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ARTYKUŁY

IRENA GNOT

MELANCHTON JAKO DOGMATYK

Humanizm i Reformacja wyznaczają nie tylko drogę życiową Melanchtona,
lecz kształtują go jako teologa, dogmatyka. Melanchton był jednym z najbar
dziej wpływowych humanistów niemieckich i zarazem najważniejszym po Lutrze
niemieckim reformatorem. Jego dziełem było umocnienie Reformacji na uniwer
sytecie, w szkole i Kościele. Stąd też określa się Melanchtona mianem
„największej potęgi organizacyjnej ówczesnych protestanckich Niemiec” 1.
Melanchtonowi udało się w bezprecedensowy sposób zjednoczyć w swej
osobie i dziele humanizm i Reformację.
Jego pierwszy kontakt z humanizmem, to niewątpliwie kontakt z Reuchlinem, znanym niemieckim humanistą. U siostry Reuchlina, Elżbiety mieszkał
mały Filip Schwartzerdt wraz z bratem Georgiem i najmłodszym bratem matki.
Nie znajduje potwierdzenia w źródłach teza, jakoby Elżbieta Reuchlin była
babką małego Filipa12, jego dziadkowie byli raczej szwagrostwem Elżbiety.
W szkole łacińskiej dokonuje mały Filip niezwykłych postępów, co zyskuje mu
uznanie Reuchlina i pozwala na dodatkowe zajęcia z greki. Reuchlin mobilizuje
małego Filipa do pracy, ofiarowując mu różne prezenty. Reuchlin3 jest także
tym, który w 1509 r. daje mu humanistyczne nazwisko Melanchton, tłumacząc
niemiecki Schwarzerdt na język grecki. W dowód wdzięczności dwunastoletni
Filip wystawia w szkole jedną z komedii Reuchlina.
Na uniwersytet w Heidelbergu wstępuje mając dwanaście i pół roku. Tu mieszka
w domu profesora teologii Pall asa Spangela, związanego z legendarnym kręgiem
humanistów skupionych wokół osoby biskupa Johanna von Dalberga z Wormacji.

1 W. Diethley, Weltanschaung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation, w:
Gesammelte Schriften, Leipzig/Berlin 19575, t. 2, s. 164.
2 Z. Pasek, Tygodnik Powszechny, N r 14 (6.04.1997).
3 Tamże.
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W domu Spangela gości również przybywający ze Strasburga humanista Jakob
Wimpfeling. W publikaqach alzackich humanistów pojawiają się wiersze trzynasto
letniego Filipa. W tym czasie ukazują się pierwsze pisma Erazma z Rotterdamu.
W Heidelbergu spotyka Melanchton kilku późniejszych reformatorów. W roku
1511 uzyskuje bez trudu tytuł bakałarza. W następnym roku kontynuuje studia
w Tybindze, gdzie w 1514 roku jako prawie siedemnastolatek uzyskuje tytuł
magistra na wydziale filozofii. W Tybindze uczęszcza również na wykłady z teologii.
W wyniku humanistycznej reformy uniwersytet w Wittenberdze uzyskał
siedem nowych katedr dla wydziału sztuk wyzwolonych (artes liberales). Jedną
z nich była objęta przez Melanchtona katedra greki, obok Lipska druga
w ówczesnych Niemczech. Utworzono również katedrę hebrajskiego, dotych
czas wystarczały prywatne korepetycje.
Już w Tybindze, gdzie Melanchton uczył na wydziale sztuk wyzwolonych,
poszerzył tradycyjny kanon, czyli trivium (gramatyka, dialektyka i retoryka)
oraz quatrivium (arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka), o poezję
i historię. W Wittenberdze podkreślał konieczność studiowania greki i matema
tyki, przede wszystkim zaś historii.
Zgodnie z ówczesną tradycją uniwersytecką profesorowie z wydziału sztuk
wyzwolonych studiowali równocześnie na jednym z wyższych fakultetów
(teologia, prawo, medycyna)4. Melanchton podobnie jak w Tybindze, tak
i w Wittenberdze, wybrał teologię. W ten to sposób został uczniem Lutra,
z którym był również związany osobiście. Już po roku studiów (wrzesień 1519)
zyskał Melanchton tytuł bakałarza w biblistyce, to zobowiązywało go do
wykładu ksiąg biblijnych, co czynił chętnie i poza obowiązującym go wymiarem.
Problemy pojawiły się, gdy przyszło mu zajmować się „Sentencjami” Piotra
Lombarda, podręcznikiem scholastycznej dogmatyki5. Melanchton już nie
chciał zajmować się Lombardem, czyli „mnożeniem komentarzy i przypisów do
komentarzy”67,lecz wolał wykład Ksiąg biblijnych. Wdrożony był w klasyczną
i humanistyczną praktykę czytania z równoczesnym zwracaniem uwagi na
podstawowe punkty, tzw. Loci communes1. „Owe podstawowe prawdy są to
wspólne dla danej dziedziny wiedzy ogólne twierdzenia i tezy”8. Analizując w ten
sposób List do Rzymian wyodrębnił w nim następujące podstawowe punkty
(aspekty): grzech, Zakon i łaskę. Te zaś przejął jako główne części pierwszej
ewangelickiej dogmatyki, która w 1521 r. ukazała sie drukiem. Melanchton daje
4 Philipp Melanchthon: eine Gestalt der Reformationszeit; Lichtbildreihe, wyd. przez Landesbild
stelle Baden, Karlsruhe, u. d. Melanchthonhaus Bretten. Ausg. u. erläut. v. H. Scheible, Karlsruhe
1955, s. 18.
5 Tamże.
6 Z. Pasek, Tygodnik Powszechny, dz. cyt.
7 Loci communes - dosł. miejsca wspólne łączące wszystkich, na które wszyscy się zgadzają,
inaczej podstawowe zasady, prawdy, aspekty. Melanchton wprowadził pojęcie Loci communes do
teologii, gdzie stało się tytułem dla podręczników dogmatyki, por. Ph. Melanchthon, Loci communes:
1521, lat. dt., übers, v. H.G. Pöhlmann, Gütersloch (1993) 19972, s. 12.
o
Z. Pasek, Tygodnik Powszechny, dz. cyt.
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się poznać jako systematyk, dogmatyk. Nad swymi Loci communes pracował
przez całe życie, wciąż je poprawiając. Można wyodrębnić trzy etapy po
wstawania owych Loci. Pierwsze pochodzą z roku 1521. Drugie, zupełnie nowe,
opracowanie powstaje w 1535 r., przygotowane przez wykład Listu do Kolosan,
z 1527 r., Listu do Rzymian z 1532 r. oraz wykładu z Loci communes z 1533 r.
Wersja ta ukazuje się w latach 1535-1541 r. Trzecia wersja nie jest jakimś zupełnie
nowym opracowaniem, ale zawiera również nowe elementy. Ta wersja ukazuje
się po raz pierwszy w 1543 r. i prawie każdego roku aż do śmierci Melanchtona
jest wznawiana, ostatni raz w 1559 r. Ostatnia wersja to już nie Loci communes,
lecz Loci praecipui theologici, czyli Najważniejsze zasady teologiczne.
Melanchton, pozostając pod wrażeniem teologii Lutra, integruje w epokowy
sposób swe humanistyczne wykształcenie w pracę teologiczną9. Wprowadził do
studium teologii pochodzącą z retoryki metodę wyodrębniania podstawowych
punktów (loci), umożliwiającą sprawną prezentację stanowisk, np. w kwestiach
spornych, bądź też prezentację faktycznego stanu rzeczy. Melanchton przeniósł
ową humanistyczną metodę na obszar, w którym do tej pory nie posiadała takiego
oddziaływania, na jakie zasługiwała. „Istnieje zwyczaj wyszukiwania w po
szczególnych naukach pewnych podstawowych punktów (aspektów), które
ujmują sumę danej nauki i stanowią zarazem jej cel, na który winny być
nakierowane wszelkie dążenia. Jak widzimy, również w teologii, ojcowie
postępowali tak samo, oczywiście sporadycznie i w umiarkowany sposób. Jeśli zaś
chodzi o młodszych, Damasceńczyka czy też Lombarda, to obydwaj okazali się
w tym względzie nieprzydatni. Damasceńczyk za bardzo filozofuje, Lombard
natomiast woli gromadzić ludzkie poglądy aniżeli prezentować osąd Pisma”10*.To
ostatnie jest dla Melanchtona najważniejsze. Dlatego też jego Loci communes mają
pełnić jedynie rolę służebną, mają pomóc znaleźć właściwy sens czytanych tekstów
Pisma Świętego. Owe główne punkty, pod kątem których należy czytać teksty
biblijne, nie są narzucane z zewnątrz, lecz zostały wcześniej wyodrębnione z Pisma
Świętego. „Oszukuje sie ten - pisze Melanchton w dedykacji do swych Loci
communes - kto szuka istoty chrześcijaństwa gdzie indziej, niż w kanonie Biblii” 11.
Melanchton zaadoptował w swej dogmatyce wcześniej wyodrębnione z Listu
do Rzymian główne punkty (grzech, Zakon, łaska). Mówił w niej o jedenastu
następujących zagadnieniach: o predyspozycjach człowieka, zwłaszcza o wolnej
woli, o grzechu, Zakonie, Ewangelii, łasce, usprawiedliwieniu z wiary, różnicy
między Starym a Nowym Testamentem, o znakach (chrzcie, pokucie, spowiedzi,
Wieczerzy Pańskiej), miłości, zwierzchności, zgorszeniu.
List do Rzymian to dla Melanchtona „Kompendium chrześcijańskiej nauki”
(doctrinae Christianae compendium)12. Luter i później Kalwin przejmują tę
9 O. Bayer, Theologie, w: Handbuch systematischer Teologie, wyd. przez C.H. Ratschow,
Gütersloh 1994, t. 1, s. 132.
10
Ph. M elanchthon, Loci communes: 1521, dz. cyt., s. 17-18 (0,1-2).
11
Tamże, s. 14 (W,8).
12
Tamże, s. 24 (0,17).
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koncepcję. Dowodem na to jest Przedmowa Lutra do Listu do Rzymian z roku
1522, w której Luter posługuje się Melanchtona Loci - metodą.
Pod koniec swych Loci Melanchton sam ujawnia cel, jaki mu przyświecał przy
pisaniu: Oto masz [przed sobą] najistotniejsze punkty (loci communissimi) materii
teologicznej (rerum theologicarum); ich dokładnego uzasadnienia szukaj (sam)
w Piśmie! My zaś jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani faktem, iż udało nam się
wskazać to, na co winieneś koniecznie zwrócić uwagę. Co więcej, wierzę również,
ze postąpiłem właściwie, opracowując tak ważną materię w prostszy sposób, niż
należało, a to dlatego, aby nadmiar mojej gorliwości nie był przyczyną
odwrócenia uwagi od Pisma i skierowania jej na moje dysputy” 13.
Melanchtonowi przypisano zatem miano systematyka porządkującego myśl
reformacyjną i przeciwstawiano go często gwałtownemu, chaotycznemu Lut
rowi. To są również pewnego rodzaju stereotypy, którym należy się pewna
korektura. Luter wprawdzie nie napisał dogmatyki, ale „wyostrzył” pojęcia
teologiczne. Między Lutrem i Melanchtonem nawiązała się nie tylko intensywna
współpraca, lecz również bliska przyjaźń, która ostała się wobec wszelkich
przeciwności. „Biblijny humanizm Melanchtona” znalazł od razu poparcie
Lutra. „Luter akceptuje chrześcijański humanizm” 14, „o ile umożliwia dostęp do
języka i środowiska Ksiąg biblijnych, odrzuca go tylko wtedy, gdy zniekształca
Pawłową naukę o usprawiedliwieniu” 15. Melanchton zaś dzięki teologicznej
pracy Lutra i jego zwiastowaniu odkrył Słowo usprawiedliwiające grzesznika,
Słowo przebaczenia grzechu, czyli odmienną od Zakonu Ewangelię, pojmowaną
jako przyrzeczenie Boże (promissio).
Tak pojmowanie Słowo stanowi centrum Loci communes z 1521 r. i pozostaje
nim do ostatniej, trzeciej wersji. Centrum teologii Lutra wyznacza korelacja
przyrzeczenia Bożego (promissio) i wiary (fides), jak i odróżnianie16 Zakonu
i Ewangelii. One też stały się centrum teologii Melanchtona i pozostały nim do
końca, nawet jeśli z biegiem czasu zainteresowanie Melanchtona zwraca się
w stronę takich zagadnień, jak: owoce Ducha, nowe życie, nowe posłuszeństwo,
wypływające z wiary dobre uczynki.
Melanchton zastosował humanistyczną metodę do systematyzowania wydo
bytych z Pisma Świętego prawd wiary. Udowodnił, że humanizm i teologia mogą
się wzajemnie wzbogacać, wspierać, nie trzeba więc demonizować ani humaniz
mu, ani filozofii. W słowach z pierwszego Listu św. Pawła do Tymoteusza 4,13:
„Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki” znajduje potwier
13 Tamże, s. 374 (11,16).
14 O. Bayer, Theologie, dz. cyt., s. 131.
15 W. M aurer, Art. „M elanchton” [w:] R G G 3, t. 4, s. 834 nn.
16 Ph. M elanchthon, Das Leben Martin Luthers, w: Melanchthon deutsch, hrsg. M. Beyer, S.
Rhein, G. Wartenberg, Leipzig 1997, t. 2, s. 159: „On [Luter] wyjaśnił naukę Pawła, zgodnie z którą
człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę. Ukazał różnicę między Zakonem a Ewangelią,
między duchową a świecką sprawiedliwością” . Dalej wspomina Melanchton na stronie 177:
„...Chrystus, prorocy i apostołowie zostali wyprowadzeni na światło dzienne..., zauważono różnice
między Zakonem a Ewangelią... filozofią a Ewangelią, między duchową i świecką sprawiedliwością” .
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dzenie dla swej tezy, że „potrzebne są nauki humanistyczne, potrzebna jest nauka
chrześcijańska. Stosować zaś należy metody sztuk wyzwolonych (artes liberales)” 17. Co więcej - jego zdaniem - uprawianie teologii bez humanistycznego
przygotowania, to prawdziwe „nieszczęście” 18. Dzięki naukom humanistycznym
teologia zyskuje metodę, a Kościół czerpie jeszcze inną korzyść z wykształcenia,
mianowicie chroni go ono przed „ludźmi niewykształconymi”, którzy [jak
wiadomo] to „desperaci i flejtuchy” .
„Nauka zaś to swego rodzaju cugle, poza tym przyzwyczaja do staran
ności” 19. „Mylą się bardzo ci - pisze Melanchton - którym się zdaje, że pastorów
można wyciosać z dowolnego kawałka drewna, bez nauk, bez dłuższej edukacji
i jako tacy będą w stanie pojąć chrześcijańską naukę”20. Melanchton zastrzega się
równocześnie: „nie mam zamiaru ignorować faktu, że filozofia to zupełnie inny
rodzaj nauki niż teologia, ani mieszać obydwu, jak kucharz mieszający razem
wiele rodzajów zup, lecz chcę, aby metoda naukowa była dla teologa wy
zwaniem, sprzyjając tym samym jego rozwojowi”21.
Melanchton sam układał plany studiów dla studentów teologii, nawet
zupełnie indywidualnie, jak np. dla naszego rodaka Adriana Chełmickiego22.
W tychże Planach studiów dla studentów teologii (Brevis discendae theologiae
ratio, 1529/30) daje się Melanchton poznać również jako systematyk-dogmatyk.
Ważnym elementem w owych planach jest czas na osobiste obcowanie
z Pismem Świętym. Zarówno Melanchton jak i Luter wymieniają trzy główne
elementy, które winny wyznaczać rytm studiów teologicznych. U Lutra to
modlitwa (oratio), medytowanie Słowa Bożego (meditatio), próba (tentatio),
u Melanchtona czytanie (lectio), nauczanie (doctrina), pocieszenie (consolatio).
Czytanie (lectio) odgrywa najważniejszą rolę. Ustawiczne czytanie i medytowa
nie Słowa Bożego, to podstawa chrześcijańskiej egzystencji. Czytanie jako takie
nie wystarcza. Przeczytana treść musi być wyjaśniona, przejrzysta. W ten sposób
dokonuje się przejście od czytania do nauczania (doctrina). Dzięki temu czytanie
staje się nauką (doktryną). Pocieszenie (consolatio) zaś jest „celem ostatecznym”
(finis ultimus), „najwyższym stopniem” (summus gradus) teologii23. Praktyczne
wskazówki M elanchtona dla studentów wyglądały następująco: „powinieneś
zapoznać się z treścią Ksiąg biblijnych. Przeto radzę ci przeczytać o poranku
zaraz po przebudzeniu i wieczorem przed pójściem na spoczynek, jeden lub dwa
rozdziały celem modlitewnego skupienia. Tym sposobem przeczytasz całą Biblię.
17

Ph. M elanchthon, Vorrede zur Vorlesung über das Nizänische Glaubensbekenntnis, w:
Melanchton deutsch, t. 2, dz. cyt., s. 38.
18 Ph. Melanchthon, Über die Philosophie. Schule und Universität. Philosophe. Geschichte und Politik,
w: Melanchthon deutsch, t. 1, wyd. przez M. Beyer, S. Rhein, G. Wartenberg, Leipzig 1997, s. 129.
19 Tamże, s. 132.
20 Ph. M elanchthon, Schulen und Predigtamt, w: Melanchthon deutsch, t. 2, dz. cyt., s. 26.
21 Ph. M elanchthon, Über die Philosophie, w: Melanchthon deutsch, t. 1, dz. cyt., s. 131
22
Ph. M elanchthon, Wie man lernen und studieren soll, w: Melanchthon deutsch, t. 1, s. 103-105.
Corpus Reformatorum, wyd. przez K.G. Bretschneider, H.E. Bindseil (t. 16 i n), Halle u.
a 1834fr, s. 6,696 (dalej: CR).
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Jeśli natkniesz się na jakieś trudne, niezrozumiałe miejsce, powinieneś zwrócić się
po radę do egzegety”24. Silne zainteresowanie pedagogiczne Melanchtona
uwidacznia się, gdy zaleca studentom: „równocześnie winieneś wypisać naj
ważniejsze zdania. Te zaś należy uporządkować według loci...”25. Uzyskaną
w ten sposób sumę chrześcijańskiej nauki należy porównać z Listem św. Pawła
do Rzymian, „który jest prawie sumą całego Pisma, gdyż mówi o usprawied
liwieniu..., o odróżnianiu Zakonu i Ewangelii, które to stanowią główne loci
nauki chrześcijańskiej {praecipui loci doctrinae christianae)”26. Sam Chrystus
przekazał nam sumę owej nauki w Słowach, w których nawołuje do zwias
towania pokuty, przebaczenia grzechu (Łuk. 24,47).
Stosunek do tradycji Melanchton formułował następująco: ten, kto jest
wyćwiczony w obcowaniu z Pismem Świętym - zgodnie z uwzględnieniem Loci
communes - winien w każdym razie czytać Augustyna, Hieronima i innych, „aby
mieć rozeznanie w tym, co Kościół ustanowił w minionych wiekach”27. Z tego zaś
należy wybrać to, co zgadza się z Ewangelią.
Melanchton sprecyzował wcześniej (1521) niż Luter w swym piśmie kateche
tycznym Różnica między świecką a chrześcijańską sprawiedliwością,, różnice
między sprawiedliwością Bożą (iustitia dei), a sprawiedliwością świecką (iustitia
civilis). To rozróżnienie ma podstawowe znaczenie, jeśli chodzi o zrozumienie
teologii przez Melanchtona, jest identyczne z różnicą, jaka istnieje między nauką
chrześcijańską a filozofią {doctrina Christiana et philosophia )2*.
U Melanchtona, podobnie jak i u Lutra, „opracowanie zagadnienia teologii
naturalnej to równoczesna prezentacja pojęcia teologii”29. Melanchton prezentuje
następującą tezę: gdyby nie było upadku Adama w grzech, „wszyscy ludzie byliby
z natury teologami. Widziałbyś, że cała ziemia jest rozległą, zagęszczoną akademią
teologiczną. W owym raju, ogrodzie... we wspaniałej okolicy, odpoczywają, bądź
też przechadzają się uczniowie, filozofujący aniołowie oraz ich wszystkich Mistrz,
sam Bóg”30. Grzech spowodował rozdarcie teologii i filozofii, tak że konieczne
staje się napomnienie: „Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią
i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na
Chrystusie” (Kol 2,8). W swej dyspucie O różnicy między Ewangelią afilozofią {De
discrimine Evangelii et Philosophiae) Melanchton nie podziela zdania, jakoby wraz
z owym napomnieniem należało odrzucić wszelką filozofię, lecz różnica pomiędzy
właściwym zastosowaniem filozofii a jej nadużyciem. Tak na przykład d , którzy
rozumieją Ewangelię jako poszerzony, bardziej radykalny Zakon, dają dowód na
to, że nie rozróżniają między Ewangelią a filozofią. „Chrystus nie przyszedł po to,
24 CR (Brevis discendae theologiae ratio, 1529/1530), s. 2, 456.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże, s. 2, 459.
28 Por. CR, s. 2, 461.
29 O. Bayer, Theologie, dz. cyt., s. 142.
30 CR (De studiis theologicis, 1538), s. 11, 44nn.

