszystkich ludzi. Kościoły jako
Kościół wyznający są wezwane, aby głosić wiarygodnie, że Jezus Chrystus,
będący źródłem i treścią ich przeznaczenia, jest obietnicą łaski Boga dla
całego świata. Kościoły jak o Kościół pastoralny dążą do tego, aby Ewangelia
jako podstawa całościowej orientacji życiowej była praktykow ana w ich
wspólnym życiu z myślą o zaproszeniu do wspólnoty ludzi z zewnątrz.
Kościoły jako Kościół udzielający pomocy dają świadectwo, że zwiastowane
przez nich zbawienie w Chrystusie m a na myśli dobro wszystkich ludzi, toteż
włączają się one do działań zmierzających do uporania się z niedostatkam i
świata. Także tam , gdzie kościelne zadanie misyjne wykonują agendy misji
zewnętrznej i wewnętrznej, odpowiedzialność za nie ponosi stale cały Kościół.
Kościoły jaw ią się jak o Kościół misyjny tam, gdzie we wszystkich aspektach
swego życia dają odpowiednie świadectwo o prawdzie Ewangelii jako
obietnicy dla wszystkich.

2.6 Ewangelia rozpoznawalna
w pluralistycznym społeczeństwie
Kościoły w pluralistycznym i otwartym społeczeństwie mogą być Kościołem
rozpoznawalnym w swoim wyznaniu wiary, działalności diakonijnej, duszpas
terstwie, krytyce prorockiej i w pracy misyjnej tylko wówczas, gdy w Słowie
i Sakramencie gromadzić się będą regularnie wokół Ewangelii. Postępując
w ten sposób ukażą, że przyczyną ich otwartej postawy wobec świata nie jest
wpływ otaczającego Kościoły środowiska, lecz sama Ewangelia. Otwartość
wobec świata oraz gromadzenie się w kazaniu i sakramencie wokół Słowa
Bożego stanowią dla Kościoła jedną całość. Gdzie połączenie tych elementów
staje się doświadczeniem w życiu Kościołów, tam dają się one rozpoznać jako
wspólnota świadcząca o prawdzie Ewangelii. Łaska trójjedynego Boga ob
jawiona w Jezusie Chrystusie staje się dla Kościołów przedmiotem
doświadczenia wówczas, gdy wszystkie formy ich zainteresowania współczes
nym życiem społecznym, przejawiające się w wyznaniu wiary, duszpasterstwie,
działalności diakonijnej, krytyce prorockiej i nakazie misyjnym, zostają
skupione wokół zwiastowania Ewangelii i sprawowania sakramentów. W opa
rciu o ten fundament Kościoły jawią się zarazem jako wspólnota powołana
i wysłana przez Jezusa Chrystusa.
Ewangelia ujawnia się więc tam,
- gdzie chrześcijanie i Kościoły, wciągnięci w nurt życia społecznego
twierdzą, że zwiastowanie i sakramenty są dla nich podstawowymi elementami
dawania świadectwa, i
- gdzie zwiastowanie Ewangelii i sprawowanie sakramentów praktykują oni
w taki sposób, że wszystkie dziedziny życia chrześcijańskiego i wszystkie formy
egzystencji kościelnej mają oparcie w prawdzie Ewangelii.
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3 K ościół w dialogu
3.1 Dialog ze światopoglądami
W pluralistycznym otwartym społeczeństwie Kościoły stykają się z różnymi
światopoglądami i religiami. Dialog z nimi jest prowadzony na wielu
płaszczyznach. Kościoły przywiązują do tego dialogu różne znaczenie, zróżnico
wana jest także jego intensywność i jakość.
Chrześcijańskie wyznanie wiary, duszpasterstwo, działalność diakonijna,
krytyka prorocka i praca misyjna mogą odnieść sukces w życiu naszych
społeczeństw tylko wówczas, gdy chrześcijanie i Kościoły zatroszczą się o otwar
ty dialog ze społeczeństwem i jego różnymi instytuq'ami. Prawda Ewangelii
zostaje darowana jako osobiste przekonanie życiowe, toteż w swym uniwersal
nym roszczeniu może być ona przedstawiana tylko jako osobista pewność
posiadania prawdy. Z faktu, że otwarte i pluralistyczne społeczeństwo rezygnuje
z podporządkowania stosunków społecznych jednej prawnie obowiązującej
religii lub jednemu światopoglądowi wynika, że wszystkie poglądy na życie
muszą być reprezentowane w prowadzonym dialogu jako osobiste orientaqe
życiowe. Dlatego wiarygodność świadectwa kościelnego w sposób istotny
zależeć będzie od tego, w jakiej mierze poszczególni chrześcijanie, wspólnoty
kościelne i Kościoły oficjalne uczestniczą w dyskusji publicznej nad fundamen
talnymi kwestiami dla współcześnie żyjących ludzi. Chrześcijanie mogą oczeki
wać, że dzięki zapoznaniu się z poglądami głoszonymi przez innych podczas
prowadzonego dialogu dojdą do głębszego poznania własnej prawdy. Wolno im
ufać, że Bóg także innym ludziom umożliwia uzyskanie w świadectwie pewności
prawdy. Wzajemne składanie świadectwa w dialogu może prowadzić do form
współpracy, które służą sprawie pokoju, sprawiedliwości między ludźmi i integ
ralności stworzenia.

3.2 Dialog z religiami
Kościoły podczas spotkania z przedstawicielami religii i wspólnot religijnych
muszą pamiętać o tym, że nie wolno im rezygnować ze swojego poznania Boga na
rzecz neutralnego światopoglądu. Chrześcijanie muszą widzieć i oceniać wszyst
kie doświadczenia związane z poznawaniem innych religii i z oddawaniem czci
innym bogom w perspektywie poznania Jezusa Chrystusa, który objawił się jako
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Stanowisko to nie oznacza wyrzeczenia
się dialogu z przedstawicielami religii. Przeciwnie! Dialog winien być próbą
zrozumienia innych religii, wyjaśnienia nieporozumień, usuwania uprzedzeń,
odkrywania rzeczywistych elementów wspólnych, wskazywania na zgodności
pozorne i poszerzenia własnego horyzontu postrzegania.
Ponieważ pierwsze przykazanie i jego chrystologiczne powtórzenie w Ewan
gelii Jana 14,6 (lub 10,7-9) zachowują nadal swoją moc obowiązującą, przeto
wiara musi zachować krytyczny dystans zarówno wobec wszelkich obcych
bogów jak i wobec wszelkiego wprowadzania obcych ideologii. Wiara jest
i pozostaje krytyką religii. Taka krytyka kieruje się także przeciw fałszywemu
oddawaniu czci Bogu w Kościele. Jednocześnie nie zatrzymuje się ona przed
innymi religiami. Dialog nie jest surogatem świadectwa i misji. Lecz wiara
w Boga, który w Jezusie Chrystusie działa na rzecz wszystkich ludzi i którego
chrześcijanie wyznają jako Stwórcę, Zachowawcę, Pojednawcę i Zbawiciela
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świata, umożliwia, mimo całej krytyki pod adresem religii, dostrzeganie istot)
i znaczenia kultu oraz świata wyobrażeń innych religii, a nawet dostrzeganie
w nich momentów prawdy w zakresie pojmowania Boga i oddawania M u czci.
Synkretystyczne harmonizaq’e lub systematyzacje momentów prawdy obecnych
w innych religiach w celu utworzenia nowej nadreligii są, oczywiście, nie do
przyjęcia dla wiary. Objawienie Boga w Jezusie Chrystusie jest dla wiary stałym
przypomnieniem, gdzie przebiega granica dialogu z religiami. Obowiązkiem
chrześcijan wobec wszystkich ludzi, również wobec przedstawicieli religii, jest
jasne zaprezentowanie własnego świadectwa wiary i życia.

3.3 Dialog z judaizmem
Dla Kościołów wyrosłych z Reformacji wiarygodna egzystencja kościelna
oznacza przyjęcie uzasadnionego biblijnie przekonania, że ich priorytetowym
zadaniem jest wypracowanie stanowiska wobec judaizmu. Kościoły nie mogą
zrezygnować z dialogu z judaizmem. Żydzi byli prześladowani przez stulecia
i narażeni na pogromy. Antyjudaizm Kościołów dostarczał istotną część
argumentów uzasadniających prześladowanie narodu żydowskiego na terenie
chrześcijańskiego Zachodu. Kościoły, zwłaszcza Kościoły niemieckie, zawiodły
w okresie narodowego socjalizmu, gdyż nie sprzeciwiły się w porę i skutecznie
prześladowaniu i eksterminacji Żydów, która pociągnęła za sobą miliony ofiar
ludzkich. Uporanie się z bolesną i obciążającą historią stosunków chrześcijan
i Żydów stało się podstawowym zadaniem wszystkich Kościołów.
Gdzie Ewangelia o łasce Boga w Jezusie Chrystusie zostaje użyta niewłaściwie
do uzasadnienia „odrzucenia” Żydów lub do usprawiedliwienia obojętności
wobec ich losu, tam Ewangelia sama zostaje zakwestionowana jako fundament
egzystencji Kościoła. Toteż stosunek chrześcijan i Kościołów do Izraela wiąże się
nieodzownie z kwestią dotyczącą podstaw ich wiary.
Istnienie judaizmu jest dla Kościoła znakiem wierności Boga wobec własnych
obietnic; również Kościół, jako ta instytucja, która wielokrotnie zawiodła
właśnie w dziedzinie stosunku do Żydów, pozostaje zdany na te obietnice.
Chrześcijanie i Żydzi, prezentując wzajemnie swoje świadectwo życiowe, będą
w stanie odkryć podobieństwa i różnice we wierze i życiu Kościoła i Synagogi.
Dialog między Żydami i chrześcijanami żyje z tego, że jedni i drudzy nie
zatrzymują dla siebie świadectwa doświadczanej prawdy, lecz włączają je do
dialogu i próbują wzajemnie się zrozumieć.
W dialogu między chrześcijanami i Żydami istnieje wiele tematów, które
wymagają wyjaśnienia. Przede wszystkim chodzi tu o następujące zagadnienia:
- stosunek między „Starym” a „Nowym” Przymierzem;
- rozumienie Słowa Bożego jako nakazu i jako obietnicy łaski;
- chrześcijańskie wyznanie wiary w Żyda Jezusa jako Syna Bożego;
- wyznanie wiary Żydów w jednego Boga a chrześcijańska wiara w Boga
Ojca, Syna i Ducha Świętego;
- przyszłość Żydów i przyszłość chrześcijan;
- znaczenie państwa Izrael dla nadziei żydowskiej i chrześcijańskiej.
Dla Kościołów wyrosłych z Reformacji rzeczą konieczną jest szczegółowe
opracowanie ich stosunku do przejawiającego się w różnych nurtach judaizmu;
chodzi bowiem o zapewnienie wspólnej przyszłości, która nie dopuściłaby do
powtórzenia okropności, które wydarzyły się w przeszłości. Kościoły te muszą
zbadać krytycznie blaski i cienie historii teologii i praktyki reformacyjnej. Trzeba
ukazać i zrewidować błędne oceny teologiczne i postawy kościelne, które
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przyczyniły się do powstania przerażających przejawów współczesnego anty
semityzmu. Kościoły wyrosłe z Reformacji, które ocenę nauki kościelnej
pojmują jako zadanie dotyczące wszystkich chrześcijan, a nie tylko profesjonal
nych teologów i zwierzchności kościelnych, winny zadbać o to, aby nowe
podejście do judaizmu było sprawą całego zboru i zostało wypełnione życiem
przez wszystkie sfery działalności kościelnej.
Nowe podejście do sprawy stosunków między Kościołem a judaizmem
domaga się, aby w Kościołach chrześcijańskich była pielęgnowana znajomość
współczesnego judaizmu; droga do tego celu prowadzi przez organizowanie
spotkań z wyznawcami różnych nurtów tej religii. Wspólnota Kościołów
- sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej stwarza po temu ważną bazę, gdyż
umożliwia wymianę doświadczeń w dziedzinie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego między poszczególnymi Kościołami wyrosłymi z Reformaq'i. Kościoły
działające w krajach, w których - często wskutek prześladowania Żydów
w bieżącym stuleciu - rzadko dochodzi do spotkania Żydów i chrześcijan
w rzeczywistości dnia codziennego, są zdane tutaj na pomoc i wsparcie ze strony
Kościołów siostrzanych, dla których takie spotkania są powszednim elementem
ich życia społecznego i kościelnego. Takie krytyczne i konstruktywne wsparcie,
udzielane poszczególnym Kościołom podczas opracowywania stosunku
Kościoła i judaizmu, może stać się ważnym elementem wspólnoty kościelnej
Kościołów wyrosłych z Reformacji.
Cechą charakterystyczną chrześcijańskiej praktyki dawania świadectwa dziś
jest staranie o to, aby stosunki między Kościołem a judaizmem urzeczywistniały
się w ramach dialogu.

ROZDZIAŁ III

JE D N O ŚĆ K O ŚC IO ŁA I Z JE D N O C Z E N IE K O ŚC IO ŁÓ W

1 Rozum ienie jedności zawarte
w reformacyjnym rozumieniu K ościoła

1.1 Jedność K ościoła jako współuczestnictwo w Słowie i Sakramencie
Jedność Kościoła w okresie Reformacji XVI wieku była rozumiana z perspek
tywy źródła Kościoła, a zatem jako współuczestnictwo w Słowie i Sakramencie.
Zwiastowanie Ewangelii i sprawowanie sakramentów, które uzasadniają i za
chowują wiarę jednostki, uzasadniają i zachowują także wspólnotę (communio)
wierzących w Chrystusie, jej jedność w Kościele, społeczność świętych jak
również jedność Kościoła (por. zwłaszcza art. 7 Konfesji Augsburskiej; K ate
chizm Heidelberski, pytania 54n i 75n). Autorzy Konkordii Leuenberskiej nie
chcieli i nie musieli tworzyć nowego modelu, lecz nawiązali do tego pod
stawowego przekonania reformacyjnego.
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Reformacja uznawała zgodność w kwestii właściwego nauczania Ewangelii
i należytego sprawowania sakramentów za konieczny i wystarczający warunek
prawdziwejjedności Kościoła. Odwołując się do tych samych kryteriów, zaintereso
wane Kościoły określają swoje rozumienie wspólnoty kościelnej (Konkordia
Leuenberska, nr 2). Kościoły mogą się uznać wzajemnie za prawdziwy Kościół
Jezusa Chrystusa, gdy między nimi istnieje zgodność w rozumieniu Ewangelii.
Uznanie to daje podstawę wspólnocie kościelnej. Jest ona rozumiana jako
współuczestnictwo w Słowie i Sakramencie (KL 29), a obejmuje wzajemne
uznawanie ordynacji oraz współusługiwanie duchownych (KL 33).
Rozumienie jedności występujące w Konkordii nie zna innych kryteriów
i przesłanek jak tylko te, które mają konstytutywne znaczenie dla Kościoła i jego
jedności także w ramach poszczególnych wariaqi konfesyjnych teologii wyrosłej
z Reformacji.

1.2 Jedność jako dar Boga
Jedność Kościoła nie jest dziełem Kościołów, lecz darem, jakim obdarza je
Bóg. Konkordia Leuenberska przypisuje szczególne znaczenie słowu „przy
zwalać” : Kościoły /.../przyzwalają sobie wzajemnie na współuczestnictwo w Słowie
i Sakramencie (KL 29). One przyzwalają sobie na coś, co zostało im już dane
z góry. Tym, co zostało dane z góry, jest działanie zbawcze Boga na rzecz ludzi,
poselstwo o usprawiedliwieniu jedynie z łaski. W poselstwie tym zostały dane
z góry raz na zawsze: istota Kościoła, jego jedność i także kształt tej jedności.
Aktywność kościelna, która należy do istoty wspólnoty kościelnej, analogicznie
do indywidualnego usprawiedliwienia - polega na przyjmowaniu.
Rdzeniem Pisma Świętegojest jedyne zbawcze pośreSiictwo Jezusa Chrystusa,
a poselstwo o usprawiedliwieniu, jako poselstwo o wolnej łasce Boga, stanowi
probierz całego zwiastowania Kościoła (KL 12). Poselstwo to jest miejscem
konsensu koniecznego i wystarczającego dla ogłoszenia wspólnoty kościelnej.
Decydujące jest to, jak poszczególne Kościoły odnoszą się do danej im z góry
rzeczywistości. Ewangelia sama daje im możność przyzwolenia sobie wzajemnie
na wspólnotę kościelną.

1.3 Zjednoczenie jako uzyskanie i ogłoszenie zgodności
w rozumieniu Ewangelii
Współuczestnictwo w Słowie i Sakramencie wymaga zgodności w rozumieniu
Ewangelii. Właściwe rozumienie Ewangelii ojcowie Reformacji wyrazili w nauce
0 usprawiedliwieniu (KL 8).
Ten zasadniczy konsens mieści w sobie dwa aspekty. Polega on
- z jednej strony na wspólnym sformułowaniu właściwego rozumienia Ewan
gelii jako poselstwa o usprawiedliwiającym działaniu Boga w Chrystusie przez
Ducha Świętego;
- z drugiej strony na wspólnym przekonaniu, że poselstwo o usprawied
liwieniu, jako poselstwo o wolnej łasce Boga, stanowi probierz całego zwias
towania Kościoła (KL 12). Ponieważ łaska Boga udziela się ludziom w Słowie
1 Sakramencie, przeto współuczestnictwo w Słowie i Sakramencie jest rzeczą
konieczną - i także wystarczającą - dla prawdziwiej i pełnej jedności Kościoła.
Kościoły luterańskie, reformowane i unijne potrafią odróżnić wspólnie te
kwestie, w których jest konieczna pełna zgodność, od tych zagadnień, w których
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może istnieć uprawniona różnorodność - kryterium jest tutaj wspólne rozumienie
Ewangelii jako poselstwa o usprawiedliwieniu oraz jego uznanie za roz
strzygający probierz zwiastowania i porządku kościelnego. Gdzie zadośćuczynią
się temu kryterium, tam może być ogłoszona i praktykowana wspólnota
kościelna jako współuczestnictwo w Słowie i Sakramencie.
Wyraźnym przykładem powiązania istniejącego między pełną zgodnością
a uprawnioną różnorodnością jest rozumienie urzędu: dla Konkordii Leuenberskiej wzajemne uznawanie ordynaqi zalicza się do centralnych wypowiedzi
związanych z deklaracją wspólnoty kościelnej (KL 33). Pełnej zgodności
wymaga to, że Chrystus ustanowił urząd jako posługę w dziedzinie zwiastowania
Słowa i sprawowania sakramentów, i że urząd ten jest nieodzownym elementem
Kościoła. Lecz specyficzny kształt i struktury tego urzędu oraz Kościoła należą
do sfery uprawnionej różnorodności, która jest zależna od warunków historycz
nych i lokalnych. Różnorodność ta nie stawia pod znakiem zapytania wspólnoty
kościelnej. Chcąc jednak pozostawać uprawnioną różnorodnością, musi się ona
poddawać stale egzaminowi teologicznemu, którego kryterium stanowi źródło
i przeznaczenie Kościoła.

1.4 Jedność i różnorodność
Wyżej przedstawiony konsens podstawowy, który umożliwia wspólnotę
kościelną, opiera się na charakterystycznym dla teologii reformacyjnej
rozróżnieniu między fundamentem a kształtem Kościoła.
To niezbędne rozróżnienie prowadzi w Konkordii Leuenberskiej do tego, że
Kościoły o różnych tradycjach wyznaniowych, na podstawie zgody, jaką osiągnęły
w rozumieniu Ewangelii, przyzwalają sobie wzajemnie na współuczestnictwo
w Słowie i Sakramencie oraz starają się o możliwie pełne współdziałanie
w składaniu świadectwa i w służbie światu (K L 29).
Zgodność w rozumieniu Ewangelii może być i zostaje wyrażona w upraw
nionej różnorodności form doktrynalnych. Już w Nowym Testamencie widać, że
jedność spowodowana przez Ducha Świętego nie prowadzi do ujednolicenia.
Jednak nie chodzi też o dowolną różnorodność. Różnice, które dotykają
wspólnego rozumienia Ewangelii, stawiają pod znakiem zapytania wspólnotę
kościelną jako współuczestnictwo w Słowie i Sakramencie; tym samym zagrażają
one jedności Kościoła lub zakłócają ją. Tego typu różnice, wpływające na
podtrzymywanie rozłamu kościelnego, wymagają przezwyciężenia. Zadaniem
dialogu teologicznego w takich przypadkach jest zbadanie różnic w zakresie
form doktrynalnych pod względem tego, czy mimo występowania różnej formy
przypadki te zawierają wspólne rozumienie Ewangelii, które umożliwia lub
uniemożliwia wspólnotę kościelną. Za przykład, jak tego dokonać, służyć może
Konkordia Leuenberska. Różne rozumienie chrystologii, Wieczerzy Pańskiej
i predestynaqi doprowadziło do rozejścia się luteran i reformowanych. Ważna
część Konkordii analizuje historyczne potępienia doktrynalne i dochodzi do
wniosku, że nie znajdują one zastosowania we współczesnym stanowisku dokt
rynalnym Kościołów uznających tę Konkordię (KL 32). Różnice, które pozostały,
nie są już przeszkodą dla wspólnoty kościelnej. Termin ekumeniczny dla tej
formy wspólnoty kościelnej brzmi: .jedność w pojednanej różnorodności” .
W takiej jedności żyją Kościoły związane Konkordią Leuenberską.
To rozumienie wspólnoty kościelnej Kościoły - sygnatariusze K L odnoszą też
do swojego stosunku wobec innych rodzin chrześcijańskich. Gdziekolwiek
występują cechy prawdziwego Kościoła i gdzie istnieje doktrynalna zgodność
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w rozumieniu Ewangelii, tam - według ich przekonania - żyje Kościół Jezusa
Chrystusa; pogląd ten głosi się niezależnie od tego, że druga strona nie zawsze tak
widzi te sprawy.
Gdzie oba wymienione warunki - istnienie cech prawdziwego Kościoła
i osiągnięcie zgodności w zakresie doktryny - zostają spełnione, tam trzeba
uczynić konkretne kroki zmierzające do ogłoszenia i urzeczywistnienia
wspólnoty kościelnej, wspólnoty, która stała się możliwa. Gdzie te warunki nie są
jeszcze całkiem spełnione, tam trzeba dążyć do przezwyciężenia czynników
powodujących rozłam kościelny. W sposób szczególny dotyczy to przezwy
ciężenia tych czynników, które uniemożliwiają jeszcze zawarcie pełnej wspólnoty
z Kościołem rzymskokatolickim, Kościołami prawosławnymi i niektórymi
ewangelickimi Kościołami wolnymi. Kościoły tworzące leuenberską wspólnotę
Kościołów życzą sobie tutaj dalszego dialogu, dialogu o charakterze wiążącym.
Dialog prowadzony z Kościołami ewangelicko-metodystycznymi i ze wspólnotą
Kościołów anglikańskich, umożliwił podjęcie decydujących kroków ku pełnej
wspólnocie kościelnej.

2. Charakter w iążący i zobowiązujący Konkordii Leuenberskiej
2.1 Urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej jako proces
Dialog ekumeniczny prowadzony między Kościołami osiąga swój cel
wówczas, gdy jego wyniki podlegają recepcji ze strony zaangażowanych
Kościołów, przez co otrzymują one charakter wiążący i zobowiązujący. Przy tym
nie może chodzić tylko o recepcję formalną. Recepcja musi wycisnąć ślad na
wszystkich płaszczyznach życia kościelnego.
Konkordia Leuenberską, chcąc wyjść poza jednorazowy akt jej podpisania
przez zainteresowane Kościoły, dokonuje rozróżnienia między deklaracją i urze
czywistnieniem wspólnoty kościelnej, choć obu elementów nie oddziela od siebie
(cz. IV KL). Rozróżnienie to ukazuje, że wspólnota kościelna urzeczywistnia się
w procesie, który trwa.

2.2 Urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej na płaszczyźnie zborowej
Jednym z czynników, który umożliwił zawarcie Konkordii, było zbliżenie
reformowano-luterańskie na płaszczyźnie zborowej. Konkordia jest również
owocem ekumenicznych doświadczeń i wyrazem duchowości ekumenicznej
przeżywanej w wielu miejscach. Ze swej strony przyczynia się ona znowu do
odnowy lokalnych sytuacji. To ścisłe powiązanie z ekumenią lokalną nadaje
Konkordii właściwy sens.

2.3 Cztery wymiary urzeczywistnienia wspólnoty kościelnej
Konkordia wymienia w ostatniej części cztery dziedziny, które mogą
przyczynić się do urzeczywistnienia wspólnoty. Są to:
- staranie o wspólne świadectwo i wspólną służbę wobec wyzwań, które
rzuca współczesny świat;
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- kontynuacja pracy teologicznej;
- ewentualne skutki organizacyjne;
- włączenie procesu leuenberskiego do światowego ruchu ekumenicznego.
Po dwudziestu latach leuenberskiej wspólnoty Kościołów postęp w wymie
nionych czterech dziedzinach jest różny. Znaczące osiągnięcia dają się od
notować w dziedzinie pracy teologicznej. Dzięki rozmowom, toczącym się na
płaszczyźnie międzynarodowej i regionalnej, można było kontynuować pracę
nad niektórymi zagadnieniami teologicznymi i pogłębić je (dotyczy to np.
stosunku między doktryną o „dwóch państwach” a doktryną o panowaniu
Chrystusa; spraw związanych z urzędem, urzędami i ordynacją; praktyki
chrzcielnej; rozumienia Wieczerzy Pańskiej). W zakresie ewentualnych skutków
organizacyjnych Konkordia Leuenberska powiedziała jasno, że Sprawa unii
organicznej między poszczególnymi Kościołami może być rozstrzygana wyłącznie
lokalnie, tam, gdzie te Kościoły żyją (KL 44). Dzisiaj w niektórych krajach ma
miejsce jednoznaczne zbliżenie organizacyjne Kościołów (Holandia, Francja),
w innych - prawie nic się nie zmieniło.
Jak dotąd, najgorzej wypadają starania o wspólne składanie świadectwa
i wspólną służbę wobec wyzwań, które narzuca współczesny świat. Zadanie to
stało się szczególnie aktualne po roku 1989. Kolejne Zgromadzenia Ogólne
Kościołów - sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej zwracały stale uwagę na
ważność tego zadania, dotychczas jednak postulatu tego nie udało się w dużej
mierze przekształcić w czyn. Ten stan rzeczy jest spowodowany między innymi
pewną strukturalną słabością wspólnoty leuenberskiej.

3. Konkordia a ekumenizm ogólnoświatowy
3.1 Leuenberska wspólnota Kościołów w służbie ekumenii
Wspólnota leuenberska pragnęła od początku, by uznawano ją za wkład do
ekumenicznej wspólnoty wszystkich Kościołów chrześcijańskich (KL 46). Nie jest
ona wyizolowaną inicjatywą ekumeniczną Kościołów europejskich, które ją
zawarły. Chce ona służyć całej ekumenii, ekumenii przekraczającej granice
europejskie.
Po pewnych wstępnych trudnościach istnieją wyraźne oznaki urzeczywist
nienia tej nadziei:
- Międzynarodowy dialog luterańsko-reformowany, nawiązując do pracy
wstępnej wykonanej w Leuenbergu, zalecił zawartą tam wspólnotę kościelną
wszystkim Kościołom członkowskim Światowej Federacji Luterańskiej i Świato
wemu Aliansowi Kościołów Reformowanych.
- Wspólnota leuenberska mogła podzielić się ze swoimi doświadczeniami
z Światową Radą Kościołów, zwłaszcza z jej Zespołem Programowym ds.
Jedności i Odnowy (w skład którego wchodzi też Komisja Wiara i Ustrój). Np.
wniosła ona wkład do pracy nad recepcją Dokumentu z Limy oraz do
przemyśleń związanych z nowym rozumieniern Kościoła jako koinonii (Zgroma
dzenie Ogólne ŚRK w Canberze w 1991 r., Światowa Konferencja ds. Wiary
i Ustroju w Santiago de Compostela w 1993 r.).
- Również dialogi dwustronne prowadzone z innymi tradycjami chrześci
jańskimi korzystały z impulsów danych przez Konkordię Leuenberską, np.
w pracy nad przezwyciężeniem potępień doktrynalnych lub przez nowe pod
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kreślanie centralnej roli poselstwa o usprawiedliwieniu (międzynarodowy dialog
luterańsko-katolicki, praca wspólnej komisji ekumenicznej w RFN). Wkład ten
musi w przyszłości ulec pogłębieniu i poszerzeniu.