M ELANCHTON JAKO DOGMATYK

15

aby przynieść nowe zasady obyczajowe, gdyż sam rozum już je zna”31. Kryterium
dla właściwego rozróżniania jest następujące twierdzenie: „Ewangelia nie jest ani
filozofią, ani Zakonem, lecz przebaczeniem grzechu - przyrzeczeniem pojednania
i życiem wiecznym dzięki Chrystusowi. Rozum zaś jako taki nie potrafi wniknąć
w te materie”32.
Filozofia ma za zadanie decydować w sprawach, które „podlegają rozumo
wi”33, jak na przykład dla ustanowienia porządku publicznego „nie potrzeba
nowego objawienia, sprawę tę można rozstrzygnąć na podstawie rozumu”34.
Melanchton rozróżnia pomiędzy filozofią a Ewangelią, ale Zakon iden
tyfikuje z filozofią. Prawdziwa filozofia to dla Melachtona „znajomość boskiego
Zakonu”35. Chrześcijanin wie, zdaniem Melanchtona, że „filozofia jest Zakonem
Bożym” (philosophiam legem Dei esse) i dlatego ją ceni. „Wszelka nauka jest
darem Boga, ale każda winna znać swoje miejsce”36, to samo dotyczy również
filozofii. Filozofię od teologii odróżnia to, że „nie uczy tego, co jest sensu stricte
Ewangelią, czyli przebaczenia grzechów, darmo, dzięki Synowi Bożemu”37.
Melanchton napominał, aby nie mieszać Ewangelii z filozofią, jak to się stało
z filozofią Platona38. „Wykształceni fachowcy” winni, zdaniem Melanchtona,
czuwać, aby nie doszło do „pomieszania różnych rodzajów nauki”39.
Melanchton starał się wykazać, że jego reformacyjna teologia nie wnosi
żadnych „nowych poglądów” (novas opiniones)40, lecz chce jedynie potwierdzić
powszechność i apostolstwo Kościoła „wittenberskiego” i jego nauki. Celem
Melanchtona była „jedność... powszechnego Kościoła Chrystusowego” (consen
sus... Ecclesiae catholicae Christi)41.
Zdaniem Melanchtona, należy uprawiać teologię zgodnie z wymogami, jakie
stawia się innym dziedzinom nauki. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ta sama
metoda naukowa „funkcjonuje inaczej w naukach opierających się na dowodach,
inaczej w nauce Kościoła”42. „Nauczania kościelne nie opiera się na dowodach,
lecz na Słowach” (haec doctrina Ecclesiae non ex demonstrationibus sumitur, sed ex
dictis)43. W teologii miejsce „dowodów” (demonstrationes) zajmują „Słowa”
31 CR {De discrimine Evangelii et Philosophiae, 1531 ;1533), s. 12, 691.
32 Tamże, s. 12, 690.
33 Tamże.
34 Tamże.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Ph. M elanchthon, Über Platon, w: Melanchthon deutsch, t. 1, dz. cyt., s. 154.
39 Tamże, s. 153.
40 Ph. M elanchthon, Loci preacipui nunc denuo cura et dilligentia summa recogniti multisque in
locis copiose illustrari (1599), w: Melanchthon Werke in Auswahl (Studienausgabe), wyd. przez R.
Stupperich, Gütersloh 1951-1975, t. 2,1, s. 166,1 (dalej: StA).
41 StA 2,1, s. 166,6nn.
42 Tamże, s. 167,21-168,6.
43 Tamże, s. 168,11.
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{dicta). Owe dicta to „pewne i jasne świadectwa, które Bóg przekazał rodzajowi
ludzkiemu”44. Jeśli chodzi o naukę chrześcijańską (doctrina), to „Bóg zachowuje
Kościół, jako stróża prawdziwej nauki. Kościół posiada jedyną, niezmienną naukę
o istocie Boga i jego woli i to od samego początku, od czasu praojców, którym dał
obietnicę, że ‘potomek niewiasty zdepcze żmii głowę4”45. Nauka Kościoła
(doctrina) ma więc u Melanchtona swój początek w pierwszej obietnicy, jaką Bóg
dał człowiekowi (Rdz 3,15), obietnicą tą, zarówno dla Melanchtona, jak i dla
Lutra, jest Protoewangelia. Adam i Ewa to pierwszy zbór (communio sanctorum),
ponieważ w wierze uchwycili się tejże obietnicy zbawienia. W tym duchu pozostaje
uwieczniona w Konfesji Augsburskiej definicja Kościoła: „Kościół zaś jest
zgromadzeniem świętych, w którym się wiernie naucza Ewangelii i należycie
udziela sakramentów” (Est autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangelium pure docetur et recte administratur sacramenta)46. O tym przypomina
Melanchton szesnaście lat później w mowie pogrzebowej Lutra: „Tak długo jak
zachowujemy czystą naukę Ewangelii, słuchamy jej, uczymy się jej, kochamy ją,
tak długo jesteśmy Bożym Domem i Kościołem”47. Zarówno Kościół, jak i nauka
Kościoła mają swój początek w Słowie, w tym kontekście należy rozumieć
stwierdzenie Melanchtona: „Kościół nie tworzy nowej nauki, lecz ta, którą mamy,
jest gramatyką Słowa Bożego. Z samym pojęciem doctrina wiąże się z biegiem
czasu swego rodzaju przesunięcie akcentu. W czasie powstawania Konfesji
Augsburskiej (1530), bądź też Przedmowy do Niceanum (1550), doctrina jest
Ewangelią. W Formule Zgody (1577) natomiast następuje odwrócenie kolejności.
Tu mówi się o tym, że „Ewangelia jest właściwie nauką, która uczy w co winien
wierzyć człowiek” (Evangelion vero proprie doctrinam esse censeamus, quae doceat,
quid homo credere debet...)4*.
Podsumowując całość dorobku teologicznego Melanchtona, można z całą
pewnością stwierdzić,że w jego centrum stoi Słowo Boże, nie zaś nauka kościelna
jako taka. To potwierdzają nam słowa samego Melanchtona: „Kościół winien
posiadać naukę, ale taką, która nie zasadza się na sprawności ludzkiego
intelektu, lecz jest ukrytym głosem Boga, wydobytym na światło przez Syna”49.
O Melanchtonie jako teologu, dogmatyku można powiedzieć, że cechowała
go niezwykła, zrodzona przez bojaźń Bożą i respekt przed innymi, intelektualna
pokora. To, co sam wypracował dla dogmatyki, traktował jako środki pomoc
nicze w obcowaniu z Pismem Świętym. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, to
cała jego twórczość winna „zniknąć [z powierzchni ziemi]” 50.

44 Tamże, s. 168, 12nn.
45 Ph. M elanchthon, Vorrede zur Vorlesung über das Nizänische Glaubensbekenntnis, w:
Melanchthon deutsch, dz. cyt., t. 2, s. 36.
6 Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche: hrsg. im Gedenkjahr d. Augsb.
Konfession 1930, Göttingen 198610, s. 61, 3-5 (dalej: BLSK).
Ph. M elanchthon, Bestattung Martin Luthers, w: Melanchthon deutsch, t. 2, dz. cyt., s. 167.
48 BLSK, dz. cyt., s. 790, 35-37.
49
Ph. M elanchthon, Schule und Predigtamt, w: Melanchthon deutsch, t. 2, dz. cyt., s. 20.
50 Ph. M elanchthon, Loci communes, 1521, dz. cyt., s. 17 (W, 12).
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Marcin Luter, który niewątpliwie nie był etykiem, wywiera do dzisiaj wielki
wpływ na wielu myślicieli chrześcijańskich podejmujących problematykę m o
ralną. Lutrowe rozumienie wolności również dla wyznawców Chrystusa w XX
wieku jest znakomitym punktem odniesienia.
Melanchton był teologiem profesjonalnie zajmującym się etyką, a mimo to
jego pisma podejmujące problematykę moralną nigdy nie zdobyły takiego
rozgłosu, jak okazjonalne pisma z tego zakresu jego przyjaciela. Melanchton za
życia i po śmierci pozostawał w cieniu Lutra.
Charakterystyczne jest to, że popularny, amerykański podręcznik historii
etyki, przetłumaczony niedawno na język polski, autorstwa Vernona Burke’a
Historia etyki, w bardzo krótkim omówieniu etyki reformy protestanckiej, jak ją
określa, poświęca o wiele więcej miejsca Lutrowi niż Melanchtonowi. Zaś
podręcznik historii etyki Alasdair’a Macintyre’a wspomina tylko o Lutrze,
pomijając zupełnie Melanchtona.
Etyka M elanchtona jest znacznie słabiej opracowana niż twórczość Lutra,
a więc i mniej znana w szerokich kręgach protestanckich, a tym bardziej poza
tradycją ewangelicką. Wynika to między innymi z faktu, że „Nauczyciel
Niemiec”, jak nazywano Melanchtona, pisał swe pisma moralne po łacinie,
a podstawowe dzieła z zakresu etyki, które wyszły spod pióra Lutra, zostały
napisane po niemiecku i były czytane już w XVI wieku przez szerokie kręgi
niemieckiego społeczeństwa. Okresem, który najbardziej nawiązywał do
piśmiennictwa M elanchtona w zakresie etyki, był okres ortodoksji, zwany też
okresem scholastyki protestanckiej. Wtedy metoda przyjęta przez Melanchtona,
czyli nawiązanie do Arystotelesa, stała się punktem odniesienia do budowania
systemów etycznych takich pisarzy, jak na przykład Georg Schottelius1.1
1 C. Frey, Etyka protestantyzmu od reformacji do czasów współczesnych, Kraków 1991, s. 73.
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Odkrycia Lutra schodzą wówczas na plan dalszy, a etyka staje się poniekąd
nauką o cnotach i jest bardziej etyką filozoficzną niż teologią. Po okresie
zdystansowania się przez tradycję protestancką w stosunku do myśli Arys
totelesa, w okresie ortodoksji arystotelejska metoda wykładu etyki znów staje się
dominująca. Ten nawrót do etyki jako teorii cnoty był właśnie pokłosiem dzieła
Filipa Melanchtona. Dziś w protestantyzmie końca XX wieku motyw cnoty
znów powraca, tym samym rehabilitowany jest i Melanchton, i Arystoteles.
W prezentowanym tekście stawiamy sobie za cel przedstawienie twórczości
Filipa Melanchtona jako etyka. Rozpocznijmy przeto od zaprezentowania
głównych etapów drogi życiowej „postaci numer dwa” wittenberskiej Refor
macji.
Filip Melanchton, urodzony 16 lutego przed 500 laty w miejscowości Bretten,
która znajduje się na terenie dzisiejszej Badenii, rozpoczął studia już w wieku 12
lat2. Studiował w Heidelbergu i Tybindze, gdzie zetknął się z filozofią nominalizmu, której wkrótce stał się zwolennikiem. Jednocześnie rozczytywał się w grec
kim tekście dzieł Arystotelesa. Wykłady z zakresu teologii pozostawały wówczas
poza głównym zakresem jego zainteresowań. Pierwsze znaczące dzieło, jakie
wyszło spod pióra Melanchtona, to gramatyka grecka, którą napisał w wieku lat
21. W tymże 1518 roku, Melanchton, za wstawiennictwem znanego hebraisty
Jana Reuchlina, został powołany na katedrę języka greckiego Uniwersytetu
w Wittenberdze. Odtąd aż do śmierci, z niewielkimi przerwami spowodowanymi
wojnami (1546-47) czy zarazą w roku 1552, będzie związany z tym niedużym
miastem, szczególnie zaś z jego uniwersytetem, którego był też rektorem.
Jednocześnie z wykładami z języków, Melanchton kontynuował swoje studia
w zakresie teologii i w roku 1519 zdobył tytuł Baccalaureus biblicus. Tym samym
został zobowiązany do wykładów z biblistyki na podstawie tekstu Wulgaty,
szczególnie, że w tym okresie brakowało w Wittenberze osoby profesora
Marcina Lutra. Melanchton zajmował się wówczas szczególnie analizą Listu do
Rzymian apostoła Pawła, dzieła, które wywarło tak znaczący wpływ na teologię
Lutra. Pismo to też ukierunkowało myśl teologiczną wczesnego Melanchtona.
Niejako na kanwie tych wykładów powstała pierwsza dogmatyka protestantyz
mu, a mianowicie Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologi
cae.
Melanchtonowe Loci communes z roku 1521 było systematycznym przed
stawieniem wczesnoreformacyjnej nauki o usprawiedliwieniu. Było ono dziełem
w głównej mierze dogmatycznym, mimo iż druga część Listu do Rzymian jest
poświęcona parenezie, czyli pouczeniom i napomnieniom; zagadnienia te jednak
nie znalazły znaczącego miejsca w tekście pierwszego wielkiego dzieła wittenberskiego profesora. Wizja człowieka przedstawiona w pierwszym wydaniu Loci
communes bardzo bliska jest lutrowej: człowiek ukazany jest jako istota
całkowicie skorumpowana, poddana władzy grzechu. Tylko dzięki Chrystusowi
2
Informacje biograficzne podaję za: Scheible H., Melanchthon, Philipp (1497-1560), w: TRE
Bd. 22, s. 371-410.
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człowiek dostępuje usprawiedliwienia, zaś miłość i nadzieja są owocami wiary.
Melanchton odwołuje się w tekście Loci do Listu Jakuba 2,17: Fides sine operibus
mortua est3. W rozdziale De caritate et spe Melanchton zestawia swoje
spostrzeżenia dotyczące, w głównej mierze, postępowania chrześcijanina w po
staci 23 tez. Podobne rozumienie uczynków występuje też w 6 artykule jego
Konfesji Augsburskiej z 1530, gdzie wiara ukazana jest jako wydająca dobre
owoce.
Poglądy Filipa Melanchtona rozwijały się. W Konfesji Augsburskiej kon
tynuował linię teologiczną podjętą w Loci communes, ale w swej lekturze
powracał do dzieł klasycznych. Oprócz wykładów, Melanchton wiele
podróżował po terenach objętych ideą Reformacji, często musiał też wypełniać
funkcje dyplomatyczne.
Od roku 1529 Melanchton publikował komentarze do Etyki nikomachejskiej,
jak też do Polityki Arystotelesa. Wittenberski profesor studiował w latach
trzydziestych także pisma Cycerona, do których napisał liczne komentarze
(szczególnie znany jest komentarz do cycerońskiego pisma De officiis).
Widoczne zmiany w myśleniu Melanchtona występują także w 2 wydaniu
Loci communes z roku 1535.
Jednakże pierwszym właściwym dziełem z zakresu etyki filozoficznej,
będącym wynikiem studiów nad dziełami klasycznych autorów, jak i samodziel
nych przemyśleń, był podręcznik zatytułowany Philosophiae moralis epitome
z 1538 roku. Był on później jeszcze dwukrotnie zmieniany (w latach: 1539
i 1542-1546).
Również pod wpływem Arystotelesa i Cycerona pozostawało drugie duże
dzieło z zakresu etyki, a mianowicie Ethicae doctrinae elementa z roku 1550;
w piśmie tym jeszcze wyraźniej widać różnicę w podejściu do etyki w stosunku do
nie żyjącego już od czterech lat Marcina Lutra. Niektórzy badacze uważają, że
jest to tylko kolejna wersja Epitome wydana tym razem pod nowym tytułem4.
Pisma moralne Filipa Melanchtona zostały umieszczone w 16 tomie jego dzieł
zebranych, opatrzonych tytułem Corpus Reformatorum. Obok dwóch wymienio
nych powyżej tytułów, występują w tym tomie wspomniane komentarze do
Arystotelesa i Cycerona oraz rozprawy o mniejszym znaczeniu.
Zadanie, jakie stawiał Melanchton przed etyką, brzmiało następująco: jak
w kontekście nauki o usprawiedliwieniu, czyli Ewangelii o wyzwalającym dziele
zbawczym Chrystusa, uzasadnić jeszcze powszechnie obowiązującą etykę, a więc
etykę ogólną czyli filozoficzną. Tymi pytaniami rozpoczął swe pierwsze dzieło
z zakresu etyki, czyli Epitome. Metoda przyjęta przez Melanchtona, to stawianie
pytań i dawanie na nie konkretnych odpowiedzi. Jest to więc metoda dobrze
znana z okresu scholastyki. Dzieło z roku 1538 składa się z dwóch ksiąg. Druga
księga, zatytułowana De iustitia (O sprawiedliwości), odchodzi w końcowych
3 F. M elanchthon, L o d Communes in ihrer Urgestalt, Hg. von D. Th. Kolde, Leipzig 1900,
S.194.
4 Scheible H., M elanchthon, dz. cyt., s. 374.

20

MARCIN HINTZ

partiach od metody pytań i odpowiedzi w kierunku wykładu, czyli omawiania
konkretnych tematów, które stanowią niejako podrozdziały ( Veritas - Prawda,
Beneficentia - Dobroczynność, Gratitudo - Wdzięczność, Amicitia - Przyjaźń
i jako ostatni temat omówiona jest Pugnantia - Walka rozumiana w znaczeniu
duchowym). Brak jest w tym dziele podsumowania.
Również Ethicae doctrinae elementa podzielone są na dwie księgi. Druga
księga zajmuje się tylko sprawiedliwością. Sama metoda, jak i wiele pytań jest
bardzo zbliżonych do wcześniejszego Epitome. Z tego też względu można
pokusić się o sumaryczne przedstawienie doktryny moralnej Melanchtona
analizując te pisma razem.
Jak już wspomniano, punktem wyjścia jest pytanie, czym jest filozofia
moralna i jak mają się do siebie rzeczywistość filozofii i Ewangelii. Melanchton
daje następującą odpowiedź: filozofia moralna jest manifestacją i eksplikacją
prawa naturalnego. I dalej: prawo naturalne zaś jest prawdziwym prawem
Bożym. Autor Epitome powołuje się przy tym na Rz 1,19.205.
Rozum ludzki jest dla Melanchtona odbiciem rozumu najwyższego, który
nazywa on mens aeterna6. W ten sposób dana jest człowiekowi niejako wiedza
podstawowa. Jest ona dostępna wszystkim ludziom, ale w szczątkowej postaci,
co wynika z faktu upadku człowieka.
Melanchton idąc dalej w swej refleksji twierdził, że tylko Chrystus i Jego Duch
mogą dokonać zmiany w życiu człowieka, wyłącznie Ewangelia ma siłę
wyzwalającą. Ona konstytuuje nową wolność w człowieku.
Nie znaczy to jednak, że konstytuuje ona automatycznie nową moralność.
Dlatego też po określeniu tematu i zakresu etyki, Melanchton rozpoczyna dialog
z filozofią klasyczną. Odwołuje się w swych pytaniach w największym stopniu do
Arystotelesa, rzadziej do jego nauczyciela Platona, w większej mierze do tradycji
stoickiej, zwłaszcza Cycerona, ale cytuje też i Epikura. W kolejnych akapitach,
rozpoczynających się pytaniem, prowadzi to do podjęcia refleksji nad pod
stawowym pojęciem dla tradycji perypatetyckiej i stoickiej, a mianowicie do
omówienia terminu v irtu s-cnota. Cnotę Melanchton rozumie za Arystotelesem
habitualnie. Dlatego też specjalny podrozdział pt. Disciplina dotyczy ćwiczenia
się w cnocie.
W swoich rozważaniach o cnocie Melanchton cytuje w równej mierze
fragmenty biblijne, jak i myśli autorów starożytnych. Dalej podejmuje w obydwu
dziełach centralne tematy swojej etyki.
Autor Konfesji Augsburskiej najwięcej uwagi w swojej refleksji etycznej
poświęcił dwom tematom: stosunkowi pomiędzy Zakonem i Ewangelią oraz
rozumieniu wolności chrześcijańskiej. Po omówieniu cnoty przedstawia wizję
wolności. Za Lutrem przyjął tezę o niewolnej woli, ale nie wyciągnął z niej tak
daleko idących konsekwencji. Według niego chrześcijanin powinien być
5 CR 16,23.
6 W. Trillhaas, Philipp Melanchthon, der Ethiker der Reformation, w: Evangelische Theologie
6/1946(1947), s. 395.
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współodpowiedzialny za kształtowanie kultury. Melanchton widział ogromną
rolę, jaką ma do spełnienia oświata w kształtowaniu świata wartości ludzkich.
Największą rolę w wychowaniu powinno mieć jednak zwiastowanie Słowa. Dla
Melanchtona jest ono jednak w pierwszej mierze właśnie nauczaniem. Kaz
nodziejstwo, którym zajmował się teoretycznie, ma także za zadanie nauczać
cnoty.
Słowo Boże to - dla Melanchtona - Zakon i Ewangelia. W rozumieniu
Zakonu Melanchton nie był zgodny z Lutrem. Rozróżniał trzy rodzaje prawa:
naturalne, boskie i ludzkie. Podkreślał rolę prawa naturalnego, które jest
wspólne wszystkim ludziom jako prawo wyryte przez Boga w ludzkich sercach.
Z czasem też przypisał woli człowieka pewną rolę. Według niego w człowieku
istnieje „światło naturalne” (lumen naturale), co sprawia, że nie jest on
całkowicie skorumpowany i zepsuty, jak twierdził Luter.
Do tego wątku nawiązuje nauka o afektach, czyli uczuciach - doznaniach,
która pojawiła się już w Loci communes z 1521 roku. Melanchton nie widzi w nich
tylko manifestacji ludzkiej pożądliwości zwanej konkupiscencją, lecz wskazuje
na powiązanie afektów z rozumem. W ten sposób afekty stwarzają niejako
przestrzeń dla cnoty. Jak uważa autor Epitome, do tej sfery ludzkiej psyche
apelowali też apostołowie7.
Na tej podstawie wielki humanista starał się zbudować moralność po
wszechną, dotyczącą wszystkich ludzi, a nie tylko chrześcijan. W tym również
widać wyraźną różnicę w stosunku do poglądów Lutra, który swoje rady
adresował niemal wyłącznie do chrześcijan. Z czasem Melanchton utożsamił
prawo naturalne z Dekalogiem. W dziele z roku 1550 Dekalog zostaje przed
stawiony jako konkretyzacja etyki, jako lex naturae lub ius naturae. Dekalog to
naturalne prawo moralne, które zostało jeszcze raz przez Boga objawione ze
względu na grzeszność człowieka8. Najwyraźniej pogląd ten został wyrażony
w ostatniej wersji Loci z roku 1559, zwanych wówczas Loci praecipui theologici.
W dziele tym Melanchton omawia kolejne przykazania (bez 9 i 10), po czym
zestawia je z nakazami prawa naturalnego9.
Dekalog to wzór dla doskonałego zorganizowania przestrzeni ludzkiego
społeczeństwa, tym samym doskonały wzorzec dla prawa państwowego. Prawo
świeckie mogłoby więc ograniczyć się jedynie do odwzorowania prawa Bożego.
W wieku XX Werner Elert, w swojej Morphologie des Luthertums, zarzucił tej
wizji utopijny charakter.
Poglądy o roli prawa naturalnego, tożsamego z Dekalogiem, Melanchton
zaczął propagować bardziej zdecydowanie po śmierci Lutra. Usprawiedliwienie
rozumiał wówczas w kategoriach czysto sądowniczych (forenzystycznie) i nie
traktował go jako aktu przemiany natury ludzkiej. Wiarę pojmował przeto jako

7 Podaję za: W. Trillhaas, dz., cyt., s. 396.
8 • i
jak wyżej.
9 Podaję za: C. Frey, dz. cyt., s. 41.
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samodzielną odpowiedź człowieka wobec Boga i Jego rzeczywistości. Zgodnie
z takim ujęciem dobre uczynki stają się wyrazem zgody człowieka na boskie
„tak” wobec jego osoby. Sumienie zostaje uznane za instancję, która powinna
oceniać popełnione czyny i prowadzić ich rachunek. Niektórzy interpretatorzy
widzą w tym poglądzie zaplecze myśli moralnej Immanuela Kanta.
Dlatego tak ważne jest dla Melanchtona pytanie o wolne sumienie, będące
obszarem ludzkiej wolności. W kontekście tym pojawia się także pytanie
o uświęcenie. Chrześcijańskie życie powinno wyrażać się właśnie poprzez
uświęcenie.
Poglądy na temat natury człowieka najpełniej przedstawił Melanchton
w dziele De anima z roku 1540, które oparł na wizji Arystotelesa. Było ono
wynikiem wielu dyskusji z takimi myślicielami, jak Leonhard Fuchs czy Jakob
Milichius. W dziele tym obok anatomii i fizjologii, zawarta jest także
chrześcijańska wizja człowieka: dusza ludzka jest nieśmiertelna101, a wolę
człowieka osłabia grzech11.
W dziedzinie polityki Melanchton stworzył oryginalną koncepcję zwaną
ordo politicus (porządek polityczny). Teoria ta nie została wyrażona w obu
wyżej omówionych dziełach, lecz w piśmie z roku 1549 pod tytułem Initia
doctrinae physicae, czyli Fizyka. Dzieło to opublikował wspólnie z Paulem
Eberem. W arto w tym miejscu zaznaczyć, że Melanchton odrzucał kopernikańską wizję kosmosu. Obok tradycyjnej wizji świata Melanchton zajmował
się w tym dziele również astrologią, uważając jednakże, że gwiazdy nie mają
przemożnego wpływu na człowieka, a są jedynie znakami ostrzegawczymi
danymi od Boga.
To, co przetrwało w późniejszym protestantyzmie z tego dzieła, to wizja
kosmosu jako całości. W Fizyce Melanchton głosił, że istnieje obiektywny
kosmiczny porządek bytu, który może być przez filozofów rozpoznany. Do tego
porządku należą takie instytucje, jak: małżeństwo, rodzina, państwo, własność,
umowy, moralność. To wszystko zostało w wieczności ustanowione przez
Stwórcę i jest tak samo realne jak układ planet.
Wątek ten zresztą pojawił się też w omówieniu 4 przykazania w ostatnim
wydaniu Loci z 1559 roku: świat jest zhierarchizowany. Bóg ustanowił prawo
naturalne i wszelki porządek. Obraz świata, jaki się wyłania z tej koncepcji, jest
- podobnie jak u Lutra - wielowarstwowy, hierarchiczny. Różnica między
reformatorami polega jednak na tym, że państwo jako twór Boży, dany dla
zachowania porządku, może - zdaniem M elanchtona - również zajmować się
realizacją przykazań z pierwszej tablicy, tak zwane ius utriusąue tabulae. W tym
poglądzie należy szukać powszechnej później praktyki w krajach, w których
luteranizm był wyznaniem dominującym, że władcy świeccy byli zarazem

10 Jest to, rzecz jasna, bardziej wizja platońska niż chrześcijańska.
11 Scheible H., Melanchthon, dz. cyt., s. 374.

MELANCHTON JAKO ETYK

23

zwierzchnikami Kościołów i z tego tytułu zajmowali się dyscypliną koś
cielną. Kościół zaś był w rozumieniu Melanchtona społecznością nauczają
cych i nauczanych, a więc, jak to określają czasami badacze, społecznością
szkolną.
Melanchtonowi, zgodnie z jego wizją kosmologiczną, najbliższym ustrojem
był arystokratyzm, toteż pragnął, by ten rodzaj sprawowania władzy zadomowił
się również w Kościele. Nie był on tym samym zwolennikiem demokracji
w obrębie społeczności ludzi wiary. Bardzo silnie reformator podkreślał
kulturotwórczy aspekt Kościoła; Kościół był elementem jego humanistycznej
wizji państwa.
Po śmierci Lutra, Melanchton odchodził coraz bardziej, zwłaszcza
w poglądach na etykę, od modelu wypracowanego przez swego przyjaciela. To
on, autor Konfesji Augsburskiej, dał silne impulsy do powstania scholastyki
protestanckiej. To stało się powodem, że niektórzy autorzy XX-wieczni
nazwali Filipa M elanchtona etykiem Reformacji. Pogląd taki wypowiadali
między innymi Wilhelm Dilthey, Wolfgang Trillhaas i Paul H irn12. H. Scheible,
współczesny badacz dorobku myślowego Melanchtona, uważa jednak, że jest
to błędne przekonanie, gdyż sam Melanchton nie miał takich aspiracji, a jego
etyka jest jedynie realizacją całościowego programu teologicznego. Sama
objętość pism z zakresu etyki potwierdzałaby tezę Scheiblego. Może należałoby
zatem powiedzieć, że Reformacja nie miała swego etyka, a tym, który
ukonstytuował samodzielną etykę teologiczną w protestantyzmie, był dopiero
reprezentant ortodoksji luterańskiej Georg Calixt, autor Theologia moralis
z roku 1634?
Nawet odrzucając tezę o Melanchtonie jako etyku Reformacji, trzeba
podkreślić, że zajmował się nią w sposób bardziej systematyczny niż Luter.
Filip Melanchton, „nauczyciel Niemiec”, był człowiekiem ugodowym. Chciał
pojednać protestantów z katolikami, a świat teologii pogodzić ze światem
filozofii. Jego pisarstwo, jak i aktywność życiowa sprawiły, że już za swego życia
został przez wielu uczonych uznany za pomost między Reformacją a humaniz
mem. Taki pogląd rozpowszechniony jest do dziś. Być może właśnie jemu
zawdzięcza Reformacja luterska to, iż jej teologia nie odgrodziła się od filozofii,
przeciwnie, pozostaje z nią do dzisiaj w stałym dialogu.
Ma to też fundamentalne znaczenie dla etyki teologicznej. Dzięki Melanchtonowi tradycja protestancka pozostała w swej refleksji etycznej przy całym
instrumentarium wypracowanym w starożytności i średniowieczu. Tym samym
Melanchton stał się również pomostem między ewangelicką i rzymskokatolicką
tradycją etyczną.
Wiele opracowań etyki Filipa Melanchtona odwołuje się do jego wiersza
napisanego po łacinie w roku 1532, gdzie mowa jest o wewnętrznym świetle
12

B. Lohse, M elanchthon neben Luther, w: „Una Sancta” 2/1997, s. 143.
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Bożym, które zamieszkuje w człowieku. By pozostać w zgodzie z tą tradycją,
także chciałbym zakończyć ten wywód fragmentem tłumaczenia wiersza In
Ethica:
Nie przez przypadek i bez udziału rozumu poruszające się atomy
Zostały wprawione raz w postać świata tego
Lecz wysoki Rozum: święty, dobry, wolny Bóg stworzył to wszystko jako wszechmocny Artysta
I tym samym człowiek jest obrazem Jego Ducha
On opromienił go promieniem światła swego
Dał mu wiedzę o sobie, która codziennie go oświeca
Dał mu serce, które radośnie zmierza do Jego Przykazania.
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KAROL KARSKI

EKUMENICZNE ZNACZENIE
FILIPA MELANCHTONA

Gdy Filip M elanchton umierał w 1560 r., w zachodniej, łacińskiej części
Europy istniało pięć wspólnot wyznaniowych: luteranie, reformowani, anabap
tyści, anglikanie i katolicy rzymscy. Mimo wielkiego zaangażowania na rzecz
zachowania jedności, nie był on w stanie powstrzymać tendencji odśrodkowych,
których ostatecznym rezultatem było rozbicie chrześcijaństwa zachodniego.
Patrząc z dzisiejszej perspektywy na wielorakie działania Melanchtona do
chodzimy jednak do mocnego przekonania, że w pełni zasłużył na miano
wielkiego prekursora ruchu ekumenicznego.
Pochodzenie i wykształcenie sprawiły, że Melanchton stał się łącznikiem
między wspieraną przez władcę świeckiego Reformacją w Saksonii, w której był
nauczycielem akademickim przez 42 lata, a Reformacją typu miejskiego
w Niemczech południowo-zachodnich, z których się wywodził. W Saksonii
niekwestionowanym przywódcą ruchu reformacyjnego był Marcin Luter
(1483-1546), natomiast w stronach rodzinnych Melanchtona (Palatynat nadreński) skłaniano się raczej do drogi Ulryka Zwingliego (1484-1531). Melanch
ton był z jednej strony przekonanym zwolennikiem, współpracownikiem
i przyjacielem Lutra, z drugiej zaś, jako humanista, czuł się związany z tymi,
którzy działali nad Renem od Niderlandów [Erazm z Rotterdamu (1469-1536)]
po Szwajcarię [Zwingli, Jan Kalwin (1509-1564)].
Żaden ze współpracowników Lutra, jak również żaden reformator z kręgu
Zwingliego i Kalwina, nie prowadził tak częstych i tak długich rozmów z inaczej
myślącymi i wierzącymi jak Melanchton. Osobiście nigdy nie zabiegał o tę rolę,
niekiedy był z tego powodu przez współczesnych mu ostro krytykowany, a przez
potomność nie zawsze właściwie rozumiany. Jego życie potoczyło się jednak
w ten sposób, że jako młody, 21-letni nauczyciel języka greckiego powołany
został z Tybingi na prowicjonalny Uniwersytet w Wittenberdze, który niecały
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rok wcześniej zyskał rozgłos dzięki krytycznym tezom Lutra wymierzonym
przeciw praktykom odpustowym w Kościele.
Spotkanie z Lutrem miało decydujący wpływ na religijny rozwój Melanchtona. Od niego bowiem - jak wyznał wdzięcznie w swoim testamencie - nauczył
się Ewangelii. Nie Luter stał się ośrodkiem jego życia, lecz orędzie biblijne, które
odtąd - wykorzystując swoje humanistyczne wykształcenie - starał się czynić
zrozumiałe dla innych.
Edykt wormacki z 1521 r. sprawił, że Luter stał się banitą i jako taki mógł
pojawiać się jedynie na tych obszarach, które znajdowały się pod władaniem
książąt ewangelickich. Dlatego na wszelkie rozmowy i pertraktacje wysyłano
Melanchtona, który walorami umysłowymi niewątpliwie przewyższał wszyst
kich pozostałych współpracowników Lutra. Co więcej, do powierzonej mu roli
nadawał się lepiej niż Luter, gdyż posiadał większą od niego zdolność do
zawierania kompromisów. Broniąc reformacyjnych pozycji zawsze unikał ostrej
polemiki. Argumenty przedstawiał spokojnie i rzeczowo, na dodatek jeszcze
w uczony sposób, tak jakby chodziło tylko o dyskusję nad określonymi
stanowiskami doktrynalnymi. Gwałtowny ton nie odpowiadał jego naturze. Nie
akceptował go też u Lutra, chociaż miał pełne zrozumienie dla przyczyn,
z których te ostre wypowiedzi wynikały. Krótko mówiąc, wyższość Melanchtona
nad Lutrem i pozostałymi reformatorami wittenberskimi polegała na tym, że
stanowisko ewangelickie potrafił reprezentować jasno i precyzyjnie, a zarazem
bez niepotrzebnego polemicznego ostrza.
Dodać należy, że manifestowana często przez Melanchtona gotowość do
kompromisu postrzegana była przez wielu jako kapitulacja. Toteż w XVI w. jak
i w stuleciach następnych oskarżano go często o zdradę reformacyjnych idei.
Wnikając głębiej w jego działalność dochodzi się jednak do wniosku, że jeśli
nawet jego ustępstwa szły niekiedy za daleko, to jednak nigdy nie zrezygnował
z istoty ewangelickiego orędzia.
Jest rzeczą powszechnie znaną, że najpoważniejszy spór pomiędzy R efor
m acją wittenberską i szwajcarską, między Lutrem a Zwinglim, dotyczył
sposobu obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej. Dla zachowania jed
ności obozu reformacyjnego postanowiono zorganizować dysputę religijną
z udziałem obu adwersarzy. M elanchton towarzyszył Lutrowi. Podobnie jak
ten ostatni odrzucał zdecydowanie zwinglianską interpretację słów ustano
wienia, że mianowicie chleb i wino tylko oznaczają ciało i krew Chrystusa;
w całej rozciągłości popierał pogląd Lutra o obecności rzeczywistej. Wobec
pewnych argumentów Lutra zachował jednak rezerwę. Odrzucał występującą
u niego tendencję do możliwie najściślejszego powiązania ciała i krwi
Chrystusa z elementami chleba i wina. Zamiast tego powoływał się na to, że
Chrystus obiecał swoją prawdziwą obecność w Wieczerzy Pańskiej, unikając
bliższego dowodzenia, jak ta obecność przedstawia się w szczegółach.
Kom entując rozmowę w M arburgu M elanchton stwierdzał: Oto dyskutowali
na temat Wieczerzy Pańskiej, ja k gdyby zaglądali do nieba i pytali Jezusa, ja k

EKUM ENICZNE ZNACZENIE FILIPA MELANCHTONA

27

rozumie słowa: ,,To je st ciało m oje” . Przecież tu na ziemi problemu tego nie
rozwiążą. N am , słabym ludziom, nie godzi się też zgłębianie i badanie
wszystkich spraw.
Ta rezerwa wobec poglądów Lutra opierała się u Melanchtona przede
wszystkim na studiach dzieł ojców Kościoła. Znalazł w nich wprawdzie mocne
argumenty, że Chrystus jest obecny w Wieczerzy Pańskiej, lecz jednocześnie też
pogląd, że obecności tej nie trzeba ściśle wiązać z elementami chleba i wina.
Po gwałtownej śmierci Zwingliego (1531), najwybitniejszy reprezentant nurtu
zwingliaóskiego w Niemczech południowo-zachodnich Marcin Bucer
(1491-1551) zaczął szukać porozumienia doktrynalnego z Wittenbergą. Trzeba
było jednak usunąć przeszkodę wynikłą ze sporu o Wieczerzę Pańską. Punkt
zwrotny w tej kwestii nastąpił na przełomie 1534 i 1535 r. podczas kilkudniowego
spotkania Melanchtona z Bucerem w Kassel. Po dalszej korespondencji doszło
potem, przy aprobacie Lutra, do podpisania w dniu 25 maja 1536 r. porozumie
nia, które weszło do historii jako Konkordia Wittenberska.
Przy tej okazji Luter wysłuchał objaśnienia nauki przez reprezentantów
Niemiec południowo-zachodnich. Ponieważ w przeciwieństwie do Zwingliego
wierzyli w rzeczywistą obecność Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej, w to, że
z chlebem i winem (cum pane et vino) również niegodni przyjmują prawdziwe
ciało i krew Chrystusa, przeto był w stanie uznać ich za braci, chociaż jego opinia
szła jeszcze dalej, przyjmując połączenie ciała i krwi Chrystusa w chlebie i winie
( in pane et vino).
Cztery lata później (1540) podczas nowej edycji Konfesji Augsburskiej z 1530
r., znanej pod nazwą Confessio Augustana variata (zmieniona Konfesja Augsbur
ska), Melanchton uwzględnił powyższe porozumienie w artykule 10 o Wieczerzy
Pańskiej. Po śmierci Lutra (1546) stanowisko Melanchtona w tej kwestii zostało
poddane ostrej krytyce ze strony tzw. gnezjoluteran (= prawdziwych luteran).
Ostatecznie autorytet księgi wyznaniowej zyskała Confessio Augustana invariata,
tj. edycja z 1530 r.
Działalność reformacyjna i koncyliacyjna Melanchtona była szeroko znana
w Europie. Z różnych stron zwracano się do niego po rady i ekspertyzy. M.in.
w 1534 r. otrzymał zaproszenie dworu francuskiego w charakterze teologicznego
eksperta. Nie mógł z niego skorzystać z powodu sprzeciwu elektora saskiego
Jana Fryderyka (1532-1547). Wysłał więc tylko opinię w sprawie ewentualnych
działań reformacyjnych we Francji.
Wspomniana opinia jest najbardziej konserwatywnym tekstem, jaki wyszedł
spod pióra Melanchtona. Mimo to nie jest wyparciem się jego teologii. Godził się
w nim na zachowanie hierarchicznego ustroju kościelnego i różnych tradycji
narosłych na przestrzeni wieków. Za rzecz ważną uważał uwolnienie spowiedzi
od przymusu sumienia i naukę o usprawiedliwieniu, w sprawie której widział
możliwość porozumienia. Jedyny poważniejszy problem dostrzegał w mszy św.,
z którą wiązała się idea ofiary i kapłaństwo. Odnośnie kielicha dla świeckich,
wstawiennictwa świętych i małżeństwa duchownych oczekiwał ustępstw ze
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strony Rzymu. Tak naszkicowany ewangelicki Kościół galikański nie doszedł
jednak do skutku.
Lepiej, z punktu widzenia Reformacji, ukształtowała się sytuacja w Anglii.
Kiedy król Henryk VIII (1509-1547) zwrócił się do ewangelickich książąt
niemieckich z prośbą o polityczne wsparcie, ci ostatni jako warunek postawili mu
przyjęcie reformacyjnej nauki. Tekst, który był podstawą pertraktacji religij
nych, prowadzonych w pierwszej połowie 1536 r., został napisany przez
Melanchtona. Chociaż pertraktacje te zakończyły się wówczas niepowodzeniem,
to jednak tzw. Artykuły Wittenberskie wywarły wpływ na ukształtowanie
doktryny Kościoła Anglikańskiego.
Natomiast żadnego porozumienia Melanchton nie chciał szukać z tzw.
„lewym skrzydłem” Reformacji. Wobec antytrynitarzy i anabaptystów za
jmował stanowisko nieprzejednane. Nie widział powodu kwestionowania obo
wiązującego prawa, które dla zwolenników tych kierunków przewidywało karę
śmierci. Jego ocena anabaptystów opierała się na doświadczeniach z tzw.
prorokami z Zwickau, z Tomaszem Müntzerem (ok. 1490-1525), państwem
anabaptystycznym w Münster oraz na przesłuchaniach uwięzionych anabap
tystów Turyngii. Wszyscy oni byli dla niego buntownikami. Opowiadał się nawet
za eliminowaniem zatwardziałych, choć pokojowo usposobionych anabap
tystów, gdyż w ich odmiennych poglądach na sprawy religijne, polityczne
i społeczne widział zagrożenie dla Kościoła, społeczeństwa i państwa. Stanowis
ko Melanchtona wobec anabaptystów i antytrynitarzy było nawet bardziej
radykalne niż stanowisko Lutra.
Główne zainteresowanie Melanchtona dotyczyło jednak dialogu z Kościołem
rzymskim. Sprawą tą zajmował się przez blisko 30 lat.
Szczególnie doniosłą rolę odegrał na Sejmie Rzeszy w Augsburgu w 1530 r.
W oparciu o wcześniej opracowane przez teologów saksońskich materiały
przygotował dokument, który w części pierwszej streszczał główne założenia
nauki reformacyjnej, w drugiej zaś zajmował się zniesionymi nadużyciami.
Dokument ten, który wszedł do historii pod nazwą Konfesji Augsburskiej
(Confessio Augustana, skrót: CA), został odczytany przed cesarzem Karolem
V (1519-1566). Cesarz odrzucił CA, lecz stany ewangelickie uważały ją odtąd za
swoje oficjalne pismo wyznaniowe.
Luter, który zapoznał się z CA przed jej oficjalną prezentacją, stwierdził, że jej
artykuły niemal zupełnie mu się podobają, nie wiedziałby też, co można by tutaj
poprawić lub zmienić, nie wypadałoby zresztą tego czynić. W uzasadnieniu
stwierdził: Gdyż ja nie potrafię tak miękko i cicho stąpać.
Zalety CA są widoczne gołym okiem: zawiera precyzyjne sformułowania,
a jednocześnie jest łatwo zrozumiała. W 28 artykułach są rozważane i objaśniane
z perspektywy nauki o usprawiedliwieniu poszczególne zagadnienia wiary.
Artykuły 1-6 zajmują się zbawczym działaniem Boga, artykuły 7-17 Kościołem
i środkami łaski aż do powrotu Chrystusa. Potem przychodzą cztery dodatkowe
artykuły, w których Melanchton wypowiada się na temat wolnej woli, przyczyny
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grzechu, dobrych uczynków i oddawania czci świętym. Część druga dotycząca
nadużyć zajmowała się następującymi sprawami: Wieczerza Pańska pod dwiema
postaciami, małżeństwo kapłanów, msza św., spowiedź, rozróżnianie po
karmów, śluby zakonne, władza kościelna.
Melanchton nie trzymał się tutaj ściśle nauczania Lutra; w przypadku nauki
0 usprawiedliwieniu, wolnej woli, a zwłaszcza w przypadku artykułu o Wieczerzy
Pańskiej, były to jego własne sformułowania. Luter akceptował jego
postępowanie. Nie można jednak twierdzić, jakoby Melanchton prezentował
subiektywne poglądy. Była to wspólna wiara Reformacji wyrażona w określonej
formie, która przez stulecia miała pozostać jej obowiązującym przejawem.
Melanchton był przekonany, że Reformacja nie oznacza niczego innego niż nowe
ujęcie starej Ewangelii. Jest ona przeto oczyszczeniem doktryny z wszelkich
naleciałości, ludzkich ustanowień i autorytetów.
Konfesja Augsburska zrobiła ogromne wrażenie zarówno na przyjaciołach jak
1 wrogach ruchu reformacyjnego. Jeden z czołowych działaczy reformacyjnych
Jerzy Spalatyn (1484-1545) pisał: W tych dniach zrodziło się jedno z największych
dzieł, z jakim na tej ziemi miano do czynienia.
Melanchtonowi ogromnie zależało na dojściu do porozumienia ze stroną
katolicką. Dla osiągnięcia tego celu był gotów na daleko idące ustępstwa. Zaczął
obstawać przy minimum żądań: dopuszczenie Wieczerzy Pańskiej pod dwiema
postaciami i małżeństw duchownych oraz zniesienie mszy prywatnych. Strona
katolicka, chcąc wymóc na nim dalsze ustępstwa, rozpowszechniała list, jaki
Melanchton napisał do kard. Lorenzo Campeggio (1474-1539). Pisał w nim:
W nauce jesteśmy zgodni z prawdziwym Kościołem katolickim. Błędnowierców
sami zwalczaliśmy. Jesteśmy gotowi okazywać posłuszeństwo Kościołowi rzyms
kiemu, o ile zezwoli nam na usunięcie wszystkich nadużyć. W innym liście,
wysłanym z Augsburga do Mateusza Albera (1495-1570) w Reutlingen, pisał:
Wiem, że nasze umiarkowanie jest strofowane przez lud; nie wypada nam jednak
ulegać krzykowi ludu, musimy myśleć o pokoju i przyszłości. Przywrócenie zgody
w Niemczech oznaczać będzie dla wszystkich wielkie szczęście.
Różne pertraktacje prowadzone w Augsburgu pokazały jednak Melanch
tonowi, że o porozumieniu nie może być mowy, gdyż również strona katolicka,
mimo wielu pięknych słów, o nim nie myślała. W tej sytuacji przystąpił do
objaśniania podstawowych artykułów ewangelickich, które zostały zaatakowa
ne przez stronę katolicką w tzw. Konfutacji. W wyniku tej pracy powstała
Apologia Konfesji Augsburskiej, która kilka lat później zyskała rangę księgi
wyznaniowej luteranizmu.
Właściwe intencje CA są dostrzegalne często dopiero w Apologii. Naczelnym
celem obu dokumentów było utrzymanie jedności Kościoła. Apologia, mimo
polemicznego często tonu, zajmuje wyjątkowo pojednawcze stanowisko wobec
poglądów strony katolickiej. Świadczą o tym jej sformułowania o Wieczerzy
Pańskiej i ofierze, Kościele, sakramentach, wierze i uczynkach, zapłacie i łasce,
usprawiedliwieniu jako uczynieniu niesprawiedliwego sprawiedliwym i po