3.2 Kompatybilność dialogów ekumenicznych
i porozumień dwustronnych
Fakt, że dialogi ekumeniczne są ze sobą powiązane w wieloraki sposób, stawia
wspólnotę leuenberską przed nowymi wyzwaniami. Jedna z najważniejszych
kwestii dotyczy kompatybilności dialogów (pogodzenia ze sobą wyników
prowadzonych rozmów). Co oznaczają konkretne kroki światowych rodzin
konfesyjnych lub też konkretne kroki Kościołów w poszczególnych krajach dla
innych partnerów procesu leuenberskiego?
Pierwszy obszar zainteresowań obejmuje postępy ekumeniczne, które w ra
mach dialogu odbywającego się na płaszczyźnie światowej doprowadziły do
sformułowania zaleceń w sprawie zawarcia wspólnoty kościelnej z innymi
tradycjami. Niektóre Kościoły związane z Konkordią Leuenberską zrealizowały
te zalecenia, inne - nie były jeszcze w stanie tego uczynić. Przykładami
najbardziej wyrazistymi są dialogi z metodystami i z Kościołem Anglii, które
w Niemczech, Austrii, Anglii i we Włoszech doprowadziły do wspólnoty
kościelnej z metodystami, a w Skandynawii i krajach nadbałtyckich
- z Kościołem Anglii. Wyrażamy nadzieję, że tylko kwestią czasu jest
przyłączenie się do tej inicjatywy pozostałych Kościołów luterańskich i refor
mowanych w Europie.
Zagadnienie kompatybilności przedstawia się trudniej w sytuacji, gdy
niektóre Kościoły związane ze wspólnotą leuenberską podejmują konkretne
decyzje zmierzające do zawarcia wspólnoty kościelnej, inne natomiast Kościoły
leuenberskie nie są w stanie zaakceptować tych decyzji.
Z pewnością nie można przeceniać kwestii kompatybilności dialogów
związanych z leuenberską wspólnotą Kościołów. Łatwo można wykazać, że
zdecydowana większość inicjatyw podejmowanych przez poszczególne Kościoły
nie wykracza poza ramy wspólnoty leuenberskiej i jest możliwa do zaakcep
towania także przez inne Kościoły tej wspólnoty (np. porozumienie ze staro
katolikami w Niemczech lub praktykowane w wielu Kościołach ewangelickich
nieograniczone zapraszanie innych chrześcijan do Wieczerzy Pańskiej). Mimo
wszystko jednak trzeba jasno stawiać problem kompatybilności i zajmować się
jego opracowywaniem, o ile chce się wpłynąć na ożywienie wspólnoty Kościołów
- sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej i związków tej wspólnoty z ekumenią
ogólnoświatową.

4. Konkordia Leuenberską jako ekumeniczny m odel jedności
Szczególnym wkładem wspólnoty leuenberskiej do ekumenii ogólnoświato
wej jest rozumienie jedności przez Konkordię i wynikający z tego faktu model
jedności. Powiada on:
- Gdziekolwiek jakiś Kościół lub wspólnota kościelna wykazuje znamiona
prawdziwego Kościoła, tam kwalifikuje się ona do uznania jej za część jednego,
świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła. W pewnych sytuacjach musi to
być także akt jednostronny.
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- Gdzie występują takie znamiona, tam trzeba się liczyć także z możliwością
dojścia do porozumienia doktrynalnego w sprawie wspólnego rozumienia
Ewangelii.
- W sytuacji, gdy dochodzi do takiego porozumienia, trzeba ogłosić
wspólnotę kościelną w znaczeniu Konkordii Leuenberskiej.
- Gdzie mimo istnienia takiego porozumienia nie następuje ogłoszenie
wspólnoty, tam niczym nie daje się już usprawiedliwić istniejący rozłam.
- Osiągnięcie tego celu nie znajduje się w zasięgu możliwości ludzkich, lecz
jest dziełem Ducha Świętego. W okresie dochodzenia do celu jest zalecana
aktywna cierpliwość, gdyż
...Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierp
liwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; a nadzieja nie zawodzi, bo miłość
Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany
(Rz 5, 3-5).
Tłumaczył: Karol Karski

ENCYKLIKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II
„UT UNUM SINT”
Fragmenty tekstu

1. Ut unum sint! Wezwanie do jedności chrześcijan, rzucone tak stanowczo
i z mocą ponowione przez Sobór Watykański II, rozbrzmiewa coraz donioślej
w sercach wierzących, szczególnie w obliczu zbliżającego się Roku 2000. Będzie
on dla nich świętym Jubileuszem, pamiątką Wcielenia Syna Bożego, który stał się
człowiekiem, aby zbawić człowieka (...) Chrystus wzywa wszystkich swoich
uczniów dojedności. Gorąco pragnę ponowić dziś to wezwanie, raz jeszcze ogłosić
je z mocą ...
2. Nie uchodzi niczyjej uwagi, że wszystko to stanowi wyzwanie dla
wierzących, którzy muszą je przyjąć. Czyż mogliby bowiem uchylić się od
uczynienia z Bożą pomocą wszystkiego, co możliwe, aby obalić mury podziałów
i nieufności, aby przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają
głoszenie Ewangelii Zbawienia przez Krzyż Jezusa, jedynego Odkupiciela
człowieka, każdego człowieka?
Dziękuję Bogu za to, że nakłonił nas, byśmy szli naprzód drogą trudną, ale
przynoszącą tak wiele radości - drogą jedności i komunii chrześcijan. Dialogi
międzywyznaniowe na płaszczyźnie teologicznej przyniosły konkretne i widocz
ne owoce: zachęca to, by iść dalej...
3. Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie
na drogę ekumenicznych poszukiwań, wsłuchując się w głos Ducha Pańskiego,
który uczy go odważnie odczytywać „znaki czasu” ...
Ja sam pragnę popierać wszelkie działania służące temu, aby świadectwo całej
wspólnoty katolickiej mogło być postrzegane w swojej nienaruszonej czystości
i spójności, zwłaszcza teraz, w obliczu tego wydarzenia, jakim będzie dla
Kościoła początek nowego Millenium, w tej nadzwyczajnej godzinie, kiedy prosi
on Pana, aby wzrastała jedność między wszystkimi chrześcijanami aż do
osiągnięcia pełnej komunii. Do tego szlachetnego celu dąży także obecna
Encyklika, która poprzez swoją treść na wskroś duszpasterską pragnie wspomóc
wysiłek tych wszystkich, którzy trudzą się dla sprawy jedności.
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4.
Jest to właśnie zadanie Biskupa Rzymu jako następcy apostoła Piotra.
Wypełniam je z głębokim przekonaniem, że dochowuję posłuszeństwa Panu,
oraz z pełną świadomością mojej ludzkiej słabości...
6. Bóg pragnie jedności całego rozproszonego rodzaju ludzkiego (...) Podział
,jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym
szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”
(Sobór Wat. II, Dekr. o ekumenizmie 1)...
13. (...) Poza granicami wspólnoty katolickiej nie rozciąga się próżnia
eklezjalna. Liczne elementy wielkiej wartości (eximia), które w Kościele katolic
kim są integralnie włączone w pełnię środków zbawienia i darów łaski
tworzących Kościół, znajdują się także w innych Wspólnotach chrześcijańskich.
14. Wszystkie te elementy zawierają w sobie wezwanie do jedności i w niej
odnajdują swoją pełnię. Nie chodzi o to, by zsumować ze sobą wszystkie
bogactwa rozsiane w chrześcijańskich Wspólnotach i stworzyć Kościół, jakiego
Bóg mógłby oczekiwać w przyszłości (...) Elementy tego Kościoła już nam
danego istnieją „łącznie i w całej pełni” w Kościele katolickim oraz „bez takiej
pełni” w innych Wspólnotach (Dekr. o ekumenizmie, 4), w których pewne
aspekty chrześcijańskiej tajemnicy są czasem ukazane bardziej wyraziście.
Ekumenizm stara się właśnie sprawić, aby częściowa komunia istniejąca między
chrześcijanami wzrastała ku pełnej komunii w prawdzie i miłości.
18. (...) Nie chodzi tu o modyfikację depozytu wiary, o zmianę znaczenia
dogmatów, o usunięcie w nich istotnych słów, o dostosowanie prawdy do
upodobań epoki, o wymazanie niektórych artykułów Credo pod fałszywym
pretekstem, że nie są one już dziś zrozumiałe. Jedność, jakiej pragnie Bóg, może
się urzeczywistnić tylko dzięki powszechnej wierności wobec całej treści wiary
objawionej. Kompromis w sprawach wiary sprzeciwia sie Bogu, który jest
Prawdą (...) Tak więc „bycie razem” , które zdradzałoby prawdę, byłoby
sprzeczne z natura Boga, który obdarza swoją komunią oraz z potrzebą prawdy,
zakorzenioną w głębi każdego ludzkiego serca ...
20. Stwierdzenia powyższe sa doniosłe, a dla działalności ekumenicznej mają
znaczenie podstawowe. Wynika z nich jasno, że ekumenizm, ruch na rzecz
jedności chrześcijan, nie jest jakimś tylko „dodatkiem”, uzupełnieniem tradycyj
nego działania Kościoła. Przeciwnie, należy on w sposób organiczny do całości
jego życia i działania i w konsekwencji winien tę całość przenikać i z niej wyrastać
jak owoc ze zdrowego i kwitnącego drzewa, które osiąga pełnię życia.
Papież Jan XXIII tak wierzył w jedność Kościoła i tak patrzył w stronę jedności
chrześcijan. Mówiąc o innych chrześcijanach, o wielkiej chrześcijańskiej rodzinie,
stwierdzał: „o wiele mocniejsze jest to, co nas łączy, niż to, co nas dzieli” .
22. (...) Na ekumenicznej drodze do jedności trzeba przypisać stanowczy
prymat wspólnej modlitwie - modlitewnemu zjednoczeniu wokół samego Chrys
tusa. Jeśli chrześcijanie, pomimo podziałów, będą umieli jednoczyć się coraz
bardziej we wspólnej modlitwie wokół Chrystusa, głębiej sobie uświadomią, o ile
mniejsze jest to wszystko, co ich dzieli, w porównaniu z tym, co ich łączy. Jeśli będą
się spotykali coraz częściej i coraz wytrwałej modlili się do Chrystusa, będą mieli
odwagę podjąć całą bolesną i ludzką rzeczywistość podziałów, odnajdując się w tej
wspólnocie Kościoła, którą Chrystus stale tworzy w Duchu Świętym ponad
wszystkimi słabościami i ograniczeniami ludzkimi.
23. (...) M ożna powiedzieć, że ruch ekumeniczny zaczął się poniekąd od
negatywnego doświadczenia tych, którzy głosząc tę samą Ewangelię, odwoływali
się do różnych Kościołów czy Wspólnot kościelnych; ta sprzeczność nie mogła
oczywiście ujść uwagi tych, którzy słuchali orędzia zbawienia, i stanowiła dla
nich przeszkodę w przyjęciu ewangelicznego przepowiadania. Niestety, ta
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poważna przeszkoda nie została przezwyciężona. Trzeba przyznać, że nadal nie
osiągnęliśmy pełnej komunii. Jednakże - bez względu na podziały - zmierzamy
drogą do pełnej jedności: do takiej jedności, jaką miał Kościół apostolski
w samych swoich początkach i jakiej my szczerze poszukujemy. Sprawdzianem
tego jest nasza wspólna modlitwa, kierowana wiarą. Gromadzimy się na niej
w imię Chrystusa, który jest Jeden. On jest nasza jednością.
Modlitwa „ekumeniczna” służy chrześcijańskiemu posłannictwu ijego wiarygo
dności. Dlatego też musi być szczególnie obecna w życiu Kościoła oraz w całej
jego działalności na rzecz zjednoczenia chrześcijan...
29. (...) Trzeba niejako rozpocząć od opuszczenia pozycji przeciwników,
stron poróżnionych, aby znaleźć się na płaszczyźnie, na której obie strony
traktują siebie nawzajem jako partnerów. Podejmując dialog, każda ze stron
zakłada u swego rozmówcy wolę pojednania, czyli jedności w prawdzie. Aby to
wszystko mogło się urzeczywistnić, muszą zaniknąć przejawy wzajemnego
zwalczania się. Tylko wówczas dialog pomoże w przezwyciężeniu podziahi,
a posłuży do przybliżenia jedności.
36. (...) Oczywiście, pełna komunia będzie musiała opierać się na przyjęciu
całej prawdy, w którą Duch Święty wprowadza uczniów Chrystusa. Należy
zatem absolutnie unikać wszelkich form redukcjonizmu albo łatwych „uzgod
nień” . Poważne kwestie musza zostać rozwiązane, gdyby bowiem pozostały nie
rozstrzygnięte, ujawniłyby się ponownie w innym momencie - czy to w tej samej
formie, czy też pod inną postacią...
39. N a koniec, dialog stawia rozmówców wobec rzeczywistych rozbieżności,
dotyczących spraw wiary. Przede wszystkim te właśnie rozbieżności należy
podjąć w duchu szczerej braterskiej miłości, poszanowania nakazów własnego
sumienia i sumienia bliźniego, z głęboką pokorą i umiłowaniem prawdy. Przy
konfrontacji poglądów w tej dziedzinie najważniejsze są dwa punkty odniesienia:
Pismo Święte i wielka Tradycja Kościoła. Katolikom przychodzi z pomocą
zawsze żywe Magisterium Kościoła.
43. (...) Dzisiaj stwierdzam z zadowoleniem, że i tak już rozległa sieć
ekumenicznej współpracy nadal nieustannie się rozszerza. Prowadzona jest
ogromna praca w tej dziedzinie, między innymi dzięki wysiłkom Ekumenicznej
Rady Kościołów...
45. (...) Rzecz jasna, z powodu rozbieżności w sprawach wiary nie jest jeszcze
możliwe wspólne sprawowanie tej samej liturgii eucharystycznej. Mimo to
gorąco pragniemy odprawiać razem jedyną Eucharystię Chrystusa i to prag
nienie już staje się wspólnym uwielbieniem i wspólną modlitwą błagalną. Razem
zwracamy się do Ojca i czynimy to coraz bardziej .jednym sercem” . Czasem
wydaje sie, że bliska jest już chwila, kiedy będzie można ostatecznie przy
pieczętować tę „realną, choć jeszcze niedoskonałą” komunię. Czy sto lat temu
byłoby to w ogóle do pomyślenia? ...
75. (...) Utrzymujące sie rozbieżności doktrynalne wywierają ujemny wpływ
także na tę współpracę i stawiają jej granice. Istniejąca już między chrześcijanami
komunia wiary stanowi jednak solidną podstawę nie tylko dla ich wspólnego
działania na niwie społecznej, ale także w sferze religijnej.
Współpraca ta ułatwi dążenie do jedności...
78. (...) Dążenie do jedności znalazło wyraz w różnych dokumentach,
wydanych przez liczne międzynarodowe Komisje mieszane powołane do dialo
gu. Teksty te omawiają Chrzest, Eucharystię, Posługę i Władzę, wychodząc od
pewnej fundamentalnej jedności doktryny.
Od tej podstawowej, ale cząstkowej jedności należy teraz przejść do
niezbędnej i wystarczającej jedności widzialnej, wpisanej w konkretną rzeczywis
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tość, aby Kościoły naprawdę stały się znakiem owej pełnej komunii w jednym,
świętym, katolickim i apostolskim Kościele, która wyrazi się we wspólnym
sprawowaniu Eucharystii.
To dążenie do niezbędnej i wystarczającej jedności widzialnej w komunii
jednego Kościoła, jakiej pragnął Chrystus, nadal wymaga wytrwałej i odważnej
pracy. Podejmując je, nie należy narzucać innych obowiązków oprócz tych, które
są konieczne (por. Dz 15,28).
79. Już teraz można wskazać zagadnienia, jakie należy pogłębić, aby
osiągnąć prawdziwą zgodność wiary: 1) relaq'e między Pismem Świętym,
najwyższym autorytetem w sprawach wiary, a świętą Tradycją - nieodzowną
interpretacją słowa Bożego; 2) Eucharystia, sakrament Ciała i Krwi Chrystusa,
ofiara uwielbienia składana Ojcu, pamiątka ofiary i rzeczywista obecność
Chrystusa, uświęcające wylanie Ducha Świętego; 3) Święcenia -pojm ow ane jako
sakrament - do potrójnej posługi episkopatu, prezbiteriatu i diakonatu; 4)
Magisterium Kościoła, powierzone Papieżowi i Biskupom w komunii z nim,
rozumiane jako sprawowana w imię Chrystusa władza i odpowiedzialność za
nauczanie i zachowanie wiary; 5)Maryja Dziewica, M atka Boga i Ikona
Kościoła, duchowa M atka, która wstawia się za uczniów Chrystusa i całą
ludzkość.
W tym odważnym dążeniu do prawdy rozsądek i roztropno&prfiary nakazują
nam unikać fałszywego irenizmu i lekceważenia norm KościołaA^arazem jednak
ten sam rozsądek i roztropność każą wystrzegać się letniości w działaniu na rzecz
zjednoczenia, a bardziej jeszcze opozycji opartej na uprzedzeniach oraz defetyzmu, który skłonny jest wszystko widzieć w ujemnym świetle.
Zachowanie takiej wizji jedności, która uwzględnia wszystkie wymogi prawdy
objawionej, nie jest równoznaczne z powstrzymywaniem ruchu ekumenicznego.
Przeciwnie, oznacza troskę o to, by nie zadowalał się on łatwymi, a złudnymi
rozwiaząniami, które nie doprowadziłyby do niczego trwałego ani solidnego.
Wymogi prawdy muszą być przestrzegane w całej pełni. Czyż nie takie jest zresztą
prawo Ewangelii? ...
88. Kościół katolicki jest świadom, że pośród wszystkich Kościołów
i Wspólnot kościelnych to on zachował posługę Następcy apostoła Piotra
w osobie Biskupa Rzymu, którego Bóg ustanowił „trwałym i widzialnym
źródłem i fundamentem jedności” (Sobór Watyk. II, Konst, dogm. o Kościele,
23) i którego Duch podtrzymuje, aby Kościół uczynił także wszystkich innych
uczestnikami tego podstawowego dobra. Zgodnie z pięknym określeniem
Papieża Grzegorza Wielkiego, pełnię posługę jako servus servorum Dei. Ta
definicja najskuteczniej chroni przed ryzykiem oderwania władzy (szczególnie
zaś prymatu) od posługi, co byłoby sprzeczne ze znaczeniem, jakie nadaje władzy
Ewangelia: „Ja jestem pośród was jako ten, kto służy” (Łk 22,27) - mówi nasz
Pan Jezus Chrystus, Głowa Kościoła. Z drugiej jednak strony, jak to już
stwierdziłem 12 czerwca 1984 r. podczas doniosłego spotkania w siedzibie
Ekumenicznej Rady Kościołów w Genewie, przekonanie Kościoła katolickiego,
iż zgodnie z tradyqa apostolską i z wiarą ojców zachował on w posłudze Biskupa
Rzymu widzialny znak i gwaranqę jedności, stanowi trudność dla większości
pozostałych chrześcijan, których pamięć jest obciążona bolesnymi wspomnienia
mi. Wraz z mym Poprzednikiem Pawłem VI proszę o przebaczenie za wszystko,
za co jesteśmy odpowiedzialni ...
94.
(...) Misja Biskupa Rzymu w gronie wszystkich Pasterzy polega właśnie
na tym, że m a on „czuwać” (episkopem) niczym strażnik, aby dzięki Pasterzom
we wszystkich Kościołach partykularnych słyszano prawdziwy głos Chrystusa-Pasterza. W ten sposób w każdym z powierzonych im Kościołów par
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tykularnych urzeczywistnia sie jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół
Wszystkie Kościoły trwają w pełnej i widzialnej komunii, bo wszyscy Pasterze są
w jedności z Piotrem, a tym samym w jedności Chrystusa.
Dzięki władzy i autorytetowi, bez których funkcja ta byłaby tylko pozorem.
Biskup Rzymu m a zabezpieczać komunię wszystkich Kościołów. Z tego tytułu
jest pierwszym pośród sług jedności ...
95. (...) To co dotyczy jedności wszystkich chrześcijańskich Wspólnot,
wchodzi oczywiście w zakres spraw objętych posługą prymatu. Jako Biskup
Rzymu dobrze wiem - i stwierdziłem to po raz kolejny w niniejszej Encyklice - że
pełna i widzialna komunia wszystkich Wspólnot, w których mocą wierności
Boga zamieszkuje Jego Duch, jest gorącym pragnieniem Chrystusa. Jestem
przekonany, że ponoszę w tej dziedzinie szczególną odpowiedzialność, która
polega przede wszystkim na dostrzeganiu ekumenicznych dążeń większości
chrześcijańskich W spólnot i na wsłuchiwaniu się w kierowaną do mnie prośbę,
abym znalazł taką formę sprawowania prymatu, która nie odrzucając bynaj
mniej istotnych elementów tej misji, byłaby otwarta na nową sytuację. Przez całe
tysiąclecie chrześcijanie byli złączeni „wspólnotą wiary i życia sakramentalnego,
a jeśli wyłaniały się nieporozumienia między nimi co do wiary czy karności
kościelnej (idisciplina) miarkowała je Stolica Rzymska za obopólną zgodą”
(Dekr. o ekumenizmie, 14)...
96. Jest to ogromne zadanie, od którego nie możemy się uchylić i którego nie
mogę wykonać samodzielnie. Czy zatem realna, choć niedoskonała komunia,
istniejąca między nami, nie mogłaby nakłonić kościelnych zwierzchników i ich
teologów do nawiązania ze m ną braterskiego i cierpliwego dialogu na ten temat,
w którym moglibyśmy wzajemnie wysłuchać swoich racji, wystrzegając się
jałowych polemik i mając na uwadze jedynie wolę Chrystusa wobec Jego
Kościoła ? ...
97. Kościół katolicki zarówno przez swoją praxis, jak i w oficjalnych
tekstach, wyraża przekonanie, że komunia Kościołów partykularnych
z Kościołem Rzymu oraz ich Biskupów z Biskupem Rzymu jest w Bożym
zamyśle podstawowym warunkiem pełnej i widzialnej komunii. Istnieje bowiem
potrzeba, aby pełna komunia, której najwyższym sakramentalnym przejawem
jest Eucharystia, wyrażała się w sposób widzialny w posłudze, w której wszyscy
Biskupi czują sie zjednoczeni z Chrystusem, a wszyscy wierni znajdą umocnienie
swojej wiary...
101. Wzywam zatem mych braci w Biskupstwie, aby na wszelkie sposoby
popierali to dążenie. Dwa Kodeksy Prawa Kanonicznego zaliczają do obo
wiązków Biskupa umacnianie jedności wszystkich chrześcijan: mają oni wspo
magać wszelkie działania i inicjatywy służące temu celowi, kierując się świado
mością, że Kościół jest do tego zobowiązany przez wolę samego Chrystusa (Por.
Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 755; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich,
kan. 902)...
W Rzymie, u Św. Piotra, dnia 25 maja 1995, w uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego, w siedemnastym roku mego Pontyfikatu.
JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ
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REAK CJE
Światowa Rada Kościołów
W oświadczeniu opublikowanym 1 czerwca czytamy:
Światowa Rada Kościołów wita encyklikę Ut unum sint papieża Jana Pawła
II; pragnie ona podkreślić zdecydowane zaangażowanie papieża i tym samym
Kościoła Rzymskokatolickiego ną rzecz ekumenizmu.
Za szczególnie optymistyczne ŚRK ocenia fakt, że encyklika określa zaan
gażowanie ekumeniczne Kościoła Rzymskokatolickiego za nieodwołalne.
Encyklika potwierdza szereg inicjatyw ŚRK, które mają swój początek we
Wspólnej Grupie Roboczej Rady i Kościoła Rzymskokatolickiego jak i w Komisji
Wiara i Ustrój ŚRK; z gremiami tymi teolodzy rzymskokatoliccy współpracują
ofiq'alnie od 1965 lub 1968 roku. Do inicjatyw tych należą prace na temat Chrztu,
Eucharystii i urzędu duchownego oraz wspólnego wyznawania jednej wiary.
Encyklika potwierdza, że II Sobór Watykański zapoczątkował proces
ekumenicznej edukacji w Kościele Rzymskokatolickim. W kontekście tym
znaczenie ma to, że encyklika uznaje, iż ten proces edukacji doprowadził do
przekonania, że różne tradycje religijne mają własne dary, którymi można się
wzajemnie dzielić.
Dalej, encyklika zawiera klarowną teologię chrztu, oferującą podstawę dla
wspólnoty (koinonia), którą już ze sobą dzielimy.
Encyklika porusza szereg zagadnień, które Papież uważa za istotne w dziedzi
nie postępu na drodze do jedności we wierze i jedności Kościoła. Zalicza się do
nich urząd Piotrowy, którego rola ma być dokładnie przemyślana.
Zgodnie z przyjętą praktyką, tekst zostanie dokładnie przeanalizowany
i zbadany w łonie SRK, a dobrze przemyślana odpowiedź na encyklikę
przekazana Watykanowi za pośrednictwem Papieskiej Rady ds. Jedności
Chrześcijan.
Niezależnie od powyższego oświadczenia, ogłoszona została wypowiedź
Georgesa Lemopoulosa, sekretarza ds. stosunków ekumenicznych ŚRK. Widzi on
w encyklice zasadnicze poparcie dla ruchu ekumenicznego. Jednakże brakuje
w niej konkretnych wypowiedzi i wskazówek odnośnie dalszej współpracy
Kościołów. Brakuje np. wypowiedzi na temat małżeństw mieszanych pod
względem wyznaniowym oraz współpracy Kościołów w dziedzinie społecznej lub
politycznej.
Lemopoulos z rezerwą potraktował wypowiedź Jana Pawła II na temat
prymatu papieża. Zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego podkreśla w en
cyklice, że zasadniczo nic się nie zmieni w dogmacie o nieomylności, który
stanowi jeden z głównych punktów spornych między Kościołami. Papież
w dalszym ciągu podtrzymuje też stanowisko, że Kościół rzymski stanowi
ośrodek wspólnoty chrześcijan.
Prawosławni
Metropolita Szwajcarii Damaskinos Papandreou nazwał encyklikę odważnym
krokiem Kościoła Rzymskokatolickiego. Wzmacnia ona dialog ekumeniczny,
w tym także dialog na temat prymatu biskupa Rzymu. Z perspektywy
prawosławnej na wysoką ocenę zasługuje to, że dokument oparł się na kryteriach
jedności nie podzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia. Mogą one pomóc
wyleczyć podziały drugiego i otworzyć wspólną drogę w trzecie tysiąclecie.
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Anglikanie
Kościół Anglikański Anglii w pierwszej reakcji stwierdził, że encyklika zawiera
wiele elementów, z którymi anglikanie mogą się zgodzić z całego serca. Kościół
opowiada się za wspólnym wyjaśnieniem z Kościołem Rzymskokatolickim różnic,
0 których jest mowa w tekście i ma nadzieję na głębsze zbadanie posługi jedności
sprawowanej przez biskupa Rzymu (...) W czasach coraz bardziej niecierpliwego
reagowania na ruch ekumeniczny i rezygnacji z poszukiwania widzialnej jedności,
natarczywe wezwanie papieża do kontynuowania obranej drogi zachęca nas do
podejmowania działań z większą determinacją.
Luteranie
Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, ks. Ishmael Noko
wydal 31 maja następujące oświadczenie:
„Papież Jan Paweł II nie podziela ogólnego przeświadczenia, że panuje
ekumeniczna zima. Modlitwy o jedność, dialog teologiczny i współpraca
ekumeniczna muszą być kontynuowane, gdyż wynikają z istoty Kościoła;
sprawy te nie mogą być zależne od pory roku.
Już na początku swojej encykliki „U t unum sint”, mówiąc o zaangażowaniu
na rzecz ekumenii, Papież cytuje Dekret o ekumenizmie II Soboru W aty
kańskiego, w którym droga ekumenizmu zostaje określona jako droga Kościoła.
Ruch ekumeniczny musi robić postępy, gdyż Chrystus chce, aby Jego Kościół był
widzialną jednością.
Papież Jan Paweł II nazywa modlitwę duszą całego ruchu ekumenicznego.
Istniejąca już między wszystkimi chrześcijanami komunia wypływa z wody
naszego jedynego chrztu w Chrystusie, i chociaż jeszcze niedoskonała, jest ona
włączona na trwałe w pełną komunię świętych, którzy wywodzą się z wszystkich
Kościołów i Wspólnot kościelnych, które otworzyły im drogę do komunii zbawienia.
Luteranie mogą być tylko wdzięczni za to pozytywne i zdecydowane
potwierdzenie przez Kościół Rzymskokatolicki zobowiązania do działania na
rzecz chrześcijańskiej jedności. Encyklika, która jest zorientowana na rok 2000,
potwierdza to, co zostało zawarte w „Unitatis redintegratio” Vaticanum II
1w „Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu”
Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan z 1993 r.
Kościół Rzymskokatolicki zobowiązując się publicznie do działania na rzecz
widzialnej jedności Kościoła Chrystusowego oczekuje na podobną decyzję ze
strony innych. Encyklika papieska, która potwierdza to zobowiązanie, winna
przez swój pojednawczy charakter pomóc załagodzić napięcia, które uległy
wzmożeniu między luteranami i katolikami w Europie Wschodniej. Papież ze
zrozumiałych względów i zgodnie z oczekiwaniami kładzie silny akcent na
ponowne zjednoczenie z Kościołami prawosławnymi. Luteranie przyjmują
z zadowoleniem podkreślenie znaczenia pracy wykonanej przez Wiarę i Ustrój
Kościoła, jak i dialogów dwustronnych z Kościołami, które w okresie Refor
macji XVI wieku oddzieliły sie od Rzymu, oraz współpracy ekumenicznej
w dziedzinie walki z ubóstwem.
Papież cytuje z aprobatą wypowiedź jednego ze swoich poprzedników,
papieża Jana XXIII: O wiele mocniejsze jest to, co nas łączy, niż to, co nas dzieli.
Nawet pojęcie defectus, które wywołuje u protestantów łatwo irytaq’ę, jest
wspomniane w pozytywnym znaczeniu.
Jak już jego poprzednik Paweł VI, tak też papież Jan Paweł przyznaje, że jego
urząd Piotrowy jest ekumeniczną przeszkodą, lecz niewzruszenie trzyma się
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przekonania, że prymat rzymski jest koniecznym warunkiem przyszłej jedności.
Pozostawia jednak przestrzeń na dyskusję, w jaki sposób ten prymat mógłby być
sprawowany.
Papież nie poprzestaje przy tym na uwadze, że urząd Piotrowy musi być
sprawowany we wspólnocie. Nieoczekiwanie podejmuje ideę koncyliamego
dialogu pomiędzy pasterzami i teologami na temat sposobu sprawowania
prymatu, który nie odrzucając istotnych elementów tej misji byłby otwarty na
nową sytuację.
Po przeszło ćwierć wieku trwającej współpracy z Kościołem Rzymskokatolickim,
luteranie z radością i wdzięcznością odpowiadają na propozyq'ę Papieża w sprawie
braterskiego i cierpliwego dialogu (...) w którym moglibyśmy wzajemnie wysłuchać
swoich racji, wystrzegając się jałowych polemik i mając na uwadze jedynie wolę
Chrystusa wobec Jego Kościoła, przejęci do głębi Jego wołaniem: „aby i oni stanowili
w Nasjedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał" ( J 17,21). Tutaj mamy dowód na
to, że okna nie są zamknięte z obawy przed świeżym powiewem Ducha.
Jako rodzaj testamentu ekumenicznego powstałego pod koniec tysiąclecia,
encyklika papieska jest przepełniona nadzieją na przyszłą jedność wszystkich
chrześcijan. Daje ona nadzieję właśnie dlatego, że proponuje drogę
umożliwiającą uporanie się z najtrudniejszym problemem ekumenicznym ze
względu na misję Kościoła Chrystusa w świecie.
Mniej optymistycznie od sekretarza generalnego ocenił encyklikę ks. Got
tfried Brakemeier, prezydent Światowej Federacji Luterańskiej. W wypowiedzi
dla latynoamerykańskiej Agencji ALC Brakemeier oświadczył, że Kościół winien
sobie bardziej uświadomić, że podział Ciała Chrystusa jest skandalem. Toteż
wyrażone w dokumencie papieskim pragnienie urzeczywistnienia jedności
chrześcijan należy przyjąć z wdzięcznością. Wyraz temu pragnieniu dawały
również wielokrotnie Światowa Federacja Luterańska i Światowa Rada
Kościołów.
Ks. Brakemeier stwierdza jednak z zaniepokojeniem, że encyklika za
wiera niewiele nowych elementów ekumenicznych. Jeśli ani ordynaq'a kobiet, ani
celebracja Eucharystii w historycznych Kościołach protestanckich nie zostają
uznane, i jeśli Kościół katolicki nie czyni żadnych koncesji w odniesieniu do tych
i innych zagadnień, to obawiam się, że najnowsza encyklika wniesie do ekumenizmu
niewiele nowego. W tym kontekście Prezydent ŚFL stawia pytanie, czy dokument
papieski nie jest w gruncie rzeczy apelem o powrót innych Wspólnot chrześci
jańskich na łono Kościoła Rzymskokatolickiego.
Ks. Brakemeier powiedział dalej, że Kościoły Reformacji protestanckiej żywią
szczere życzenie życia w prawdziwie ekumenicznej wspólnocie, w której Kościoły
okazują sobie pełne wzajemne uznanie. Z tego powodu ważną sprawą jest zniesienie
wzajemnych potępień doktrynalnych wypowiedzianych w minionych stuleciach,
potępień, które dzisiaj utrudniają w dalszym ciągu rozwój stosunków ekumenicz
nych, i udzielanie poparcia już osiągniętym porozumieniom doktrynalnym.
Mimo wypowiedzianych zastrzeżeń, ks. Brakemeier dał wyraz nadziei, że
różnorodne wysiłki ekumeniczne ostatnich lat nie były daremne, i że encyklika
papieska przyspieszy zbliżenie Kościołów, którego ostatecznym celem będzie
widzialna jedność Ciała Chrystusa.
Reformowani
Sekretarz generalny Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych, ks.
Milan Opocensky, powitał encyklikę jako inicjatywę służącą umocnieniu
i pogłębieniu współpracy ekumenicznej. Jednocześnie podkreślił, że sfor

ENCYKLIKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II

117

mułowane w niej rozumienie papiestwa musi być poddane dys kusji. Jego
zdaniem, w niektórych częściach świata porozumienie ekumeniczne nie wysirio
jeszcze poza wstępną fazę. Niekiedy hierarchia rzymskokatolicka utrudnia
działalność ekumeniczną. Naszym punktem wyjścia winna być pokuta połączona
z głębokim życzeniem wzajemnego przyjmowania się w pokorze, tak ja k to czynił
Chrystus. Ekumenia przyszłości nie może oznaczać, że Kościół Rzymskokatolicki,
w sposób jawny lub ukryty, przejmie w niej przewodnictwo. Dla niektórych spośród
nas rzeczą niewyobrażalną jest zaakceptowanie papiestwa jako symbolu jedności
chrześcijan. Potrzebujemy nowej form y ekumenizmu, nie związanej z tą wieloznaczną instytucją. Sekretarz generalny dodał, że współczesne, nakładające się na
siebie sytuacje kryzysowe na naszej planecie są wyzwaniem dla wszystkich
instytucji. Współpraca ekumeniczna musi obejmować podstawowe problemy
ludzkości, ja k sprawiedliwość, pokój i ochrona środowiska naturalnego. Musimy się
zmagać w modlitwie o wewnętrzny autorytet i wiarygodność, które nie mają oparcia
w jakiejś instytucji, lecz są darem Ducha Świętego.
Prof. Lukas Vischer, znany szwajcarski teolog ewangelicko-reformowany,
wieloletni dyrektor Sekretariatu Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady
Kościołów, stwierdził w artykule zamieszczonym na łamach francuskiego
czasopisma katolickiego „La Croix” , że encyklika stanowi dylemat dla
Kościołów wyrosłych z Reformacji. Z jednej strony trzeba nam zdecydowanie
powitać podstawowe przekonania zawarte w tekście. W dużej mierze korespondują
one z przekonaniami głoszonymi od lat przez Światową Radę Kościołów (...)
Z drugiej strony tekst pochodzi od najwyższego autorytetu Kościoła Rzymsko
katolickiego, w którym, zgodnie z doktryna katolicką, posługa papieża ma
kluczowe znaczenie dla przywrócenia jedności i w ten sposób encyklika staje się
z konieczności usprawiedliwieniem „posługi jedności” sprawowanej przez papieża.
Vischer ma wątpliwości, czy wizja papieskiej posługi jedności, którąm ożnaby
wykorzystać w życiu Kościoła, odpowiada pontyfikatowi papieża Jana Pawła II
(...) Czy w rzeczywistości nie jest to raczej model bardziej autorytarny i scent
ralizowany? Kościoły wyrosłe Reformacji nie mogą dziś z czystym sumieniem
utożsamiać się z wizją jedności propagowaną przez Kościół katolicki.
Rzeczniczka Kościoła Waldensów we Włoszech oświadczyła, że jej Kościół
z rozczarowaniem przyj ął stanowisko papieża w kwestii urzędu Piotr owego,
choć wiadomo, że stanowi on przeszkodę na drodze ekumenicznej. „Urząd
jedności” , wspomniany w encyklice, jest bowiem dla waldensów nie do
zaakceptowania.
Katolicy
Znany teolog z Tybingi Hans Küng nazwał dokument encykliką papieża
o papieżu. Jego zdaniem, zaprzepaszczona została szansa zdjęcia np. eks
komuniki z Marcina Lutra, uznania ważności urzędów duchownych i uroczys
tości eucharystycznych sprawowanych w Kościołach anglikańskich i protestanc
kich lub przyjścia z pomocą małżeństwom mieszanym. Mimo całej retoryki
obstaje się przy roszczeniach odnośnie do prymatu i nieomylności sformułowanych
przez Sobór Watykański I w 1870 roku.
Natomiast przewodniczący komisji ekumenicznej Niemieckiej Konferencji
Biskupów, bp Paul-Werner Scheele uznał encyklikę za ekumeniczne wydarzenie.
Swoja ocenę uzasadnił tym, że papież w tym dokumencie bardziej niż w jakim 
kolwiek innym z przeszłości, odwołuje się do Światowej Rady Kościołów i jej
Komisji ds. Wiary i Ustroju. Encyklika nie mówi o fundamentalnych różnicach,
które dzielą chrześcijan, lecz za punkt wyjścia obiera jedność w Chrystusie. To
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przekonanie wzbudza w papieżu nadzieję, że jeszcze przed upływem tego
tysiąclecia zostaną podjęte decydujące kroki ku ustanowieniu pełnej jedności.
Znany polski ekumenista rzymskokatolicki, o. prof. Stanisław Celestyn
Napiórkowski z KUL, w artykule zamieszczonym na łamach ewangelic
ko-reformowanej „Jednoty” (nr 8 z 1995 r.) napisał: Jan Paweł I I najnowszą
encykliką przeprowadza wielką powtórkę s Soboru. Przypomina jego nauczanie
0 ekumenizmie. Jeszcze raz zdecydowanie wykłada soborowe zasady ekumenizmu,
dorzucając swoje komentarze oraz żarliwe przekonanie. M a to spore znaczenie
teologiczne, ale również psychologiczne. Bo jeśli np. biskup nie powraca do pewnych
tematów, kapłani i wierni domniemywają, że mniej mu na tym zależy. Analogicznie
ma się rzecz z nauczaniem Biskupa Rzymu. Po tej encyklice żaden wiemy, kapłan
czy biskup rzymskokatolicki nie będzie mógł argumentować przeciwko ekumenicz
nemu zaangażowaniu „niektórych”, bardzo serio traktujących formację
1działalność ekumeniczną. Papież pięknie i mocno napisał, żę droga ekumenizmu to
droga Kościoła (nr 7), że dzieło ekumeniczne należy traktować jako ,.imperatyw
chrześcijańskiego sumienia” (nr 8), że Jedność, którą Pan dał swemu Kościołowi
i którą pragnie ogarnąć wszystkich, nie jest czymś mało istotnym, ale stanowi
centralny element Jego dzieła” (nr 9; podkr. - SCN).

KONSULTACJA KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH
NA TEMAT ŚRODOWISKA I ROZWOJU
Prawosławna Akademia na Krecie,19-25 czerwca 1995 roku

Konsultację zorganizowały: Konferencja Kościołów Europejskich i Rzyms
kokatolicka R ada Konferencji Episkopatów Europy we współpracy z Euro
pejską Ekumeniczną Organizacją na rzecz Rozwoju. Stanowiła ona ważne
wydarzenie na drodze wiodącej do Drugiego Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego, mającego się odbyć w 1997 roku w Grazu (Austria).
Zasadniczym celem Konsultacji, jaka odbyła się na Krecie, była ocena
dotychczasowych działań Kościołów w odniesieniu do środowiska naturalnego,
trwałego i zrównoważonego rozwoju /sustainable development/ oraz takiego
stylu życia, który brałby pod uwagę dobro przyszłych pokoleń. Ponadto
Konsultacja miała być okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia
współpracy na tym polu pomiędzy Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi
na terenie Europy.
W ramach przygotowań do Konsultacji już w 1992 roku rozesłano do
Kościołów, organizacji i grup specjalnie przygotowany kwestionariusz, który
zawierał szczegółowe pytania dotyczące świadomości, odpowiedzialności i prak
tycznych działań podejmowanych na rzecz środowiska oraz trwałego i zrówno
ważonego rozwoju. Wyniki tych badań zostały szczegółowo opracowane. Na ich
podstawie przygotowano program, w którym także wzięto pod uwagę
osiągnięcia różnych konsultacji o zakresie lokalnym.
Konsultagę poprzedziło spotkanie uczestników z Europy Środkowej
i Wschodniej. Brało w nim udział 12 przedstawicieli chrześcijańskich Kościołów
z Rosji, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Serbii, Słowagi i Polski. Nasz kraj
reprezentowali dr D anuta Mitręga z Kościoła luterańskiego (ekonomistka)
i autor niniejszego sprawozdania, przedstawiciel Kościoła katolickiego (teolog).
W ramach konsultaqi wstępnej omówiono sytuację Kościołów i ich zaan
gażowania w sprawy środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej w po
szczególnych krajach. Przedstawiono zakres współpracy Kościołów w tej
dziedzinie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz wskazano na
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główne problemy charakterystyczne dla krajów, w których dokonują się
intensywne przemiany społeczno-ekonomiczne. Wiele dyskutowano o zadaniach
stojących przed nami, uwzględniając charakterystyczne dla danego kraju czy
regionu potrzeby i zainteresowania.
Uczestnicy konsultacji wstępnej zwieńczyli swe obrady wydaniem wspólnego
oświadczenia. Zostało ono odczytane w drugim dniu Konsultacji Ogólnoeuro
pejskiej i stanowiło istotne dopełnienie obrazu poszczególnych regionów.
W oświadczeniu tym jest mowa o obecnym stanie środowiska naturalnego
i sytuacji ekonomicznej krajów postkomunistycznych, znajdujących się na
drodze do gospodarki wolnorynkowej. Wskazuje ono na powiększającą się
dewastację środowiska naturalnego, katastrofalne skutki wędrówki ludności ze
wsi do nowo budowanych centrów przemysłowych - jako bezpośrednio
wynikające z komunistycznego dziedzictwa. Podkreśla, że społeczeństwa nie są
informowane w środkach masowego przekazu o stanie środowiska naturalnego
i istniejących zagrożeniach. Ponadto rządy krajów postkomunistycznych zagad
nienia ochrony środowiska oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju traktują
w sposób marginalny. Wspólne oświadczenie stwierdza, że na stopień zaan
gażowania Kościołów w problematykę ekologiczną m a wpływ wiele czynników
0 charakterze lokalnym. Wysunięto postulat włączenia się Kościołów w edukację
ekologiczną wiernych na wszystkich poziomach nauczania. Duże znaczenie we
wzroście świadomości ekologicznej miałoby wykorzystanie środków masowego
przekazu. Zaproponowano, aby Kościoły utworzyły samodzielne zespoły
mające się zająć problematyką ekologiczną, dzięki którym będzie można
realizować na danym terenie konkretne programy.
W konsultacji na temat środowiska i rozwoju wzięło udział 53 reprezentantów
Kościołów i organizacji kościelnych z 22 krajów europejskich oraz Kanady
1 Filipin. Program Konsultacji przewidywał zarówno wykłady jak i pracę
w małych grupach. W ramach spotkań w małych grupach dyskutowano na
tematy: rola Kościołów, teologia trwałego i zrównoważonego rozwoju, za
leżności między modelami ekonomicznymi i stylem życia, zmiany klimatu,
turystyka. Óbecność wielu specjalistów z różnych dziedzin - od ekonomii
i ochrony środowiska począwszy, na teologii kończąc - sprawiła, że konsultacja
ta miała charakter wybitnie interdyscyplinarny. Pluralizm stąd wynikający był
z jednej strony wielką szansą w próbie całościowego spojrzenia na analizowaną
problematykę, a z drugiej stwarzał trudności na poziomie języka i sformułowań.
Zaznaczył się duży rozdźwięk pomiędzy językiem specjalistów reprezentujących
nauki ścisłe, a językiem teologów. Niemniej jednak trzeba przyznać, że podjęcie
tego wyzwania było owocne dla wszystkich zainteresowanych stron, co budzi
nadzieję, iż tego typu spotkania pomogą w dalszych przedsięwzięciach na rzecz
ochrony środowiska naturalnego.
Z wygłoszonych jedenastu referatów cztery zasługują na szczególną uwagę.
Pierwszy z nich, to referat zatytułowany „Środowisko i duch” , który wygłosił
były europejski inspektor do spraw środowiska - Yannis Paleokrasas.
Umiejętnie zsyntetyzował on wątki filozoficzno-teologiczne z praktycznymi
przykładami z rzeczywistości gospodarczo-ekonomicznej. Przypomniał, że sto
sunek człowieka i społeczeństw do środowiska często był nacechowany wro
gością oraz nieograniczoną niczym eksploatacją zasobów naturalnych. Wskazał
na ujemne skutki doktryny separacji, w której człowiek jawił się jako pan całego
stworzenia z nieograniczoną nad nim władzą. Takie pojmowanie roli człowieka
w świecie doprowadziło do zanieczyszczenia środowiska naturalnego i szeregu
bardzo niekorzystnych w nim zmian. Grecki referent ukazał również konkretne
rozwiązania pomocne w przezwyciężeniu obecnej sytuaq’i impasu. Nadziei na
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zmiany na lepsze dopatrywał się w nowym modelu ekonomicznym, który jest
obecnie lansowany przez Wspólnotę Europejską. W punkcie wyjścia model ten
uznaje, że we wszystkich mechanizmach rynkowych należy uwzględnić koszty
środowiska, co pozwoli na integralną jego ochronę i umiejętne czerpanie z niego
dóbr naturalnych. Końcowa część rozważań Paleokrasasa odwoływała się do
biblijnej koncepcji stworzenia i środowiska. W tym świetle sformułował on
pytanie, czy problemy środowiska życia człowieka zajmują w działalności
pastoralnej naszych Kościołów centralne miejsce?
Referat Janosa Zlinsky’ego z Regionalnego Centrum Ekologicznego (Regio
nal Environmental Center for Central and Eastern Europe) w Budapeszcie
w obrazowy i bardzo sugestywny sposób przedstawił obecną sytuację środowis
ka naturalnego w Europie. Za motyw przewodni przyjął nawoływanie do nowej
percepqi ludzkich potrzeb w kontekście wzrostu ekonomicznego. Zlinsky
postulował ideę „wystarczalności” (tzn. ograniczania swych potrzeb), która
nieodłączna jest od poczucia solidarności i takiego korzystania z bogactw
naturalnych, aby również wziąć pod uwagę potrzeby przyszłych pokoleń. Jeśli
ludzkość nie podejmie już teraz określonych decyzji, to w niedługim czasie (nie
dalej niż za kilkadziesiąt lat) grozi jej ogromny kryzys.
Rozważania Ingrid Vad Nilsen z Norweskiej Rady Chrześcijańskiej trak
towały o „Społeczeństwie konsumpcyjnym jako wyzwaniu etycznym” . Prelegen
tka przedstawiła najpierw konsumpcjonizm w perspektywie globalnej, następnie
ukazała aktualną sytuację w Norwegii oraz dotychczasowe działania Kościoła
na tamtym terenie. W końcowej części swego wystąpienia skupiła się na
praktycznych implikaq'ach moralnych i etycznych problemów wynikających
z „kultury konsumpq'onizmu” . Wskazała na szczególną rolę Kościoła w prze
mianie dotychczasowego stylu życia, poprzez nawoływnie do m etam i (przemia
ny umysłu), budzenie szacunku dla godności człowieka, troskę o przyrodę
i środowisko, miłość życia oraz lojalność w stosunku do innych ludzi.
Wystąpienie prof. Georgiosa Mantzaridisa z Uniwersytetu Arystotelesa
w Tesalonikach zatytułowane było „Prawosławna antropologia i ekologia” .
Wybitny teolog grecki na bazie duchowej i liturgicznej tradycji prawosławia
ukazywał szczególną rolę postu w kształtowaniu odpowiedzialnej postawy
człowieka wobec całego stworzenia. Prof. Mantzaridis przestrzegał, że jeśli
człowiek nie potraktuje z całą powagą kryzysu ekologicznego, to będzie musiał
ponieść olbrzymie straty. Zatrucie środowiska naturalnego wynika ze stanu
grzeszności człowieka. Ogarnięcie serca ludzzkiego przez różnego rodzaju
pożądliwości prowadzi do niszczenia Ziemi. Przeobrażenie pożądliwości przy
czyni się do życia w harmonii z przyrodą. Od wieków wspaniałym przykładem są
święci, od których możemy się uczyć wrażliwości nie tylko na innych ludzi, ale na
cały kosmos. Także współcześnie Kościół ma za zadanie budzić wrażliwość
zarówno na polu indywidualnym, jak i społecznym, w czym dużą pomocą będzie
prowadzona przez niego edukaqa ekologiczna.
Kosultacja zakończona została burzliwą dyskusją nad pierwszym schematem
dokumentu końcowego stanowiącego syntezę najistotniejszych zagadnień. D o
kument końcowy zawiera analizę trwałego i zrównoważonego rozwoju, ekologi
czne implikacje teologii stworzenia, mówi też o społecznej odpowiedzialności
krajów europejskich oraz podaje konkretne kroki, jakie należy podjąć na drodze
do stawania się harmonijnie rozwijającymi się społeczeństwami. W dokumencie
znajdują się również rozważania o charakterystycznych cechach nowego stylu
życia i roli Kościołów. Dokument ten, ze względu na swą doniosłość dla
Kościołów, powinien być nie tylko przetłumaczony, ale również głęboko
przeanalizowany.
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Obrady plenarne i praca w małych grupach poprzedzane były poranną
modlitwą, która wyrastała z biblijnych tekstów ukazujących piękno stworzenia.
Ten czas m edytaqi otwierał serca uczestników na obecność Boga, Stwórcy
całego świata oraz wszystkich istot i wyzwalał pragnienie uwielbiania Go w Jego
wielkich dziełach. Pozwalał też na pogłębioną refleksję nad odpowiedzialnością
człowieka za ofiarowany mu przez Boga świat. W perspektywie wiary w usta
wiczną obecność Zbawiciela w dziejach świata rodzi się nadzieja, że zdołamy
jeszcze powstrzymać proces zniszczenia środowiska naturalnego i zaprowadzić
cywilizację miłości.
K rzysztof Leśniewski

OBRADY KOMITETU NACZELNEGO
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
Genewa, Szwajcaria, 14-22 września 1995