30

KAROL KARSKI

czytaniu niesprawiedliwego za sprawiedliwego. W Apologii pojawiają się wy
raźniej niż w CA specyficzne elementy doktryny reformacyjnej, z drugiej jednak
strony jak żadne inne luterańskie pismo wyznaniowe podkreśla ona wspólne
dziedzictwo katolickie.
Mimo niepowodzeń doznanych w Augsburgu Melanchton również w latach
następnych podejmował różne wysiłki na rzecz porozumienia ze stroną kato
licką. W kwestii papiestwa zajmował bardziej ugodowe stanowisko niż Luter.
Świadczy o tym następujące wydarzenie. Elektor saski Jan Fryderyk polecił
Lutrowi na początku grudnia 1536 r. opracować tekst, który syntetycznie
ujmowałby główne artykuły wiary ewangelickiej. Miał on być przedłożony na
planowanym soborze w Mantui. Z artykułami Lutra zapoznał się najpierw
Konwent Związku Szmalkaldzkiego (sojusz obronny obszarów ewangelickich),
który w lutym 1537 r. obradował w Schmalkalden. Artykuły Szmalkaldzkie
podpisali wszyscy uczestniczący w Konwencie teologowie, jedynie Melanchton
zgłosił votum separatum. W uzasadnieniu stwierdzał:
Ja, Filip Melanchton, powyższe artykuły aprobuję jako nabożne
i chrześcijańskie; co do papieża zaś, stwierdzam, że jeśliby na Ewangelię pozwolił,
można by mu z naszej strony przyznać ze względu na pokój i powszechne
uspokojenie chrześcijan, którzy już są pod jego władzą i w przyszłości pod jego
władzą będą, zwierzchnictwo nad biskupami, jakie już z prawa ludzkiego gdzie
indziej ma.
Jeszcze w tym samym 1537 roku Melanchton napisał Traktat o władzy
i prymacie papieża, który podobnie jak Artykuły Szmalkaldzkie uzyskał rangę
pisma wyznaniowego.W Traktacie polemizował z poglądem, jakoby papiestwo
istniało z nadania Bożego. Warto nadmienić, że nie był on zwolennikiem
oddawania zwierzchnictwa kościelnego w ręce władców świeckich, co w owym
czasie zaczynało już zagrażać Kościołom wyrosłym z Reformacji. Zamiast
władzy kościelnej sprawowanej przez władców świeckich pragnął większej
samodzielności dla Kościoła rządzącego się własnymi prawami. Akceptował
strukturę hierarchiczną Kościoła, lecz tylko według prawa ludzkiego.
Mimo wielkiej skłonności do ustępstw, Melanchton nie był gotów do
rezygnacji z reformacyjnej nauki o usprawiedliwieniu. Jednakże podczas
rozmów religijnych z katolikami w Wormacji i Regensburgu na przełomie 1540
i 1541 r. wydawało się, że obie strony są bliskie porozumienia w tej kwestii.
Wspólnie wypracowany artykuł wyrażał reformacyjne rozumienie usprawied
liwienia jako wyroku Bożego bez uprzednich dokonań człowieka jak i katolickie
stanowisko dotyczące rzeczywistej odnowy usprawiedliwionego; zawierał też
formułę: sola fide. Luter po zapoznaniu się z tym tekstem stwierdził, że jego treść
nadaje się do zaakceptowania. Domagał się jednak od strony katolickiej, by jako
dowód szczerości potępiła swe dotychczasowe poglądy. Całe to przedsięwzięcie
spotkało się z dezaprobatą Kurii rzymskiej.
Melanchton należał też do tych nielicznych teologów XVI w., którzy w orbitę
swoich zainteresowań wciągnęli Kościół prawosławny. Doskonała znajomość
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języka greckiego ułatwiła mu głębokie wniknięcie w myśl teologiczną i życie
kultowe tej tradycji kościelnej. W liturgii wschodniej i w dziełach ojców Kościoła
odkrył wiele zgodnych z ideami Reformacji poglądów. Przy okazji uświadomił
sobie, że granice Kościoła jako ciała Chrystusa nie są określone prawem
kanonicznym i hierarchią rzymską.
Zwłaszcza w swoich pismach, które później uzyskały rangę luteraóskich ksiąg
wyznaniowych, Melanchton wielokrotnie próbował wykazać, że zwolennicy
Reformacji pozostają w zgodności z podstawowymi decyzjami doktrynalnymi
Kościoła pierwszych wieków jak i z nauczaniem ojców Kościoła Wschodu
i Zachodu. Jednocześnie w charakterystycznych miejscach zwracał uwagę na
różnice, które Reformację oddalają od Rzymu, lecz łączą z Kościołem wschod
nim.
I tak. w art. 22 Apologii Konfesji Augsburskiej Melanchton podkreśla, że
wbrew rozpowszechnionej w średniowieczu na Zachodzie praktyce podawania
tylko chleba, Chrystus ustanowił Wieczerzę Pańską pod dwiema postaciami dla
wszystkich wiernych Kościoła. Ido dzisiaj trwa ten obyczaj w Kościołach greckich,
a był także niegdyś w Kościołach łacińskich.
W art. 24 tej samej Apologii, w powołaniu na Kościoły (parochiis) greckie,
odrzuca się praktykę mszy prywatnych: Że zaś u nas odbywa się tylko msza
publiczna, czyli ogólna, wspólna, to nic się nie dzieje wbrew Kościołowi powszech
nemu. Albowiem w parafiach greckich nawet dzisiaj nie odprawia się mszy
prywatnych, lecz odprawiana jest jedna publiczna msza j...j Wszystko to są ślady
dawnych obyczajów.
Również w powołaniu na liturgię grecką Apologia krytykuje rozumienie mszy
jako ofiary. Na podstawie cytatów z liturgii Jana Chryzostoma Melanchton
dowodzi, że zwrot abyśmy: stali się godnymi przynosić Ci prośby i błagania,
i ofiary bezkrwawe za cały lud nie odnosi się do ciała i krwi Chrystusa, lecz do
rozumnej służby (logikę latreia), o której mówi List do Rzymian 12,1.
Melanchton polemizując z poglądem, jakoby prymat papieża istniał z ustano
wienia Bożego, także powoływał się na to, że w tej kwestii istnieje konsens między
Reformacją a Kościołem prawosławnym. Twierdził, że Wittenberga i K onstan
tynopol są zgodne co do tego, że papież w swoich roszczeniach do przewod
niczenia wszystkim biskupom i sprawowania władzy obu mieczy (duchowego
i świeckiego) nie może powoływać się na prawo Boże, lecz najwyżej na prawo
ludzkie.
Polemizował też z poglądem szerzonym po stronie katolickiej [np. przez Jana
Ecka (1486-1543)], jakoby błędy doktrynalne i zerwanie przez Konstantynopol
wspólnoty kościelnej z Rzymem stały się przyczyną sądu Bożego, w którego
rezultacie doszło do ostatecznego upadku Cesarstwa Bizantyjskiego.
W przemówieniu z 1556 r. poświęconym tej sprawie, Melanchton dał wyraz
przekonaniu, że Konstantynopol był nie tylko ostoją cesarstwa greckiego, lecz
także sławnym schronieniem dla Kościoła i jego nauki. Upadek był niewątpliwie
sądem Bożym nad wieloma niewłaściwościami w życiu tego miasta i z tego
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wydarzenia trzeba wyciągać wnioski. Jednak prawdziwy Kościół nie jest
tożsamy z tymi okolicznościami zewnętrznymi.
W 1559 r. przybył do Wittenbergi serbski diakon prawosławny Demetrios,
który zamieszkał w domu Melanchtona. Z tej okazji doszło do przekładu
Konfesji Augsburskiej na język grecki. Nie był to przekład dosłowny.
Uwzględniając prawosławny sposób myślenia Melanchton osłabił idee uspra
wiedliwienia i pojednania Bożego. W zamian za to silniej podkreślił takie pojęcia,
jak prawowiemość i odrodzenie.
Przesyłając za pośrednictwem Demetriosa tekst grecki Konfesji Augsburskiej,
Melanchton dołączył do niego list do patriarchy ekumenicznego Joazafa II
(1555-1564). Wzmiankował w nim, że Demetrios będzie mógł poinformować
0 tym, co widział w Kościele w Wittenberdze: Będzie więc mógł poinformować, że
w atmosferze bojaźni Bożej trzymamy się Pisma Świętego, kanonów prorockich
1 apostolskich oraz dogmatycznych synodów świętych i nauk waszych ojców:
Atanazego, Bazylego, Grzegorza, Epifaniusza, Teodoreta, Ireneusza i wszystkich
innych podzielających ich nauki.
Melanchton zapewniał, że także Wittenberga odrzuca herezje głoszone przez
wrogów Boga, nauczając, iż autentyczna religia polega na prawdziwej wierze
i posłuszeństwie wobec nałożonych na nas kanonów Bożych, a nie na posłuszeństwie
wobec bałwochwalczych i wymyślonych form kultu, które z pogwałceniem
wszystkich przykazań stworzyli prostaccy mnisi łacinników... Dalej Melanchton
podkreślał, że podstawą kultu i doktryny jest Pismo Święte. Zapewniał, że
zwolennicy Reformacji otaczają wielkim respektem uchwały soborów pierw
szego tysiąclecia jak również pisma uznanych nauczycieli Kościoła. W oczy
rzucał się fakt, że wyliczając nauczycieli Kościoła wyraźnie preferował ojców
greckich.
Z powodu działań wojennych na Bałkanach Confessio Augustana Graeca nie
dotarła do adresata. Dopiero w 1574 r., a więc w 14 lat po śmierci Melanchtona,
została przekazana patriarsze Jeremiaszowi II (1572-1595). Patriarcha zaintere
sował się nią, czemu dał wyraz w korespondencji prowadzonej w latach
1574-1581 z profesorami z Tybingi.
Dotychczasowe wywody podsumujmy następująco:
- Melanchton głoszonymi poglądami wyprzedzał częstokroć swoją epokę.
Chciał być pośrednikiem i budowniczym mostów. Różnymi działaniami anty
cypował współczesny nam dialog na temat jedności. Z całą pewnością zasłużył na
miano prekursora współczesnego modelu jedności w pojednanej różnorodności.
- Postawę, jaką Melanchton zajął w sporze o rozumienie Wieczerzy Pańskiej,
można ująć w następujących słowach: teologia jest zawsze interpretacją, do
prawdy można się przybliżyć, ale nie może istnieć pewność co do wszystkich
subtelności. Każda interpretacja pozostaje dziełem ludzkim.
- Konkordia Leuenberska z 1973 r., wprowadzająca wspólnotę ołtarza
i ambony między luteranami i reformowanymi, w uzgodnieniu dotyczącym
Wieczerzy Pańskiej posługuje się niemal tą samą formułą, której Melanchton
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użył w Konkordii Wittenberskiej z 1536 r. i którą w 1540 r. włączył do tzw.
Confessio Augustana variata. Rodzi się więc pytanie: czy już w XVI w. nie
mogliśmy sobie zaoszczędzić rozłamu między dwoma głównymi nurtami Refor
macji?
- Gdyby sprawy potoczyły się po myśli Melanchtona, wówczas nie doszłoby
do rozłamu kościelnego i Reformacja pozostałaby tym, czym chciała być, tj.
wewnątrzkatolickim ruchem reformy i odnową całego, a nie tylko partykular
nego Kościoła. Wszak jedynym celem Konfesji Augsburskiej było wykazanie, że
reformatorzy stoją na gruncie Kościoła katolickiego, który chcieli odnowić, a nie
zastąpić innym Kościołem. Rozdział końcowy pierwszej części, jak również
wprowadzenie i zakończenie części drugiej CA podkreślają wyraźnie, że Kościół
reformacyjny nie jest nowym Kościołem, lecz odnowionym Kościołem katolic
kim, od którego nie różni się w żadnym istotnym punkcie.
- W dokumencie z dialogu katolicko-luterańskiego Ewangelia a Kościół,
znanym także pod nazwą Raportu z Malty (1971), strona luterańska nie
wykluczyła, iż urząd papieski stanowić mógłby widomy znak jedności Kościołów,
przy założeniu, że zostanie on - drogą teologicznej reinterpretacji i praktycznej
zmiany struktury - podporządkowany prymatowi Ewangelii. Czy sformułowanie
to nie przypomina zastrzeżeń, jakie Melanchton wypowiedział podpisując
Artykuły Szmalkaldzkiel
- Podobne refleksje nasuwają się podczas lektury współczesnych doku
mentów katolicko-luterańskich dotyczących kwestii usprawiedliwienia (Kościół
i usprawiedliwienie, 1995; Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawied
liwieniu, 1997). Osiągnięty w nich konsens w sposób zdumiewający przypomina
porozumienie, jakie pod długim i szczerym zmaganiu Melanchton osiągnął
z przedstawicielami strony katolickiej podczas rozmowy religijnej w Regensbur
gu w 1541 r. Niestety, nie znalazło ono akceptacji ani ze strony Lutra, ani Kurii
rzymskiej.
- Korzystając z dorobku teologicznego i liturgicznego Kościoła pra
wosławnego oraz próbując dotrzeć z ideą reformacyjną do jego czołowych
przedstawicieli, Melanchton chciał zaświadczyć, że ta część chrześcijaństwa,
odcięta wówczas od innych wskutek podboju tureckiego, jest integralną częścią
Kościoła Chrystusowego. Dzięki tym działaniom zasługuje on na miano
prekursora dialogu luterańsko-prawosławnego, który rozwija się intensywnie
w ostatnich dziesięcioleciach.
- Nieprzejednane stanowisko Melanchtona wobec reprezentantów „lewego
skrzydła” Reformacji skłania do konstatacji, że również „święci” Reformacji
byli grzesznikami. Także ten człowiek, któremu całe chrześcijaństwo tak wiele
zawdzięcza i którego maksymą było: Urodziliśmy się do rozmawiania ze sobą,
popełnił w tym przypadku ciężki grzech.
- Melanchton jak mało kto odczuwał rozłam Kościoła jako skandal,
w wyniku którego staliśmy się niewiarygodni jako chrześcijanie. Jego dramat
polegał na tym, że przegrał swoją walkę o jedność Kościoła i biernie musiał się

34

KAROL KARSKI

przyglądać, jak rozłam nabrał własnej dynamiki pod wpływem czynników
nieteologicznych - nienawiści i fanatyzmu. Melanchton jako pośrednik znalazł
się między frontami. Wroga postawa przeciwników obciążyła psychicznie
ostatnie lata jego życia. Symboliczną wymowę ma fakt, że swój ostatni wykład,
który wygłosił krótko przed śmiercią w Lipsku, oparł na rozdziale 17 Ewangelii
Jana. Napominał w nim studentów do zgodnego współżycia w ramach jednego
prawdziwego Kościoła chrześcijańskiego.
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ANDRZEJ CZAJA

EKUMENICZNE INSPIRACJE EKLEZJOLOGII
HERIBERTA MÜHLENA

Profesorowi Heribertowi Mühlenowi z okazji 70 urodzin
Na obecnym etapie rozwoju dialogu ekumenicznego wzmaga się zaintereso
wanie problematyką eklezjologiczną1. Wszystkie większe tradycje chrześci
jańskie zabiegają o to, aby w określaniu istoty Kościoła uniknąć niebez
pieczeństwa instytucjonalnego skostnienia i spirytualistycznej jednostronności.
Przyjmuje się powszechnie, że Kościół jest wydarzeniem oraz instytucją. Jest
przy tym czymś więcej aniżeli zgromadzeniem poszczególnych wierzących. Jest
wyrazem woli Bożej i Bożym darem dla świata; jest częścią Bożej Tajemnicy,
a jako taki nie buduje się sam „od dołu”12. Jego fundamentem jest zbawcze dzieło
Boga w Jezusie Chrystusie, a trzy biblijne metafory: Ciało Chrystusa, Lud Boży
i Świątynia Boża stanowią Jego najpełniejsze zobrazowanie. Sam w sobie
Kościół jest fundacją Boga; nie rodzą go potrzeby ludzkiej społeczności. Swój
początek znajduje w wybraniu przez Boga, w historii Jezusa Chrystusa
i w działaniu Ducha. Chrystus Kościół założył, a Duch Święty wprowadza do

1 Rozumienie Kościoła nie jest może zbyt często bezpośrednim przedmiotem obrad i wy
pracowanych dokumentów. Jednak pośrednio problematyka eklezjologiczna ,jest obecna na
każdym kroku” . Por. A. Nossol, Eklezjologia jako problem ekumeniczny. Materiały do wykładu
1991/92 (skrypt dla studentów K U L w posiadaniu autora), 6.
2 Por. przykładowo: A RCIC II, Deklaracja Zbawienie i Kościół, 26, SDE 19(1987) 70; R aport
Wspólnej Komisji Rzymsko - katolicko - ewangelickoluterańskiej „Urząd duchowny w Kościele” ,
12, SDE 17(1987) 44; Dokum ent Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw dialogu między
Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym „Misterium Kościoła i Eucharystii
w świetle Tajemnicy Trójcy Świętej”, II, 1, SDE 1(1983) 53n.

36

ANDRZEJ CZAJA

Jego wnętrza zbawcze dzieło Pana Kościoła3. Ze swej natury Kościół jest
sakramentalny i misyjny4. Stanowi nową wspólnotę Boga z człowiekiem
(wykraczającą poza ludzi żyjących) konstytuowaną przez słowo Boże, sak
ramenty i szeroko rozumiany urząd5.
Do kwestii spornych, ujawniających się w dokumentach poszczególnych
dialogów międzywyznaniowych, należą między innymi: relacja między
Kościołem jako Bożą fundacją a Kościołem jako ludzką instytucją, relacja
między jednością i różnorodnością, wzajemne relacje urząd - Kościół - słowo
- sakrament6, rozumienie sakramentalności Kościoła7 i rodzaj Jego instrumentalnośc8. W poszczególnych chrześcijańskich wspólnotach ciągle brakuje wzaje
mnego uznania pełnej kościelności9. Przedmiotem dyskusji jest konkretny kształt
3 Por. przykładowo: ŚRK, dokument z Limy „Posługiwanie Duchowne” 1-6, w: Chrzest,
Eucharystia, Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze, pod red. W.
Hryniewicza i S. J. Kozy, Lublin 1989,43n; ARCIC I, The Final Report, w: Harding Meyer i Lukas
Vischer (red): G row th in Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations
on a World Level, New York - Genewa 1984, 65; R aport Wspólnej Komisji Kościoła Rzymsko
katolickiego i Światowej Rady Metody stycznej „Ku oświadczeniu na temat Kościoła” , 3n, 7-9, 23,
SDE 22(1988) 64n, 68; Dokument wewnątrzniemieckiego dialogu luterańsko - katolickiego
„W spólnota kościelna w słowie i sakramencie”, I, 2, 4, 5; cyt. za Nossol, Eklezjologia, 20-22.
4 Por. przykładowo: Schlußbericht des Dialogs zwischen Reformiertem Weltbund und dem
Sekretariat für die Einheit der Christen „Die Gegenwart Christi in Kirche und W elt” , 60, DW Ü I,
50ln. Polski przekład w: SDE 21(1988) 86; ARCIC II, Deklaracja Zbawienie i Kościół, 1,26,28, SDE
19(1987) 62, 70n. Misyjność Kościoła eksponują przykładowo: ŚRK, Dokument z Limy
„Posługiwanie duchowne” , 4, w: Chrzest, Eucharystia, 44; Bericht der Gemeinsamen Römisch
- katolischen Evangelisch - lutherischen Kommision „Einheit vor uns” , 3, DW Ü II, 453.
5 Por. przykładowo: A RCIC I, jak w przypisie 3; R aport „Ku oświadczeniu na temat Kościoła” ,
23, SDE 22(1988) 68; D okument „Misterium Kościoła i Eucharystii...”, SDE 1(1983) 51-58; R aport
„Obecność Chrystusa w Kościele i świecie” , 54-56, SDE 21(1988) 85; ŚRK, Dokument „Jedność
Kościoła jako Koinonia: Dar i powołanie”, 2.1, SDE 31(1993) 73. Studyjny dokument „Kościół
lokalny i uniwersalny” , 1 -11, SDE 30(1992), 70-74.
6 Por. Nossol, Eklezjologia, 6n, 28, 35.
7 Kwestia rozumienia sakramentalności Kościoła rozbija się w zasadzie o dwa pytania: jak
odróżnić, co w Kościele i w jego historycznej strukturze jest z prawa ludziego a co jest z prawa
Bożego, oraz na ile Bóg upoważnił urzędy i struktury, aby współuskuteczniały zbawienie człowieka.
Dobrym zoobrazowaniem zachodzącej tu trudności jest zróżnicowane postrzeganie grzeszności
Kościoła. Por. Deklaracja Dublińska Wspólnej Komisji Doktrynalnej Anglikańsko-Prawosławnej,
99, SDE 11-12(1985) 110.
8 Przykładowo: gdy Vaticanum II mówi o uczestnictwie (participatio) urzędowego ministra
w kapłaństwie Chrystusa (por. K K 10, DK 2) mając na uwadze jakieś współdziałanie z Chrystusem,
orzeczenia ŚRK przedstawiają nosiciela kościelnego urzędu jako zaledwie instrument Bożego
działania. Por. D okument z Limy „Eucharystia” , 29, w: Chrzest, Eucharystia, 42.
9 D la Kościoła prawosławnego inni chrześcijanie są wprawdzie braćmi i siostrami, ale nie
Kościołem (por. Deklaracja Dublińska, 9,100, SDE 11-12(1985) 92,110). Kościół rzymskokatolicki,
chociaż dzięki Soborowemu stwierdzeniu, że „Kościół Jezusa Chrystusa urzeczywistnia się
w Kościele katolickim” (KK 8) uznaje wiele znaczących elementów „prawdziwego Kościoła” także
poza swoimi widzialnymi granicami (KK 8; DE 3n), jednak nie mogąc w pełni zaakceptować urzędu
w większości Kościołów, które wyrosły z Reformacji nie przyznaje im również statusu Kościoła
w pełnym słowa znaczeniu (por. Raport „Urząd duchowny w Kościele” , 74-78, SDE 17(1987) 59n.).
Wśród Kościołów reformacyjnych uznanie prawdziwego bycia Kościołem poza widzialnymi
granicami własnej tradycji obecnie nie rodzi już większych trudności. Ostatecznie trzeba jednak
zaznaczyć, że ciągle mamy do czynienia raczej z różnymi stadiami partnerstwa. Por. Nossol,
Eklezjologia, 41.
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jedności Kościoła101. W sposób bardzo zróżnicowany rozumie się hierarchiczną
wspólnotę, a najbardziej różni rozumienie urzędu, przede wszystkim jego apostols
kiej sukcesji: o ile stanowi ona warunek ważności przepowiadania i sprawowania
sakramentów, o ile jest gwarantem apostolskości Kościoła i na czym polega11.
W takiej perspektywie zwraca na siebie uwagę słabo znana w naszej rodzimej
refleksji teologicznej eklezjologia katolickiego dogmatyka z Paderborn Heriberta Mühlena12. Jak prawdopodobnie nikt w teologii zachodniej, zadumał się on
10 Różne dokumenty dotyczące jedności Kościoła prezentują: SDE 24(1988) 43-116. Zob. także
Bericht „Einheit vor uns” , DW Ü II, 451-505; Dokument Międzynarodowej Komisji Mieszanej do
spraw dialogu między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym „W iara, sak
ramenty i jedność Kościoła” , SDE 21(1988) 64-72. Poszczególne modele jedności przedstawia S. C.
Napiórkowski w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, pod red. W. Hryniewicza,
J. S. Gajka, S. J. Kozy, Lublin 1996, 479-503.
11 Kościoły reformacyjne akcentują apostolską tradycję całego Kościoła. W sukcesji biskupiego urzędu
widzą jedynie znak sukcesji Kościoła w apostolskiej wierze. Według Kościoła prawosławnego i rzymsko
katolickiego gwarantem apostolskości Kościoła jest sukcesja urzędu. O ile więc Kościoły i wspólnoty
kościelne wyrosłe z Reformacji nigdy nie zaprzeczały istnieniu kościelnego urzędu w Kościołach
prawosławnych i rzymskokatolickich, o tyle te stoją na stanowisku, że Kościoły, które nie zachowały
sukcesji urzędu (Vaticanum II mówi w tym wypadku o defectus ordinis - „braku” względnie „niedostatku”
sakramentu kapłaństwa) ugodziły w nienaruszalny Boży porządek i pozbawiły siebie ważnego urzędu. Por.
Raport z Malty, 63n, w: S. C. Napiórkowski, Wszyscy pod jednym Chrystusem. Ogólnokościelny dialog
katolicko - laterański, Część I: lata 1965-1981, Lublin 1985,133n; Raport „Urząd duchowny w Kościele”,
74-80, SDE 17(1987) 59-61; A. Nossol, Posługiwanie duchowne (Skrypt dla sudentów KUL w posiadaniu
autora), zwłaszcza 14n. Zob. także Dokument Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw dialogu
teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym „Sakrament kapłaństwa
w sakramentalnej strukturze Kościoła (ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sukcesji apostolskiej dla
uświęcenia i jedności Ludu Bożego)”, SDE 25(1989) 58-66.
12 Heribert Mühlen, urodzony 27 kwietnia 1927 roku w Mönchengladbach, wyświęcony na kapłana
diecezji Paderborn 5 marca 1955 roku, jest doktorem filozofii i profesorem teologii. N a Soborze
Watykańskim II był soborowym ekspertem z ramienia Konferencji Episkopatu RFN i bezpośrednim
doradcą swego arcybiskupa Lorenza Jaegera. W lipcu 1997 roku kończy swoją pracę wykładowcy
w Teologicznym Fakultecie w Paderborn. Przez 33 lata (od 1 kwietnia 1964 roku) pełnił tam funkcję
kierownika Katedry Historii Dogmatu. Od wielu lat kieruje Sekcją Dogmatyczną Fakultetu i jest członkiem
Rady Naukowej Ekumenicznego Instytutu JA . Mohlera w Paderborn. Jego praca doktorska z zakresu
teologii została przyjęta na Teologicznym Fakultecie Uniwersytetu w Monster. Podstawowe jej tezy
przedstawia przedsoborowa publikacja: Der Heilige Geist als Person. In der Trinität, bei der Inkarnation und
im Gnadenbund’ Ich-Du-Wir, Münster 1963. Natomiast pracę habilitacyjną obronioną na Uniwersytecie
Monachijskim stanowi dzieło: Una Mystica Persona. Die Kirche ab das Mysterium der heibgeschichtlichen
Identität des Heiligen Gebtes in Chrbtus und den Chrbten: Eine Person in vielen Personen, Münster 1964
(odtąd skrót: UMP). Dzięki tym obydwu pracom Mühlen zyskał szerokie uznanie w kręgach teologów,
w szczególności pneumatologów. Od początku lat siedemdziesiątych, gdy tylko ruch charyzmatyczny dotarł
do RFN, Mühlen jest też głównym teologiem ruchu. Z ramienia hierarchii kościelnej jest Przewodniczącym
Komisji odpowiedzialnej za rozwój i podstawy doktrynalne ruchu, który w Niemczech przyjął nazwę
„Katolicki Ruch Odnowy Charyzmatycznej”; Mühlen uczynił z niego ruch „Charyzmatycznej Odnowy
Wspólnoty” (charismatische Gemeinde-Eneuerung). Owocem czynnego zaangażowania Mühlena w po
szczególne wspólnoty są liczne publikacje w formie książek i artykułów, w których przedstawia teologię
odnowy charyzmatycznej. Od roku 1977 jest również jednym z trzech głównych redaktorów pisma ruchu:
„Erneuerung in Kirche und Gesellschaft”. Jego najnowsze publikacje (Neu mit Gott. Einübung in chrbtliches
Leben und Zeugnb, Freiburg-Basel-Wien 1991; Kirche wächst von innen. Weg zu einer gaubensgeschichtlich
neuen Gestalt der Kirche. Neubestimmung des Verhältnbses von Kirche und Geselbchaft, Paderborn 1996)
scalają w sobie teologiczną refleksję z doświadczeniem Ducha zdobytym w grupach charyzmatycznej
odnowy wspólnoty i jako takie mogą stanowić swego rodzaju podręczniki dla nowej ewangelizacji. Por.
Theologbche Fakultät Paderborn. Vorlesungs-Verzeichnb. Winter-Semester 1996/97, hrsg. v. Rektorat, 8.
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nad wydarzeniem chrztu Chrystusa w Jordanie, tzn. tajemnicą Chrystusowego
namaszczenia Duchem Świętym. W poszczególnych wiernych dostrzegł jej
przedłużenie i kontynuację, a przez to Kościół ujął jako wspólnotę namasz
czonych Duchem Świętym. Ścisła jedność namaszczonych nie wyklucza i nie
znosi różnorodności w eklezjalnej komunii. Elementem wiążącym i w równej
mierze różnicującym jest Duch Święty, jeden i ten sam, ale różnorako ob
darowujący. Kształtuje On komunię osób analogiczną do komunii trynitarnej.
Można ją wypowiedzieć formułą „Jedna Osoba w wielu osobach” . Wielość
kształtują osoby: Chrystusa-Głowy i chrześcijan-członków. Duch Święty jest
Budowniczym i Gwarantem owej komunii; tak komunii osób, jak i komunii
podzielonych Kościołów13.
Chociaż sam Mühlen nie operuje eklezjologiczną kategorią komunii (koinonia), w najbardziej podstawowych zrębach jego refleksji widać wiele elementów
eklezjologii communio, coraz częściej rozwijanej w międzywyznaniowych dialo
gach14. Niektórym z tych elementów, konsekwentnie pneumatologiczne ugrun
towanym, warto przyjrzeć się bliżej. Ich włączenie w eklezjologiczną refleksję
dojrzewającą w międzywyznaniowych dialogach z pewnością nie uzdrowi
cudownie, ani tym bardziej nie rozwiąże kwestii obciążonych czterystu
pięćdziesięcioma latami nieustępliwych kontrowersji. Same w sobie nie stanowią
gotowych propozycji i nie kształtują w pełni dopracowanych możliwości nowego
ukierunkowania oczekiwanych uzgodnień; zdają się jednak zawierać obiecujące
inspiracje i w takim charakterze zostaną tu przedstawione.