W pierwotnym założeniu spotkanie to miało się odbyć w Nashville (USA). Ze
względu na zaistniałe trudności zrezygnowano jednak z realizacji tego przed
sięwzięcia. Zmianie uległ również termin posiedzenia, wskutek czego w obradach
nie uczestniczyli niektórzy członkowie Komitetu Naczelnego.
Zgodnie z przyjętym zwyczajem obrady rozpoczęto uroczystym
nabożeństwem ekumenicznym. Pierwszy dzień obrad był poświęcony
wysłuchaniu referatów sekretarza generalnego i przewodniczącego Komitetu
Naczelnego oraz dyskusji nad nimi. Następne dni były wypełnione posiedzenia
mi plenarnymi, na których prezentowano następujące tematy: misja Kościoła,
solidarność z ludźmi pozbawionymi korzeni, rasizm, globalny ład świata. Jak
zwykle, zarezerwowano dużo czasu na dyskusje w zespołach tematycznych
i grupach roboczych.
Sprawozdanie swoje, zgodnie z chronologią, rozpocznę od dwóch referatów
wygłoszonych pierwszego dnia obrad. Znalazły się w nich istotne informaq'e na
temat działalności ŚRK w okresie od ostatniego posiedzenia Komitetu Naczel
nego w Johannesburgu (RPA) w styczniu 1993 r. do września 1995 r. Poza
ukazaniem aktualnej kondyqi Rady, referenci próbowali przedstawić jej wizję
w następnym tysiącleciu.
Sekretarz generalny prof. Konrad Raiser poinformował, że jednym
z głównych zadań kierowanego przezeń Sekretariatu Generalnego było dążenie
do intensyfikacji stosunków z Kościołami członkowskimi oraz z tzw. „dalszą”
ekumenią. Udało się nawiązać nowe kontakty z Kościołami typu ewangelicz
nego, zielonoświątkowymi i „niezależnymi” , przede wszystkim w Ameryce
Łacińskiej i Afryce. Raiser polemizował z uwagami na temat niedostatecznego
przepływu informacji z ŚRK do Kościołów członkowskich. Zwrócił uwagę, że
niektóre Kościoły same nie wykazują aktywnej współpracy na tym polu.
Intensyfikaqa wymiany informacji drogą korespondencyjną nie przynosi ocze
kiwanych efektów. Nawet w przypadku wielkich programów studyjnych, jak np.
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„Wspólne pojmowanie i wspólna wizja ŚRK” , reakcja Kościołów była bardzo
ograniczona.
Zauważmy w tym miejscu, że sekretarz generalny m a rację twierdząc, że za
proces komunikowania się odpowiedzialność ponoszą obie strony - ŚRK
i Kościoły członkowskie. Nie należy jednak zapominać, że nie wszystkie
Kościoły dysponują takimi zespołami ludzi i środkami materialnymi jak SRK.
Z tego też względu niekiedy jest im trudno wywiązać się z obowiązku
uczestniczenia we wszystkich programach zanicjowanych przez Radę.
W celu nawiązania lepszej więzi z Kościołami członkowskimi, K. Raiser
odwiedził 33 kraje na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Oceanii. Ten typ
kontaktów będzie kontynuowany i prawdopodobnie wiosną 1996 roku
będziemy gościć sekretarza generalnego również w Polsce.
K. Raiser poinformował o wizycie, którą złożył w Watykanie, gdzie był
przyjęty przez papieża Jana Pawła II. Przy okazji poczynił spostrzeżenie, że
mimo trzydziestoletniej współpracy w ramach Wspólnej Grupy Roboczej,
wymiana między Watykanem a Genewą jest nadal bardzo ograniczona. Jedną
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest występująca w Kościele rzymskokatolickim
niedostateczna wiedza na temat działalności SRK i rozwoju stosunków ekume
nicznych w różnych regionach świata. Jedynym kompetentnym organem w tych
sprawach jest Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan. Sekretarz generalny
wypowiedział się na temat encykliki Ut union sint, nazywając ją ważnym
oświadczeniem Kościoła rzymskokatolickiego dotyczącym stosunków ekumeni
cznych. Jednocześnie zwrócił uwagę, że encyklika w sposób jasny i stanowczy
mówi o pełnej jedności tylko i wyłącznie w kontekście wspólnoty z papieżem
- biskupem Rzymu. Zdaniem Raisera, Ut unum sint potwierdza, że w kwestii
pojmowania ekumenicznego powołania Kościołów między ŚRK a Kościołem
rzymskokatolickim istnieje asymetria.
Istotnym elementem referatu była wypowiedź na temat przyszłości ŚRK.
Sekretarz generalny wyraził swój pogląd w tym zagadniemu nawiązując do
programu studyjnego „Wspólne pojmowanie i wspólna wizja ŚRK” , uchwalone
go na posiedzeniu Komitetu Naczelnego w Moskwie w 1989 roku. W 1994 roku
przyjęto propozycję, aby uwieńczeniem prowadzonej pracy było uchwalenie na
VIII Zgromadzeniu Ogólnym „Karty Światowej Rady Kościołów” . K arta ta
winna obejmować następujące kwestie: a/ istota i zadanie ŚRK jako
„społeczności Kościołów” ; b/ rola ŚRK w ramach „ruchu ekumenicznego”; c/
formy reprezentacji, uczestnictwa i komunikacji w samej społeczności ŚRK; d/
kroki na drodze do integrującej wizji ekumenicznej.
Prof. K. Raiser wyraził pogląd, że refleksja nad przyszłością ruchu ekumeni
cznego, czyniona w perspektywie XXI stulecia, nie może ograniczyć się tylko do
Rady. W ostatnich latach ruch ekumeniczny nabrał charakteru policentrycz
nego. ŚRK nie może uzurpować sobie, że jest ośrodkiem tego ruchu. Ruch
ekumeniczny nie może być identyfikowany z określoną formą instytucjonalną
lub organizacyjną. Fundamentem jedności jest Jezus Chrystus, On jest też
jedynym „ośrodkiem” dążeń ekumenicznych, które znajdują swoje potwier
dzenie w żywej ufności w obecność Ducha Świętego.
Sekretarz generalny mówił dalej, że prawosławni i katolicy stoją na stanowis
ku, że głównym lub wręcz jedynym powodem istnienia ruchu ekumenicznego jest
poszukiwanie widzialnej jedności Kościoła. Chrześcijanie innych tradycji, nie
podważając powyższego celu, zaliczają do zadań ruchu ekumenicznego również
działalność misyjną Kościoła oraz odpowiedzialność za sprawiedliwość, pokój
i zachowanie stworzenia. Prof. Raiser wyraził przekonanie, że ruch o charakterze
policentrycznym musi posiadać jednak pewien instrument, który pozwoli
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włączyć wszystkich ekumenicznych partnerów do wspólnego dialogu. Takim
instrumentem jest właśnie ŚRK. Możliwości Rady są obecnie ograniczone ze
względu na nieobecność w jej strukturach Kościoła rzymskokatolickiego, wielu
Kościołów typu ewangelicznego, zielonoświątkowych i „niezależnych” .
Sekretarz generalny mówił też o potrzebie nawiązania współpracy nie tylko
z Kościołami i organizacjami zrzeszającymi Kościoły, lecz także z innymi
organizacjami ekumenicznymi. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy do
Konstytucji ŚRK zostanie wniesiony odpowiedni zapis o „międzynarodowych
organizacjach ekumenicznych” . Gdyby do tego doszło, wówczas przedstawiciele
tych organizacji mogliby utworzyć „drugą izbę” obok Komitetu Naczelnego
SRK.
Inna propozyq'a K. Raisera dotyczyła powołania w przyszłości forum
ekumenicznego organizacji chrześcijańskich. SRK byłaby jednym z członków
tego forum, które zachowywałoby wobec niej niezależność. Zdaniem sekretarza
generalnego, utworzenie takiego forum zlikwidowałoby istniejące paralelnie
struktury i działania ruchu ekumenicznego. Dzięki istnieniu ogólnego planu
można by lepiej wykorzystać potenqal ludzki i finansowy, przy jednoczesnym
zachowaniu instytucjonalnej samodzielności partnerów.
Zatrzymując się dłużej nad powyższym fragmentem referatu prof. K. Raisera
chciałem ukazać, że w dyskusjach nad przyszłością ŚRK istnieją różne koncep
cje. Głos sekretarza generalnego w prowadzonej debacie jest ważnym przyczyn
kiem w wypracowywaniu wspólnej wizji Rady. Zgodnie z jego koncepcją,
światowy ruch ekumeniczny winien być zjednoczony, a jego działalność winna
zostać skoordynowana i scentralizowana w poszerzonych strukturach ŚRK.
Realizacja tego zamierzenia doprowadzi jednak do daleko idących zmian w łonie
samej Rady. Przestanie ona być „instrumentem” służącym Kościołom w ich
dążeniu do jedności.
Według odczucia prawosławnego, w łonie ŚRK w ostatnich latach została
znacznie zminimalizowana poważna dyskusja teologiczna. Wygląda na to, że
i w najbliższej przyszłości sytuacja na tym polu nie ulegnie poprawie. Sekretarz
generalny w wywiadzie udzielonym gazecie katolickiej „A w enire” wypowiedział
się w sposób jednoznaczny za przerwaniem dialogów teologicznych, które - jego
zdaniem - spełniły już swoją rolę. Prawosławnym nie łatwo zgodzić się z tym
poglądem. Dialog teologiczny winien się skończyć dopiero wówczas , gdy
rozwiązane zostaną wszystkie rozbieżności teologiczne. Wiemy dobrze, że
historyczne różnice teologiczne dzielą nadal Kościoły, powstają też nowe
kontrowersje. W takiej sytuacji niedopuszczalnym błędem byłaby marginalizacja
roli dialogu teologicznego w ŚRK. Uważam, że należy podjąć wiele starań
zmierzających do przywrócenia temu dialogowi dawnego znaczenia.
Katolikos Aram Keshishian, przewodniczący Komitetu Naczelnego, w pier
wszej części swego sprawozdania poinformował o aktualnym stanie przygoto
wań do VIII Zgromadzenia Ogólnego, które zbierze się w dniach 24 sierpnia
- 7 września 1998 roku. Ustalono następujące brzmienie tematu głównego:
„Nawróćcie się do Boga - bądźcie radośni w nadziei” . W dokumencie,
przygotowanym przez Komitet ds. planowania Zgromadzenia Ogólnego znaj
dujemy obszerny załącznik zawierający wstępne rozważania teologiczne na
powyższy temat. Tekst ten mówi o pilnej potrzebie powrotu ludzi do Boga.
Wobec zjawiska częstych kryzysów, których charakter jest zróżnicowany,
chrześcijanie muszą manifestować swą nadzieję, o której jest mowa w Pierwszym
Liście Piotra 1,3.
W dalszej kolejności przewodniczący Komitetu Naczelnego omówił zagad
nienie „Ewangelia i kultura” , które zaliczył do istotnych tematów dyskusyjnych
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podjętych przez ŚRK. Stwierdził, że podczas teologicznej dyskusji na tem at
wzajemnych relacji między Ewangelią a kulturą nie mogą ujść uwadze za
grożenia, jakie stwarza rozwój nowej, globalnej monokultury.
Trzeba się zgodzić z poglądem referenta, że współczesna kultura jest daleka
od ewangelicznych zasad. Coraz częściej można się przekonać, że chociaż
ideologia współczesnej cywilizacji zapewnia, że ośrodkiem wszystkiego musi być
człowiek, to jednak z drugiej strony istnieją wystarczające dowody na to, że
w swojej istocie jest ona głęboko ahumanitarna.
Wiele czasu i uwagi poświęcono podczas obrad pracy prowadzonej w ram ach
czterech zespołów programowych ŚRK; zastanawiano się również nad ich dalszą
działalnością.
W ramach Zespołu Programowego I „Jedność i odnowa”działa K om isja
„W iara i Ustrój” , która skupia uwagę na takich zagadnieniach, jak: „Eklez
jologia i etyka” , „Kościół jako koinonia” . Zespół zamierza podjąć nowe
inicjatywy w zakresie ustalenia wspólnej daty Wielkanocy. Podkreślano również
potrzebę kontynuowania dyskusji nad zagadnieniem pojmowania Eucharystii.
W ramach działań statutowych Zespół zorganizuje w sierpniu 1996 roku w Oslo
światową konsultację na temat aktualnych perspektyw ekumenicznego
kształcenia teologicznego; wezmą w niej udział również reprezentanci Kościoła
rzymskokatolickiego.
Zespół Programowy I stanowi „trzon teologiczny” ŚRK. Wydaje mi się, że
właśnie on ponosi główną odpowiedzialność za spowolnienie prac nad roz
wiązywaniem palących zagadnień teologicznych.
Zespół Programowy II „Życie, edukacja i misja” w swoim sprawozdaniu
podkreślił wyraźnie potrzebę uwzględnienia w przygotowywanym dokumencie
„Wspólne pojmowanie i wspólna wizja ŚRK” tak istotnego elementu, jakim jest
wspólne świadectwo. Zaproponował też przygotowanie dokumentu do
tyczącego relacji między Ewangelią a różnymi kulturami. Temat ten, zdaniem
kierownictwa Zespołu, winien stać się również przedmiotem obrad VIII
Zgromadzenia Ogólnego. Wstępny projekt dokumentu zostanie przygotowany
podczas Światowej Konferencji Misyjnej w Brazylii (27 XI - 4 XII 1996), która
obradować będzie pod hasłem: „Powołani do jednej nadziei - Ewangelia
w różnych kulturach” . Zespół widzi też potrzebę opracowania nowego doku
mentu poświęconego sprawom misji i ewangelizacji; jego projekt zostanie
przedstawiony Komitetowi Naczelnemu na posiedzeniu w 1997 roku. Oczekuje
się, że zostanie przyjęty przez VIII Zgromadzenie Ogólne.
Zespół Programowy III „Sprawiedliwość, pokój i stworzenie” poświęcił
sporo uwagi zagadnieniu rasizmu. Podkreślił potrzebę przygotowania od
powiedniego porozumienia z rządem Zimbabwe, na mocy którego wszyscy
delegaci mogliby wziąć udział w zwoływanym w tym kraju VIII Zgromadzeniu
Ogólnym, a praca dziennikarzy nie byłaby niczym ograniczana.
Zespół Programowy IV „Dzielenie się darami i służba” poinformował, że
w okresie aż do VIII Zgromadzenia Ogólnego skupi swoją uwagę na zagadnieniu
związanym z sytuacją ludzi „pozbawionych korzeni” . Zespół popiera też
działalność nowo powstałej sieci pomocy międzykościelnej, której uwaga winna
koncentrować się na: a/ prewencyjnym działaniu w potencjalnych miejscach
konfliktu, wykorzystując w tym celu informacje otrzymane od Kościołów
lokalnych; b/ kreowaniu i wykorzystywaniu lokalnych środków przy roz
wiązywaniu problemów. W związku ze wznowieniem przez Franq'ę prób
nuklearnych na Pacyfiku zaapelowano do Kościołów członkowskich, aby przez
modlitwę i post wyraziły solidarność z Kościołami i ludnością Francuskiej
Polinezji. Zespół zorganizował marsz protestacyjny z siedziby ŚRK pod gmach
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przedstawicielstwa ONZ w Genewie, w którym wzięli udział uczestniczy obrad
i pracownicy ŚRK.
Wszystkie zespoły wyraziły niepokój z powodu ograniczenia środków
finansowych na realizację programów zleconych im przez Komitet Naczelny.
Obrady Komitetu Naczelnego zdominowały dwie kwestie: a/ troska o stan
aktualny i przyszłość ŚRK; b/ stan przygotowań do VIII Zgromadzenia
Ogólnego.
O aktualnej kondycji ŚRK można powiedzieć, że jej struktury działają
poprawnie, natomiast o wiele gorzej przedstawia się sytuacja finansowa Rady.
Z przyczyn oszczędnościowych Komitet Naczelny podjął uchwałę, aby wszystkie
jego posiedzenia poprzedzające VIII Zgromadzenie Ogólne odbyły się wyłącznie
w Genewie. Innym, ważnym problemem jest „kryzys” samej Rady.
W porównaniu z nią większą żywotnością i aktywnością cechują się inne,
mniejsze organizacje ekumeniczne. W działalności samej Rady daje się zauważyć
wyraźny spadek dynamiki. Chcąc temu zaradzić, przeprowadzono w ostatnich
latach zmiany strukturalne, obecnie wiele uwagi poświęca się sprawie nowego
rozumienia i nowej wizji ŚRK. Urzeczywistnienie tych planów pociągnie za sobą
zmiany w konstytucji i w innych ważnych dokumentach Rady. Trzeba się liczyć
z tym, że zmianie ulegnie sama Rada oraz jej relacja do Kościołów
członkowskich. Koncepcje dotyczące nowego rozumienia i nowej wizji ŚRK nie
wyszły jeszcze poza fazę wstępnych refleksji. Rada zwróci się do Kościołów
członkowskich i nieczłonkowskich z prośbą o wypowiedzenie opinii na temat
tych koncepcji po osiągnięciu przez nie większego stopnia dojrzałości.
Sekretarz generalny podjął się próby zdefiniowania nowego pojmowania
istoty ŚRK. Najpierw przedstawił on wykładnię teologiczną nie samej Rady,
lecz ruchu ekumenicznego, którego , jedność” i „ośrodek” umieścił w Jezusie
Chrystusie. Byłby to ruch przekraczający wszelkie ograniczenia instytucjonal
ne. Jednak w tym samym referacie Raiser stwierdza nieco dalej, że jedynym
instrumentem, dysponującym odpowiednimi dla ruchu ekumenicznego ram a
mi instytucjonalnymi, jest i powinna być ŚRK. Jej bowiem powołaniem jest
dążenie do zachowania „jedności” i „integralności” ruchu ekumenicznego.
Muszę przyznać, że nie bardzo rozumiem, na czym polega sens przeprowadzo
nego przez Raisera podziału znaczeniowego ruchu ekumenicznego. Z jednej
strony, w wymiarze teologicznym, jawi się on jako ruch przekraczający
wszelkie ramy organizacyjne, z drugiej zaś strony m a być podporządko
wany ŚRK.
W dalszym ciągu pozostaje bez odpowiedzi pytanie dotyczące istoty ŚRK. K.
Raiser zauważył, że pogłębianie badań nad eklezjologicznym pojmowaniem
Rady wiąże się niekiedy z problemami. Są one nie do uniknięcia, gdyż
w niektórych dokumentach i wypowiedziach daje się zaobserwować dążenie
zmierzające do nadania ŚRK znamion eklezjalnych. Przy czym chodzi tu
o uczynienie z niej czegoś w rodzaju super-Kościoła. Taka wizja podważa jedno
z głównych stwierdzeń deklaracji z Toronto pt. „Kościół, Kościoły i Światowa
Rada Kościołów” (1950). Prawosławni, ze swej strony, widzieliby najchętniej,
gdyby w ogóle zaprzestano mówić o „charakterze eklezjalnym” ŚRK. Istnieje
bowiem możliwość, że zwolennicy charakteru eklezjalnego zaczną dążyć do
nadania tekstowi „liturgii z Limy” rangi powszechnie obowiązującej „liturgii
ekumenicznej” . Punktem kulminacyjnym tej liturgii byłaby z kolei „interkomunia” . Pojęcie to staje się coraz bardziej modne, a ci, którzy się nim
posługują, nie zauważają, że jest w nim zawarta wewnętrzna sprzeczność. Toteż
trzeba się zgodzić z opinią sekretarza generalnego, że wszelkie próby zmierzające
do pogłębienia eklezjologii ŚRK muszą napotykać na trudności.
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Trzeba się również liczyć z komplikacjami podczas próby przekształcania
ŚRK w „dwuizbowy parlament” całego ruchu ekumenicznego. Byłby to krok
w kierunku wszechstronnej przebudowy Rady, poczynając od przemiany jej
istoty, poprzez rozbudowę gremiów ustawodawczych i wykonawczych, na
liczbie członków kończąc. Trudno w tej chwili przewidzieć, jakie korzyści
przyniosłaby tego typu operacja. Jedno wydaje się być jednak pewne, iż ŚRK
przestałaby być instrumentem służącym Kościołom w realizowaniu ekumenicz
nych celów. R ada liczy na to, że przez włączenie do swoich struktur innych
organizacji ekumenicznych poszerzy kontakty z zainteresowanymi ekumeniz
mem chrześcijanami. Tendencja schodzenia w dół, ku bazie, posiadała - i nadal
posiada - swoich zwolenników. N a wskroś słuszne i godne poparcia jest
nawiązywanie ścisłej współpracy z bazą i angażowanie coraz szerszych kręgów
zainteresowanych do wykonywania wspólnie nakreślonych celów. Jednak
zbytnie przesunięcie punktu ciężkości działalności ŚRK w tę stronę może rodzić
przypuszczenie, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju ucieczką od trudnego
i nie zawsze skutecznego dialogu teologicznego w sferę spektakularnych efektów.
Lata, które dzielą od VIII Zgromadzenia Ogólnego w Harare (Zimbabwe),
będą sprzyjać przyspieszeniu pracy nad programem wspólnego pojmowania
i wspólnej wizji ŚRK. Oczekuje się, że Zgromadzenie przyjmie ostateczną wersję
tego programu, nadając tym samym nowe oblicze i nowe kierunki działalności
ŚRK.
Z Polski w obradach uczestniczyli: ks. Jan Szarek - biskup Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego i niżej podpisany jako reprezentant Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Wsiewolod Kortach

WIZYTA PAPIEŻA JANA PAWŁA H W SKOCZOWIE
22 maja 1995 roku

Z propozycją wspólnej modlitwy papieża Jana Pawła II z miejscową
społecznością luterańską wystąpił biskup katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej
Tadeusz Rakoczy. Wielu luteran uważało, że w „cieniu Sarkandra” biskup
diecezji cieszyńskiej w ogóle nie powinien spotykać się z papieżem. Wiele
wątpliwości rozwiał odczytany w przeddzień wizyty we wszystkich kościołach
diecezji list pasterski bpa Pawła Anweilera. Wyrażając troskę o zachowanie
dziedzictwa protestantyzmu i umocnienie wiary, zwierzchnik luteran cie
szyńskich stwierdził: Jednocześnie jesteśmy świadomi konieczności podjęcia
w duchu miłości wspólnej modlitwy z każdym, kto do Trójjedynego Boga wola Ojcze
nasz. Dlatego też stajemy jutro do ekumenicznej modlitwy.
Parafia ewangelicka w Skoczowie wydała około sześciuset zaproszeń, nie
pytając ich odbiorców o wyznanie. Całe spotkanie trwało dwadzieścia minut.
Żebrani wysłuchali wystąpień bpa Pawła Anweilera i papieża Jana Pawła II,
zmówiono wspólnie Modlitwę Pańską, po czym obaj dostojnicy udzielili
zebranym błogosławieństwa. Potem zebrani wysłuchali pieśni, zaczynającej się
od słów: Na skale Kościół stoi, a skalą Chrystus Pan. Wymieniono także
podarunki. Biskup ofiarował papieżowi rzeźbę autorstwa Jana Hermy, ewan
gelickiego artysty z Cieszyna, która przedstawia rozpiętego w powietrzu, jak na
krzyżu, Zbawiciela. W zamian otrzymał naczynia liturgiczne - kielich i patenę.
Spotkanie modlitewne, w którym uczestniczyło liczne grono ewangelickich
księży z sąsiadujących ze Skoczowem parafii, zakończyła pieśń „Chrystus
nadzieją świata” , skomponowaną przez ewangelika cieszyńskiego Jana Gawlasa
z okazji II Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Evanston
(1954).
Biskup Paweł Anweiler podsumowując spotkanie z Janem Pawłem II
stwierdził: Widzę w tym spotkaniu nowe otwarcie na dalszy ekumeniczny dialog.
Jako znamienne w swej treści, tak co do spotkania, ja k i drogi przyszłości między
naszymi dwoma Kościołami, odczytuję wymienione w Skoczowie podarunki.
Darem wręczonym Janowi Pawiowi II pragnęliśmy dać wyraz temu, że Chrystus
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z krzyża wszystkich nas ogarnia swoimi rozpiętymi nań ramionami. A wołając
Ojcze nasz pod krzyżem, jesteśmy jedno. Otrzymaliśmy patenę i kielich, którego
czasza wsparta jest na symbolach czterech ewangelistów. Odczytujemy to jako
zapowiedź drogi dążeń i wysiłków teologów ku temu, byśmy mogli znaleźć się także
jako jedno we wzajemnej wspólnocie Komunii Świętej.

W ystąpienie biskupa Paw ia Anweilera
W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy,
do którego też powołani jesteście w jednym dele.
Tym apostolskim życzeniem pokoju, jako ewangelicki Biskup Diecezji
Cieszyńskiej pozdrawiam was bracia i siostry, pozdrawiam was ewangelicy i was
katolicy w naszym ewangelickim Kościele, a wśród nas witam Czcigodnego
Brata w Chrystusie Jana Pawła II, zwierzchnika Kościoła Rzymskokatolickiego.
Przekazuję też pozdrowienia, Zacny Pielgrzymie, w imieniu Biskupa Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego Jana Szarka. Rad jestem z tego, że drugie spot
kanie papieża Polaka z polskimi ewangelikami ma miejsce na cieszyńskiej ziemi,
gdzie ewangelicy od czasów Reformacji w codziennej pracy i modlitwie
odpowiedzialnie stają przed Bogiem.
Co prawda przeszłość we współżyciu ewangelików i katolików bywała różna,
ale uważam, że współczesność daje liczne dowody ekumenicznego otwarcia.
Dobrze charakteryzuje to przykład ewangelickiego kościoła w Międzyrzeczu
koło Bielska-Białej, w którym katolicy zbierają się na niedzielnych mszach od
czasu tragicznej straty swojej świątyni. Cieszyńska rzeczywistość na pięć lat
przed końcem II millenium chrześcijaństwa znaczona jest owocami Ewangelii
Chrystusowej. Pomimo tych znaków, jedność, o którą modlił się Chrystus, wciąż
jest zadaniem do wypełnienia. Wolą Pana Kościoła Jezusa Chrystusa jesteśmy
wezwani do dialogi i wspólnego zanoszenia modlitw przed Boży tron.
Wczorajsza, piąta niedziela po Wielkanocy w Kościele ewangelickim
poświęcona była modlitwie. Poprzez słowa Mateuszowej Ewangelii Duch Boży
przypomniał nam konieczność zwracania sie do Boga słowami Ojcze nasz.
Wyrażam nadzieję, że dzisiejsza ekumeniczna modlitwa wypowiadana
słowami, których nauczył nas Jezus Chrystus, będzie świadectwem tego, że
możemy wznieść się ponad wszelkie podziały. Niechaj więc posłuży ona naszym
społecznościom ku rozmnożeniu owoców Ducha Świętego, zaś krzyż Jezusa
Chrystusa niechaj wskazuje drogę, po której powinniśmy iść. Dlatego proszę
przyjąć tę rzeźbę, przedstawiającą ukrzyżowanego Chrystusa, wykonaną przez
cieszyńskiego, ewangelickiego artystę.
Szczęść nam wszystkim Boże.

W ystąpienie papieża Jana Paw ia II
Miłość Boga Ojca, łaska Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym
niech będą z wami wszystkimi!1
1. Tymi słowami z całego serca pozdrawiam Was, Bracia i Siostry, ze
wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, obecnych tutaj na czele
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z Księdzem Biskupem Pawłem Anweilerem, Pasterzem Diecezji Cieszyńskiej
oraz gronem Duszpasterzy. Bardzo dziękuję za to modlitewne spotkanie.
Planując wizytę w Diecezji Bielsko-Żywieckiej, od samego początku miałem
świadomość, iż tego spotkania nie może zabraknąć. Chociaż to nasze dzisiejsze
spotkanie czasowo jest bardzo krótkie, to jednak jego znaczenie jest niezmiernie
doniosłe. Jest ono bowiem świadectwem naszego wspólnego pragnienia szukania
dróg do jedności chrześcijan, zgodnie z wolą naszego Mistrza i Pana: Aby
wszyscy stanowili jedno, ja k Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili
w nas jedno, aby świat uwierzył, że Tyś Mnie posłał (J 17,21 ).r
2. Region, w którym się znajdujemy, czyli ziemia bielska i Śląsk Cieszyński,
jest znany w Polsce jako miejsce szczególnego świadectwa ekumenicznego. Jest
on od dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych Kościoła Katolickiego
i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz intensywnego dialogu ekumenicz
nego. Prowadzi się go tutaj z głębokim przekonaniem, iż tak wiele nas łączy - iż
łączy nas wspólna wiara w Chrystusa i wspólna Ojczyzna. Przy okazji
dzisiejszego spotkania pragnę wyrazić moje osobiste zadowolenie i wdzięczność,
że ten dialog ekumeniczny rozwija się i pogłębia, oraz że znajduje wyraz także
w rozmaitych formach konkretnej współpracy: tak na płaszczyźnie diecezjalnej,
jak i w poszczególnych parafiach.
3. Mówiąc o ekumenizmie trudno nie wspomnieć, iż Polska m a bogate
tradyqe, gdy idzie o dialog Kościoła Katolickiego zarówno z Kościołem
Prawosławnym, jak i Kościołami i Wspólnotami Reformowanymi. Niech mi
będzie wolno przywołać na pamięć jeden tylko przykład. Kamieniem milowym
na szlaku ekumenicznym było z pewnością Colloquium Charitativum, to znaczy
spotkanie przedstawicieli katolików oraz luteran i kalwinistów z całej Europy,
zwołane do Torunia w roku 1645 przez króla polskiego Władysława IV.
Inicjatywa wyszła jednak od biskupów polskich, a celem spotkania było
przywrócenie jedności między uczestniczącymi w Colloquium Kościołami.
W roku bieżącym obchodzimy 350-lecie tego ważnego wydarzenia ekumenicz
nego. Chociaż nie przyniosło ono spodziewanych rezultatów, to jednak posia
dało, jak na owe czasy, charakter pionierski i było dla Europy podzielonej
konfliktami religijnymi jakimś ważnym przypomnieniem, że droga do jedności
to droga dialogu, a nie przemocy - jak wówczas niestety wielu uważało. Idea
wolności sumienia z trudem dojrzewała w świadomości europejskiej. Potrzeba
było wielu ofar po jednej i po drugiej stronie, aby zdobyła sobie ostateczne prawo
obywatelstwa.
Uczniowie Chrystusa spoglądają dzisiaj coraz częściej w stronę roku 2000.
Jest to data, która m a dla nas wszystkich wielką wymowę. Skłania ona przede
wszystkim do modlitwy uwielbienia i dziękczynienia za dar Wcielenia Syna
Bożego i za dar Odkupienia. Ale jest to także okazja do rachunku sumienia.
W liście Apostolskim „Tertio millenio adveniente” napisałem: Gdy zatem zbliża
się ku końcowi drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, jest rzeczą słuszną, by Kościół
w sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechów swoich synów,
pamiętając o wszystkich sytuacjach z przeszłości, w których oddalili się od ducha
Chrystusa i od Jego Ewangelii i zamiast dać świadectwo życia inspirowanego
wartościami wiary, ukazali światu przykłady myślenia i działania, będące w istocie
źródłem cmtyświadectwa i zgorszenia (nr 33). Do grzechów domagających się
szczególnego wysiłku pokuty i nawrócenia trzeba z pewnością zaliczyć te, które
naruszyły jedność Chrystusowego Kościoła, często nie bez winy ludzi z jednej
i z drugiej strony („Unitatis redintegratio” , nr 3).
Kościół czuje się dzisiaj przynaglony przez swojego Mistrza do wzmożenia
wysiłków ekumenicznych, aby rok 2000 zastał nas jeśli nie zjednoczonymi
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całkowicie, to przynajmniej mniej podzielonymi. Będziemy o to prosić w M odlit
wie Pańskiej, którą za chwilę wspólnie odmówimy. Ojcze nasz! Przyjdź królestwo
Twoje: królestwo jedności, miłości i pokoju!
Kończąc to przemówienie, jeszcze raz dziękuję obecnym za możliwość tego
spotkania i serdecznie wszystkich pozdrawiam.

Oświadczenie Konsystorza
K ościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R P

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na swym posiedze
niu w dniu 24 m aja 1995 r. zapoznał się z przebiegiem pobytu papieża Jana Pawła
II w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w dniu 22 maja 1995 r.
w Skoczowie.
Przypomniano, że spotkanie to odbyło się z iniqatywy strony rzymsko
katolickiej. Ponieważ wizyta papieska w naszym kraju miała charakter prywatny
i lokalnie ograniczony, miejscową społeczność ewangelicką reprezentował bp
Paweł Anweiler - zwierzchnik diecezji cieszyńskiej.
Stwierdzono, że wypowiedziane przez Papieża słowa - ich pojednawczy ton
i wyrażona wola współpracy na niwie ekumenicznej pomiędzy ewangelikami
a katolikami - może przynieść oczekiwane przez obie strony owoce. Pod
trzymano jednak powszechnie wyrażane, przez ewangelików w kraju i za
granicą, zastrzeżenie wobec osoby kanonizowanego ks. Jana Sarkandra. Pod
stawowa księga symboliczna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego stwierdza
bowiem, iż ...świętych można stawiać za wzór do naśladowania ich wiary i dobrych
uczynków, zależnie od powołania (CA, XXI). Życie, charakter osobisty
i działalność ks. Jana Sarkandra wykluczają ewentualność takiego naśladowania
oraz budowanie w oparciu o tę postać mostów porozumienia i współpracy
pomiędzy Kościołami.
Ks. Jan Sarkander nie jest i nie może stać się w przyszłości patronem
ekumenizmu ani też patronem jednoczącej się Europy. Eksponowanie jego
postaci na Śląsku Cieszyńskim, miejscu, w którym historycznie ugruntował się
pluralizm wyznaniowy, może doprowadzić - wbrew deklaracjom papieskim,
- do międzykonfesyjnych zadrażnień.
(Przedruk za: „Zwiastun” - dwutygodnik ewangelicki nr 11 z 4 czerwca 1995 r.).

XXIV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
EKUMENICZNE SIÓSTR ZAKONNYCH
Oświęcim, 3-7 września 1991—995

„ Widzialna jedność chrześcijańska zostanie osiągnięta,
gdy Chrystus błagający znajdzie dość dusz chrześcijańskich
wszelkich wyznań, by w nich prosić Ojca o jedność.
Cichy głos Chrystusa musi wezbrać z głosów
wszystkich ich błagań, które w Nim są pokorne, wynagradzające ’'
(O. Couturier)
Główne hasło XXIV Międzynarodowego Sympozjum Ekumenicznego Sióstr
Zakonnych brzmiało: „Koinonia między naszymi Kościołami w podzielonym
świecie” .
Organizatorami tego interkonfesyjnego spotkania byli: metropolita Emilianos Timiadis, delegat Patriarchatu Konstantynopola, ks. Julian Garcia Hernan
do, dyrektor Sekretariatu ds. Ekumenizmu Konferenqi Episkopatu Hiszpanii
oraz s. M aria de Gethsemani z Francji.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele Kościołów prawosławnych, ewan
gelickich i katolickiego z Bułgarii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Polski, Rosji,
Węgier i Ukrainy. Polskę reprezentowały siostry Kościoła katolickiego: Boromeuszki, Dominikanki, Felicjanki, Franciszkanki i Misjonarki Maryi, Małe Siostry
Jezusa, Misjonarki św.Rodziny, Pallotynki, Pasjonistki, Salezjanki ze Zgromadze
nia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego i Siostry ze Zgromadzenia św. Józefa.
Otwarcia sympozjum dokonali organizatorzy odczytaniem przesłania ekume
nicznego od Papieskiej Rady dsJedności Chrześcijan i Patriarchatu Ekumenicz
nego Konstantynopola. Na rozpoczęcie ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej,
bp Tadeusz Rakoczy przewodniczył liturgii Eucharystycznej. W wygłoszonej
homilii biskup mówił: Świat wspiera się na trzech kolumnach: słowie, modlitwie
i świadectwie. Zostaliśmy zaproszeni przez Chrystusa do jednego stołu miłości.
Jako rzecznicy tej miłości musimy odpowiedzieć na Chrystusowy apel do
jedności: Ut unum sint (J 17,21). Trzeba stawać się coraz bardziej człowiekiem,
a tym samym bardziej zakorzenimy się w Chrystusowym pragnieniu jedności.
Tam, gdzie jest dążenie do pełni człowieczeństwa, tam jest możliwe objawienie
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Boga. Albowiem człowiek jest objawieniem Boga: Ubi caritas ibi Deus est. Na
zakończenie ksiądz biskup wyraził wdzięczność organizatorom za tego typu
pierwsze sympozjum w Polsce, za modlitwę i chęć mówienia o Bogu
współczesnemu światu.
Tematyka referatów wyjaśniała problem ruchu ekumenicznego w świecie
i wskazywała na możliwości ekumenicznego otwarcia. Wygłoszono następujące
referaty:
- „Świat podzielony” - mons.Emilianos Timiadis, delegat Patriarchatu K on
stantynopola;
- „Nawrócenie Kościołów, nasze nawrócenie” - s. A.E. Goutagny, przeorysza
wspólnoty Notre Dame des Dombes z Francji;
- „Formaq'a zakonnic dla ekumenizmu wg. Dyrektorium Ekumenicznego” - s.
Eleonora Adamczak, ATK - Warszawa;
- „Jak świadczyć o istniejącej już koinonii w naszych Kościołach” - s. M aria
Teresa Zatarain, z Hiszpanii, reprezentująca Wspólnotę Węgierską;
- „Koinonia i diakonia” - s. diakonisa Kościoła ewangelickiego z Reuilly
- Francja;
- „Koinonia i modlitwa” - s. Samuela Meyer, diakonisa Kościoła ewangelic
kiego z Francji;
- „Teologia ikony - człowiek ikoną Boga” - s. Teresa Wójcik, ATK - W ar
szawa;
- „Młodzi a pojednanie Kościołów” - dr Christos Papathanasiou, przewod
niczący studentów Uniwersytetu w Atenach, profesor prawa;
- „Ekumenizm w Polsce” - ks. dr hab. Łukasz Kamykowski, PAT-Kraków;
- „Nasze Kościoły w drodze ku trzeciemu tysiącleciu” - ks. Julian Garcia
Hernando, dyrektor Sekretariatu ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu
Hiszpanii, profesor na Wydziale Teologicznym w Madrycie i Burgos.
Referaty były wzbogacane przez dyskusję panelową i w grupach. Na
podstawie dyskusji można wnioskować, że zgromadzenia zakonne zarówno
w Polsce jak i za granicą są w wieloraki sposób zaangażowane w ruch
ekumeniczny, poczynając od kierownictwa Instytutami Ekumenicznymi aż po
skromne przyczynki w rozwój tego ruchu.
Priorytetowe miejsce, obok referatów, miała wspólna modlitwa. Poranna
i wieczorna chwalba Boga śpiewem psalmów i bogactwem czytań biblijnych we
wszystkich językach, które gromadziły uczestników, otwierała na siebie wzajem
nie i uświadamiała, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Na wspólnej modlitwie
dojrzewała potrzeba zaangażowania ekumenicznego i bardziej świadomej
odpowiedzi na Chrystusową prośbę: Aby wszyscy stanowili jedno { i l l, 21).
Dla wielu sióstr zakonnych uczestniczących w sympozjum tego typu spot
kanie było pierwszą okazją bezpośredniego kontaktu z siostrami i przed
stawicielami innych konfesji. Spotkanie to było też doświadczeniem jedności
w modlitwie, wzajemnej życzliwości, poszanowania odmienności, otwartości na
siostrę i brata inaczej wierzącego, a nade wszystko poszukiwaniem dróg dla
takiej jedności, jakiej pragnął Chrystus. Braku tej jedności doświadczyli
uczestnicy sympozjum szczególnie podczas liturgii eucharystycznej...
Kanwą, na której koncentrowała się tematyka sympozjum, była Ewangelia
Janowa i encyklika Jana Pawła II Ut unum sint. Na drodze jedności niezbędny
jest dialog w płaszczyźnie doktrynalnej, jednak jej fundamentem jest dialog
miłości. Aby ten ostatni mógł się dokonać potrzebna jest metanoia, czyli
nawrócenie serca, świętość życia i modlitwa o jedność. Toteż należy uznać za
duszę całego ruchu ekumenicznego to, co Dekret o ekumenizmie nazywa
ekumenizmem duchowym (nr. 8).
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Konferencja przy tzw. okrągłym stole przewodniczącego sympozjum o.
Hernando na temat: „Nasze Kościoły w drodze ku trzeciemu tysiącleciu”
dotyczyła poszukiwania wspólnych dróg dla jedności. Wejście w Wielki Jubi
leusz chrześcijaństwa musi być poprzedzone usiłowaniem budowania jedności.
Osiągnęliśmy już pewne konwergenqe międzykonfesyjne, teraz zmierzamy do
konsensu. W tej drodze nie wolno się zatrzymywać. Kto stoi, ten się cofa. Świat
potrzebuje odważnych chrześcijan. Kościół, radując się ze zbawienia, zaprasza
wszystkich i stwarza szczególne warunki, aby zbawcze energie mogły stawać się
udziałem każdego.
Prelegent powołał się na treść encykliki Jana Pawła II „Tertio millennio
Adveniente”, w której papież mówi o jedności: Pośród najbardziej żarliwych
błagań w tej nadzwyczajnej godzinie dziejów, kiedy zbliża się nowe tysiąclecie,
Kościół prosi Pana, aby wzrastała jedność między wszystkimi chrześcijanami
rozmaitych wyznań, aż do osiągnięcia pełnej komunii. Wyrażam gorące życzenie,
aby Jubileusz stał się okazją do owocnej współpracy w celu odkrycia tego, co nas
łączy, a co z pewnością jest większe od tego, co nas jeszcze dzieli. Jakże wielką
byłoby korzyścią, gdyby w tej perspektywie - przy uszanowaniu programów
poszczególnych Kościołów i Wspólnot - dało się osiągnąć porozumienie ekumenicz
ne co do przygotowania i realizacji Jubileuszu. W ten sposób Jubileusz zyskałby
jeszcze większą siłę, dając wobec świata świadectwo zdecydowanej woli wszystkich
uczniów Chrystusa osiągnięcia ja k najszybciej pełnej jedności, w przekonaniu, iż
u Boga nie ma nic niemożliwego (por. Ł k 1, 37) (nr. 16).
Te słowa papieża stanowiły też podstawę dla raportu końcowego, który
wieńczył XXIV Międzynarodowe Sympozjum Ekumeniczne Sióstr Zakonnych.
Należy tu jeszcze wskazać na samo miejsce spotkania: Oświęcim. Sąsiedztwo
obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka nie przestaje ostrzegać przed
konsekwencjami totalitaryzmu i nienawiści. To miejsce, zwiedzane przez uczest
ników sympozjum, było wyzwaniem do pokoju, jedności i miłości.
Obok tych wrażeń, ciągle jeszcze mrożących w żyłach krew, były inne,
przeciwstawne - budzące szlachetne doznania. Należą one do tradyq'i tego typu
interkonfesyjnych sympozjów ekumenicznych organizowanych od 1970 roku1,
mianowicie: zapoznawanie się z kulturą i życiem różnych narodów. Wszyscy
uczestnicy spotkania zwiedzili Kraków, Wieliczkę, zetknęli się z pięknem muzyki
i tańca folklorystycznego regionu krakowskiego - czym byli bardzo zauroczeni;
brali też udział w wieczorze poświęconym kulturze greckiej.
Przedstawicielki poszczególnych konfesji, uczestniczące w sympozjum,
złożyły wizytę księdzu Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu w Krakowie.
Wielką niespodzianką było też przybycie księdza kardynała na jeden z wie
czorów poświęconych kulturze polskiej. Stanowi to pewien gest poparcia dla
angażowania się sióstr zakonnych w ruch ekumeniczny.
Na koniec wypada wspomnieć, że materiały z omawianego sympogum
zostaną wydane drukiem w dwujęzycznej wersji polsko-francuskiej.
Eleonora Adamczak