1. Tożsamość Chrystusowego Ducha w podzielonych Kościołach

Zdaniem Mühlena, w jednym Bożym Duchu ujawnia się jedność po
dzielonych Kościołów15. Rozłam, który jest dziełem ludzkiego grzechu, w żaden
13 Całość eklezjologii M ühlena przedstawiam w swojej rozprawie doktorskiej: Jedna Osoba
w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena, Lublin 1994 (mps B KUL). Por.
też A. Czaja, Una Mystica Persona. Zasadnicze elementy pneumatologicznej eklezjologii Heriberta
Mühlena, CT 63(1993) fasc. 4, 79; L. Iwańczuk, Misterium Kościoła jako kontynuacja namaszczenia
Jezusa Duchem Świętym w świetle rozprawy Heriberta Mühlena „Una Mystica P e r s o n a Łódź 1985
(mps B KUL).
14 Por. m.in: D okument VII Zgromadzenia Ogólnego ŚRK „Jedność Kościoła jako Koinonia:
D ar i powołanie” (Canberra 1991) nr 2. 1, SDE 31(1993) 73; VI Oficjalny R aport Wspólnej Grupy
Roboczej Kościoła Rzymsko-Katolickiego i ŚRK (1990). W nim Aneks A: Studyjny dokument
„Kościół lokalny i uniwersalny” (Wprowadzenie „Kościół jako wspólnota lokalna i uniwersalna”
i część I „Eklezjologia wspólnoty” ) nr 1-11, SDE 30(1992) 70-74, Dokument VII Konferencji
Światowej „W iU” „K u wspólnocie (communio) we wierze, życiu i świadectwie” (Santiago de
Compostella 1993), D C 90(1993) nr 2079, 822-828; Dokument dialogu anglikańsko-katolickiego
„Kościół jako komunia” , SJ 77(191) 93-102.
15 Por. „Die Kommunioneinheit aller jetzt noch getrennten christlichen Kirchen kann nur ein
Fernziel der ökumenischen Arbeit sein während die Identität des Geistes Christi in all diesen Kirchen
eine jetzt schon vorgegebene wahre und ganz wirkliche Verbindung unter ihnen ist.” Mühlen, Der
eine Geist Christi und die vielen Kirchen nach den Aussagen des Vaticanum II, ThGl 55(1965) 339.
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sposób nie jest w stanie złamać niewidzialnej jedności kształtowanej przez Ducha
Chrystusa16. Stanowi ona kontynuację jedności, którą Kościół posiadał a priori
w jednym Duchu historycznego Jezusa od momentu Jego Namaszczenia17i jako
taka, trwa nieprzerwanie od dnia Pięćdziesiątnicy, obejmując nawet powaśnionych chrześcijan i podzielone Kościoły, dzięki „uczasowieniiT’Chrystusowego D ucha18, dzięki Jego tożsamości w Chrystusie, w chrześcijanach
i eklezjalnych wspólnotach19. Tym samym uświadamia Mühlen, że w ekumenicz
nym dialogu nie trzeba jedności Kościoła tworzyć, nie trzeba budować
zjednoczenia. Jedność Chrystusowego Kościoła już jest, już istnieje w Duchu
Świętym. Trzeba ją jednak urzeczywistniać20.
W takiej perspektywie elementy prawdziwego Kościoła (vestigia Ecclesiae)
okazują się konkretnymi przejawami obecności i działania Ducha Świętego
w Kościele21. Jako takie są obecne zarówno w poszczególnych Kościołach lokalnych
jak i Kościołach podzielonych w zależności od stopnia urzeczywistnienia Jego
obecności i działania. Nie trzeba więc pytać, ile elementów prawdziwego Kościoła
Chrystusa jest w Kościołach podzielonych, ponieważ w każdym z nich jest „coś”z
owej pełni Ducha. Natomiast Duch Chrystusa tak samo „cały”znajduje się
w oddzielonych od siebie Kościołach, jak jest „cały”obecny w poszczególnych
osobach. Oznacza to, że każdy z owych Kościołów jest konkretnym przed
stawieniem jednego i całego Kościoła Chrystusa, a sam jest „całością”22.
16 Por. „D as Schisma, die Spaltung, wird nicht dadurch verhindert, daß alle sich primär zum
Ganzen verhalten, sondern aufgrund einer vorgängigen Einheit, die der Geist Gottes selbst ist” H.
Mühlen, Modelle der Einigung. A uf dem Weg zu einem universalen Konzil aller Christen, Cath 27
(1973) 123. Por. Mühlen, Der eine Geist Christi, 347n, 358.
17 Por. „Die Einheit der einen Kirche Christi ist primär die heilsgeschichtliche Entfaltung jener Einheit,
welche die Kirche in dem einen Pneuma des geschichtlichen Jesus apriori schon hatte und nicht nur die
nachträgliche Vereinigung der jetzt unterschiedenen Kirchen”. Mühlen, Der eine Geist Christi, 346.
18 Według M ühlena, od momentu namaszczenia Jezusa Duch Święty ma swoją historię. Wylany
przez Chrystusa na krzyżu wkroczył w doczesność jednostek i całego Kościoła, a przez to trwa
w czasie „wiecznie” , tzn. aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Bez przyjęcia owego rzeczywistego
wkroczenia D ucha w historię i uświadomienia sobie Jego stałej w niej obecności nie sposób wyjaśnić
różnorakie przejawy Jego zbawczej aktywności. Por. UMP, 253n.
19 Por. „D er zweite Gesichtspunkt ist der, daß die Bedingung der Möglichkeit solchen
heilsgeschichlilchen Wachstums des Leibes Christi die ’Zeitwerdung’ des übergeschichtlichen
Heiligen Geistes ist, und zwar schon in dem geschichtlichen Jesus selbst, bei seiner ’Salbung’ mit
Heiligen Geiste (Dz 10, 38)” . Der eine Geist Christi, 347.
20 Według M ühlena chodzi o to, aby czym prędzej uznać tożsamość jednego Ducha Chrystusa
w wielu podzielonych Kościołach i aby ją coraz pełniej urzeczywistniać. Por. tamże, 339, 360-365.
Pisze m. in.: „Die Einheit der einen Kirche Christi wird in dem Maße erreicht, als die Konkretheit der
geschichtlichen Existenz des übergeschichtlichen Geistes Christi anerkannt, geglaubt und verwirk
licht wird” . Tamże, 360.
21 Mühlen wyjaśnia, że przez soborowe ,,plenitudo gratiae et veritatis” (DE 3,4) trzeba rozumieć
nie mnóstwo łask i prawd (czyli kwantytatywnie rozumiane vestigia Ecclesiae), lecz ich podstawę tzn.
Pełnię Chrystusa. Por. tamże, 346.
22 Por. „D er zeitlich - geschichtliche Existenzmodus des einen Geistes Christi ist nicht nur ein
novus modus existendi in einer Vielheit menschlicher Personen sondern auch ein solcher in der
Vielheit von Teilkirchen, in denen sich die Konkretheit dieser zeitlichen Existenz des Geistes Christi
erst ganz zeigt. Von daher sind die T e il’-kirchen immer zugleich die konkrete Darstellung der einen
und ganzen Kirche und selbst ’Ganzheiten’” . Tamże, 353. Zob. także 363.
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Taki obraz jedności Kościoła ujawnia wstrząsającą tajemnicę rozłamu23.
Dzięki ,,węjściu’’Ducha w historię (uczasowieniu) wszystkie chrześcijańskie
Kościoły stoją w jakiejś historycznej ciągłości z historycznym i uwielbionym
Chrystusem. Jednak na skutek ludzkiego grzechu całość jednego Kościoła
urzeczywistnia się w nich tylko w jakiś „zraniony’’sposób. Ludzki grzech jakby
rozrywa tożsamość Ducha w Kościołach i chrześcijanach24. Może więc warto
zauważyć horyzont, jaki pokazuje się przy tego typu przedstawieniu jedynego
prawdziwego Kościoła Chrystusa. Pewne sugestie Mühlena jakby zapraszają do
bardziej ufnego postrzegania pełnej kościelności także w „innych
Kościołach”poza widzialnymi granicami własnej tradyqi.
2. Desakralizacja kościelnego urzędu

Odwołując się do swych podstawowych ustaleń: tożsamości Ducha Chrystusa
we wszystkich chrześcijanach oraz trwania Ducha w czasie aż do powtórnego
przyjścia Chrystusa, dogmatyk z Paderborn formułuje interesujące przesłanki
dla pełniejszego rozumienia kościelnego urzędu i jego sukcesji.
Tożsamość Ducha Świętego w nas wszystkich nie pozwala absolutyzować
kogokolwiek z nas25. Mówiąc innymi słowy, ponieważ Duch Święty jest zawsze
23 Por. „Die geschichtliche Aufspaltung der Christenheit ist von daher ein erschütterndes
Geheimnis, denn wie kann das eine und selbe Pneuma Jesu wirksam bleiben in Kirchen, die keine
Kommuniongemeinschaft mehr miteinander haben und sich gegenseitig aus dieser ausschließen? Das
Geheimnis der Spaltung ist das Geheimnis der Sünde und der Identität des Geistes Christi in den
Sündern zugleich!” Tamże, 347n.
24 Według M ühlena rozłam w Kościele stanowi „zamach” na Ducha Świętego. Nieco dalej pisze:
„Wenn die Kirche die heilsökonomische Erscheinung des einen Geistes Christi ist, [...] dann ist die
Spaltung der Christenheit in sich gegenseitig ausschließende Konfessionskirchen eine ganz wirkliche
’Betrübung* des Geistes Christi, die vielleicht noch abgründiger ist als die Kreuzigung des Logos: Der
inkarnierte Logos ließ die Kreuzigung an sich geschehen ’für uns’, [...] der Versuch aber, das eine
Pneuma zu ’zerteilen’ [...] geschieht gegen den ausdrücklichen Willen Christi und damit auch ’gegen
uns’
Tamże, 358n.
25 Drugi człon tego stwierdzenia brzmi następująco: Obecność Ducha Świętego w całym świecie
nie pozwala absolutyzować czegokolwiek ze świata. W całości stwierdzenia te stanowią podstawową
tezę Mühlenowej doktryny o potrzebie desakralizacji (Entsakraliesierung) świata i społecznych
struktur. D oktryna ta jest wezwaniem do przezwyciężenia dokonujących się w człowieku i świecie
błędnych procesów sakralizacji. W myśl podstawowej eklezjologicznej tezy Mühlena, jako
chrześcijanie mamy udział w Jezusowym doświadczeniu Ducha. Jest to doświadczenie sakralności,
doświadczenie transcendencji Boga za sprawą Ducha Chrystusa względnie w Duchu Chrystusa.
Możemy je przeżywać na sposób świecki (welthaft), a więc bez odniesienia do Boga, w zamkniętej
przestrzeni wewnątrzświatowej, absolutyzując to wszytsko, co nas pociąga tu i teraz (absolutyzuje się
przede wszystkim siebie), bądź na sposób mistyczny (gnadenhaft), czyli na miarę Ducha, zgodnie
z Jego bytową konstytucją otwarcia na innych (tak wewnątrz Trójcy Świętej, jak i w historii
zbawienia). W takim przeżywaniu sakralności zwracamy się ku Bogu przez służbę drugiej osobie.
Jednak ten rodzaj przeżywania transcendencji Boga (tzw. proces sakralizacji) może się rozwijać
błędnie; zamiast prowadzić do Boga przez bliźniego, może prowadzić do absolutyzowania środków,
przedmiotów sakralnych, sił politycznych lub władzy w Kościele. Wówczas doświadczenie Ducha
coraz bardziej się w człowieku zaciera. Mówiąc innymi słowy, proces sakralizacji (wydzielanie
i konsekracja środków, przedmiotów i osób), jeśli ma doprowadzić do przeżycia doświadczenia
transcendencji Boga, nie może dopuścić do przeceniania, do absolutyzowania tego, co zostało
usakralizowane. Por. H. Mühlen, Entsakralisierung. Ein epochales Schlagwort in seiner Bedeutung fü r
die Zukunft der christlichen Kirchen, Paderborn 1970, 106-176.
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naszym Duchem, czyli nie tylko Twoim, ani nie tylko moim Duchem, nie może być
mowy o jakimkolwiek panowaniu czy przywództwie jednego tylko człowieka
w ludzkiej społeczności. Po prostu żaden pojedynczy człowiek nigdy nie może
reprezentować pełni Ducha Świętego; oznacza to konieczność zburzenia, desakralizacji różnorakich form panowania jednego człowieka na wszystkich poziomach26.
Powyższy postulat trzeba odnieść także do struktur społeczności eklezjalnej27.
Zdaniem Mühlena, w tzw. konstantyńskiej epoce Kościoła procesy sakralizacyjne
przebiegały bardzo niepomyślnie28. Poszukiwanie teokratyczego obrazu Boga (tzw.
monoteizm pretrynitarny) doprowadziło do monarchicznego rozumienia papiestwa
i absolutyzacji wszelkiego urzędu w Kościele29. Tymczasem odkąd Chrystus wskazał
na siebie jako na miejsce obecności Boga i jako właściwą świątynię Ojca, miejscem
kultu, czyli miejscem doświadczenia transcendenqi, jest chrześcijańska wspólnota
i każdy z nas z osobna30. Ten stan nie pozwala nam absolutyzować ani siebie, ani
drugiego człowieka. Każdy stanowi jedynie konkretyzację obecnego w nas sakral
nego doświadczenia czyli związania z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym, który nie
będąc wcielony umożliwia owo rzeczywiste doświadczenie Boga. Można powie
dzieć, że właśnie Duch Święty stanowi łaskawą i ożywiającą fascynację, w której
chrześcijanie stają naprzeciw siebie; w Nim każdy jest świątynią, w której rozbłyska
Boża chwała31. Stąd - postuluje Mühlen - desakralizacja kościelnego urzędu
powinna prowadzić do uduchowienia pneumatycznej fascynacji (Pneumatisierungp2. Innymi słowy w postrzeganiu urzędu w Kościele trzeba być świadomym
tego, że w eklezjalnej społeczności wszyscy mają Ducha i są przezeń obdarowani dla
pośredniczenia zbawienia innym i że jedność tej społeczności jest zbudowana na
wielości osób oraz różnorodności darów i funkcji33.

26 Zdaniem M ühlena desakralizację świata oznacza już samo odsłonięcie obecności Ducha we
wszystkich ludziach i w całym świede. Tj. jakby ta najpierwsza reakcja na wadliwie rozwiniętą
sakralizację - troska o to, aby uświadomienie sakralnego charakteru stworzenia nie doprowadziło do
jego absolutyzacji. Por. tamże, 220n. Zob. także KK 16.
27 Mówiąc najogólniej, Mühlen postuluje desakralizację słowa, urzędu i sakramentu dla d o tard a
w nich do doświadczenia Ducha, które one zapośredniczają.
28 W jego przekonaniu epoka ta trwała do Jana XXIII. Por. Mühlen, Entsakralisierung, 199-212.
Wielkim odkryciem Vaticanum II, zapoczątkowującym nową epokę, jest dostrzeżenie kolegialnej
struktury kierownictwa K ośdoła. Por. tamże, 255.
29 Mühlen szeroko omawia przejawy tego wyniesienia, m. in. przyznawanie księdzu autorytetu
samego Boga, tylko jemu należne działanie „in persona Christi”, wyakcentowanie kultowego
wymiaru Eucharystii czy podkreślenie predestynacji księdza do większych cnót. Por. M ühlen,
Entsakralisierung, 354-395.
30 W Starym Przymierzu miejscem doświadczenia obecnośd Boga była świątynia jerozolimska.
Por. tamże, 299-310.
31 Por. „D as Pneuma ist jene gnadehafte und lebendigmachende Faszination selbst, in welcher
die Christen sich gegenüberstehen” . Tamże, 318.
32 Desakralizacja występując przedw absolutyzowaniu konsekrowanych przedmiotów i rzeczy
względnie środków, prowadzi do ponownego odkrycia Ducha zaciemnionego przez fałszywą
sakralizację. Właśnie to ponowne zafascynowanie się Duchem nazywa Mühlen pneumatyzacją lub
resakralizacją (Resakraliesierung). Na tej podstawie w procesie desakralizacji dostrzega pewną
dialektykę oddzielenia (Entzug) i przyciągania (Anziehung). Por. tamże, 95-105.
33 Por. Y. Congar (Rec.), H. Mühlen. Entsakraliesierung, RSPhTh 57(1973) 493.
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Ostatecznie więc resakralizację kapłańskiego urzędu we współczesnym
Kościele winno znamionować: wyjście z sytuacji strachu i oddalenia, per
sonalizacja (całkowite odbóstwienie urzędu w celu zwrócenia się do Jezusa)
i uduchowienie (pneumatyzacja). Kapłaństwo trzeba rzeczywiście uczynić służbą
na rzecz pojednania (2 K or 5,18); tego pojednania, dla zapośredniczania którego
inni otrzymują charyzmatyczne dary. Kościelny urząd, jakikolwiek, nie może
oddzielać od eklezjalnej wspólnoty i nie może ponad nią wynosić, ponieważ
obdarowany nim człowiek ją również reprezentuje34.
Przechodząc do poszczególnych szczebli hierarchicznej wspólnoty Mühlen
stwierdza, że musi dokonać się pełne odbóstwienie papieskiego prymatu. Urząd
następcy Piotra powinien się przekształcić w rzeczywistą formę kolegialności,
ponieważ Kościół nie może być zakładem jednego człowieka (Ein-Mann-Betrieb)35.
Biskup nie może pozostawać monarchicznym wodzem w Kościele (monarchische
„Kirchenfürst,,). Jest On znakiem i reprezentantem eklezjalnego „My”; ten fakt
określa styl jego pasterskiego urzędu. Jako pełnoprawny przedstawiciel Ducha
Chrystusa, powinien On pośredniczyć wszystkim z wszystkim36. Kapłan nie może
być klerykalnym arystokratą liturgii traktującym ją jako własną, nie może uważać
kazania za swoje kazanie, a dyscypliny kościelnej za swoją własną dyscyplinę.
Winien być charyzmatycznym pośrednikiem między wszystkimi członkami
wspólnoty37. Ostatecznie każda z powyższych funkcji winna być urzeczywistniana
jako charyzmat dla rozwoju i wzrostu innych charyzmatów38.
3. Propozycja reinterpretacji apostolskiej sukcesji

Interesujące sugestie zawiera również Mühlenowa interpretacja sukcesji
apostolskiej. Autor uważa, że dzięki „uczasowieniu”Ducha Świętego wszystkie
chrześcijańskie wspólnoty stoją w jakiejś historycznej ciągłości z historycznym
Jezusem. Stąd można wnosić, że we wszystkich podzielonych Kościołach istnieje
jakaś forma apostolskiej sukcesji39. W Kościołach reformacyjnych najczęściej nie
34 Por. Mühlen, Entsakralisierung, 320-335, 407n; Banawiratma, dz. cyt., 142.
35 Mühlen pisze: „Im Sinne von Art. 25 der Konstitution über die Kirche des Vaticanum II ist der
Papst das Sprachrohr dessen, was in der ganzen Kirche geglaubt und gelebt wird, aber es wird noch
ein weiter Weg bis zu einer wirklichen Kollegialität des Papstes sein!” , Entsakralisierung, 257.
Niestety tej swojej myśli Mühlen bliżej nie precyzuje.
36 Por. Mühlen, Entsakralisierung, 255n. Pisze też: „Die Entsakraliesierung und Entmys
tifizierung des bischöflichen Amtes ist zugleich eine Pneumatiesierung. Allerdings müßte diese noch
deutlicher ihren Ausdruck darin finden, daß die verschiedenen Gremien (Priesterrat usw.) nicht nur
beratende, sondern mit-beschließende Funktion haben [...]” Tamże, 256.
37 Por. tamże, 256, 444.
38 Por. H. Mühlen, Kommentar zur „Vorläufigen Ordnung' fü r die charismatische Gemein
de-Erneuerung in der katholischen Kirche im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, EKG 6(1979)
39; tenże, Leitlinien der Gemeinde Erneuerung, EKG 1(1977) 6.
39 Por. „Fast alle Konfessionnen haben irgendeine Form des Amtes, an der sie hängen und die sie
irgendwie im Neuen Testament begründet sehen” . Mühlen, Der eine Geist Christi, 349. Mühlen odwołuje
się tutaj do Raportu Trzeciej Światowej Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła (Lund 1952)
„Erklärung des ökumenischen Ausschusses der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands zur Frage der Apostolischen Sukzession”, Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung 12 (1958) 72.
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posiada ona historycznej ciągłości urzędu, jednak, według teologa z Paderborn,
nie jest to powód do zanegowania ważności ich różnorakich urzędów. Trzeba
bowiem pamiętać, że przekazywanie władzy następcom Apostołów nie jest tylko
prostym mechanizmem historycznego następstwa (przekazywania władzy z ręki
do ręki). Ono jest możliwe i dokonuje się dzięki samoudzielaniu się Ducha,
wnikaniu Ducha w proces przekazywania urzędu40. Wobec powyższego każda
negacja ważności urzędu w Kościołach Reformacji godzi w suwerenność
Chrystusowego Ducha. Ponadto, skoro ostatecznym Gwarantem sukcesji
urzędu jest Duch Święty, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dopuszczać
nadzwyczajne drogi jej rozwoju41.
Na kanwie takich założeń, już bardziej w charakterze kwestii nadającej się do
pogłębionego studium, Mühlen próbuje wskazać pewne możliwości rozwoju
apostolskiej sukcesji, mimo braku wyraźnego następstwa historycznego. Stwierdza,
że nikt nie odmawia Kościołom reformacyjnym sukcesji słowa, mimo iż niektóre
z nich wyraźnie odcinały się od sukcesji apostolskiej42. W tym wypadku zakłada się
swego rodzaju sukcesję na wzór przyjęcia in voto sakramentu chrztu i pokuty.
Upoważnia do tego fakt, że w sukcesji słowa zawiera się całość Chrystusowego
zbawienia, które odżywa w każdorazowym zwiastowaniu. Czy z sukcesją urzędu nie
może być analogicznie? - pyta Mühlen. Czy ze względu na trudne położenie
Kościołów wywodzących się z Reformacji (wywołane i zawinione przez ówczesnych
nosicieli urzędu) sukcesja urzędu nie może się dokonywać w nich implicite a nawet
częściowo in voto właśnie „za sprawą Ducha Świętego”(Mt 1, 18)?43.
Wydaje się, że w takim ujęciu sukcesji apostolskiej inspirującym może być
przede wszystkim sposób ukazania Ducha Chrystusa jako ostatecznego Gwa
ranta apostolskości Kościoła44. On przede wszystkim zabezpiecza sukcesję
apostolską całego Kościoła (por. KK 12, 1). Według Mühlena apostolskim
znakiem tego działania Ducha jest sakrament bierzmowania względnie konfir
macja w Kościołach reformacyjnych45. Gdy się uwzględni fakt, że Duch wkracza
również w historyczny przekaz urzędu, nie można wykluczyć możliwości
apostolskiej sukcesji urzędu, mimo braku historycznego następstwa.
40 Por. „Dieser Vorgang der Amtsübertragung an die Nachfolger der Apostel ist jedoch kein
bloßer Nachfolge-Mechanismus, sondern bleibt ermöglicht und erwirkt durch die ’Selbstüberlieferung* des Geistes Christi in dem Vorgang der Amtsnachfolge” . UMP, 564. Por. KK 21, 2.
41 Por. Mühlen, tamże.
42 Por. „Auch die evangelischen Kirchen führen ihre Existenz ja zurück auf die Kette der Zeugen
des lebendigen Wortes wenn sie auch die successio apostolica et papalis nicht als konstitutiv für
Kirche ansehen” . Tamże, 347.
43 Por. „W arum sollte hier nicht infolge einer echten Notlage implicite oder sogar zum Teil in
voto das in geistgewirkten Vollzug mitvollzogen sein, was die katholische Kirche als successio
apostolica vollzieht?” . Tamże, 349.
44 W raporcie z M alty czytamy: „Przemyślenie nauki o apostolskiej sukcesji, zastanowienie się
nad charyzmatycznym źródłem posłannictwa oraz nad prezbiterską sukcesją pozwoli - jak się wydaje
- na wprowadzenie do tradycyjnego punktu widzenia pewnych korektur” (63). Napiórkowski,
Wszyscy pod jednym Chrystusem, 133.
45 Por. H. Mühlen, Die Firmung als sakramentales Zeichen der heilsgeschichtlichen Selbs
tüberlieferung des Geistes Christi, ThGl 57(1967) 284n.
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W tym momencie warto też wskazać na Mühlenowy, wyraźnie pneumahagijny
model pośrednictwa Maryi4647. Według Autora jest on wzorczy dla eklezjalnego
członkostwa nas wszystkich. Sam w sobie stanowi interesująco skonstruowaną formę
współdziałania w Duchu ze zbawczym dziełem Chrystusa i jako taki może się okazać
pomocną inspiragą dla sprecyzowania trudnej kwestii instrumentalności Kościoła.
4. Koncyliarny model jedności Kościoła

Na szczególniejszą uwagę zasługuje również Mühlenowy model jedności
Kościoła. Autor określa go modelem eklezjalnej koncyliarności (Modell der
ekklesialen Konziliarität)41. Wyraża on ten rodzaj wspólnoty, który św. Paweł
uformował w 1 K or 12 i jako taki daje się streścić w zdaniu: „jeden i ten sam Duch
Święty udziela swoich darów także Kościołom rozdzielonym z własnej winy”48.
Podstawą tak rozumianej wspólnoty jest uprzednia jedność Chrystusowego
Kościoła apriorycznie urzeczywistniana przez Ducha w historycznym Jezusie
i stale przezeń podtrzymywana w czasie49. Zakłada ona i kształtuje zróżnicowanie
Chrystusowego Kościoła, ale w żadnym razie nie godzi się na legalny rozłam.
Poszczególne Kościoły nie potrzebują więc umacniać czy budować jedności;
powinny jednak zabiegać o przełamywanie rozłamu. Ostatecznie, także owa
koncyliama jedność rozdzielonych Kościołów może być tylko darem Bożego
Ducha, ale do przyjęcia daru trzeba się przygotować. W tym celu rozdzielone
Kościoły powinny podjąć konkretne „kroki”przez słuchanie Ducha. Chodzi
o urzeczywistnianie tej jedności, która zawsze już była i jest w jednym Duchu.
Prowadzi do tego przeżycie wspólnego doświadczenia Ducha jako doświadczenia
„My”rozdzielonych Kościołów50. W tym kontekście uniwersalny Sobór wszyst
kich chrześcijan, choćby tylko jako metodologicznie założony cel (ponieważ
w rzeczywistości może nigdy nie być zrealizowany), jawi się jako konieczny,
ponieważ w dążeniu do niego może się dynamicznie rozwijać koncyliarny proces51.
46 Przedstawiają go m.in: G. Kustusz, Zagadnienia mariologiczne w świetle współczesnego
pneumatologa H. Mühlena, w: O Maryi dzisiaj za św. Maksymilianem, pod red. S.C. Napiórkowskiego,
P. Pawlika, Niepokalanów 1993, 70-111; S.C. Napiórkowski, T. Wilski, Macierzyńskie pośrednictwo
w Duchu Świętym, w: Jan Paweł II, M atka Odkupiciela. Tekst i komentarze, pod red. S.C.
Napiórkowskiego, Lublin 1993, 215-245.
47 H. Mühlen, Modelle der Einigung. A u f dem Weg zu einem unversalen Konzil aller Christen, Cath
27(1973) 121. Mühlen ten rodzaj koncyliarności odróżnia od koncyliarności soborowej (konziliare
Konziliarität). Ta druga stanowi cel dla eklezjalnej koncyliarności, ponieważ oprócz doświadczenia Ducha,
doświadczenia „My” zgromadzenia wiernych zawiera relację My-Wy autorytetu wspólnoty do wspólnoty
wiernych. Por. tamże, 124. Mühlen mówi też o koncyliarności Kościoła. Por. tenże, Morgen wird Einheit
sein. Das kommende Konzil aller Christen: Ziel der getrennten Kirchen, Paderborn 1974, 34 - 44.
48 „D er eine und selbe Heilige Geist wirkt auch noch in den schuldhaft getrennten Kirchen seine
Gnadengaben” . Modelle der Einigung, 114. Por. Morgen wird Einheit, 41 - 44.
49 Por. M ühlen, Modelle der Einigung, 111, 128.
50 Por. M ühlen, Morgen wird Einheit, 50-56.
51 Ideę uniwersalnego soboru prezentuje już R aport VII Zgromadzenia Ogólnego ŚRK (Uppsala
1968) „Duch Święty i katolickość Kościoła” , 19, SDE 24 (1988) 97. Mühlen wprost sięga do tego
tekstu. Por. tamże, 36.
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W tym procesie koncyliarność eklezjalna rozwija się w kierunku koncyliarności
soborowej. Rozdzielone Kościoły mogą osiągnąć taki wymiar wspólnego
doświadczenia Ducha, a przez to wspólnej eklezjalnej struktury, że będą mogły
stanąć naprzeciw świata jako jeden jedyny Kościół Jezusa Chrystusa52.
Dla realizacji tak sformułowanego programu urzeczywistniania eklezjalnej
koncyliarności Mühlen proponuje podjęcie trójstopniowego działania: „od
nalezienie siebie w dialogu, otwartość na drugich w konwergencji, czyli
wspólnym dążeniu do tego samego centrum tajemnicy Kościoła, i krytyczną
recepcję wyrażającą się niekiedy we wspólnie sformułowanym uzgodnieniu”53.
Wszystkie powyżej zaprezentowane inspiracje dla eklezjologii dojrzewającej
w międzywyznaniowych dialogach wiążą się przede wszystkim z pneumatologicznymi elementami eklezjologii Mühlena. W tym kontekście bardziej przekony
wująco brzmi jego zasadniczy postulat: „Dla przyszłej ekumenicznej działalności
opracowanie zaniedbanej pneumatologii stanowi najpilniejsze zadanie”54.

52 P o r .,A b e r auch wenn ein solches Konzil nicht stattfinden sollte, so wäre doch ein konziliarer
Prozeß notwendig, in welchem die getrennten Kirchen ein solches M aß von gemeinsamer geistlicher
Erfahrung, gemeinsamen ekklesialen Strukturen erreichen, daß sie der Welt als die eine und einzige
Kirche Jesu Christi gegenübertreten können” . Mühlen, Modelle der Einigung, 116n.
53 Hryniewicz, Recepcja, 32. Por. Mühlen, Morgen wird Einheit, 21-33, 165-182; H. M(hlen,
Konvergenz als Strukturprinzip eines kommenden universalen Konzils aller Christen, (R 21 (1972)
289-315.
54 „F ür die zukünftige ökumenische Arbeit scheint die Aufarbeitung der weithin vernach
lässigten Pneumatologie die vordringlichste Aufgabe zu sein” . Mühlen, Der eine Geist Christi, 361. Te
słowa z 1965 roku wydają się być ciągle aktualne.
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ŻYCIE RELIGIJNE W ROSJI I NA UKRAINIE

W Rosyjskim Kościele Prawosławnym dość ostro zarysowują się dwie
tendencje, jedna reformatorów, którzy domagają się zmian w życiu Kościoła,
i druga, która chce utrzymać Kościół w stanie izolowanej niezmienności. Ta
rozbieżność dążeń, tkwiąca w wewnętrznym życiu prawosławia rosyjskiego,
stanie się wyraźna, gdy w naszym sprawozdawczym opracowaniu będziemy
przytaczali różne fakty i zdarzenia, których wymowa będzie zdecydowanie
niespójna. Choć zarazem kanwa tych zdarzeń, przypadających na lata
1996-1997, ukaże nam, jak głęboka jest warstwa przewartościowań religijnych
w świadomości współczesnych Rosjan.
Wydarzenia z dziedziny formacji religijnej i kulturowej

Na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Moskiewskiego w maju 1996 r.
odbyło się spotkanie pod hasłem „Czas Kościoła” . Wzięli w nim udział znani
duchowni moskiewscy, tacy jak Jan Swiridow, Jerzy Czistiakow czy Ignacy
Krekczin. Uczestnicy spotkania uchwalili dokument podsumowujący treść
prowadzonych obrad. Poruszonych w nim zostało wiele kwestii, m.in. padło
stwierdzenie, że w Kościele prawosławnym Pismo św. i Tradycja stanowią
nierozdzielną jedność. Niemniej najciekawsze wydają się uwagi odnoszące się do
ekumenizmu i obszarów życia kościelnego wymagających reformy.
W sprawach ekumenizmu wyrażono pogląd, że Prawosławni muszą prze
kroczyć swą nietolerancję wyznaniową, która ich izoluje od innych wielkich tradycji
chrześcijańskich. W obecnej sytuacji najbardziej pożądane jest wzajemne zro
zumienie, współpraca i jedność między chrześcijanami. Winniśmy być otwarci na
bogactwa duchowe innych Kościołów chrześcijańskich.
Gdy zaś chodzi o płaszczyzny reform, to w dokumencie wskazywano, że
pożądane byłyby zmiany w praktyce sprawowania liturgii i życia parafialnego,
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w nastawieniu wobec chrześcijan innych konfesji, w ocenie stosunku do państwa,
polityki i tradycji narodowej, w pełnieniu kierownictwa duchowego, w sposobie
patrzenia na przeszłość Kościoła ortodoksyjnego i na doświadczenia diaspory
rosyjskiej. Uczestnicy spotkania uznali, że większość parafii w swej pracy kładzie
akcent na wypełnianie rytuału, natomiast wierni pozbawieni są kontaktu
pomiędzy sobą i kontaktu z księdzem. W rezultacie człowiek w swych
wartościach osobowych gubi się. Z drugiej strony pojawia się szczególny rodzaj
kolektywizmu, skoro ślepe posłuszeństwo dla autorytarnego lidera urasta do stanu
obowiązującej normy, co jest możliwe wtedy, gdy role ojca duchowego i księdza
parafialnego nie są ściśle dookreślone. A w dokumencie zapisano też takie słowa:
Kościółjest zgromadzeniem wolnych osób, w którym glos każdego może i powinien
być słyszany. Parafia winna gromadzić wiernych niezależnie od ich poglądu na
świat i ich punktu patrzenia, tak aby każdy chrześcijanin mógł tu znaleźć miejsce.
Kościół ma być miejscem spotkania wspólnoty eucharystycznej, to znaczy
właściwym centrum życia duchowego chrześcijan.
Uczestnicy obrad byli zdania, że obecnie brak jest refleksji teologicznej wobec
problemów, które stają przed świadomością wiernego zaangażowanego w spra
wy Kościoła. Konkretnie uznali oni za niezbędne to, aby:
1j zwołać sobór lokalny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, który wyłoniłby
komisję, jaka w warunkach jawności i otwartości przestudiowałaby akta soboru
lokalnego z lat 1917-1918 i wykonanie jego programu;
2/ dostosować statuty Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do rezolucji
podjętych przez sobór lokalny z lat 1917-1918, szczególnie w tym, co się tyczy
parafii;
3/ wdrożyć postanowienie soboru lokalnego z 1918 r., dotyczące powołania
trybunału kościelnego.
Spotkanie pod hasłem „Czas Kościoła” stało się zatem okazją do wysunięcia
szeregu propozycji, prowadzących do przewartościowania kultywowanych
dotąd postaw, lecz jednocześnie jego uczestnicy odwoływali się do uchwał soboru
lokalnego tego właśnie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, których
wdrożenie zostało zaniechane. Chodzi tu o szczególnie o uchwały soboru
lokalnego, jaki się odbył po abdykacji ostatniego cara Mikołaja II, który był
jednocześnie głową Kościoła prawosławnego w Rosji, a przed okresem, kiedy
rewolucja bolszewicka ujawniła swe ateistyczne ostrze antykościelne. Postano
wienia tego właśnie soboru z lat 1917-1918 już później w prześladowanym
i unicestwianym przez bolszewików Kościele nie mogły być wprowadzone
w życie.
W dwa tygodnie później od wspominanego tu spotkania w Departamencie
Wydawnictw Patriarchatu Moskiewskiego pod przewodnictwem bpa Tichona
odbył się okrągły stół na temat „Jedność Kościoła” . Charakter tych zebrań był
już znany, bowiem dwa lata wcześniej podobne stało się okazją do bardzo
ostrego ataku na księży reformatorów. Tym razem natomiast atak był skierowa
ny przeciwko „teologicznym szkołom reformatorskim”, które rozpowszechniają
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wśród studentów, a więc przyszłych księży różnego typu eksperymenty liturgiczne
i duszpasterskie, sprzeczne z teologią i tradycją ortodoksyjną. Uczestnicy tego
„okrągłego stołu” , według poufnych informacji, wystąpili do zwierzchników
Kościoła rosyjskiego z prośba, by ten odciął się od ekumenizmu i potępił
reformistyczne teorie eklezjalne.
Z kolei z pozytywnych akcentów należy odnotować, że Towarzystwo Biblijne
Rosji wydało trzeci numer pisma „Mir Biblii” (’’Świat Biblii”), którego edyqe
przygotowywane są we współpracy specjalistów prawosławnych, katolickich
i protestanckich. Na łamach tego pisma zamieszczane są także publikacje
autorów spoza Rosji. Peter Krift ze Stanów Zjednoczonych zamieszcza artykuł
poświęcony trzem biblijnym interpretacjom sensu życia. I tak według Eklezjastes
życie jest nicością, według księgi Joba życie jest cierpieniem i w interpretacji
„Pieśni nad pieśniami” życie jest historią miłości. Z autorów rosyjskich warto
wspomnieć o. Jerzego Czistiakowa, którego publikacja traktowała o „Biblii
słowiańskiej jako źródle nowej tradycji rosyjskiej” .
Kontynuując pewien akcent protestancki i zarazem ekumeniczny, należy
nadmienić o wizycie w Moskwie dr Ishmaela Noko, sekretarza generalnego
Światowej Federacji Luterańskiej, który został przyjaźnie przyjęty przez pat
riarchę Aleksego II. Dr Noko spotkał się z przedstawicielami dwóch Kościołów
luterańskich, z których jeden pochodzi z Królewca (Kaliningradu), a drugi
prowadzi prace na północy w Karelii. Wizyta Ishmaela Noko przypadła w 420
rocznicę pojawienia się luteranizmu na ziemiach rosyjskich.
W Moskwie niemałe zainteresowanie budzi działalność Instytutu Biblijnego
i Teologicznego Św. Andrzeja, który wyrósł z instytucji stworzonej jeszcze przez
o. Aleksandra Mienia pod nazwą Otwartego Uniwersytetu Prawosławnego. Jest
to uczelnia podobna do polskich Instytutów Wyższej Kultury Religijnej.
Działalność moskiewskiego Instytutu jest zwrócona przede wszystkim do ludzi
świeckich, których chce się zaprosić do swobodnego dialogu międzywyz
naniowego, ze szczególnym akcentem położonym na studia biblijne. Nauka
w Instytucie trwa 5 lat. Rok pierwszy, niejako wstępny, jest otwarty dla ludzi
różnego wieku i z różnym przygotowaniem pojęciowym. Słuchacz zostaje
wprowadzony w wiedzę o Starym i Nowym Testamencie, liturgii, historii
Kościoła i historii sztuki chrześcijańskiej.
Studia na drugim roku przeznaczone są głównie dla nauczycieli szkół
niedzielnych, liceów i kół katechetycznych. Jest to już kurs pogłębiony, dający
wprowadzenie do patrologii, filozofii rosyjskiej, historii starożytnej i biblijnej,
średniowiecznej literatury zachodniej i rosyjskiej, literatury renesansu, teologii
ikony, słowiańskiego języka kościelnego. Odbywający studia winien posiąść
znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Na wyższych latach prowadzo
ne są kursy m.in. z bizantologii i ekumenizmu, historii stosunków między
Kościołami Wschodu i Zachodu, historii stosunków kościelno-państwowych
w Rosji, z zakresu porównawczej antropologii hinduizmu, buddyzmu i chrystianizmu oraz z historii nowych ruchów religijnych. Nie omieszkano także
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uwzględnić kursów języków biblijnych: hebrajskiego, greki i łaciny. Z Instytutem
jest związanych 37 profesorów - wykładowców oraz ma on bibliotekę liczącą
dwa tysiące woluminów.
Instytut św. Andrzeja rozpoczął też wydawanie pisma „Straniczy” (’’Strony”)
0 profilu teologicznym, kulturalnym i wychowawczym. Opublikowany numer
zawieram.in. rozprawy autorstwa K. Bartha, M. Evdokimova, O. Clementa, E.
Roszkowskiego, A. Judina. Komitetowi redakcyjnemu przewodniczy rektor
Instytutu Aleksy Bodrow, a w składzie kolegium są zarówno prawosławni, jak
1 katolicy.
W wielu instytucjach i jakoby w sferach intelektualnych panują nastroje
proekumeniczne. A jednocześnie ma miejsce takie zdarzenie, jak zasuspendowanie archimandryty Zenona (Teodora) wraz z podległą mu niewielką
wspólnotą mnichów. O. Zenon, ceniony ikonograf rosyjski, od dwóch i pół lat
prowadził restaurację zabytkowego monasteru Mirożski koło Pskowa, w którym
są wymagające renowacji freski z XII wieku. Ale to on, cieszący się zaufaniem,
w święto Zaśnięcia Matki Bożej 15 sierpnia 1996 r. zezwolił grupie włoskich
ikonografów - katolików na odprawienie łacińskiej mszy w kościele monasteru,
co prawda będącym jeszcze w renowacji i nie poświęconym. Co gorsza, podczas
tej mszy św. o. Zenon, jak i dwaj inni mnisi przyjęli komunię św. Fakt ten został
dostrzeżony przez parę małżeńską, pochodzenia rosyjskiego, zamieszkałą w Ar
gentynie. Osoby te wystosowały list do abp Sergiusza z Solecznogorska,
pełniącego funkcję zwierzchnika administracji Patriarchatu Moskiewskiego.
Informacje na temat wspomnianego wydarzenia ukazały się też w pismach
konserwatywnych „Moskwa” i „Radoneże” . W rezultacie pewnego rodzaju
kampanii abp Euzebiusz z Pskowa został zobligowany do zasuspendowania o.
Zenona i dwóch mnichów w oparciu o 12 kanon starego Kościoła, zabraniający
modlić się wspólnie z heretykami i komunikować wraz ze schizmatykami
i apostatami. Dwaj mnisi zostali wyłączeni z komunii i pozbawieni prawa
noszenia habitów i łącznie z innymi, którzy się do nich dołączyli, wydaleni
z monasteru.
O. Zenon wystosował list do abp Euzebiusza (opublikowany w „Cerkiewno-Obczestwiennym Westniku”), w którym wyjaśniał, że dla niego wszyscy
chrześcijanie, którzy wierzą w Symbol nicejsko-konstantynopolitański i akceptują
decyzje siedmiu soborów ekumenicznych są prawowierni. Innowacje Kościoła
Rzymu nie dotykają sedna wiary i mają jedynie charakter szczegółowy,
odpowiadający tradycji łacińskiej i wynikający z osobistych poglądów teologów,
jakie już były znane przed schizmą. Tradycja łacińska jest równie godna
szacunku jak tradycja bizantyńska. In a bazie kanonów nikt nie może dowieść, że
Kościół Rzymu jest heretycki. Anatemy pomiędzy Kościołami Konstantynopola
i Rzymu zostały zniesione w 1965 r. i dziś już żaden poważny teolog ortodoksyjny
nie może publicznie twierdzić, że Kościół Rzymu nie jest Kościołem i jego
sakramenty są nieważne i nieskuteczne (...). W swoim czasie - pisał dalej
-myślałem, tak zresztą mnie uczyli, że Rzym opuścił Kościół powszechny. Dziś już
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tak nie myślę. Żadne odszczepienie, żaden podział Kościoła się nie dokonuje, bo
Kościół nie może być dzielony, tak ja k Chrystus nie może być dzielony. To ludzie
o sprzecznych poglądach dzielą się i walczą ze sobą dla racji przede wszystkim
politycznych i narodowych. Po dziś dzień owo rozdarcie jest krwawiącą raną
w Ciele Chrystusa i nie można go uznawać za rzecz normalną.
Co więcej o. Zenon nadmienił, że obecnie dostojnicy Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego modlą się wspólnie nie tylko z katolikami, ale też z protestan
tami, jednakże nabożeństwa te nazywają celebracjami. W istocie rzeczy można
by oskarżyć patriarchę Aleksego, metropolitę Kiryła i wielu innych o to, że
modlą się razem z heretykami.
Postać o. Zenona i sposób jego argumentacji wydają się bardzo autentyczne.
W końcowej części swego listu, skierowanego do biskupa Euzebiusza, stwierdził,
że do końca swoich dni chce być wierny Patriarchatowi Moskiewskiemu,
a czekając lepszych czasów przebywać będzie w zupełnej samotni w pobliżu
Pskowa. Kończył on słowami: moje życie publiczne dobiegło kresu, moje życie
wobec Boga się zaczęło.
Problemy relacji wobec innych konfesji wypływają także wówczas, gdy
Patriarchat Moskiewski zaczyna rozważać sprawę misji. W Wyższej Szkole
Teologii Prawosławnej w Moskwie odbyło się międzynarodowe kolokwium
poświęcone zaangażowaniu misyjnemu Kościoła prawosławnego we współczes
nym społeczeństwie. Okazją dla tego spotkania było 700-lecie śmierci św. Stefana
z Permu (1340-1396) misjonarza ludów ugrofińskich. W kolokwium wzięło
udział ponad 200 uczestników z 9 krajów, którzy wysłuchali 23 referaty
0 doświadczeniach misyjnych prawosławia w Rosji i na świecie.
Organizatorzy spotkania wskazywali, że teraz realizowany będzie program
misyjny przyjęty podczas soboru lokalnego z 1917 r. Aktualnie powstają dwa
problemy. Jednym jest kwestia ułożenia stosunków z innymi wspólnotami
wyznaniowymi, prowadzącymi działalność misyjną. Drugą kwestią jest formuła
tworzenia parafii o powołaniu misyjnym.
Pierwszą podjął prof. Borys Falikow ze Szkoły św. Filareta. Jego zdaniem
spotkanie z innymi wspólnotami chrześcijańskimi wymaga obecnie reorientacji
1 podjęcia wysiłków dla nawiązania dialogu. Największe trudności wystąpią
jednak podczas spotkania z wyznawcami religii niechrześcijańskich, którzy nie są
podatni na dialog, a z kolei przez wyznawców religii tradycyjnych, w tym
i prawosławnych, są traktowani z wyższością. N aj krytyczniej oceniona została
działalność licznych aktualnie w Rosji misjonarzy nowych wyznań, których
aktywność jest dość powierzchowna i nie pozbawiona agresywności. Gdy zaś
chodzi o model parafii misyjnej to łączy się on z pojęciem małej wspólnoty,
prowadzącej nauczanie katechetyczne i zarazem przykładem swojej postawy
potwierdzającej prawdę głoszonej nauki ewangelicznej.
Obok programu misyjnego, który od dłuższego już czasu angażuje uwagę
zwierzchników Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, ostatnio w wypowie
dziach patriarchy Aleksego II pojawiła się druga poważna kwestia, jaką jest
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bieda panująca w społeczeństwie rosyjskim. 28 grudnia 1996 r . patriarcha Aleksy
i Święty Synod dali publiczne oświadczenie na temat występującego
w społeczeństwie stanu niesprawiedliwości społecznej. Jest rzeczą godną uwagi,
że oświadczenie to zaczynało się pewnego typu peanem na rzecz wolności. Święty
Synod głosił, że wolność polega na wyrażaniu, poznaniu i poszukiwaniu prawdy, na
swobodzie przemieszczania się i możliwości wyboru własnej drogi życiowej, mowa
była też o niewątpliwych sukcesach demokracji rosyjskiej na drodze rozwoju.
Jednakże w dalszym toku swego wywodu Święty Synod stwierdzał, że obecnie
w Rosji owa wolność traci swe istotne walory, skoro nie ma wystarczającej bazy
ekonomicznej dla jej urzeczywistnienia. - W naszym społeczeństwie - głosił
Synod - wytworzyła się taka sytuacja, że pewna wąska grupa osób może
dysponować dobrami materialnymi, podczas gdy większość żyje poniżej progu
ubóstwa. Przedział pomiędzy bogatymi i biednymi osiąga stadium krytyczne, tak iż
może rzeczywiście zostać całkowicie zredukowana równość praw obywatelskich
w społeczeństwie naszego kraju...Po co więc mówić o wolności i korzyściach
płynących z demokracji, skoro ludzie cierpią głód i biedę, i jeśli nie posiadają
wsparcia socjalnego.
Tak więc Kościół, który ostatnio odzyskał swobodę działania - mówiło dalej
oświadczenie - dziś zwraca się swą troską szczególnie do tych, którzy od miesięcy
nie otrzymali jeszcze wynagrodzenia, do emerytów, inwalidów wojennych
i pracy, osób starszych, które odważnie wyznawały swą wiarę w czasach ateizmu
państwowego (...) większość spośród nich otrzymuje nędzne emerytury, nie star
czające na życie, lecz jeszcze te skromne kwoty pieniędzy nie są im wypłacane.
- 1 dalej była mowa o ludziach młodych opuszczających naukę z braku środków
finansowych, o żebractwie dzieci opuszczonych przez swych rodziców,
o opłakanym stanie medycyny, o podstawowym braku lekarstw i sprzętu
medycznego w szpitalach, o tym, że kliniki położnicze i dziecięce zostały
zamknięte.
Ostatecznie Rosyjski Kościół Prawosławny w swoim posłaniu wzywał rząd do
wypłacenia pensji i emerytur, wprowadzenia stypendiów dla studentów i roz
wiązania innych nabrzmiałych problemów, a duchowieństwu zalecał realne
zajęcie się tymi, którzy znajdują się w potrzebie.
Niewątpliwie, że oświadczenie patriarchy i Świętego Synodu zawiera ważką
treść społeczną, ale jest godne odnotowania także z tego względu, iż w rzeczywis
ty sposób potwierdza wolność przyznaną w Rosji Kościołowi prawosławnemu,
skoro może on publicznie dawać obraz stosunków społecznych panujących
w kraju i stawiać wobec rządu postulaty poprawy istniejącego stanu rzeczy.
Próby regulacji prawnych