1 Pierwsze- spotkanie międzywyznaniowe zakonnic odbyło się we wspólnocie w G rancham p
(Szwajcaria) we współpracy z siostrami katolickimi, prawosławnymi i protestanckimi, z inicjatywy o.
J. G. Hernando, dyrektora ds.ekumenizmu Komisji Episkopatu Hiszpanii i bpa Emilianosa
Timiadisa, wysłannika Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola. Spotkania te są żywo
popierane przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan i Patriarchat K onstantynopola, których
przesłania są zawsze odczytywane na rozpoczęcie spotkań.
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lipiec - grudzień 1995
Z zagranicy
- Reprezentanci ewangelików reformowanych i zielonoświątkowców w wy
niku konsultacji, która odbyła się w dniach od 8 do 9 lipca, postanowili podjąć
ofiqalny dialog teologiczny. Rozmowy teologiczne dotyczyć będą w pierwszej
kolejności zagadnienia duchowości obu tradyq'i i sposobów jej praktykowania.
Tematem pierwszego spotkania, które odbędzie się w maju 1996 roku, będzie
„Duchowość i wyzwania dnia dzisiejszego” .
- Podczas audiencji generalnej w dniu 12 lipca papież J an Paweł II wezwał do
wzmożonych wysiłków na rzecz widzialnej jedności wszystkich chrześcijan.
Wraz z Soborem Watykańskim II Kościół rzymskokatolicki przyłączył się
nieodwołalnie do tych wysiłków - stwierdził papież. Przy okazji przypomniał, że
0 sporach i podziałach w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich relacjonują
już księgi Nowego Testamentu. Jest to bolesny początek długiej historii
rozłamów. Chodzi więc o to, aby Kościół Boży, który w dniu Zesłania Ducha
Świętego ukazał się w całej swej rzeczywistości, osiągnął znów swoją pełnię.
Dlatego wszyscy chrześcijanie muszą podjąć starania, aby już dzisiaj zjednoczyć się
ze sobą w nadziei i modlitwie.
- Światowa Organizaqa Chrześcijańskich Związków Młodych Kobiet
(YWCA), odbywająca swoje zgromadzenie światowe w stolicy Korei
południowej Seulu wybrała 16 lipca na stanowisko prezydenta panią Anitę
Andersson z Szweq'i. Podczas obrad w skład YWCA przyjęto siedem nowych
organizacji krajowych, m.in. z Polski, Estonii, Łotwy i Czech. W zgromadzeniu
wzięło udział ponad 1000 uczestniczek.
- 18 lipca minęła 125 rocznica uchwalenia przez I Sobór Watykański dwóch
dogmatów: o prymacie jurysdykcyjnym i o niemylności papieża w sprawach wiary
1moralności. Obie te uchwały stanowią główną przeszkodę w zawarciu wspólnoty
między Kościołem rzymskokatolickim a innymi Kościołami. Kościół Starokatoli
cki w Niemczech, który powstał na fali protestu przeciw uchwalonym dogmatom,
wykorzystał 125 rocznicę do sformułowania apelu wzywającego do zwołania
„uniwersalnego soboru” wszystkich Kościołów. Sobór ten miałby być znakiem
jedności i przygotować ponowne zjednoczenie podzielonych Kościołów.
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- Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. Konrad Raiser,
w wywiadzie udzielonym 26 lipca wychodzącej w Zurychu gazecie „Tages-Anzeiger” powiedział, że najpoważniejszą przeszkodą na drodze do jedności
Kościoła jest prymat papieża. W encyklice Ut unum sint, poświęconej zagad
nieniom ekumenicznym, nie można znaleźć nic nowego w tej sprawie. Papież
obstaje przy dominującej pozycji biskupa Rzymu. Przy okazji pomija mil
czeniem istnienie Światowej Rady Kościołów. W oparciu o założenia dog
matyczne wypowiedziane w encyklice nie dojdzie do ekumenicznego porozumie
nia z Kościołem katolickim. Dla większości Kościołów członkowskich ŚRK
poglądy papieża są nie do zaakceptowania.
- W stolicy Argentyny - Buenos Aires w dniach 31 lipca do 6 sierpnia toczyły
się obrady Światowego Kongresu Baptystów. Zgromadził on 10000 uczest
ników, którzy reprezentowali 42-milionową wspólnotę baptystów na całym
świecie. Podczas kogresu przyjęto rezolucję wzywającą wszystkich baptystów do
występowania przeciw konfliktom etnicznym i rasowym. Zaapelowano też
0 zintensyfikowanie działalności ewangelizacyjnej. Każdy ze 152 239 zborów
lokalnych wezwano do utworzenia jednego nowego zboru. Nowym prezydentem
został wybrany Nilson de Amaral Fanini z Brazylii. W jego kraju ojczystym żyje
2 min baptystów, którzy są zorganizowani w 6000 zborów.
- Kardynał Franz König, emerytowany arcybiskup katolicki Wiednia, jeden
z najbardziej zasłużonych dla ruchu ekumenicznego ludzi, ukończył 3 sierpnia 90
lat. Podczas Soboru Watykańskiego II należał do głównych rzeczników
ekumenicznego otwarcia Kościoła rzymskokatolickiego wobec innych
Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Przede wszystkim dzięki jego zaan
gażowaniu przybyli na Sobór reprezentanci Rosyjskiego Kościoła Pra
wosławnego. W 1964 roku, a więc jeszcze w czasie trwania obrad Soboru,
powołał w Wiedniu fundację „Pro Oriente” , która na przestrzeni ostatnich 30 lat
zorganizowała wiele interesujących i pożytecznych spotkań między teologami
rzymskokatolickimi z jednej strony, a reprezentantami Kościołów pra
wosławnych i orientalnych - z drugiej. W głównej mierze dzięki jego osobistemu
zaangażowaniu stosunki międzywyznaniowe w Austrii jawiły się przez wiele lat
jako przykład godny do naśladowania. Z okazji jubileuszu została wydana
księga pamiątkowa, w której działalność ekumeniczną Kardynała wysoko
oceniają m.in. patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I i patriar
cha Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Aleksy II.
- W Aleksandrii (Egipt) odbyło się od 7 do 11 sierpnia seminarium
muzułmańsko-chrześcijańskie na temat „Religie w służbie człowieka” z udziałem
blisko 450 teologów i znawców prawa ze 120 krajów. Spotkanie zorganizowała
Najwyższa Rada ds. Islamskich w Kairze, skupiająca przedstawicieli 40 państw
muzułmańskich.
- W Limassol (Cypr) zakończyło się 17 sierpnia VIII. posiedzenie plenarne
Wspólnej Komisji Luterańsko-Prawosławnej. W ramach pracy nad tematem:
„Autorytet Kościoła i w Kościele” przyjęto deklarację dotyczącą „Rozumienia
zbawienia w świetle soborów ekumenicznych” . W obradach wzięło udział 12
teologów luterańskich mianowanych przez Światową Federację Luterańską.
Delegaci prawosławni reprezentowali Patriarchaty Konstantynopola, Aleksan
drii, Antiochii, Moskwy i Rumunii oraz Kościoły prawosławne Polski, Czech
1 Słowacji, Finlandii i Albanii. Następne posiedzenie Wspólnej Komisji w 1997
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roku zajmie się „Rozumieniem zbawienia w świetle tajemnicy Kościoła” .
Oficjalne rozmowy prawosławno-luterańskie odbywają się od 1981 roku.
- Podczas audiencji generalnej w dniu 23 sierpnia papież Jan Paweł II wezwał
katolików do intensywniejszego dialogu ekumenicznego z Kościołami wy
rosłymi z Reformacji. Jego zdaniem, dla dialogu tego istnieje solidna baza, gdyż
Kościoły te uznają boskość Chrystusa, uważają Go za jedynego pośrednika
między Bogiem a ludźmi oraz przypisują wielki autorytet Pismu Świętemu.
Jednocześnie jednak istnieją poważne różnice w sprawie rozumienia stosunku
między Pismem Świętym, Tradycją a autentycznym Urzędem Nauczającym
Kościoła. Wspólny chrzest uzasadnia sakramentalną więź jedności; chrzest jest
jednak tylko początkiem, po którym muszą nastąpić święcenia i Eucharystia. Jest
bardzo ważne, aby dalszy dialog teologiczny zajął się tymi kwestiami. Zdaniem
Jana Pawła II, Droga do pełnej jednościjest jeszcze odległa; trzeba nią kroczyć we
wierze i z odwagą, bez popadania w lekkomyślność i nieostrożność. Wzajemne
poznawanie się i już osiągnięta zgodność poglądów w kwestiach doktrynalnych
oznaczają jednak napawający otuchą wzrost wspólnoty.
- Światowy Związek Studentów Chrześcijańskich podczas zgromadzenia
ogólnego na Wybrzeżu Kości Słoniowej uczcił 26 sierpnia 100 rocznicę swego
istnienia. Organizacja ta odegrała kluczową rolę w powstaniu i rozwoju ruchu
ekumenicznego. Jej główny założyciel, amerykański metodysta John M ott
(1865-1955), jest zaliczany do pionierów ekumenizmu. Wybitnymi działaczami
tej organizacji byli dwaj późniejsi sekretarze generalni Światowej Rady
Kościołów: Willem A. Visser ’t Hooft (1900-1985) i Philip Potter (ur. 1921).
ŚZSCh założyli studenci z Europy i Ameryki Północnej podczas spotkania
w Vadstena (Szwecja). Dzisiaj zrzesza on 300 000 członków w przeszło 80
krajach.
- Agnes Bojaxhiu, znana szeroko w świecie jako M atka Teresa z Kalkuty,
ukończyła 27 sierpnia 85 lat. Uchodzi ona za „anioła ubogich” i wzór do
naśladowania przez szerokie rzesze chrześcijan. Od blisko 50 lat pracuje
w Kalkucie z siostrami ze wspólnoty zakonnej „Misjonarki miłości bliźniego” ,
pomagając chorym i umierającym w slumsach. Będę pracowała do samego końca
- zapowiedziała M atka Teresa. W 1979 roku została laureatką Pokojowej
Nagrody Nobla. Założona przez nią wspólnota zakonna zrzesza dziś 4600 sióstr,
które w 107 krajach prowadzą 539 szkół, szpitali, ośrodków dla trędowatych
i hospicjów. Od kilku lat wspólnota ta działa również w naszym kraju.
- W Kijowie (Ukraina) w dniach 27 sierpnia - 5 września spotkali się po raz
dziesiąty przedstawiciele Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła
Ewangelicko-Luterańskiego Finlandii. Rozważano pracę Kościoła w dziedzinie
misji, pokoju i walki z nacjonalizmem. Przedstawiciele obu Kościołów poparli
bez zastrzeżeń zasadę wolności religijnej, sprzeciwili się uprawianiu prozelityzmu
i podkreślili ekumeniczny charakter pracy misyjnej. Następne spotkanie
odbędzie się w 1998 roku w Finlandii. Skoncentruje ono uwagę na podstawach
nauki społecznej Kościoła i rozumieniu wolności religijnej.
- Biskupi Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Danii na posiedzeniu od
bytym 28 i 29 sierpnia postanowili odrzucić tzw. Deklarację z Porvoo, która
przewiduje wzajemne uznanie sakramentów chrztu i Wieczerzy Pańskiej, a także
urzędu duchownego między czteroma Kościołami anglikańskimi (Anglia, Walia,
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Szkocja, Irlandia) i ośmioma Kościołami luterańskimi Skandynawii (Szwecja,
Norwegia, Finlandia, Dania, Islandia) i krajów nadbałtyckich (Estonia, Łotwa,
Litwa). Przedstawiciele wymienionych Kościołów pracują również nad
wspólnym rozumieniem urzędu biskupiego. Deklaracja z Porvoo została
przekazana w maju 1994 roku do przedyskutowania w parafiach wszystkich
zaangażowanych Kościołów. W dziesięciu Kościołach spotkała się ona z ap
robatą, luteranie łotewscy nie zajęli jeszcze stanowiska, jedynymi, którzy jej nie
akceptują, są więc luteranie duńscy. Mimo negatywnej postawy biskupi duńscy
podkreślili, że będą się starać zacieśnić i poszerzyć stosunki z Kościołami, które
przyjęły Deklarację z Porvoo. Stwierdzili, że na bazie wiary nie m a różnic
0 charakterze kościelno-rozłamowym. Członkowie Kościoła anglikańskiego
mogą bez zastrzeżeń przystępować do Stołu Pańskiego w parafiach Kościoła
duńskiego. Duchowni anglikańscy mogą w tym Kościele sprawować swój urząd,
a biskupi anglikańscy mogą uczestniczyć w instalacji duńskiego biskupa. Biskupi
duńscy w swoim oświadczeniu podkreślają także, że zgodnie z luterańskim
rozumieniem urzędu również biskup nie jest niczym więcej niż pastorem, od
którego różni się tylko tym, że wykonuje określone zadania nadzoru
kościelnego. Podkreślamy, że pastorom, pastorkom i biskupom w Duńskim
Ewangelicko-Luterańskim Kościele Narodowym przysługuje ta sama ranga
- stwierdzają w konkluzji biskupi duńscy w swoim oświadczeniu.
- Podczas audiencji generalnej w dniu 30 sierpnia papież Jan Paweł II
stwierdził, że jedności chrześcijan nie trzeba tworzyć na nowo, gdyż ona już
istnieje. Zachodzi potrzeba, aby chrześcijanie w sposób pełny i wiemy żyli tą
jednością, w jakiej założony został Kościół Jezusa Chrystusa. Jedność Kościoła
jest darem, który przychodzi z góry. Jednocześnie papież potwierdził niezbywal
ne znaczenie hierarchicznej struktury Kościoła i urzędu Piotrowego. Kościół
otrzymał swój ustrój i swoją strukturę od Jezusa Chrystusa, który powołał
dwunastu mężczyzn i ustanowił ich apostołami, aby w Jego imieniu kon
tynuowali Jego dzieło. Z tej dwunastki wybrał Piotra, by umacniał swoich braci.
Następca Piotra jest zgodnie z tym sługą sług Bożych. Jest on trwałą, widzialną
zasadą i fundamentem jedności w wielości biskupów i wiernych.
- 1 września stanowisko sekretarza generalnego Karaibskiej Konferencji
Kościołów, zrzeszającej ponad 30 Kościołów członkowskich, objął duchowny
anglikański ks. Monrelle Williams, wykładowca teologii i filozofii w Seminarium
Teologicznym na Barbadosie.
- Z inicjatywy Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów w dniach 6-10 września
odbyło się w Liebfrauenbergu (Francja) posiedzenie, w którym uczestniczyli:
delegaci Kościołów anglikańskich z Wielkiej Brytanii i Irlandii, nordyckich
Kościołów luterańskich, Kościołów metodystycznych, sygnatariuszy Konkordii
Leuenberskiej, a także obserwatorzy Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła
starokatolickiego, Kościołów prawosławnych i Jednot Braterskich oraz przed
stawiciele Światowej Federacji Luterańskiej, Światowego Aliansu Kościołów
Reformowanych, Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europej
skich. Delegaci zwrócili uwagę, że istnieje odmienna wizja jedności Kościoła
1 celu widzialnej jedności w odniesieniu do urzędu biskupiego i sukcesji
apostolskiej. Podczas dyskusji wyrażono opinię, że dzieje Kościoła miały inny
przebieg w Niemczech i Europie Środkowej, inny zaś na wyspach brytyjskich
i w krajach nordyckich. Stwierdzono, że zastrzeżenia teologiczne wobec urzędu
biskupiego, występujące wśród niektórych protestantów na kontynencie euro
pejskim, są rezultatem wielowiekowych skomplikowanych stosunków protes
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tancko-katolickich. Podkreślono, że wszystkie Kościoły w Europie ponoszą
odpowiedzialność za wspólne świadectwo i służbę na naszym kontynencie.
W przyszłości szczególną uwagę należałoby poświęcić licznym anglikańskim,
luterańskim, reformowanym i metodystycznym Kościołom mniejszościowym
w Europie, gdyż wiele z nich uczestniczy w sposób niedostateczny w zawieraniu
różnych porozumień. Inicjatywa do zwołania spotkania w Liebfrauenbergu
wyszła od Europejskiego Zgromadzenia Protestanckiego w Budapeszcie w 1992
roku, które wezwało Wspólnotę Kościołów Leuenberskich do zbadania
następstw wynikających z trzech porozumień dla Kościołów w Europie. Chodzi
tu o: Konkordię Leuenberską z 1973 roku, którą zawarły ze sobą Kościoły
luterańskie, reformowane i ewangelicko-unijne na naszym kontynencie; Porozu
mienie Miśnieńskie z 1988 roku, zawarte między Kościołem Anglikańskim
Anglii a Kościołem Ewangelickim w Niemczech; Porozumienie z Porvoo z 1992
roku, które zawarte zostało między brytyjskimi i irlandzkimi Kościołami
anglikańskimi z jednej strony, a nordyckimi i nadbałtyckimi Kościołami
luterańskimi - z drugiej.
- W dniach 10-16 września w Lärkulla (Finlandia) odbyło się pierwsze
posiedzenie czwartej fazy dialogu między reprezentantami Światowej Federacji
Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan. Z Polski w obradach
uczestniczył bp Alfons Nossol - przewodniczący Komisji Episkopatu ds.
Ekumenizmu. W komunikacie, wydanym na zakończenie posiedzenia stwier
dzono, że celem dialogu luterańsko-katolickiego jest od samego początku, tj. od
1967 roku, widzialna jedność. W nowej fazie partnerzy dialogu mają zająć się
różnymi aspektami apostolskości w odniesieniu do urzędu biskupiego oraz
możliwych form i struktur urzędu jedności chrześcijańskiej mającego wymiar
uniwersalny. Poza tym partnerzy dialogu pragną dokonać podsumowania
wyników dotychczasowych trzech faz w dziedzinie wspólnego rozumienia
sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Obradom przewodniczyli: bp Walter Kasper
(Niemcy) - ze strony katolickiej oraz bp Bela Harmati (Węgry) - ze strony
luterańskiej.
- W dniach od 14 do 22 września obradował w Genewie Komitet Naczelny
Światowej Rady Kościołów (sprawozdanie uczestnika zamieszczamy w dziale
„Sprawozdania i dokumenty”).
- Przywódcy 12 Kościołów prawosławnych, zgromadzeni na wyspie greckiej
Patmos w dniach od 22 do 27 września, wydali orędzie „O prawdę, pokój
i sprawiedliwość” , w którym potępili nacjonalistyczny fanatyzm oraz zapewnili,
że w prawosławnym pojęciu narodu nie mieszczą się żadne elementy agresji
i konfliktu między ludźmi. Spotkanie zorganizowano z okazji 1900 rocznicy
powstania Objawienia św. Jana, które apostoł miał napisać na wyspie Patmos.
Przywódcy prawosławni zapewnili także o swym poparciu dla ruchu ekumenicz
nego, który ożywił nadzieje pośród podzielonych chrześcijan i stworzył ważną
podstawę dla teologii prawosławnej. Jednocześnie ostrzegli, że uniatyzm i prozeli
tyzm są poważnymi przeszkodami w dialogu z katolikami rzymskimi i protestan
tami. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarcha Aleksy II,
który znajduje się w konflikcie z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola
Bartłomiejem I z powodu statusu Kościołów prawosławnych w Estonii i na
Ukrainie, nie uczestniczył w spotkaniu na Patmos. Obecni byli natomiast dwaj
kardynałowie rzymskokatoliccy: Roger Etchegaray i Edward Cassidy - przewo
dniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.
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- W dniach 5-11 października obradowała w Wenningsen k. Hanoweru
(Niemcy) Międzynarodowa Komisja Luterańsko-Anglikańska. Wysłuchano
sprawozdań na tem at regionalnych stosunków luterańsko-anglikańskich, zapoz
nano się z dotychczasowymi wynikami dialogów, omówiono współpracę
międzykościelną oraz wytyczne dotyczące wspólnych nabożeństw anglikańsko-luterańskich. Ponadto pracowano nad deklaracją na temat diakonatu.
W wydanym komunikacie stwierdzono, że diakonat nie jest tematem kontrower
syjnym, lecz raczej skłania do zastanowienia się nad rozumieniem urzędu.
Pracując nad tym tematem Komisja chciałaby pogłębić nie tylko rozumienie
nabożeństwa, świadectwa i służby, lecz także wnieść wkład do porozumienia
w tych kwestiach wykraczającego poza środowisko anglikańskie i luterańskie.
Deklaracja na temat diakonatu, po wniesieniu poprawek redakcyjnych, m a być
opublikowana pod koniec 1996 roku.
- Doroczne posiedzenie Związku Ewangelickiego (Evangelischer Bund),
które odbyło się w dniach 5-8 października w Soest (Niemcy), poświęcone było
zagadnieniu „Kościół i naród - wyzwania dla protestantyzmu europejskiego” .
Główny referat wygłosił znany teolog i etyk społeczny z Bonn M artin Honecker.
Po jego wysłuchaniu sześciu teologów ewangelickich, katolickich i pra
wosławnych z pięciu krajów Europy (wśród nich prof. Karol Karski z Polski)
w dyskusji panelowej rozważało kwestię: „Kościół i naród - czy konfesje
utrudniają zjednoczenie Europy?”
- Prezydium Konferencji Kościołów Europejskich na posiedzeniu, które
odbywało się w Genewie w dniach 12 do 14 października, powitało z zadowole
niem ogłoszenie zawieszenia broni w krajach byłej Jugosławii. Dało wyraz
szczerej nadziei, że zawieszenie to zostanie rychło i zdecydowanie zrealizowane,
będzie ściśle przez wszystkie strony konfliktu przestrzegane i przyczyni się do
stworzenia warunków dla pokoju, pojednania i odbudowy.
- 21 października odbyły się w Stuttgarcie obchody 50. rocznicy Stuttgarckiego Wyznania Winy. Dokument ten, wydany 18 października 1945 r. przez
Radę Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD), został z czasem uznany za
kamień węgielny w procesie pojednania Niemców z narodami świata. W Stuttgarckim Wyznaniu Winy podkreślono, że w czasach narodowego socjalizmu
Kościoły niemieckie nie były wierne swojemu posłannictwu: Wyznajemy, że nie
dość odważnie składaliśmy świadectwo, nie dość wiernie modliliśmy się, nie dość
radośnie wierzyliśmy, w sposób niedostateczny miłowaliśmy. W uroczystościach
jubileuszowych, obejmujących m.in. okolicznościowe sesje naukowe i uroczyste
nabożeństwo, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Polską Radę Ekume
niczną reprezentował ks. bp Jan Szarek.
- 22 października minęła 30 rocznica zgonu jednego z największych teologów
protestanckich bieżącego stulecia - Paula TiUicha. Urodził się w 1886 roku
w miejscowości Starosiedle (Starzeddel) koło Gubina jako syn duchownego
ewangelickiego. W 1933 roku, jako reprezentant socjalizmu religijnego, musiał
emigrować z Niemiec. Nauczał kolejno w Nowym Jorku, Harvardzie i Chicago.
W USA stał się wnet wiodącym teologiem, mimo że do końca życia miał
trudności w swobodnym posługiwaniu się językiem angielskim. Tillich widział
swoje główne zadanie w odgrywaniu roli pośrednika między teologią a filozofią,
Kościołem a społeczeństwem, religią a kulturą. Odszedł od tradycyjnego obrazu
Boga jako istoty najwyższej; dla niego był On imieniem tego, co człowieka
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bezwarunkowo dotyczy. Tillich był gorącym rzecznikiem dialogu z wyznawcami
różnych religii.
- Pod hasłem „Ludzie i religie dla pokoju” odbyło się we Florencji w dniach
od 22 do 25 października IX międzynarodowe spotkanie modlitewne w intencji
pokoju. W spotkaniu, które jak zwykle zakończyło się modlitwą o pokoj
przedstawicieli ośmiu religii świata, uczestniczył m.in. prezydent RP Lech
Wałęsa. Inicjatorem spotkania była Wspólnota św. Idziego z Rzymu.
- W Bukareszcie odbyły się w dniach od 26 do 31 października obchody 110.
rocznicy autokefalii Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego i 70-leda patriarchatu.
Z tej okazji doszło do światowego szczytu prawosławnego z udziałem zwierzch
ników lub wysokich przedstawicieli wszystkich Kościołów lokalnych ze świata.
- Wspólna delegacja Konferencji Kościołów Europejskich, zrzeszającej 118
Kościołów nierzymskokatolickich naszego kontynentu, oraz rzymskokatolickiej
Rady Konferencji Episkopatów Europy dożyła w dniach 31 października
- 5 listopada wizytę Kościołom w Irlandii. Delegacja przeprowadziła rozmowy
z przywódcami czterech największych Kościołów: katolickiego, prezbiteriańskiego, anglikańskiego i metodystycznego. Silne wrażenie wywarły na niej widzialne
postępy w dialogu ekumenicznym między Kościołami Irlandii oraz deklarowana
przez nie wola ścisłej współpracy w trwającym procesie pokojowym.
- Nowy biskup Kościoła Starokatolickiego w Niemczech Joachim Vobbe
oświadczył 2 listopada, że wzajemne uznanie Wieczerzy Pańskiej jest krokiem do
pełnej jedności Kościołów. Gościnność eucharystyczna, wprowadzona przed
dziesięciu laty między Kościołem Ewangelickim (EKD) a Kościołem Staro
katolickim w Niemczech była wzorcem dla zawierania dalszych porozumień
międzykościelnych.
- Anglikański arcybiskup Canterbury George Carey, honorowy prymas
Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, oświadczył podczas swojej wizyty w Hisz
panii, którą złożył na początku listopada, że informacje o masowym prze
chodzeniu duchownych i wiernych Kościoła anglikańskiego do Kościoła
rzymskokatolickiego z powodu udzielania przez ten pierwszy święceń
kapłańskich kobietom są niezgodne z prawdą. Nie 4000, jak podawała prasa, lecz
tylko 250 kapłanów anglikańskich opuściło Kościół Anglii. Arcybiskup dodał,
że większość tych kapłanów stanowią ludzie starzy, ponadto nie wszyscy
przystąpili do Kościoła rzymskokatolickiego. Przy okazji poinformował, że już
1500 kobiet otrzymało święcenia kapłańskie. Jego zdaniem, żaden Kościół lub
denominacja nie uniknie wyzwania związanego z ordynacją kobiet na urząd
kapłański. Z okazji swego pobytu w Hiszpanii abp Carey wyświęcił ks. Cariosa
Lopez Lozano na biskupa Hiszpańskiego Reformowanego Kościoła Episkopalnego, który zrzesza 7 000 Hiszpanów i 30 000 zamieszkujących Hiszpanię
Brytyjczyków.
- Synod Kościoła Luterańskiego Norwegii, obradujący w połowie listopada
w Bergen, zaaprobował wspólnotę ołtarza i ambony między luteranami a meto
dystami. Metodyści norwescy rozpatrzą wniosek w tej sprawie podczas kon
ferencji dorocznej, która odbędzie się w czerwcu 1996 roku. W Norwegii istnieją
52 parafie metodystyczne, zrzeszające 14 500 członków. Natomiast 88 % lud
ności Norwegii to ochrzczeni członkowie Kościoła luterańskiego.
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- W Bukareszcie w dniach od 22 do 26 listopada odbyło się wspólne doroczne
posiedzenie sekretarzy generalnych europejskich krajowych rad kościelnych
(ekumenicznych) i Konferencji Kościołów Europejskich. Uczestnicy obrad
zostali zapoznani z pracą Ekumenicznego Stowarzyszenia Kościołów w Rumu
nii. Odbył się też okrągły stół z udziałem reprezentantów Kościołów rumuńskich,
m.in. prawosławnego patriarchy Teoctista. Patriarcha podkreślił, że w okresie
dominacji komunistycznej ruch ekumeniczny był ważnym wsparciem dla jego
Kościoła. Reprezentanci Kościołów protestanckich wskazywali na trudności,
z jakimi muszą się borykać Kościoły mniejszościowe w Rumunii.
- Z inicjatywy Konferencji Kościołów Europejskich w Vilemovie (Czechy)
w dniach od 28 listopada do 2 grudnia odbyła się konferencja na temat:
„Przyspieszyć demokrację: rozwijanie demokratycznego etosu i demokratycz
nych instytucji zadaniem dla Kościołów” . Wśród 27 uczestników, reprezen
tujących Kościoły z ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, była cztero
osobowa delegacja z Polski pod przewodnictwem prezesa Polskiej Rady
Ekumenicznej biskupa Jana Szarka. Poruszano takie zagadnienia, jak prawa
mniejszości narodowych, wolność wyznania i sumienia, sytuacja azylantów itp.
Zaproponowano, aby kwestia praw człowieka i demokratyzacji życia stała się
jednym z tematów II Europejskiego Spotkania Ekumenicznego w Grazu
(Austria) w 1997 roku.
- 30 listopada, w święto Apostoła Andrzeja, patrona Patriarchatu ekumeni
cznego Konstantynopola, tradycyjną wizytę patriarsze Bartłomiejowi I złożyła
delegacja Kościoła rzymskokatolickiego pod przewodnictwem kardynała Ed
warda Cassidy - przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.
Podczas uroczystego nabożeństwa patriarcha stwierdził, że dla niego jednym
z dwóch najważniejszych wydarzeń w 1995 roku była wizyta, jaka mógł złożyć
w czerwcu papieżowi Janowi Pawłowi II (drugim było spotkanie zwierzchników
Kościołów prawosławnych na Patmos z okazji 1900 rocznicy powstania na tej
wyspie Objawienia św. Jana). Jednocześnie Bartłomiej I przypomniał, że
w dalszym ciągu nie doszło do zadowalającego rozwiązania problemu uniatyzmu, mimo ogłoszenia w 1993 roku wspólnej deklaracji poświęconej tej kwestii.
Kard. Cassidy oświadczył, że uniatyzm nie musi być przeszkodą w dialogu
międzykościelnym, aczkolwiek aktualnie jest on największym problemem w sto
sunkach prawosławno-katolickich. Jednak jego zdaniem jest to nie tyle problem
teologiczny, ile raczej praktyczny. Kardynał zachęcił do podjęcia wspólnych
działań zmierzających do osiągnięcia pełnej wspólnoty.
- Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. Konrad Raiser,
przemawiając 30 listopada na Synodzie Kościoła Anglikańskiego w Londynie,
stwierdził, że Rada nie jest jeszcze przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom
XXI stulecia. Nie stać jej na to, aby zaproponować coś w miejsce rozpadających
się struktur społecznych i upadku tradycyjnych wartości. Mimo różnorodnych
wysiłków na rzecz współpracy w ostatnich dziesięcioleciach nie powstała
rzeczywista jedność Kościołów chrześcijańskich w świecie. Nowe napięcia,
między innymi związane z dopuszczeniem kobiet do urzędu duchownego,
zagrażają ekumenii. Zdaniem Raisera, zachodzi potrzeba odświeżenia ekumeni
cznej wizji. Kościoły stoją przed wielkim zadaniem zaoferowania przywództwa
duchowego i moralnego społeczeństwom różnych kultur, które zagubiły swą
orientację. Sekretarz generalny wyraził ubolewanie, że Kościół rzymskokatolicki
jest wprawdzie partnerem, ale nie członkiem ŚRK.
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- W dniach 3-4 grudnia prawosławny patriarcha ekumeniczny K onstan
tynopola Bartłomiej I składał wizytę honorowemu prymasowi Wspólnoty
Kościołów Anglikańskich, arcybiskupiowi Canterbury Georgowi Carey’owi.
W okolicznościowym przemówieniu patriarcha stwierdził, że uczestnictwo
prawosławia w ruchu ekumenicznym jest wypełnieniem świętego obowiązku.
Uczynimy wszystko co w naszej mocy dla sprawy pojednania. Abp G. Carey
podkreślił w swoim wystąpieniu ogromne zasługi patriarchy dla sprawy
ekumenizmu. Patriarcha dożył również wizytę rzymskokatolickiemu arcybis
kupowi Westminsteru - kard. Basilowi Hume’owi. Była to trzecia wizyta
w Wielkiej Brytanii patriarchy ekumenicznego. Atenagoras I przebywał w tym
kraju w 1967 roku, a Dimitrios I - w 1987 roku. Natomiast abp G. Carey
przebywał w Konstantynopolu w 1992 roku.
- 8 grudnia został wprowadzony w urząd nowy anglikański arcybiskup
Yorku David Hope. Jego poprzednik, abp John Habgood, odszedł na emery
turę. Abp Hope pełnił uprzednio urząd biskupa Londynu. Jako arcybiskup
Yorku jest Hope drugim nawyższym duchownym reprezentantem Kościoła
Anglii po arcybiskupie Canterbury.
- 8 grudnia minęła 30 rocznica zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II,
który miał przełomowe znaczenie dla sprawy zaangażowania się Kościoła
rzymskokatolickiego w ruchu ekumenicznym. W przeddzień zakończenia Sobo
ru w Rzymie i Konstantynopolu ogłoszono zniesienie wzajemne klątw z 1054
roku.
- W dniach 9-10 listopada w ramach vWiener Kreis” (Krąg wiedeński)
Instytut i Wydawnictwo „W iara w Drugim Swiecie” zorganizowały w Wiedniu
konferencję pod hasłem „Większości i mniejszości w kościelnym życiu Polski” .
Patronował jej emerytowany arcybiskup Wiednia, kard. Franz König. Ponad 40
uczestników z Polski, Austrii, Węgier, Niemiec, Czech, Słowacji, Holandii
i Szwajcarii analizowało dawną i współczesną sytuaqę Kościołów w Polsce.
Referat wprowadzający pt. „Polska pomiędzy Rzecząpospolitą szlachecką
a państwem narodowym” wygłosił Rudolf Bohren, przedstawiciel organiza
torów. Wysłuchano również referatów: „Kościół rzymskokatolicki a ekumenia
w Polsce” o. dra Zdzisława Kijasa z Krakowa, „Kościół prawosławny jako
Kościół mniejszościowy we współczesnej Polsce” ks. bpa Jeremiasza
z Wrocławia i „Kościół luterański jako Kościół mniejszościowy w dzisiejszej
Polsce” ks. Jerzego Belowa - redaktora naczelnego dwutygodnika kościelnego
„Zwiastun” . Informację o Kościele ewangelicko-reformowanym przedstawiła
red. Krystyna Lindenberg z miesięcznika „Jednota” .
- Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I złożył 11 grudnia
swoją pierwszą wizytę w siedzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie. Z tej
okazji sekretarzowi generalnemu, ks. prof. Konradowi Raiserowi, przekazał
w darze kielich komunijny ze srebra. ŚRK przywiązuje do tego daru duże
znaczenie symboliczne, gdyż mimo swego członkostwa w Radzie Kościoły
protestanckie i prawosławne reprezentują różne poglądy w sprawie wspólnego
celebrowania Eucharystii. Prawosławni nie dopuszczają nieprawosławnych do
Stołu Pańskiego, gdyż w ich przekonaniu wspólna Eucharystia musi być
wynikiem osiągniętej jedności w sprawach wiary, a nie tylko wspólnym
doświadczeniem poczynionym na drodze do jedności. Przekazując dar patriar
cha oświadczył, że kielich jest symbolem naszego wspólnego życzenia urzeczywist
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nienia pełnej jedności w sakramentach. Bartłomiej I przypomniał, że,Kościoły
prawosławne nie tylko należały do pierwszych inicjatorów założenia ŚRK, lecz
że Patriarchat ekumeniczny także dzisiaj czuje się zobowiązany do przypomina
nia wszystkim Kościołom tej tradycji o ich obowiązku czynnego współdziałania
w poszukiwaniach jedności Kościoła. Prof. Raiser przypomniał, że z okazji
25-lecia ŚRK Kościoły prawosławne wypowiadały się krytycznie o jej
działalności, i oświadczył, że taka krytyka rozumiana jest zawsze jako konstruk
tywne wyzwanie, które wyrasta ze wspólnoty. Także dzisiaj istnieją tacy pra
wosławni, którzy do ruchu ekumenicznego podchodzą z nieufnością,
a współdziałanie prawosławnych w tym ruchu uważają za zdradę prawdziwej wiary.
Zdaniem sekretarza generalnego, ŚRK potrzebuje w tym względzie rady
Patriarchatu ekumenicznego. - Tego samego dnia Bartłomiej I spotkał się
również z sekretarzem generalnym Konferencji Kościołów Europejskich - Jea
nem Fischerem. Natomiast 12 grudnia doszło do jego spotkania z reprezentan
tami Światowej Federacji Luterańskiej. Przy tej okazji patriarcha wyraził
zadowolenie z powodu aktualnych stosunków między prawosławnymi i lutera
nami. Mimo pewnych problemów, ja k na przykład w kwestii dotyczącej ordynacji
kobiet, trwające od 15 lat rozmowy dwustronne między Kościołami prawosław
nymi a ŚFL czynią stale postępy. Opracowane w wyniku dialogu dokumenty dają
jednoznaczne świadectwo o zbliżeniu w decydujących kwestiach dogmatycznych
- podkreślił patriarcha.
- Komitet naczelny Chrześcijańskiej Konferencji Azji na posiedzeniu
w Hongkongu w dniach od 11 do 13 grudnia, dokonał wyboru nowego
sekretarza generalnego. Został nim Feliciano Carino, sprawujący dotychczas
funkcję sekretarza generalnego Rady Kościołów na Filipinach. Jego poprzed
nikiem był Japończyk Tosh Arai. ChKA, której siedziba znajduje się w Hong
kongu, zrzesza 95 Kościołów oraz 15 rad kościelnych i chrześcijańskich.
Zdecydowaną większość Kościołów członkowskich stanowią Kościoły protes
tanckie, ale do ChKA należy również kilka Kościołów tradycji prawosławnej.
Kościół rzymskokatolicki na Tajwanie, w Nowej Zelandii i Australii jest
pełnoprawnym członkiem krajowych rad kościelnych, które należą do ChKA.
- 19 grudnia zmarła na Barbadosie w w ieku,79 lat Nita Barrow, która
w latach 1983 do 1991 była członkiem prezydium Światowej Rady Kościołów.
Była pierwszą kobietą, której królowa Elżbieta II w 1990 roku powierzyła
funkcję gubernatora generalnego Barbadosu. Należała do Kościoła metodystycznego, z zawodu była pielęgniarką. W latach 1971 do 1981 pracowała w ŚRK,
najpierw na stanowisku zastępcy dyrektora, a potem dyrektora Chrześcijańskiej
Komisji Zdrowia.
- Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. K onrad Raiser,
w swoim orędziu bożonarodzeniowym napisał m.in.: Święto Bożego Narodzenia
służy uczczeniu faktu, że Bóg w ludzkiej postaci przybył do nas jako dziecko
o imieniu Jezus/.../ Czy dla chrześcijan dzisiaj ma jakieś szczególne znaczenie to, że
Boga nie znajdujemy w świątyniach lub w nie dającej się rozpoznać i osiągnąć dali,
lecz w codziennej rzeczywistości ludzkiej; że Bóg w Jezusie Chrystusie dzielił nasz
ludzki los w postaci bezradnego i zagrożonego dziecka w żłobku /.../ Ponieważ Bóg
wszedł do naszego świata i życia, nasze ludzkie ciało staje się samo świątynią,
miejscem, gdzie Bóg jest obecny w Duchu. Dotyczy to nie tylko nas samych, lecz
także innych ludzi, tak że każde spotkanie z innym człowiekiem może stać się
spotkaniem z Bogiem w Chrystusie /.../ Orędzie bożonarodzeniowe zaprasza nas do
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zwrócenia uwagi na tych, którzy stoją „na zewnątrz przed drzwiami”, którzy są
odtrąceni i pominięcija k pasterze na polu, gdyż właśnie im jest zwiastowana dobra
nowina.
- 28 grudnia zmarła Madeleine Barot, osoba ogromnie zasłużona dla ruchu
ekumenicznego. Żyła 86 lat. Podczas drugiej wojnie światowej była pierwszym
sekretarzem generalnym francuskiej organizacji protestanckiej CIM ADE, która
szczególną opieką otaczała prześladowanych przez nazizm niemiecki. CIMADE
uratowała życie wielu Żydom. Barot była też współzałożycielką Wydziału ds.
Współpracy Mężczyzn i Kobiet w Kościele i Społeczeństwie Światowej Rady
Kościołów.
- Z ogłoszonej przez Światową Federację Luterańską statystyki wynika, że
w 1995 roku w porównaniu z rokiem poprzednim liczba luteranów na świecie
wzrosła o 500 000 i wynosi 60,2 min. Najwięcej wyznawców luteranizmu, bo 14,3
min, żyje w Niemczech, ojczyźnie M arcina Lutra. Kolejne miejsca pod względem
liczby wyznawców zajmują: USA (8,4 min) i Szwecja (7,6 mln).W Azji najwięcej
luteranów zamieszkuje Indonezję (2,4 min), w Afryce - Tanzanię (2,2 min).
W dalszym ciągu ponad połowa (37,3 min) wyznawców tego Kościoła żyje
w Europie. ŚFL zrzesza 122 Kościoły, które łącznie mają 56,6 min wiernych.