Pojęcie wolności nie opiera się jednak na zasadzie wzajemności i nie należy
przyjmować, aby mogło mieć charakter powszechny. To bowiem właśnie 16
maja 1996 r. Komisja do spraw religijnych Dumy zaakceptowała wnioski
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zgłoszone przez Patriarchat Moskiewski w sprawie ograniczenia aktywności
misjonarzy zagranicznych w Rosji. Po trzech latach debat została uchwalona
nowa ustawa o wolności sumienia i stowarzyszeniach religijnych. Prawo to nie
przyjęło propozycji lansowanych przez Rosyjski Kościół Prawosławny, aby
zabroniona była wszelka aktywność zagranicznych misjonarzy na terenie Rosji,
jeśli uprzednio nie otrzymali oni zaproszenia od którejś z rosyjskich organizacji
religijnych. Ustawa jednakże wprowadzała dla zagranicznych organizacji misyj
nych obowiązek występowania do władz państwowych o rejestrację poprze
dzającą rozpoczęcie działalności. W złożonym podaniu należało określić dokt
rynę i praktyki religijne oraz przedłożyć deklaracje przewidywanych zamierzeń.
Już w 1993 r. pierwsza wersja tej ustawy wywołała fale protestów w kraju
i zagranicą, i prezydent Jelcyn jej nie zaakceptował. Podobnie stało się i obecnie,
że prezydent nie podpisał uchwalonego przez Dumę nowego prawa, tak że nie
weszło ono w życie. Aktywność sekciarska może i słusznie budzić protesty
niektórych kręgów opinii publicznej w Rosji i część prawników uważa, że ustawy
z grudnia 1990 r., wprowadzające wolność religijną, na tle przemian za
chodzących w kraju, wymagają pewnych modyfikacji. Jednakże prawo, które by
się domagało od wszystkich mniejszych wyznań, w tym i katolickiego, funkc
jonujących w Rosji, aktu rejestracji przez władze państwowe, byłoby
niewątpliwie nadmiernie restrykcyjne.
Jak się można zorientować, patriarcha Aleksy jak i kierownictwo Cerkwi
rosyjskiej nie zamierzają zrezygnować z nadania projektowi tej ustawy eg
zekutywy wykonawczej. Wskaże na to przebieg soboru archirejskiego, który
zaprezentujemy później. A także inne wydarzenia, jak choćby to, że patriarcha
Aleksy, chcąc wywrzeć silniejszą presję na prezydenta Jelcyna, nie zamierzał
wziąć udziału w uroczystości otwarcia odrestaurowanej w Moskwie kaplicy
świętych Borysa i Gleba (6 sierpnia 1997 r.). A uroczystość ta miała duże
znaczenie nie tylko religijne, lecz również narodowe. Borys i Gleb byli synami
księcia kijowskiego Włodzimierza I Wielkiego, których ze względów politycz
nych zamordował w 1015 r. ich starszy brat Świętopełk I. Zamordowani książęta
stali się pierwszymi świętymi ruskiego Kościoła prawosławnego, kanonizowany
mi za swe męczeństwo niezależnie od Bizancjum.
Uroczystość zatem poświęcenia kaplicy ich imienia miała istotne znaczenie.
Tak więc ostatecznie patriarcha Aleksy II był na niej obecny. Prezydent Jelcyn,
który także przybył na tę uroczystość, wygłosił pojednawcze wobec Cerkwi
przemówienie. Natomiast Aleksy II w swoim przemówieniu akcentował niebez
pieczeństwa, jakie państwu rosyjskiemu grożą ze strony sekt i domagał się
zamknięcia dla nich swobodnego dostępu na teren Rosji. Po uroczystości odbyło
się spotkanie pomiędzy prezydentem i patriarchą i po nim to Borys Jelcyn miał
oświadczyć, że ustawa o wolności sumienia i stowarzyszenich religijnych może
być wkrótce przyjęta.
Jeszcze dzień wcześniej, podczas wywiadu udzielanego „Izwiesti” patriarcha
Aleksy był indagowany, czy wprowadzenie tak lansowanej przez niego ustawy
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nie okaże się dyskryminujące dla Kościoła rzymsko-katolickiego. Patriarcha
miał odrzec, że przed rewolucją październikową katolicy mieszkali głównie
w Polsce, więc o tradycji katolickiej w Rosji trudno jest mówić. Wypowiedź ta
oznacza, że patriarcha Moskwy i całej Rosji nie zalicza Kościoła katolickiego do
tych, których uprzywilejowana pozycja obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej
byłaby uzasadniona tradycyjną dawną obecnością tego wyznania na terenie
Rosji. A zatem, według jego opinii, Kościół katolicki może być uznany za jeden
z tych, który wskutek presji misjonarzy zagranicznych obecnie wdziera się na
terytorium kanoniczne Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
Na razie jeszcze za akt przestrzegający zasadę równości praw można uznać
fakt przekazania przez władze państwowe w użytkowanie katolikom kościoła
św. św. Piotra i Pawła w Nowogrodzie. W mieście tym już od XII wieku istniały
dwa kościoły katolickie służące kupcom niemieckim i holenderskim. Obecnie
istniejący kościół, wzniesiony w 1893 r., został zamknięty w 1933 r. i za
instalowano w nim kino. Od 1995 r. w części tego budynku odbywały się już
nabożeństwa. W Nowogrodzie parafia katolicka liczy około 200 wiernych
narodowości polskiej, białoruskiej i rosyjskiej.
Abp Tadeusz Kondrusiewicz, administrator apostolski Rosji europejskiej,
ostatnio stwierdził, że katolicy odzyskali na zarządzanym przez niego terenie 17
spośród dawnych kościołów katolickich. Istniejących 89 wspólnot parafialnych
w większości odprawia nabożeństwa w wynajętych pomieszczeniach prywat
nych. Parafie te obsługuje 91 księży, którym pomagają 104 zakonnice.
Znacznie szerszy rozgłos niż sprawa kościoła w Nowogrodzie zyskał fakt
wzniesienie na Placu Zwycięstwa w Królewcu (Kaliningradzie) katedry pra
wosławnej pod wezwaniem Chrystusa-Zbawiciela. Aby podkreślić więzy ducho
we łączące ten kościół z Moskwą wokół jego kamienia węgielnego rozsypano
ziemię przywiezioną z terenu, na którym w ostatnich latach rekonstruowana była
katedra Chrystusa Zbawiciela w stolicy Rosji.
Sprawa kanonizacji cara M ikołaja II

W rocznicę intronizacji cara Mikołaja II 28 V 1996 r. patriarcha Aleksy II
w kościele Świętych Archaniołów na Kremlu w Moskwie odprawił nabożeństwo
poświęcone pamięci ostatniego cara męczennika. Uczestnicy tego nabożeństwa
zostali też powiadomieni, że w miejscowości Tajnińska pod Moskwą został
wzniesiony pomnik cara Mikołaja II. - Winniśmy - mówił patriarcha - wspomi
nać pamięć tych, którzy cierpieli dla naszej ojczyzny i dla wiary w Jezusa
Chrystusa. - N a nabożeństwo przybyła wielka księżna Leonida Gieorgiewna
Romanowa.
Moskwiczanom przebieg tej uroczystości wspominającej cara, który objął
władzę w 1894 r., kojarzył się z zamiarami zwierzchników Cerkwi prawosławnej,
którzy chcą doprowadzić do kanonizacji Mikołaja II i członków rodziny
carskiej, zamordowanych w lipcu 1918 r. w Ekaterynburgu.
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I rzeczywiście 10 X 1996 r. Świętemu Synodowi Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego został przekazany raport mówiący o wszystkich okolicznościach
życia członków rodziny carskiej i ich kościelnej interpretacji, z wyłączeniem
stereotypów ideologicznych. Jak mówił przewodniczący komisji synodalnej do
spraw kanonizacji, metropolita Juwenal z Kruciszy, sprawa kanonizacji nie
może stawać się jakimś argumentem w sporach politycznych, przeciwnie, ma się
przyczyniać do zjednoczenia ludu Bożego w wierze i pobożności. - Rozważano więc
wszystkie opinie wyrażane przez ludzi w listach kierowanych do biskupów oraz
przesłanki, jakie sprawiły, że Kościół rosyjski w 1981 r. działający poza krajem,
a także i opinia publiczna w samej Rosji w sprawie kanonizacji wówczas
bynajmniej nie była jednomyślna. Wskazywano wtedy także, że wśród dom o
wników dworu carskiego były dwie kobiety innych wyznań, z których jedna była
katoliczką, druga protestantką.
Na podstawie dokumentów zgromadzonych już w 1994 r. można było
stwierdzić, że abdykaqi Mikołaja II nie należy widzieć jako pogwałcenia doktryny
i kanonów, ale jako wyraz sytuacji historycznej, jaka nastąpiła wówczas w Rosji.
Natomiast obecnie komisja podkreśliła wielką pobożność rodziny carskiej, która
przyczyniła się do budowy wielu kościołów i kanonizacji nowych świętych
rosyjskich. Jednocześnie komisja przyznała, że car, zarządzając Kościołem, nie
wychodził poza ramy tradyqi, a wszelkie reformy uznawał jako „nie na czasie” .
Był on nawet przeciwny zwołaniu synodu lokalnego w latach 1917-1918.
Gdy chodzi o sprawy polityczne, to komisja uznała, że upadek caratu stał się
początkiem najdramatyczniejszego czasu w historii Rosji. Ale Mikołaj II ponosi
część osobistej odpowiedzialności za popełnione błędy. Na przykład można było
uniknąć masakry setek osób pokojowo manifestujących w niedzielę 9 stycznia
1905 r., gdyby car w czas interweniował. Podobnie, stosunki z Rasputinem miały
nieszczęsne skutki dla Rosji. Car wielokrotnie próbował oderwać się od
Rasputina, ale za każdym razem ulegał presji cesarzowej, która wierzyła, że
Rasputin uleczy carewicza Aleksego.
Komisja stwierdziła, że działalność polityczna i kościelna Mikołaja II nie
stanowi dostatecznej podstawy dla kanonizacji. Niemniej jej raport wskazywał
na to, że w Kościele prawosławnym są kanonizowane osoby, które pędziły życie
grzeszne, lecz je odpokutowały bądź przez męczeństwo, bądź przez ascetyzm.
Komisja oddaliła tezę o mordzie rytualnym, dokonanym przez Żydów
(propagowaną w środowiskach antysemickich). Odwołując się natomiast do
świadectw ludzi współczesnych, wskazała na wiarę i pobożność Romanowych,
widoczną w okresie ich więzienia, ich wierność wobec Pisma św. i Liturgii, ich
pokorne poddanie się Bogu, ich współczucie dla tych, którzy cierpieli dla Rosji,
a także na żal cara z powodu abdykacji, jego wolę przebaczenia wrogom
i modlitwę za nich.
Co do domowników, którzy ponieśli śmierć razem z rodziną carską lub zostali
później zamordowani, komisja orzekła, że nie dysponuje dostatecznymi mate
riałami charakteryzującymi ich życie chrześcijańskie.
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Tak więc komisja jednogłośnie postanowiła rekomendować do liczby
męczenników - cara Mikołaja II, carycę Aleksandrę Fiodorownę, carewicza
Aleksego i wielkie księżne Anastazję, Marię, Olgę i Tatianę. Święty Synod,
przyjmując raport, postanowił przedłożyć jego wniosek archirejskiemu soborowi
(zgromadzeniu biskupów), który odbył się pomiędzy 18 a 22 stycznia 1997 r.
Sobór ten postanowił przedłożyć sprawę soborowi lokalnemu Kościoła rosyjs
kiego, jaki m a się odbyć w ciągu dwóch lat. Do tego czasu zarówno biskupi, jak
i członkowie akademii teologicznych z Rosji powinni składać swoje uwagi
komisji synodalnej, zajmującej się sprawą kanonizacji rodziny carskiej.
Możemy z zainteresowaniem obserwować ową ostrożność i powściągliwość
w podejmowaniu decyzji przez instytucje synodalne Kościoła. Ale trzeba zdawać
sobie sprawę z tego, że decyzja o kanonizacji cara rosyjskiego jest wydarzeniem
o potężnym rezonansie społecznym. Tradycyjnie przez inteligencję rosyjską
o nastawieniu reformistycznym carowie byli uznawani za ostoje zmurszałego
porządku państwa, który wszelkimi siłami należy zmienić. Lud wiejski natomiast
w carach upatrywał swych dobroczyńców, chcących ludowi temu życzyć
szczęścia i realizować jego pragnienia, co jednak było niemożliwe na skutek
oporu stawianego przez panów, przez szlachtę i urzędników. Przed rewolucją
jeszcze mówiono Bóg wysoko, car daleko, ale wierzono, że gdyby był bliżej,
mógłby zapobiec skutecznie uciskowi doznawanemu przez rosyjskich chłopów.
Tak i dziś Cerkiew rosyjska, chcąc kanonizować cara Mikołaja II, musi dobrze
sobie rozważyć, czy aktem tym nie zrazi sobie nadmiernie inteligencji i czy zdoła
pozyskać uznanie szerszych warstw społecznych.