Z kraju
- W 45. Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie k. Cieszyna, od
bywającym się od 2 do 9 lipca, uczestniczyło ponad 1000 chrześcijan różnych
wyznań, w tym także 150 katolików. Tydzień jest największą w Polsce imprezą
organizowaną przez luteran. Byli obecni także chrześcijanie z Czech, Anglii,
Niemiec, Austrii i Korei. Celem Tygodnia Ewangelizacyjnego jest dotarcie
z D obra Nowiną o Jezusie Chrystusie do jak największej liczby osób.
Początkowo do Dzięgielowa przyjeżdżało kilkadziesiąt, a następnie kilkaset
osób. Tydzień nabrał masowego i ekumenicznego charakteru od 1983 roku.
- We Frąknowie koło Nidzicy odbyło się 29 lipca nabożeństwo ekumeniczne
nad grobami żołnierzy rosyjskich i niemieckich. N a cmentarzu spoczywa 231
żołnierzy rosyjskich i 131 niemieckich poległych w bitwie 22 sierpnia 1914 roku.
Modlitwy prowadzili: biskup pomocniczy diecezji warmińskiej Kościoła Rzyms
kokatolickiego Jacek Jezierski, biskup diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego Rudolf Bażanowski, ks. radca Lech Tranda z Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego i kapelan Ordynariatu Polowego Prawosławnego
ks. komandor Aleksander Szełomow.
- Duchowni z Kościołów: Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewan
gelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego modlili się 1 sierpnia
wspólnie przed pomnikiem „Polegli Niepokonani” na Cmentarzu Powstańców
Warszawy.
- Ponad 20 tys. prawosławnych z Polski, Białorusi, Litwy i krajów zachod
nich uczestniczyło 19 sierpnia w dorocznym święcie Przemienienia Pańskiego
w największym sanktuarium polskiego prawosławia na Świętej Górze Grabarce
k. Siemiatycz. Główne nabożeństwo odprawił abp Bazyli, prawosławny m et
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ropolita Warszawy i całej Polski. Pątnicy uczestniczyli w nocnym czuwaniu,
które poprzedziły główne uroczystości odpustowe Przemienienia Pańskiego,
zwanego Świętem Spasa (Zbawiciela).
- Od 21 do 28 sierpnia odbywał się w Cieszynie 28. Międzynarodowy
Kongres Ekumeniczny. Wśród 350 uczestników byli przedstawiciele Kościołów:
ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, anglikańskiego, pra
wosławnego i rzymskokatolickiego z 15 krajów europejskich oraz USA i M ada
gaskaru. Kongres odbywał się pod hasłem „Odnów nas przez modlitwę i pracę” .
Referaty wygłosili: bp Jeremiasz (prawosławny), o. prof. Antoni Nowak
(katolik) i ks. dr Henryk Czembor (luteranin). Odbywały się także warsztaty
o tematyce biblijnej, liturgicznej, misyjnej i historycznej. Codziennie odprawiane
były nabożeństwa, kolejno w kościołach różnych wyznań (na Śląsku Cie
szyńskim, w Czeskim Cieszynie oraz w Krakowie) i według rozmaitych rytów:
prawosławnego, ewangelicko-reformowanego, luterańskiego i anglikańskiego.
W niedzielę 27 sierpnia w Brennej odbyły się dożynki ekumeniczne (or
ganizowane wspólnie od 5 lat przez współpracujące ze sobą parafie rzymsko
katolicką i ewangelicko-augsburską), w których uczestniczyli członkowie K on
gresu. Kazanie wygłosił ks. Richard Hill z Anglii, prezydent M WE. Honorowym
gościem Kongresu był prezydent Lech Wałęsa, który w dniu otwarcia wygłosił
przemówienie do zebranych. - Międzynarodową Wspólnotę Ekumeniczną
założyły przed 28 laty małżeństwa mieszane wyznaniowo, pragnące spotykać się
na modlitwach i dyskusjach nie tylko podczas styczniowego Tygodnia Modlitw
0 Jedność Chrześcijan, lecz także w ciągu całego roku. Wkrótce w nieomal
wszystkich krajach Europy zaczęły powstawać regionalne Wspólnoty (w Polsce
w 1992 roku; jej przewodniczącym jest ks. dr Józef Budniak, proboszcz parafii
rzymskokatolickiej w Brennej). Co roku MWE organizuje swój kongres w innym
kraju. Organizacja ta działa poza oficjalnymi ekumenicznymi strukturami,
takimi jak Światowa Rada Kościołów czy Polska Rada Ekumeniczna.
- W dniach 29 sierpnia - 1 września w Laskach k. Warszawy odbywały się
XXXI ekumeniczne rekolekcje dla księży. Prowadzili je ks. Henryk Eliasz,
duchowny katolicki, i ks. Semko Koroza, duchowny ewangelicko-reformowany.
Tematem rekolekcji było nawrócenie serc. Dyskutowano również na temat
nauczania Jana Pawła II, zawartego w encyklice Ut unum sint oraz listach
apostolskich - Tertio millennio adveniente i Orientale Lumen. Inicjatorką
ekumenicznych rekolekcji dla księży jest s. Joanna Lossow, franciszkankasłużebniczka Krzyża, znana ekumenistka, członkini Komisji Episkopatu ds.
Ekumenizmu. Początkowo prowadzili je wyłącznie księża rzymskokatoliccy,
a od 1978 r. także przedstawiciele innych wyznań.
- Od 3 do 7 września w centrum Dialogu w Oświęcimiu odbywało się XXIV
Międzynarodowe Sympozjum Ekumeniczne Sióstr Zakonnych (w numerze
zamieszczamy sprawozdanie uczestniczki i wygłoszony przez nią referat).
- 9 września w Sławnie (woj. słupskie) odbyły się uroczystości związane z 50.
rocznicą śmierci ks. Dietricha Bonhoeffera, wybitnego teologa ewangelickiego
1 przeciwnika hitleryzmu, zamordowanego 9 kwietnia 1945 roku w obozie
koncentracyjnym we Flossenburgu. Bonhoeffer kierował najpierw Seminarium
Kaznodziejskim tzw. Kościoła Wyznającego (opozycyjnego wobec nazizmu)
w Szczecinie, a po zamknięciu go przez władze w 1937 r. kontynuował swoją
pracę w Sławnie. Działalność ta została ostatecznie zakazana w 1940 r.
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W nabożeństwie ekumenicznym, upamiętniającym życie i działalność ks.
Bonhoeffera, podczas którego została odsłonięta tablica pamiątkowa, wzięli
udział: zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. bp Jan Szarek,
prof. Christian Gremmels, przedstawiciel Międzynarodowego Towarzystwa im.
Dietricha
Bonhoeffera,
oraz
rzymskokatolicki
biskup
diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej, ks. Czesław Domin. W uroczystości uczestniczyli
liczni duchowni ewangeliccy z Polski i Niemiec. Tego samego dnia w Wyższym
Seminarium Duchownym w Koszalinie zorganizowano sesję naukową
poświęconą działalności ks. D. Bonhoeffera na Pomorzu.
- 18 września w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie odbyła się uroczys
tość przyznania s. Dominice Zaleskiej ze Zgromadzenia Notre Dame de Sion
tytułu „Człowieka pojednania” . Tytułem tym istniejąca od 1991 r. Polska R ada
Chrześcijan i Żydów honoruje co roku Polaka mieszkającego za granicą lub
obcokrajowca, który wniósł szczególny wkład w dialog chrześcijańsko-żydowski
i polsko-żydowski. S. Dominika Zaleska, pochodząca z rodziny ziemiańskiej,
ukończyła gimnazjum we Lwowie i na początku drugiej wojny światowej uciekła
do Szwajcarii, gdzie pracowała w Czerwonym Krzyżu. Po wojnie wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Syjonu i przez wiele lat opiekowała się chorymi i umie
rającymi. Ukończyła studia z dziedziny nauk społecznych i teologię. Przez całe
lata utrzymywała robocze i przyjacielskie zarazem kontakty z organizacjami
żydowskimi, angażując się w dzieło pojednania chrześcijan i Żydów, co stanowi
jeden z głównych celów Zgromadzenia.
- Odkrywanie wspólnej przeszłości naszych Kościołów i uświadomienie
sobie dzisiejszych podziałów napawa bólem - powiedział nuncjusz apostolski
abp J ózef Kowalczyk 20 września w Lublinie podczas inauguracji dwudniowego
międzynarodowego sympozjum naukowego poświęconego 400. rocznicy Unii
Brzeskiej. Organizatorem sesji był Instytut Historii Kościoła i Instytut Ekumeni
czny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tematem obrad była geneza
i zawarcie Unii Brzeskiej w 1596 roku oraz późniejsze jej losy, ze szczególnym
uwzględnieniem dzisiejszej sytuacji kościelnej na Białorusi i Ukrainie.
- Z okazji 30. rocznicy ogłoszenia Memorandum Kościoła Ewangelickiego
w Niemczech (EKD) w sprawie stosunków niemiecko-polskich, Polska R ada
Ekumeniczna wraz z Akademiami Ewangelickimi z Berlina-Brandenburgii
i Mülheim zorganizowała okolicznościowe spotkanie. Odbyło się ono w dniach
od 26 do 30 września w Karpaczu i Berlinie. O powstaniu Memorandum i jego
recepcji w Niemczech mówił prof. M artin Greschat, recepq’ę Memorandum
w Polsce przedstawił Andrzej Wojtowicz z PRE, a oddziaływanie Memorandum
w porównaniu z wymianą listów biskupów rzymskokatolickich omówił katolik
niemiecki Theo Mechtenberg. Spojrzeniem w przyszłość była między innymi
dyskusja o polsko-niemieckim sąsiedztwie i referat biskupa Jana Szarka
omawiający wspólne protestanckie wystąpienia na terenie Europy. N aj
ważniejszym dokonaniem sympozjum we Karpaczu było przyjęcie wspólnego
dokumentu wskazującego cele polsko-niemieckiej współpracy w jednoczącej się
Europie. Został on przedstawiony na uroczystym spotkaniu w Berlinie 30
września we francuskiej katedrze. Obecni tam byli: premier Brandenburgii
Manfred Stolpe, prezes Synodu Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD)
Jürgen Schmude i zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Nadrenii - prezes Peter
Beier. We wspólnym dokumencie czytamy m.in.: Tematem centralnym memoran
dum z 1965 roku było pojęcie pojednania, rozumianego w sensie teologicznym
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i antropologicznym. Po trzydziestu latach dostrzegamy, ja k wiele już osiągnięto.
Widzimy jednak także, że pojednanie z Bogiem i ludźmi to nieustający proces, a nie
coś stałego. Dlatego jest ważne, by ten proces wzajemnego zbliżania się i porozu
miewania był kontynuowany /.../ Cele i pola politycznej służby Kościołów
wpolsko-niemieckiej współpracy i europejskim dziele pojednania są różnorodne j...j
Szczególnie ważną częścią procesu pojednania jest międzynarodowa praca
młodzieżowa. Porozumienie między narodami to jedno ze stałych zadań Kościołów.
Muszą one zdecydowanie przeciwstawiać się nacjonalizmowi, wyrastającemu
przede wszystkim na gruncie religijnym. Kościoły powinny zabierać głos i ostrzegać
przed zagrożeniem, jakim mógłby stać się proces ponadnarodowej integracji
zwłaszcza dla religijnej, narodowej, regionalnej lub etnicznej tożsamości krajów
i mniejszości j...j Coraz lepiej rozwijająca się wspólna praca ekumeniczna umacnia
Kościoły niekatolickie w Polsce i w Niemczech w ich służbie. W tej wspólnej pracy
mógłby również uczestniczyć Kościół Rzymskokatolicki, gdyby nie wysuwane przez
hierarchię katolicką żądania przewodniczenia tej działalności, które są z kolei nie
do zaakceptowania przez drugą stronę. Szczególnie Kościoły w Polsce miałyby na
ten temat wiele do powiedzenia. Ten fa k t nie może jednak doprowadzić do tego, by
w ogóle zaprzestać ekumenicznych starań. Wiele grup i osobistości, między nimi
biskupi z Kościoła Katolickiego, otwarcie dąży do ekumenicznej współpracy /.../
Mamy nadzieję, że wszyscy chrześcijanie: protestanci, katolicy i prawosławni,
jeszcze bardziej podwoją swoje starania, mające na celu przezwyciężenie podziałów
i jako jeden Kościół Chrystusa zdadzą świadectwo o swoim Panu przed światem.
- Od 29 września do 1 października obradowały w Zelowie uczestniczki
dorocznej Ogólnopolskiej Konferenqi Kobiet - reprezentantki Kościołów
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Chrystusowego.
Hasło konferenqi „Bóg cię wzywa - odpowiedz!” nawiązywało do myśli
przewodniej liturgii Światowego Dnia Modlitwy Kobiet w 1996 r. Wybrano
nowy Polski Komitet ŚDMK. Jego przewodniczącą ponownie została Ewa
Walterowa.
- 1 października wprowadzeniem ks. Davida H. Williamsa w urząd kapelana
zainaugurowano w Warszawie działalność parafii anglikańskiej. Aktu tego
d o k o n ä ks. bp John Hind, ordynariusz diecezji gibraltarskiej Kościoła Anglii
(obejmującej całą Europę z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). W nabożeństwie
odbywającym się w jednej ze szkół angielskich uczestniczyli warszawscy
anglikanie, rekrutujący się głównie spośród dyplomatów i pracowników instytuqi angielskich. - Przed drugą wojną światową istniał w stolicy kościół
anglikański, który został zniszczony podczas Powstania Warszawskiego.
- Trzy dni, od 13 do 15 października, trwały uroczyste obchody 350. rocznicy
Colloquium Charitativum - „serdecznej rozmowy” między luteranami, kalwinistami i katolikami. Obchodom patronowali: prezes Polskiej Rady Ekumeni
cznej, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu i rektorzy
polskich uniwersytetów. Colloquium Charitativum zwołano do Torunia w 1645
roku z iniqatywy króla polskiego Władysława IV w celu prezentacji zasad
konfesyjnych, odrzucenia wzajemnych uprzedzeń i pojednania współistniejących
w królestwie wyznań. Do pojednania wówczas nie doszło. W auli Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu zebrali się przedstawiciele różnych wyznań
i narodowości z całej Europy, historycy, politycy, dyplomaci oraz przed
stawiciele Kościołów i ekumenicznych gremiów, m.in. asystent sekretarza
generalnego Światowej Federaqi Luterańskiej ds. ekumenizmu - ks. Eugene
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Brand, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan - kard.
Edward Cassidy, nuncjusz apostolski w Polsce - abp Józef Kowalczyk,
przedstawicielka krajowej rady ekumenicznej w Niemczech - prof. Dorothea
Wendebourg, reprezentant Kościoła Luterańskiego Szwecji - bp Tord Harlin
oraz ambasador Szwecji w Polsce - Karl Wohler. Stronę polską reprezentowali:
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady
Ekumenicznej - bp Jan Szarek, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego - bp Zdzisław Tranda, przewodniczący Komisji Episkopatu ds.
Ekumenizmu - bp Alfons Nossol, biskup toruński Andrzej Suski i biskup
pomocniczy Jan Chrapek, marszałek Senatu Adam Struzik, rektor Akademii
Teologii Katolickiej - ks. prof. Jan Łach i prorektor Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej - prof. Janusz T. Maciuszko. W przemówieniu inauguracyjnym
o przygotowaniach, przebiegu i rezultatach Colloquium Charitativum mówił bp
Edmud Piszcz, metropolita warmiński, który jako młody historyk napisał w 1962
r. pracę doktorską na ten temat, a profesor Janusz Małłek (luteranin) przedstawił
uwarunkowania polityczne i religijne Colloquium. Podczas sesji naukowej ks.
prof. Michał Czajkowski z ATK wygłosił referat pt. „Drogi przezwyciężenia
trudności ekumenicznych” , w którym podkreślił konieczność recepcji w Kościele
rzymskokatolickim wskazań Soboru Watykańskiego II i „Dyrektorium w spra
wie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu” z 1993 r. O. prof. Celestyn
Napiórkowski z K U L w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że nie każdy
nadaje się do dialogu, bo w dialogu ekumenicznym chodzi nie o zwycięstwo nad
którymś z Kościołów, lecz o zwycięstwo Chrystusa, prawdy i dobra. Ks. prof.
Manfred Uglorz (luteranin) zauważył, że odgórne dążenia do jedności wy
znaniowej kończyły się w przeszłości cierpieniami i przelewem krwi, ale
prawdziwe pojednanie w duchu Ewangelii zamyka drogę wszelkim przejawom
nietoleranqi. Bp Zdzisław Tranda wygłosił z kolei referat o obecnej sytuacji
ekumenicznej w Polsce. Ks. E. Brand wyraził nadzieję, że jubileusz będzie okazją
do przełamywania narodowo-wyznaniowych stereotypów. Kard. E. Cassidy
stwierdził, że odległe wydarzenie może być początkiem prawdziwego ekumenicz
nego dialogu, rozumianego jako wspólne dociekanie i poszukiwanie prawdy.
Sesji towarzyszyły wystawy historyczne w ratuszu toruńskim i na Uniwersytecie
im. M. Kopernika. Uroczyste obchody zakończył ekumeniczny pochówek
szczątków królewny Anny Wazówny, luteranki, w katedrze toruńskiej.
- Żydzi oraz chrześcijanie duchowni i świeccy różnych wyznań po raz
czwarty modlili się wspólnie wspominając żydowskie święto Radość Tory.
Nabożeństwo to odbyło się 22 października w katolickim kościele Dzieciątka
Jezus w Warszawie. Święto Simchat Tora kończy cykl liturgicznego czytania
Pięcioksięgu w synagodze. Weselcie się i radujcie w Simchat Tora i oddajcie cześć
Torze śpiewali po hebrajsku zebrani w kościele Żydzi i chrześcijanie. Słuchali
także psalmów po polsku i po hebrajsku oraz fragmentów Pisma Świętego
czytanych na przemian przez chrześcijankę i wyznawcę judaizmu. Współprzewo
dniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, dr Stanisław Krajewski, oraz ks.
prof. Michał Czajkowski przedstawili rozumienie grzechu według swoich religii.
- Ks. Gerhard Sauter, profesor teologii systematycznej i dyrektor Instytutu
Ekumenicznego Wydziału Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie w Bonn,
otrzymał 25 października doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie. Godność przyznano w uznaniu zasług ks. prof. G.
Sautera w zawarciu układu partnerskiego między ChAT a Wydziałem Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn w 1978 roku, jak również za wieloletnie
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zaangażowanie zmierzające do wypełnienia tego układu życiem. Zaangażowanie
to znalazło wyraz w różnej formie, m.in. w wymianie profesorów obu uczelni,
w wyjazdach absolwentów ChAT na studia doktoranckie do Bonn, w or
ganizowaniu przez bońskich profesorów wykładów i seminariów dla studentów
ChAT. Senat ChAT dał wyraz przekonaniu, że swoją działalnością ks. prof. G.
Sauter przyczynił się w istotny sposób do dzieła pojednania między narodem
niemieckim i polskim.
- Prawosławni i katolicy uczestniczyli 1 listopada w tradycyjnej 10. ekumeni
cznej procesji na Cmentarzu Wolskim w Warszawie. Modlitwom przewod
niczyli: proboszcz katolicki ks. kan. Józef Łazicki i proboszcz prawosławny ks.
mitrat Anatol Szydłowski.
- Msza św. i ekumeniczne modlitwy w intencji zamordowanego premiera
Izraela Icchaka Rabina, który zginął dwa dni wcześniej z ręki żydowskiego
zamachowca, zgromadziły 6 listopada w warszawskiej rzymskokatolickiej
katedrze polowej chrześcijan różnych wyznań. Liturgii przewodniczył biskup
połowy Leszek Sławoj Głodź. Podczas nabożeństwa, w którym uczestniczył
prezydent Lech Wałęsa, modlitwy prowadzili m.in. ks. metropolita Bazyli
(prawosławny) i bp Jan Szarek (luteranin).
- Centralne obchody 75-lecia Kościoła Polskokatolickiego w Polsce odbyły
się 11 listopada w Lublinie. Uroczystość zgromadziła świeckich i duchownych
przedstawicieli 86 parafii. Wzięły w nich udział także delegacje innych
Kościołów. Lubelska parafia polskokatolicka należy do najbardziej prężnych
w kraju. Z inicjatywy ks. dziekana Bogusława Wołyńskiego od kilku lat
przyznaje honorowy medal „Serce dla serc” osobom rozsławiającym imię Polski
w świecie, ludziom zaangażowanym w dzieło ekumenizmu, ratowanie życia
i służbę dzieciom.
- Promocja książki s. Kingi Strzeleckiej OSU „Berit-Przym ierze” odbyła się
15 listopada w warszawskim Instytucie Dialogu Katolicko-Judaistycznego. Jest
ona pokłosiem trzeciej wizyty s. Kingi w Izraelu w latach 80., gdzie prowadziła
szereg rozmów ze specjalistami zajmującymi się problematyką Izraela i dialo
giem judeo-chrzescijańskim, reprezentującymi różne narodowości i oba wy
znania: rzymskokatolickie i mojżeszowe. Książka ta stanowi dopełnienie
trylogii: „Dawidowe korzenie” i „Szalom” . Spotkanie promocyjne odbywało się
w ramach obchodów 30-lecia soborowej deklaracji „Nostra aetate” . Ks. dr
Waldemar Chrostowski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan
i Żydów, podkreślił znaczenie pisarstwa i działalności s. Kingi dla wzajemnego
zrozumienia i dialogu chrześcijan i Żydów.
- 18 listopada zmarł w Warszawie w wieku 79 lat prof. Janusz Bogucki,
historyk sztuki, krytyk, artysta i animator żyda artystycznego. Wraz z żoną,
Niną Smolarz, założył Fundację Aśram Anavim (Ekumeniczny Klasztor Sztuki).
W grudniu 1994 r. głośnym wydarzeniem stał się zorganizowany prze Fundację
opłatek ekumeniczny dla środowisk ekumenicznych i artystycznych stolicy.
- Krajowy Komitet Towarzystwa Biblijnego w Polsce spotkał się na
posiedzeniu 21 listopada w Warszawie. W skład Komitetu wchodzą przed
stawiciele Kośdołów: Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangeli
cko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Adwentystów Dnia
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Siódmego, Polskokatolickiego, Rzymskokatolickiego, Chrześcijan Baptystów,
Starokatolickiego Mariawitów, Społeczności Chrześcijańskiej i Kościoła Zielo
noświątkowego. Dyrektor Generalny Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Bar
bara Enholc-Narzyńska, która obchodziła 40-lecie pracy w Towarzystwie,
zaapelowała o to, by wejście w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa uczcić nową
- ekumeniczną - edycją Pisma Świętego. Praca nad nią ma priorytetowe
znaczenie w działalności Towarzystwa. Zajmowano się ponadto oceną ob
chodów ekumenicznych Dni Biblijnych, które wiosną odbyły się po raz pierwszy
pod auspicjami Towarzystwa Biblijnego. Program i kalendarz wspólnych Dni
Biblijnych w 1996 r. Komitet Koordynacyjny Towarzystwa przedstawi
Kościołom w późniejszym terminie.
- Sesja poświęcona Deklaracji Soboru Watykańskiego II o stosunku
Kościoła katolickiego do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” odbyła się
30 listopada w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Spotkanie prowa
dziła dr Stanisława Grabska, a ks. prof. Michał Czajkowski omówił okoliczności
powstania „N ostra aetate” i wynikające z tego dokumentu konsekwencje dla
wzajemnego poznawania się wyznawców różnych religii. Oprócz przedstawiciela
społeczności żydowskiej, dr. Stanisława Krajewskiego, który podkreślił, że
owocem Deklaracji jest podjęcie dialogu katolicyzmu z judaizmem i potępienia
antysemityzmu (choć większość Żydów obawia się, że dialog może być nową
próbą ich nawracania), podczas sesji wystąpili także reprezentanci islamu
i buddyzmu zen.
- Polskie Radio wraz z Polską Radą Ekumeniczną i Polskim Komitetem ds.
UNESCO zorganizowało 30 listopada sesję „Pluralizm i tolerancja” . Przed
stawiono na niej działania radia publicznego na rzecz mniejszości religijnych,
narodowych i etnicznych. W sesji udział wzięli przedstawiciele różnych
Kościołów i niektórych mniejszości narodowych. Prezes PRE biskup Jan Szarek
w swoim wystąpieniu stwierdził m.in.: Polska Rada Ekumeniczna jest świadoma
tego, że w jednowyznaniowej kulturze naszego kraju, gdzie tak dominującą rolę
odgrywa Kościół Rzymskokatolicki, bardzo trudno dochodzi do głosu pluralizm
wyznaniowy /.../ Istnieje zatem pilna potrzeba poszerzenia przede wszystkim
wiedzy wyznaniowej wśród dziennikarzy pracujących w mediach na wartości
reprezentowane przez mniejszości religijne, podobnie zresztą, ja k na wartości
reprezentowane przez mniejszości narodowe czy etniczne.
- Encyklika Jana Pawła II „U t unum sint” była 11 grudnia głównym
tematem dorocznej sesji referentów ekumenicznych diecezjalnych i zakonnych,
która odbyła się w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W spotkaniu uczest
niczył członek Komisji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji
Episkopatu ds. Ekumenizmu ks. rektor Adam Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.
- 13 grudnia zostało ogłoszone Wspólne słowo biskupów polskich i niemiec
kich z okazji 30. rocznicy wymiany listów o dialogu i pojednaniu. W dokumencie
tym czytamy: Dziękujemy za świadectwo gotowości pojednania, za sprawą
którego wielu Niemców i Polaków również w trudnych czasach wbrew
różnorakim postawom wrogości kładło podwaliny pod dzieło pojednania /.../
Dziękujemy za modlitwę, jaka ze strony wielu chrześcijan w Niemczech
towarzyszyła polskiemu narodowi w dramatycznych chwilach jego najnowszej
historii. Dziękujemy za solidarność tak wielu Niemców i za zmagania polskich
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sąsiadów o prawa człowieka i samostanowienie. Dziękujemy również za wspieranie
przez polski naród dążeń wolnościowych w byłej NRD i wysiłków na rzecz jedności
Niemiec /.../ To chrześcijańskie świadectwo musimy dzisiaj składać w ekumenicznej
jedności, wespół z naszymi prawosławnymi i ewangelickimi braćmi i siostrami.
Tylko jeśli będziemy usilnie zabiegać o pojednanie rozłączonych Kościołów,
możemy być wiarygodnymi świadkami i narzędziami pojednania między ludami
Europy. Wspólne chrześcijańskie świadectwo dotyczy zarówno naszego osobistego
życia, ja k i odnowy chrześcijańskiego życia w rodzinach. Musi ono objąć także
życie publiczne /.../ Dlatego prosimy Boga, jedynego Pana dziejów: abyśmy jako
chrześcijanie w Polsce i Niemczech wspólnie uzyskali Boże przebaczenie za
wszystko, co złego wyrządzili sobie ludzie z obu naszych narodów; abyśmy,
w zawierzeniu Łasce Bożego Odkupienia, potrafili wzajemnie sobie przebaczyć, tak
by już nigdy więcej duch nienawiści nie rozdzielił naszych narodów, a nasi bracia
i siostry cierpiący na skutek straszliwych wojen odnaleźli drogę do pokoju; abyśmu
w następnym tysiącleciu odnaleźli na nowo Jezusa Chrystusa jako naszą Drogę,
Prawdę i Życie...
- Bp Zdzisław Tranda, zwierzchnik duchowny Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego w Polsce, w latach 1990-1993 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej,
ukończył 18 grudnia 70 rok życia. Z tej okazji życzenia błogosławieństwa Bożego
w dalszej pracy w Kościele złożyli Jubilatowi członkowie Kolegium Kościelnego
i parafii pozawarszawskich oraz przedstawiciele różnych Kościołów
działających na terenie naszego kraju (sylwetkę Jubilata zamieściliśmy w w nr.
3 z 1986 r.).
- Fundacja Ekumeniczna „Toleranqa” ogłosiła 21 grudnia „Apel o wzajem
ny szacunek”, w którym czytamy: Z ubolewaniem musimy stwierdzić, że
upływający rok dostarczył naszemu społeczeństwu wielu nowych przykładów
nietolerancji, nienawiści, braku poszanowania dla odmienności narodowych,
politycznych i religijnych. Rzeczą szczególnie bolesną jest sprawa podsycania
nastrojów antysemickich przez ludzi zajmujących wysoką pozycję w życiu publicz
nym kraju. Niepokoić musi brutalizacja obyczajów, jaka ujawniła się podczas
wyborów prezydenckich. Powodem ogromnego zatroskania musi być również
znieczulica moralna, która ogarnia coraz młodsze grupy wiekowe naszego
społeczeństwa. Jej rezultatem jest szerzenie się najcięższych przestępstw wśród
młodocianych, z zabójstwami włącznie. U progu nowego 1996 roku zwracamy się
do wszystkich władz państwowych, Kościołów, organizacji społecznych i obywateli
z apelem o przeciwstawianie się wszelkim tendencjom zmierzającym do dzielenia
obywateli naszego wolnego i niepodległego państwa na lepszych i gorszych,
w zależności od ich przynależności narodowej i religijnej oraz poglądów politycz
nych. Tolerancja jest jedną z wartości demokratycznych: bez demokracji nie ma
tolerancji i bez tolerancji nie ma demokracji. Uważamy, że gwarantem harmonij
nego współżycia wszystkich członków naszego społeczeństwa i pokoju społecznego,
który jest nam tak bardzo potrzebny w trwającym procesie reformowania kraju, jest
przyjęcie zasady Jedności w pojednanej różnorodności”.
- 23 grudnia, w wieku zaledwie 38 lat, zmarł ks. Erwin Mikler, duchowny
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pracownik naukowy Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej, jeden z najbardziej zaangażowanych ekumenistów
w swoim Kościele. Był proboszczem w Brennej na Śląsku Cieszyńskim. Tam,
wraz ze swoim sąsiadem, proboszczem parafii rzymskokatolickiej ks. Józefem
Budniakiem, organizował od kilku lat ekumeniczne dożynki. Obaj powołali też

KRONIKA

155

do życia region polski Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej; głównie
dzięki ich staraniom w drugiej połowie sierpnia odbył się w Cieszynie 28.
Kongres MWE. Zaraz po Kongresie ujawniła się u ks. Miklera nieuleczalna
choroba, która po przeszło trzech miesiącach zakończyła się zgonem.
- W dniach od 28 grudnia do 1 stycznia 1996 roku odbywało się we
Wrocławiu 18. Europejskie Spotkanie Młodzieży, zwołane z iniqatywy ekumeni
cznej Wspólnoty Zakonnej w Taize (Francja). Zgromadziło ono 70 000 młodych
katolików, prawosławnych i ewangelików ze wszystkich zakątków Europy.
Młodzież była podejmowana przez 160 parafii działających na terenie
Wrocławia. Nocowała przeważnie w domach prywatnych. Podczas spotkania
chodziło przede wszystkim o wymianę doświadczeń religijnych, lecz również
dyskutowano nad takimi zagadnieniami społecznymi, jak bezrobocie
i przyszłość Europy. Dyskusje oraz wzajemne duchowe „dzielenie się” uczest
ników koncentrowało się wokół myśli brata Rogera z jego listu „Wybrać
miłość” . Brat Roger zaprosił młodzież do szukania tego, co mogłoby zanieść
rodzinie ludzkiej powiew zaufania.
- Z końcem grudnia odszedł na emeryturę ks. Bogdan Tranda, proboszcz
parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie, w latach 1972-1992 redaktor
naczelny „Jednoty” - miesięcznika ogromnie zasłużonego w dziedzinie
kształtowania postaw ekumenicznych w naszym kraju (jego sylwetkę za
mieściliśmy w nr. 2 z 1994 r.).
Opracował: Karol Karski
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W „Przeglądzie Uniwersyteckim” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1995
nr 5 wrzesień/październik, s. 16) ukazał się artykuł Mieczysława Gogacza pt.
„Doniosłość kultury katolickiej” , który - zdaje się - jest dalekim echem dawnej
dyskusji na temat kultury chrześcijańskiej. Z tegoż artykułu (artykuł logicz
nością wywodu przypomina popularne puzzle: wszystko do siebie zgrabnie
pasuje, coż z tego, gdy w życiu nic do niczego nie pasuje, a raczej zazębia się
i nakłada) dowiedzieć się można, iż Chrzest Polski w roku 966 dał początek naszej
państwowości i kulturze. Katolicyzm wniesiony przez chrzest, wyznaczał więc
i kształtował państwowość i kulturę Polski. Od samego zatem początku
państwowości polskiej tworzyła się kultura katolicka. Tak było do X V wieku.
Wówczas to wypracowano na dworze we Florencji program ateizacji i skutecznie
zaszczepiono go w całej Europie. Sukces ateizacji umożliwiły (albo przy
pieczętowały) nauki przyrodnicze, a później rewoluqe: francuska i paździer
nikowa. Dziś jesteśmy w okresie kontynuacji tego programu, wręcz upartego
wyniszczenia katolicyzmu w państwowości i kulturze. Jest to wyniszczenie miłości
i wiary między ludźmi oraz odniesień przez miłość i wiarę do Boga. Jest to negacja
realnego człowieka i realnego Boga.
Pojęcie „kultura katolicka” (w różnych wariantach) pojawia się w tym
artykule kilkanaście razy. Pomijając znaczenie słowa „kultura” , które A utor na
swój sposób wyjaśnia, warto zastanowić się co znaczy owa „kultura katolicka”?
„Katolicka” w sensie wyznaniowym, tzn. „rzymskokatolicka” czy raczej
w sensie kultury powszechnej (gr. katholikos)? Druga sugestia byłaby czymś
bliższym mojemu sercu i rozumowi. Odpowiedź nie jest jednak prosta. Jeżeli
Autor traktuje filozofię i teologię realistyczną jako istotny element kultury
katolickiej to trzeba przyjąć, iż chodzi mu o kulturę rzymskokatolicką. Zatem
w 966 roku Polska przyjęła katolicyzm, a nie chrześcijaństwo. Może i jest w tym
odrobina prawdy, jako że wpływy były większe od strony Rzymu, ale jednak
w tamtych czasach było jedno niepodzielone chrześcijaństwo, a podziały
wyznaniowe przyszły o wiele później, a jeszcze później ukształtowała się
terminologia: prawosławie, katolicyzm, protestantyzm. Anachronizmem jest
zatem mówić o przyjęciu wraz z Chrztem katolicyzmu.
Właściwie to nie wiem, czy Autor niemyli chrześcijaństwa z katolicyzmem, albo
czy nie traktuje tych pojęć zamiennie i równoznacznie. Takie podejrzenie może
wzbudzić wywód o wzajemnym warunkowaniu się kultury katolickiej
i państwowości polskiej. Przypuszczam raczej, iż tworzeniu się kultury polskiej
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bardziej sprzyjały wpływy protestanckie, z niezwykłym uwrażliwieniem na język
narodowy. Zresztą, trudno teraz rozsądzić, który nurt chrześcijaństwa jakie
pozostawił po sobie znamiona. Oczywiste jest raczej, iż niemożna kultury polskiej
ograniczyć do katolicyzmu, a nawet do chrześcijaństwa, ponieważ burzliwe wieki
historii sprzyjały wędrówkom i osiedlaniu się nad Wisłą wyznawców różnych
Bogów. Moje wątpliwości, czy Autor nie traktuje katolicyzmu i chrześcijaństwa
zamiennie potwierdza fakt, iż istnieje - jego zdaniem - coś takiego jak „religia
katolicka” (sic!), która jest zespołem realnych relacji istnieniowych, wiążących
osoby, które są ludźmi, z Osobami Trójcy Świętej, stanowiącymi jednego Boga.
Definicja jest z jednej strony świetnym przykładem „chropowatości” języka
filozofii realistycznej, a z drugiej każe poważnie się zastanowić, gdzie w takim
wyobrażeniu polskiej kultury jest miejsce na bogactwo relacji, jakie każdego dnia
zachodzą między katolikami, protestantami, prawosławnymi, wyznawcami in
nych religii i ateistami? W takiej wizji polskiej kultury zbyt łatwo o jednolitość
i brak szacunku dla osób inaczej myślących i doświadczających.
W diagnozie dziejów katolicyzmu Autor wyraźnie utożsamia wyniszczenie
katolicyzmu ze schyłkiem filozofii i teologii realnego Boga i realnego człowieka. Jego
zdaniem, Zanika nastawienie realistyczne na rzecz filozoficznego idealizmu. Teologia
jako myślenie osób, wyjaśniające Boga i Jego życzenia, ulega presji idealistycznej
filozofii. Chociaż aż tak źle się dzieje, to jednak: W kulturze współczesnej jest na
szczęściefilozofia realistyczna i teologia katolicka, a głównie sam katolicyzmjako więź
osób z Chrystusem, w którym staje się nam dostępny realny Bóg przez sakramenty
Kościoła. Otwiera to na więź ze wszystkim, co szlachetne, prawdziwe i dobre, zawsze
chronione mądrością. Czyż nie widać tutaj tęsknoty Autora do czasów filozofii
i teologii, uczących o realności Boga, człowieka i świata, chociaż zdaje się, iż ta
„realność” dla współczesnego człowieka jest większą i bardziej niepojętą fikcją, niż
„idealizm” ośmieszanego powszechnie New Age.
Nie wiem co Autor chciał osiągnąć pisząc ten artykuł. Zbulwersować czy
rozśmieszyć czytelnika czy może zniekształcić historię? Chyba osiągnął to wszystko
jednocześnie. Ten krótki artykuł warto przeczytać chociażby dlatego, by zrozumieć
jak sztuczny, pusty i powierzchownie logiczny jest świat filozofii realistycznej. Na
szczęście chyba dla niej samej niewielu czytelników Przeglądu Uniwersyteckiego jest
w stanie uznać ją samą i proponowany przez nią kształt katolicyzmu za coś
obiecującego czy uzdrawiającego dla współczesnej Polski, Europy i świata.
Bez wątpienia w polskich czasopismach pojawia się coraz mniej artykułów na
temat jedności chrześcijan, czy jedności Kościołów. Poza falą artykułów w okoli
cach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan tematyka ta z rzadka pojawia się na
łamach prasy. Znużenie tematem? Zniechęcenie nieskutecznością słów? Brak
potrzeby wmyślania się w temat, który nie stanowi treści dnia codziennego?
Jakikolwiek byłby powód, każdy powinien zaniepokoić, ponieważ oznacza, iż
chrześcijan przestała zajmować sprawa ich jedności, czyli sprawa wierności
Chrystusowi i wiarygodności przed światem. W „Słowie Prawdy” (1995 nr 9, s.3-7)
ukazał się artykuł Konstantego Wiazowskiego p t .,K ościół-jedność w różnorod
ności” (jest to Kazanie wygłoszone 4 czerwca 1995 roku na uroczystości 150-lecia
Zboru Chrześcijan Baptystów w Elblągu), w którym Autor próbuje wyjaśnić czym
jest Kościół, przypatruje się podziałom w łonie jednego Kościoła oraz
różnorodności Kościołów. Stara się też odnaleźć podstawy jedności. Dochodzi
jednak do raczej smutnych wniosków: Chociaż dążenia dó jedności istniały i dotąd
istnieją to jednak nie wybrano jeszcze wspólnej płaszczyzny, na której do takiej
jedności można byłoby się przybliżyć. Wydaje mi się, że nawet zrezygnowano już
z dążenia do jedności, a jedynie dąży się do zbliżenia, lepszego zrozumienia się
i polubownego rozwiązywania ewentualnie pojawiających się konfliktów. Trudność
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polega bowiem na tym, że każdy Kościół uważa się za jedynie prawowierny
i prawdziwy, oczekuje on zatem na przyłączenie się do niego innych grup, sam zaś nie
jest gotowy na jakiekolwiek zmiany i zbliżenie się do innych.
Poza tym w różnych środowiskach kościelnych istnieją różne pojęcia jedności.
Kościoły o silnej strukturze i ustroju monarchicznym nie zadowala żadna inna
jedność poza jednością organizacyjną. Wszelkimi sposobami starają się one
wchłonąć lub ogarnąć swoim zasięgiem mniejsze, słabsze i bardziej podatne
struktury. Zaś inne Kościoły, o ustroju bardziej demokratycznym, akcentujące
wartości duchowe, uważają, że można być wjedności duchowej i przyjaźnie ze sobą
współpracować pozostając w różnych organizacjach kościelnych.
Ileż słuszności jest w tej diagnozie! Z wielkim trudem przyznajemy się sami
przed sobą, iż tak naprawdę wcale nas jedność nie interesuje, ponieważ wymaga
zbyt wielu wyrzeczeń, poświęcenia siebie, uczenia się od kogoś innego, uznania
słuszności czyichś przekonań. Łatwiej powiedzieć głośno, że dążymy do jedności
i na wszelki wypadek zmierzać do niej jak najwolniej. Jednocześnie przyznać
trzeba, iż bardzo trudno podejmować jakieś działania, gdy tak naprawdę nie
wiemy, co chcemy osiągnąć, ani którędy iść. Pomimo tylu wątpliwości trzeba
mówić o jedności, o jej przyszłym kształcie, gdy się mówi o Kościele przyszłości
czy nowej ewangelizacji, jako zadaniu dla Kościołów. Jedność jest istotną cechą
Kościoła, nie może jej zabraknąć w Kościele przyszłości.
A utor artykułu próbuje określić kształt Kościoła przyszłości. Stwierdza, iż
coraz większą popularnością cieszą się zbory, posiadające dużą autonomię luźno
powiązane ze sobą strukturalnie, posiadające swobodę samodzielnego działania
w obranych przez siebie dziedzinach. Skąd się bierze to nasilające się zmęczenie
tradycyjnymi strukturami Kościołów? Konstanty Wiazowski uważa, iż Kościoły
z dawno uformowanymi strukturami w zasadzie nie zaspokajają duchowych
potrzeb człowieka prawdziwie wierzącego, każą mu jedynie słuchać i przyjmować
podawane z góry nakazy. Nie biorą one pod uwagę prawa człowieka do osobistego
decydowania o kierunku swojego życia i formach wyrażania swojej wiary.
A ponadto ościoły o silnych strukturach i wielkich wpływach stale ulegają pokusie
ingerowania w politykę, gospodarkę i inne dziedziny życia narodowego, wyma
gające znajomości tematu i fachowego podejścia. Jakże często Kościoły ulegały
pokusie władzy, zajmowania się nie swoimi sprawami.
Tak często powtarzane ostatnio wezwania do nowej ewangelizacji i do
budowania nowego Kościoła przyszłości powinny odwoływać się do osobistej
decyzji człowieka, do jego woli pójścia za Chrystusem. Nie wystarczy przyna
leżność do Kościoła oparta na fakcie urodzenia się w określonej społeczności
wyznaniowej. Wewnętrzne dążenie człowieka do jak największej autonomii
wyraźnie określa jego oczekiwania również w stosunku do Kościoła. W Polsce ten
proces jest bardzo wyraźny: coraz większa ilość głosów krytykujących sposób
funkqonowania struktur kościelnych wiąże się między innymi ze zniechęceniem
wiernych, spowodowanym zbyt częstym decydowaniem za nich i wypowiadaniem
się w ich imieniu, gdy oni praktycznie nie mają wpływu na podejmowane decyzje.
Proces demokratyzacji żyda Kośdołów oraz docenianie autonomii wewnętrzej
każdego wiernego są bez wątpienia istotnymi elementami Kośdoła przyszłośd.
Prasa polska odnotowała bardzo ważne wydarzenie w żydu Kośdołów
chrześcijańskich: w końcu czerwca 1995 roku złożył wizytę Janowi Pawłowi II
Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I. Czytając doniesienia
prasowe przypominała mi się wielka tablica pamiątkowa, wmurowana z prawej
strony głównego wejścia do Bazyliki św. Piotra w Watykanie, na której widnieją
imiona dwóch innych patriarchów, którzy w ostatnich latach odwiedzili grób św.
Piotra. Wizyty poprzednie nie były wizytami kurtuazyjnymi. Spowodowały
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wzmożenie działań, zbliżających Kościoły Wschodu i Zachodu. Zapewne wizyta
Bartłomieja I zostanie również zapisana złotymi zgłoskami nam urach Bazyliki św.
Piotra, ale czy przyspieszy pojednanie chrześcijan? W prasie polskiej znajdujemy
przychylne obu Patriarchom relaqe z tego spotkania. W „Tygodniku Powszech
nym” (1996 nr 28) czytamy artykuł M arka Lehnerta pt. „Wysłał ich po dwóch
przed sobą”. Opisuje on pobyt Patriarchy Ekumenicznego w Watykanie, dodając
do tego oszczędne słowa własnego komentarza. Jest parę ciekawych akcentów
w tej wizycie, bez wątpienia zasługujących na podkreślenie. Najpierw Msza św.
odprawiona w dniu świętych Piotra i Pawła była dla wielu obserwatorów
zaskoczeniem. Marek Lehinert opisuje, iż obaj Dostojnicy wygłosili homilie
(najpierw Patriarcha, potem Papież) siedząc na fotelach. Patriarcha odszedł
stamtąd na swoje miejsce, nieco niżej, po wspólnym odmówieniu wyznania wiary
według credo nicejsko-konstantynopolitańskiego, powrócił potem na pocałunek
pokoju, a następnie na końcowe błogosławieństwo. Zaskoczenie we mnie wywołała
informacja, iż obaj wygłosili homilię, gdyż Nowe Dyrektorium Ekumeniczne nie
zezwala na głoszenie homilii kapłanowi innego Kościoła, traktując posługę słowa
Bożego jako integralną część liturgii sprawowanej przez wyznawców jednego
Kościoła. Co prawda w tym przypadku „obaj wygłosili homilię”, ale jednak...
Czyżby tworzył się w Watykanie zwyczaj, tak dobrze znany z polskich spotkań
ekumenicznych? Niemało zdumienia wywołało też wspólne wyznanie wiary.
Zdumienie o tyle uzasadnione, iż wspomniane wyznanie wiary nie zawiera
słynnego filioque, o które do dzisiaj trwają spory wśród teologów. (Wspomina
0 tym również Halina Lachocka, w artykule „Chrystus wysyła po dwóch”,
„Przegląd Prawosławny” 1995 nr 8). Wspólne modlitwy Patriarchy i Papieża (np.
Angelus Dominu po łacinie), wspólne błogosławieństwo wiernych przed Bazyliką
(również po łacinie) oraz częsta obecność Patriarchy Ekumenicznego przy Ołtarzu
Eucharystycznym nasunęła niektórym obserwatorom przypuszczenie, że odprawiał
on Mszę razem z Papieżem (nie odpowiada to jednak prawdzie). Rzeczywiście,
prawdą jest, iż oba Kościoły, Rzymskokatolicki i Prawosławny, wciąż jeszcze
pozostają rozdzielone przy Stole Pana. Wydaje się jednak, że można stwierdzić
wyjątkową serdeczność obu Patriarchów i jakieś szczególne traktowanie się
wzajemne. Od kilkunastu lat obserwuję serdeczność i tkliwość wręcz wystąpień
Jana Pawła II w stosunku do wiernych Kościoła prawosławnego oraz zasadniczą
zwięzłość, wręcz surowość wypowiedzi do wiernych Kościołów protestanckich.
Przysłuchiwałam się czytaniom z Ewangelii w dniu wizyty Bartłomieja I w Waty
kanie. Wybrano fragment z Ewangelii św. Łukasza: następnie wyznaczył Pan
innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta
1miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Od razu nasuwa się wizja wysłanych
przez Pana „dwóch” Patriarchów: Wschodu i Zachodu. Papież wyraźnie pod
kreśla dopełnianie się wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa w posłudze
głoszenia Ewangelii współczesnemu światu. Wcześniej często przywoływana wizja
dwóch płuc: wschodniego i zachodniego, dość realistycznie obrazowała żywe ciało
Chrystusa. Teraz z kolei dwaj Uczniowie Pana wspólnie składają świadectwo
przed światem. Zastanawiam się, gdzie w tych obrazowych wizjach mieszczą się
tak liczne Kościoły protestanckie? Czy w „zachodnium płucu”? Czy reprezentuje
je „zachodni Uczeń Pana”? Wydaje się, że twierdząca odpowiedź byłaby dla
Kościołów protestanckich krzywdzącym uproszczeniem. Tak wiele pojawia się
artykułów na temat ekumenicznego zaangażowania Jana Pawła II. Zapewne
warto byłoby zastanowiać się nad papieską wizją jedności chrześcijan. Czyżby była
inna w stosunku do prawosławia, a zupełnie inna w stosunku do protestantyzmu?
Iga Czaczkowska
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RECENZJE

JOHN MEYENDORFF:
Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie,
przeł. Krzysztof Leśniewski, Lublin 1995, 143s.
Na polskim rynku wydawniczym pojawiła się nowa pozycja z zakresu teologii
prawosławnej. Tym razem jest to teologia małżeństwa, przedstawiona od strony
dogmatycznej i praktycznej. Bez wątpienia książkę tę można zaliczyć do
ważnych wydarzeń księgarskich i ekumenicznych. Została wydana nakładem
nowego Wydawnictwa Prawosławnej Diecezji Lubelskiej i Chełmskiej, w serii
wydawniczej pt. „Światło Przemienienia” . Inicjatorzy serii zapowiadają kolejne
dzieła z teologii prawosławnej, zwłaszcza duchowości.
Na okładce ikona. Czyżby jeszcze jedną ikonę zamieszczono „ku ozdobie”
okładki, bez wyraźnego związku z treścią książki? Tym razem mamy bizantyjską
ikonę „Gościnność Abraham a i Sary” . Trzej Aniołowie siedzący wokół stołu.
Bez wątpienia jest to symbol Boga w Trójcy Świętej. W krąg Osób Boskich
włączeni są Abraham i Sara. Usługują do stołu a jednocześnie uczestniczą
w spotkaniu. N a stole w kielichu głowa Baranka Ofiarnego - symbol Uczty
Eucharystycznej. Zatem ikona kieruje uwagę ku małżeństwu Abraham a i Sary
i pozwala je widzieć w kontekście spełnienia małżeńskiego powołania: włączenia
we wspólnotę Osób Boskich. Właściwie już ikona na okładce zapowiada treści
książki, a nawet w skondensowanej formie proponuje teologię małżeństwa
„eucharystycznego” .
Słowo wstępne o Johnie Meyendorffie napisał powszechnie ceniony teolog
katolicki, wybitny znawca prawosławia - ks. Wacław Hpmiewicz. Pisze słowa
ciepłe i pełne szacunku, tak jak można pisać o osobie, którą się poznało
i doświadczyło z jej strony przyjaźni. To ciepło i szacunek w słowach
0 Meyendorffie nie jest czymś odosobnionym. Podobnie wypowiadają się o nim
jego współpracownicy i uczniowie. Każdy na swój sposób przeżył i doświadczył
głębi ducha i mądrości życia, jaka stała się udziałem Johna Meyendorffa. Brak
Jego osoby (zmarł 22 lipca 1992 roku) wyraźnie odczuwalny jest nie tylko
w prawosławiu amerykańskim, ale również w chrześcijańskiej teologii. Pol
skiemu czytelnikowi znany jest z „Teologii bizantyjskiej” (Warszawa 1984),
chociaż napisał wiele dzieł, które stały się podręcznym kanonem literatury
prawosławnej. „Małżeństwo w prawosławiu”, przetłumaczone przez ucznia
Meyendorffa, dra Krzysztofa Leśniewskiego, bardziej przybliża tę postać
1 pozwala zgłębić teologię prawosławną w bardzo praktycznym aspekcie. Jak
stwierdza ks. Hryniewicz we Wprowadzeniu: Ks. Profesor M eyendorff nie był
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jedynie teoretykiem teologii małżeństwa. Jego przemyślenia poparte są również
konkretnymi doświadczeniami życiowymi. Dlatego też w książce pojawia się wiele
zagadnień niezwykle aktualnych. Życie wyrasta z Biblii i teologii, ale tę ostatnią
często koryguje.
John M eyendorff omawia na trzech płaszczyznach treści dotyczące
małżeństwa: liturgicznej, teologicznej i praktycznej. Na przykładzie małżeństwa
wspaniale widać jak te trzy płaszczyzny współistnieją ze sobą wzajemnie się
warunkują i dopełniają. O prawdziwym spełnieniu małżeństwa można mówić,
gdy spełnia się jednocześnie na wszystkich płaszczyznach. Gdy jedna z dziedzin
życia małżeńskiego „niedomaga” , wszystkie inne również wiele przez to tracą.
Na płaszczyźnie teologicznej Meyendorff pokazuje, iż małżeństwo nie jest
tylko związkiem dwojga ludzi, lecz również związkiem z Chrystusem, urzeczywi
stniającym się w Eucharystii i poprzez nią. A utor szczerze przyznaje, iż w obecnej
praktyce Kościoła związek małżeństwa z Eucharystią nie jest oczywisty.
Tymczasem niemożliwe jest zrozumienie nowotestamentalnej nauki
0 małżeństwie oraz późniejszej Tradycji bez jego odniesienia do Eucharystii.
Eucharystyczne pojmowanie małżeństwa wyraźnie podkreśla, że powołaniem
człowieka jest urzeczywistnienie obrazu Bożego i uczestnictwo w życiu samego
Boga. Teorie na temat małżeństwa, wysuwane przez psychologów czy socjo
logów, podprowadzają jedynie do pełni chrześcijańskiej prawdy o małżeństwie,
lecz nie są w stanie jej odkryć. Dopiero w kontekście Eucharystii widać wyraźnie,
czym jest małżeństwo chrześcijańskie. Meyendorff wspomina o zatraceniu (lub
wyraźnym osłabieniu) związku między obrzędem małżeństwa a Eucharystią oraz
próbuje wskazać „środki zaradcze” .
Pośród tematów praktycznych, niekiedy sprawiających wiele trudności
w życiu chrześcijan, Meyendorff poświęca uwagę: małżeństwom zawieranym
ponownie, małżeństwom mieszanym, rozwodom, rodzinom i planowaniu rodzi
ny, aborcji, małżeństwu duchownych, celibatariuszom itd. Warto słów kilka
poświęcić przynajmniej niektórym z nich.
Jeśli chodzi o małżeństwa zawierane ponownie Meyendorff wyraźnie pod
kreśla, że Kościół w swojej kanonicznej i liturgicznej tradycji konsekwentnie
utrzymywał, iż drugie małżeństwo jest sprzeczne z normą chrześcijańską. Tolero
wane jest jedynie przez wyrozumiałość dla ludzkiej słabości (1 Kor 7,9). Może być
także uznane jako druga szansa dana mężczyźnie czy kobiecie do zawarcia
prawdziwego małżeństwa w Chrystusie, gdy pierwszy związek okazał się błędem
(nawet błogosławieństwo Kościoła nie zawsze może magicznie naprawić ludzki
błąd!). Przypadek, że np. św. Tamara, królowa Gruzji, zawarła drugie małżeństwo,
wskazuje, że prawo, według którego jedynie pierwsze małżeństwo jest prawdziwe,
nie należy rozumieć w jurydyczny, legalistyczny sposób. Obrzęd małżeństwa
zawieranego ponownie ma na ogół charakter pokutny. A utor zastanawia się, czy
można zrozumieć zasadność takiej formy liturgicznej, jeśli drugie małżeństwo
jest wydarzeniem rzeczywiście szczęśliwym. Sugeruje, iż należałoby kapłanowi
pozostawić więcej swobody w doborze modliw. Chodzi jednak o utrzymanie
zasady, iż małżeństwo według ideału powinno być jedyne i niepowtarzalne.
Temat małżeństw mieszanych należy do najtrudniejszych w obrębie teologii
praktycznej (pastoralnej). Meyendorff stawia ważkie pytania: czy wszystkie
ludzkie pokrewieństwa mogą być przemienione i przeobrażone w rzeczywistość
Królestwa Bożego, jeśli nie jest wspólnym doświadczeniem to, czym Królestwo jest,
jeśli nie wyznaje się wspólnie tej samej wiary. Czy jest możliwe stanie się ’jednym
ciałem ’ w Chrystusie bez wspólnego uczestnictwa w Jego eucharystycznym Ciele
1 Krwi? Czy dwoje ludzi może mieć udział w misterium małżeństwa - misterium,
’które jest nieodłączne od Chrystusa i Kościoła’ - bez wspólnego udziału
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w misterium Boskiej Liturgii? Są to trudne pytania. Bywają na nie łatwe
odpowiedzi w postaci relatywizmu wyznaniowego: nie ma zbyt wielkiej różnicy
pomiędzy Kościołami, problemy można „rozwiązać” praktykując interkomunię. Można też wymagać zobowiązań, aby małżonkowie ochrzcili i wychowali
dzieci w prawosławiu. Zdaniem Meyendorffa nie tędy jednak wiedzie droga:
prawny formalizm tej procedury nie współbrzmi z sama ideą chrześcijańskiej
wolności i odpowiedzialności. A utor stawia wiele pytań. Pokazuje teologiczne
trudności w związku z zawieraniem małżeństw mieszanych, a z drugiej strony
podkreśla szczęście małżeńskie wielu par, pomimo rozdziału przy Stole Euchary
stycznym. N a wiele pytań A utor sam nie znajduje odpowiedzi. To jedno
z nielicznych miejsc, gdzie Meyendorff staje jakby zakłopotany...
Czy Kościół prawosławny dopuszcza rozwód? - zastanawia się Meyendorff.
Z jednej strony, jeżeli małżeństwo jest sakramentem i odnosi się do życia
wiecznego w Królestwie Bożym, to nie może być rozwiązane przez śmierć
jednego z małżonków ponieważ stwarza między nimi wieczną więź. Z drugiej
strony małżeństwo nie jest magicznym zaklęciem, lecz darem łaski. Małżonkowie
mogli popełnić błąd, prosząc o łaskę a nie będąc gotowi na jej przyjęcie. W tych
przypadkach Kościół może uznać fa kt, iż laska nie została ’p rzyjęta’, tolerować
separację i zezwolić na powtórne małżeństwo. Nigdy jednak nie zachęca do
powtórnego małżeństwa. Przyglądając się różnorodnej chrześcijańskiej tradycji
w kwestii udzielania rozwodów Meyendorff sugeruje władzom kościelnym, by
zaprzestały ’dawania rozwodów’ i raczej na bazie uznania rozwodu cywilnego, iż
małżeństwo faktycznie nie istnieje, wydawali ’pozwolenia ponownego zawarcia
związku małżeńskiego. Bardzo widoczne jest w tym przypadku szczególne
„dopełnianie się” władz świeckich i kościelnych, tak charakterystyczne dla
chrześcijaństwa prawosławnego.
W kwestii planowania rodziny Meyendorff wypowiada zdania mało popular
ne w chrześcijaństwie katolickim. Kieruje słowa krytyki w stronę zalecanej często
wstrzemięźliwości. Zastanawia się, czy istnieje rzeczywista różnica pomiędzy
środkami antykoncepcyjnymi, które określa się „sztucznymi” i tymi, które są
uważane za „naturalne” ; poza tym, czy wszystko co „naturalne” jest koniecznie
dobre? W każdym razie nigdy nie było praktyką Kościoła dawanie wskazań
moralnych poprzez głoszenie standardowych formuł o znaczeniu uniwersalnym
w kwestiach, które wymagają osobowego aktu sumienia. Na temat aborcji
Meyendorff stwierdza jednoznacznie: W ślad za Pismem Świętym, prawosławne
prawo kanoniczne formalnie identyfikuje aborcję z morderstwem i żąda eks
komuniki wszystkich, którzy się w nią angażują. W ekstremalnych (bardzo
rzadkich!) przypadkach dopuszcza się usunięcie płodu, gdy jest jedynym
środkiem ocalenia życia matki, na zasadzie „mniejszego zła” . Meyendorff
dodaje jednak: Trzeba pamiętać, iż w tych wypadkach straszliwa odpowiedzialność
za podjętą decyzję wiąże się z pełną świadomością, żefakt ten pozostaje zabijaniem.
Książkę tę polecam wszystkim chrześcijanom: narzeczonym, małżonkom,
celibatariuszom i księżom. Znajdą w niej wykładnię teologiczną sakramentu
małżeństwa oraz jej odniesienie do życia praktycznego. Zapewne znajdą też
odpowiedzi na wiele trapiących ich wątpliwości, gdyż John Meyendorff dzieli się
z czytelnikiem nie tylko swoją wiedzą teologiczną, ale również przenosi na karty
książki wiele pytań, które zmuszony był postawić sam i wspólnie z żoną, by ich
małżeńskie życie było w pełni tym, czego oczekuje od nich Kościół. Zaproszenie
czytelnika do wspólnej podróży po kościelnej tradycji liturgicznej i teologicznej
daje mu możliwość samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na trapiące
wątpliwości. Chrześcijanie nie-prawosławni znajdą w tej książce te same co w ich
Kościołach pytania, lecz często inne odpowiedzi. To dobra lekcja

168

RECENZJE

chrześcijaństwa i ekumenizmu. N a przykładzie sakramentu małżeństwa widać
wyraźnie, iż w chrześcijańskiej tradycji mieści się wiele interpretacji słów
Chrystusa i wszystkie one są „chrześcijańskie” , nie wykluczają się wzajemnie,
tylko co innego akcentują.
W arto podkreślić jeszcze jedną cenną rzecz w tej książce: obrzędy sakramentu
małżeństwa. Tłumacz miał niełatwe zadanie. Teksty staro-cerkiewno-słowiańskich modlitw liturgicznych jakby nie przystają do języka polskiego, nie
chcą się poddać wyobraźni języka polskiego. Między innymi również z tego
powodu mamy tak mało przekładów tekstów liturgicznych, a te które są na ogół
grzeszą małym wyczuciem języka polskiego albo są żywą kalką języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Tym razem Tłumacz z wyczuciem obu języków
oraz ducha słowiańskiej modlitwy liturgicznej podarował chrześcijanom w Po
lsce rzetelnie dopracowany przekład obrzędu sakramentu małżeństwa.
Iga Czaczkowska
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