Zgromadzenia kościelne

Jeszcze przed soborem archirejskim w Moskwie odbyło się 12 grudnia 1996 r.
doroczne zebranie duchowieństwa diecezji moskiewskiej, któremu, rzecz oczywi
sta, przewodniczył biskup tej diecezji patriarcha Aleksy II. Złożył on obszerne
sprawozdanie, w którym poruszał również kwestie bardziej ogólne. Podjął na
przykład jeden z zarzutów, iż mówi się, że Kościół otrzymał wolność, lecz nie
wypełnił swej misji odnowy duchowej i przemiany społeczeństwa. To prawda
- potwierdzał patriarcha - w ciągu pięciu lat odzyskanej wolności cud przemiany
wszystkich mężczyzn i wszystkich kobiet nie dokonał się w naszym kraju. W ciągu
pięciu lat można zniszczyć wiele rzeczy, ale zbudować coś dobrego jest o wiele
trudniej. Na to trzeba dziesięcioleci.
Mówca wiele uwagi poświęcił działalności charytatywnej. Wspominał o utwo
rzeniu Kliniki św. Aleksego w Moskwie na 220 łóżek i domu ubogich, w którym
udzielane są porady medyczne - w 1996 r. skorzystało z jego usług 5 tys.
pacjentów. Wiele szpitali szuka współpracy z parafiami. Bractwa prawosławne
zajmują się alkoholikami, opiekują się dziećmi opuszczonymi lub bezrobotnymi.
Działalność duszpasterska zaczęła być prowadzona w więzieniach.
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Gdy chodzi o informacje czysto statystyczne, to patriarcha Aleksy podał, że
na terenie wielkiej, z przedmieściami 10-milionowej Moskwy działają 254 parafie
i 8 monasterów. N a tym obszarze jest 389 kościołów prawosławnych, lecz
nabożeństwa odprawiają się w 298, które obsługuje 480 księży i 165 diakonów.
W ciągu ostatniego roku zostało wyświęconych 65 księży, tak że zaczyna
zmniejszać się istniejący dotąd bardzo poważny niedobór sił duszpasterskich.
Pod koniec zgromadzenia o. Mikołaj Kreczetow, przewodniczący komisji
dyscyplinarnej rady diecezjalnej, po długim przemówieniu, postawił wniosek, by
przez podniesienie rąk przegłosować objęcie ekskomuniką dość znacznej liczby
księży diecezjalnych, a wśród nich o. Jerzego Czistiakowa i Władymira
Lapszyna. Tym właśnie zarzucił, że na falach radia moskiewskiego K anał
Chrześcijański upowszechniają nieprawowierne poglądy i dają poniżający obraz
Kościoła prawosławnego. Wnioski o. Kreczetowa oschle przyjął patriarcha
Aleksy II, stwierdzając, że odbywające się zgromadzenie nie jest kompetentne, by
stosować środki kanoniczne i sprawy te leżą w gestii biskupa diecezjalnego,
a więc właśnie samego patriarchy. Dodał on, że poruszone kwestie trzeba
rozwiązywać raczej na drodze dialogu.
Jak już wspominaliśmy plenarny sobór archirejski odbył się wmonasterze św.
Daniela w Moskwie w dniach od 18 do 22 stycznia 1997 r. Przybyło 133
biskupów na ogólną liczbę 146. Ich diecezje są w Rosji, na Ukrainie, w Białorusi,
w Mołdawii, w krajach bałtyckich, w Azji centralnej oraz w Europie Zachodniej
i Ameryce, jeśli podlegają Patriarchatowi Moskiewskiemu. Tego typu zgroma
dzenia biskupów odbywają się co dwa lata w przerwach między soborami
lokalnymi. W soborach archirejskich uczestniczą też delegaci kleru i ludzie
świeccy z każdej diecezji.
Przewodniczący obradom patriarcha Aleksy II złożył obszerne sprawozdanie
z działalności Kościoła, przytaczając wiele danych. Wskazał, że Rosyjski Kościół
Prawosławny liczy obecnie 18.000 parafii, 390 monasterów, 5 akademii teologi
cznych, 21 seminariów i 21 szkół kształcących rektorów kaplic. Z kolei
metropolita Juwenal złożył raport komisji do spraw kanonizacji nowych
świętych. Rosyjski Kościół Prawosławny kanonizował trzech hierarchów zamo
rdowanych w 1937 r.: metropolitów Piotra (Polianskiego) z K r uciszy, który był
zastępcą na tronie patriarchalnym od 1925 r. do czasu swej śmierci i Serafina
(Cziczagowa) z Leningradu oraz abpa Tadeusza (Uspienskiego) z Kostromy.
Sprawa kanonizacji cara Mikołaja II, jak wiemy, została odłożona do czasu
zwołania soboru lokalnego.
W dalszym toku obrad bp Eugeniusz z Wereji zaprezentował nowe programy
kształcenia teologicznego i pastoralnego, jakie będą wprowadzone w akade
miach i seminariach oraz metropolita Filaret z Mińska przedstawił udział
Kościoła rosyjskiego w ruchu ekumenicznym. Jako szczególny znak aktywności
na tym polu uznano wspólną deklarację Kościołów prawosławnych i Kościołów
wschodnich /przedchalcedońskich/, wydaną w 1990 r. w Chambesy. Niemniej
zgromadzeni na soborze archirejskim biskupi oświadczyli, że deklaracja ta nie
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upoważnia jeszcze do pełnej wspólnoty z Kościołami wschodnimi, gdyż pewnego
doprecyzowania wymagają sformułowania chrystologiczne. Równocześnie jed
nak stwierdzono, że Rosyjski Kościół Prawosławny ma szczególny tytuł do
prowadzenia dialogu z prawosławnymi Kościołami wschodnimi, gdyż przez
długie wieki był ich rzeczywistym protektorem.
Po przemówieniach wstępnych sobór rozpatrzył 40 kwestii dotyczących życia
wewnętrznego i aktywności zagranicznej Kościoła. M. in. wnioskowano o pod
danie emisji programów radiowych władzy Wydziału ds. edukacji i katechezy.
Wyrażono uznanie dla skuteczności wysiłków w dziedzinie misji, dzieł charytaty
wnych, duszpasterstwa w armii i więzieniach, rozwoju ruchów młodzieżowych,
wzrostu nakładów wydawnictw religijnych oraz produkcji paramentów litur
gicznych.
Ze szczególnym uznaniem oceniano pracę Wydziału Zagranicznego, tym
więcej, iż przypadało 50-lecie jego ustanowienia. Z zadowoleniem przyjęto fakt
rozpoczęcia dialogu z Kościołem Prawosławnym Rumunii, dotyczącym ustano
wienia równoległej jurysdykcji nad dwoma Kościołami prawosławnymi
w Mołdawii. Uznano za korzystne zażegnanie kryzysu w stosunkach z Patriar
chatem Konstantynopola, powstałego na tle ustanowienia jurysdykcji nad
parafiami prawosławnymi w Estonii. Sobór wypowiedział się, iż zdołano
osiągnąć rozwiązanie godne zaistniałego z Konstantynopolem konfliktu. Zara
zem jednak wyrażono troskę z powodu obecności w łonie Patriarchatu
Konstantynopola grupy autokefalistów ukraińskich z diaspory, których przeszłość
wypełniona jest występkami przeciwko prawu kościelnemu i którzy czynnie
wspierają schizmatyków na Ukrainie. Z żalem mówiono o napięciach, jakie
istnieją w stosunkach z Kościołem rosyjskim działającym poza granicami kraju.
Przyczyną jest to, że Kościół ten podejmuje sprzeczne z prawem kanonicznym
decyzje co do tworzenia paralelnej jurysdykcji na terytorium podległym
Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu. Jednocześnie sobór archirejski pod
kreślił z satysfakcją zarysowujące się perspektywy dobrych stosunków z parafia
mi rosyjskimi w Europie Zachodniej, podległymi Patriarchatowi Ekumenicz
nemu Konstantynopola i zachęcał do ich rozwijania, podobnie jak i pogłębiania
nawiązanych kontaktów z Autonomicznym Kościołem Prawosławnym Chin.
Gdy zaś chodzi o stosunki z Kościołem katolickim, to sobór wyraził głęboką
troskę spowodowaną upartą ekspansją unii i prześladowaniem prawosławnych
przez greko-katolików na Ukrainie, podobnie jak z powodu prozelityzmu katolic
kiego, stosowanego na terytorium kanonicznym Rosyjskiego Kościoła Pra
wosławnego, co stale występuje na poziomie parafii, diecezji i całego Kościoła.
Poświęcono również uwagę Dokumentowi z Balamand, postanawiając, że jego
treść winna być poddana studiom synodalnej komisji teologicznej i dopiero po
złożeniu przez nią raportu Święty Synod zajmie wobec Dokumentu oficjalne
stanowisko.
Ostro potraktowano działalność tzw. pseudomisyjnych protestantów, to jest
sekt, jak również ugrupowań neopogańskich, okultystycznych i satanistycznych.
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Piętnowano ich nastawienie agresywne wobec Kościoła ortodoksyjnego. Pyta
no, co to jest za wolność religijna, skoro ci pseudomisjonarze gwałcą prawa
człowieka, stosują totalitarne metody wobec swych adeptów, w sposób niedopu
szczalny reagują na wszelką skierowaną przeciwko nim krytykę.
Na tle tych przykrych konstatacji sobór postanowił udzielić rekomendacji
utworzeniu Międzywyznaniowego Komitety Konsultatywnego Chrześcijan, jaki
by funkcjonował w krajach Wspólnoty Wolnych Państw i w krajach bałtyckich.
Miałby on wspierać wspólne dążenia chrześcijan dla uznania ich stanowiska
wobec władz państwowych i zsekularyzowanego społeczeństwa.
Idąc może za głosem niektórych księży „reformatorów”, sobór powziął
decyzję o rewizji Statutów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i wezwał
wszystkie struktury kościelne do przedkładania w tej materii uwag i propozycji,
jakie rozpatrzy zapowiedziany sobór lokalny. Skierowano też apel do całego
Kościoła rosyjskiego o żywe zaangażowanie się w obchody II tysiąclecia
Wcielenia Chrystusa, we współpracy z lokalnymi Kościołami prawosławnymi,
Kościołami i stowarzyszeniami nie-prawosławnymi oraz organizacjami świeckimi.
Mimo wyrażenia w tej ostatniej kwestii otwartego stanowiska wobec innych
Kościołów, sobór biskupi zajął się krytycznie sprawą ekumenizmu. Biskupi
mówili, że zdziwienie wywołuje w środowiskach prawosławnych praktyka tzw.
celebracji (nabożeństw) ekumenicznych oraz nowe tendencje widoczne w teologii
i praktyce protestantyzmu zachodniego, które wyrażają się w akceptacji
kapłaństwa kobiet czy stosowaniu tzw. Języka wykluczającego”, prowadzącego
do przekształceń autentycznego tekstu Biblii, bądź rewizji norm etycznych Nowego
Testamentu, regulujących stosunki między płciami. Postanowiono nawet kwestie
udziału Kościoła ortodoksyjnego w kontaktach ze światem nieprawosławnym,
a szczególnie w teologicznym dialogu bilateralnym oraz pracy w Światowej Radzie
Kościołów i innych międzynarodowych organizacjach chrześcijańskich poddać
dyskusji na poziomie interprawosławnym. Było to postanowienie godne uwagi,
gdyż wskazywało, że swoboda działań ekumenicznych zaczyna rzeczywiście
drażnić świadomość religijną rosyjskich biskupów, skoro uznali oni nawet, że ich
Kościół, tak czuły na tle samowładzy, może sprawę udziału w ruchu ekumenicz
nym poddać osądom panprawosławnym. Na razie jednak przyjęto, że Kościół
rosyjski będzie kontynuował swoje uczestnictwo w ruchu ekumenicznym, mając
w tym momencie na względzie wyjątkową doniosłość świadectwa prawosławnego
w kwiecie chrześcijańskim podzielonym przez grzech.
Sobór biskupi niemało uwagi poświęcił też stosunkom kościelno-państwowym. Przede wszystkim wystosował list do przewodniczącego Dumy Gennadina
Selezniewa, w którym podkreślano, że Kościół nie zamierza uczestniczyć w życiu
politycznym, lecz jedynie aktywnie współpracować z władzami państwowymi na
różnych poziomach w sprawach użytecznych dla Kościoła i narodu. Wśród owych
prac objętych programem współpracy wymieniano inicjatywy na rzecz pokoju,
dzieła charytatywne i działalność socjalną, wspieranie rozwoju kultury, ekologii,
kwestie moralne. W liście proszono władze, by nie przekształcały niedziel w dni
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pracy. Sobór zabraniał księżom angażować się w działalność organizacji
politycznych, przemawiać na ich forum w imieniu Kościoła i udzielać
błogosławieństw z tytułu przynależności do hierarchii kościelnej. Oceniając
pozytywnie współdziałanie z różnymi organami władzy w Rosji, sobór jedno
cześnie z żalem mówił o trudnościach, jakie napotyka Autonomiczny Kościół
Prawosławny Ukrainy, spowodowanych tym, że w rządzie ukraińskim są ludzie,
którzy kartę stosunków religijnych chcą odwrócić z korzyścią jedynie dla
greko-katolików i autokefalicznych schizmatyków.
W liście skierowanym do przewodniczącego Dumy nie omieszkano wskazać,
iż jest rzeczą niepojętą, że obecne prawo mówiące o wolności religijnej nie uznaje
faktu, iż w ciągu tysiąclecia Rosyjski Kościół Prawosławny kształtował iden
tyfikację duchową i moralną ludu rosyjskiego i (dziś) do niego przynależy ogromna
większość ludzi wierzących w kraju. Dlatego też Kościół ortodoksyjny prosi
o przyznanie mu szczególnego statusu, takiego jakim cieszą się główne wyznania
chrześcijańskie w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech,
Finlandii, Szwecji i wielu innych krajach. Przyznanie takiego statusu nie
podważałoby zasady równości wszystkich wyznań wobec prawa. Zasada
równości nie oznacza, że wszystkie wyznania mają to samo znaczenie i choćby tę
sama wagę, gdy chodzi o liczbę wiernych. Brak tego rozróżnienia co do statusu
w konsekwencji powoduje stan dyskryminacji dla tradycyjnych religii kraju.
Jesteśmy przeświadczeni - pisali biskupi - że prawne uznanie roli Rosyjskiego
Kościoła Prawosławnego i innych religii tradycjonalnych zgodnie z zasadą
równouprawnienia gwarantować będzie ochronę fundamentów duchowych, moral
nych i kulturalnych społeczeństwa. Jednocześnie hierarchia Kościoła rosyjskiego
czuje się uprawniona do formułowania konkretnych norm, jakie regulowałyby
tworzenie i działalność zagranicznych organizacji religijnych i ich reprezentacji.
Podniosła też ona sprawę, że w obliczu występujących trudności materialnych
istnieje potrzeba zwolnienia organizacji religijnych z podatków.
Sobór biskupi podjął też decyzje odnoszące się do dyscypliny kleru. A więc
zastosowano środki dyscyplinarne wobec paru księży, którzy nie pod
porządkowali się poprzednio nałożonym na nich karom kościelnym. Ekskomunikowano poprzedniego metropolitę Kijowa Filareta (Deniseńkę), za
rzucając mu prowadzenie na Ukrainie działalności schizmatyckiej. Tę samą karę
zastosowano do ojca Gleba Jakunina, obecnie zasuspendowanego a divinis za to,
iż nie zrzekł się piastowanego od 1993 r. m andatu do Dumy, mimo iż Święty
Synod zabronił duchownym przyjmować stanowiska i funkcje polityczne. O.
Jakunin, dawny więzień sumienia i obrońca praw człowieka, obecnie publicznie
krytykujący Patriarchat Moskiewski, okazał się duchownym niesfornym i nie
zdolnym do uległości wobec autorytetu władzy.
Te ostatnie postanowienia wyczerpały treść wielkiego zgromadzenia bis
kupów rosyjskiego Kościoła.
/Por. „Irenikon” 1996 nr 2 s. 270-284,1996 nr 4 s. 562-576 i 1997 nr 1 s. 126-136/
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Na Ukrainie aktualnie działalność religijno-duszpasterską prowadzą trzy
Kościoły prawosławne, Kościół grekokatolicki, mający już dominującą ilość
parafii w województwach lwowskim i tarnopolskim oraz Kościół rzyms
ko-katolicki.
Spośród Kościołów ortodoksyjnych tylko Autonomiczny Kościół Pra^
wosławny podległy Patriarchatowi Moskiewskiemu (AKP-PM) uznawany jest
jako kanoniczny przez inne Kościoły prawosławne. Zwierzchnikiem jego jest
metropolita Wołodymir (Sabodan). Odrębną wspólnotą jest Autokefaliczny
Kościół Prawosławny z Patriarchatem w Kijowie (AKP-PK), na czele którego
stoi patriarcha Filaret (Deniseńko), poprzedni metropolita Kijowa, zasuspendowany a divinis przez patriarchę moskiewskiego. I wreszcie trzecim najmniej
szym jest Autokefaliczny Kościół Prawosławny Ukrainy (AKPU), którego
zwierzchnikiem jest patriarcha Dymitr (Jarema).
Właśnie ten Kościół jeszcze 4 kwietnia 1996 r. odbył w Kijowie swój synod,
który okazał się mieć w późniejszym czasie poważne następstwa eklezjalne. Na
zwołany do Kijowa synod przybyli wówczas: abp Pietro /Pietrusz/ ze Lwowa, bp
Michajło (Dutkiewicz) z Białej Cerkwi i Ihor (Isyczenko) z Charkowa. Uczest
niczyło też kilkudziesięciu księży, reprezentanci bractw i prasy religijnej. Na
synodzie obecni byli także czterej duchowni z wyższej hierarchii, którzy w swoim
czasie opuścili Autokefaliczny Kościół Prawosławny, wówczas gdy jego zwierz
chnikiem został obrany Filaret (Denisieńko). Byli to metropolita Andrej
(Abramczuk) z Iwano-Frankowska (dawniej Stanisławowa), abp Wasyl (Bednarczuk) z Tarnopola oraz biskupi Roman (Bałaczuk) z Winnicy i Roman
(Kudriakow) z Chmielnika.
Podczas synodu abp Pietro złożył raport ze swej wizyty w Konstantynopolu
(19.III. 1996), trzeciej już z kolei, w toku której przyjęty przez metropolitę
Melitona z Filadelfii, sekretarza Patriarchatu Ekumenicznego, przekazał mu
petycję 1100 wiernych parafii ukraińskich, proszących patriarchę Bartłomieja
I o przyznanie autokefalii dla AKPU.
Odpowiedź Patriarchatu Ekumenicznego była taka, że wszyscy prawosławni
ukraińscy przedkładają wnioski uzasadniające nadanie autokefalii, jednakże na
razie Patriarchat nie może w tej sprawie interweniować, gdyż musi brać pod
uwagę bardzo napięte stosunki z Patriarchatem Moskiewskim. Był to czas, kiedy
głównym przedmiotem sporu między obu Patriarchatami była kwestia jurysdyk
cji kościelnej w Estonii.
Przebywając w Kijowie metropolita Andrej złożył wizytę metropolicie
Wołodymirowi i prowadził z nim rozmowy na temat ewentualnego zbliżenia
pomiędzy dwoma ukraińskimi Kościołami. Być może, że to wówczas zarysowały
się przyczyny rozłamu w AKPU, jaki nastąpił w październiku 1996 r. na tle
rozbieżnych koncepcji co do drogi prowadzącej do uzyskania autokefalii, a także
co do możliwości zbliżenia z AKP-PM, kierowanym przez metropolitę
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Wołodymira, podległego Patriarchatowi w Moskwie. Doszło do tego, że
w Autokefalicznym Kościele Prawosławnym Ukrainy w listopadzie 1996 odbyły
się dwa oddzielne synody. W zwołanym wcześniej uczestniczyli metropolita
Andrej, arcybiskupi Pietro i Wasyl oraz paru innych biskupów. Obrali oni jako
swego zwierzchnika abp Wasyla (Bodnarczuka). Odbyty 29.XI synod, zwołany
0 trzy dni później podobnie jak wcześniejszy do Kijowa, obradował pod
przewodnictwem patriarchy Dymitra (Jaremy), lecz uczestniczyli w nim jedynie
trzej biskupi diecezjalni. Organizatorzy obu synodów podjęli starania u władz
państwowych, by te uznały ich synod jako jedyny legalny i prawomocny.
A zatem ten właśnie Kościół ukraiński, który najsilniej zabiegał o uzyskanie
od Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu autokefalii, znalazł się
w stanie rozłamu.
Natomiast Autonomiczny Kościół Prawosławny, podległy Moskwie, wydaje
się, że wzmocnił swoją pozycję. Metropolita Wołodymir 15 grudnia 1996 r.
w Kijowie przewodniczył uroczystej liturgii, podczas której dokonał kanonizacji
metropolity Piotra Mohyły (ok. 1596-1647), który po Unii Brzeskiej stanął na
czele niezależnego od Rzymu Kościoła prawosławnego w Kijowie.
W czasach, kiedy Kijów jeszcze należał do Polski, okazał się on wielkim
reformatorem tamtejszego prawosławia. Pochodził z książęcej rodziny
mołdawskiej, początkowo był w wojsku, pozostając na służbie króla polskiego.
Później wstąpił do monasteru w Kijowie, w którym w 1627 r. został obrany
archimandrytą. Wykorzystując znajomości z wpływowymi osobistościami
w Rzeczypospolitej, którym obiecywał działać na rzecz unii, uzyskał legalizację
statusu Kościoła prawosławnego na Ukrainie, a sam otrzymał godność met
ropolity kijowskiego.
Piastując to stanowisko, doprowadził do umocnienia władzy biskupiej
1podniesienia znaczenia kleru. Dążył do ograniczenia w Kościele roli świeckich
bractw i nadużywania prawa patronatu. Stał na straży praw kościelnych
i zabiegał o właściwe kształcenie kandydatów do kapłaństwa. W Kijowie założył
kolegium, które stało się zaczątkiem późniejszej słynnej Akademii Teologicznej.
Dbał o naukę języków, obok greki i słowiańskiego, również polskiego i łaciny. Po
łacinie właśnie napisał swoje wielkie dzieło Confessio fidei orthodoxae, które
przetłumaczono na język grecki, usuwając z niego niektóre ujęcia tchnące
latynizmem. Wówczas treść tego dzieła w 1643 r. zaakceptowało w Konstan
tynopolu czterech patriarchów orientalnych i zostało ono przyjęte w wielu
wspólnotach ortodoksyjnych, również na Bałkanach. Metropolita Mohyła
jednak z usuniętych fragmentów zrobił zbiór tez, który pod nazwą Małego
katechizmu wydał w języku polskim i ruskim.
Był to człowiek zdecydowanie ceniący sobie kulturę polską. Nie stronił też od
współpracy z jezuitami, których angażował jako wykładowców w kolegium. Po
polsku napisał pierwszą wersję swego sławnego Memoriału, który w przekładzie
łacińskim był odpowiedzią na listy słane do niego przez papieża Urbana VIII.
W Memoriale tym wyłożył koncepcję stosunków międzykościelnych. Stwierdził,
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że Cerkiew ruska w Kijowie może uznać prymat papieża rzymskiego, lecz nie
może zerwać swej więzi z Patriarchatem w Konstantynopolu, od którego
otrzymała światło wiary. Gdyby uczyniła to wbrew Kościołowi konstan
tynopolitańskiemu, to tylko odsunęłaby Greków od unii z Rzymem (to właśnie
było błędem Unii Brzeskiej). Koncepcje Piotra Mohyły były szczegółowo
rozważane w Rzymie, lecz nie nadszedł czas dla ich realizacji. Wkrótce bowiem
zmarli metropolita i popierający sprawy unii z Rzymem król Władysław IV, a na
kresach już w 1648 r. wybuchł bunt kozacki i rozgorzała wojna. [O roli odegranej
przez metropolitę kijowskiego na łamach naszego pisma opublikował rozprawę
Wacław Hryniewicz OMI pt. Unia bez zniszczenia. Memorial unijny metropolity
Piotra Mohyły (1644-45), SiDE 1993:1(31), s. 21-32].
Wspomniany Memoriał, przechowywany w Archiwum Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w Watykanie, jest dokumentem niepodpisanym i przez długie
lata uchodził za dzieło anonimowe. Dopiero 33 lata temu A.G.Welykyj w pracy
wydanej w Watykanie na podstawie świadectw historycznych wykazał niezbicie
autorstwo Piotra Mohyły. Fakt ten prawdopodobnie nie jest znany hierarchom
ukraińskim, którzy przedstawiali Mohyłę jako wroga unii z Rzymem. Podobnie
i obecnie metropolita Wołodymir mówił w Kijowie o Mohyle jako „obrońcy
prawosławia” . Jest właśnie rzeczą ciekawą, czy zwierzchnikowi Autonomicz
nego Kościoła Prawosławnego, podległego Patriarchatowi Moskiewskiemu,
znana jest całość poglądów i roli, jaką odgrywał metropolita kijowski w kwes
tiach dotyczących stosunków eklezjalnych pomiędzy Kijowem, Konstantynopo
lem i Rzymem. Może tu w grę wchodzić znajomość tych spraw, co wskazywałoby
na to, że metropolita Wołodymir poszukuje jakiegoś wzoru dla własnego
postępowania oraz jeszcze bardziej prawdopodobna jest nieświadomość. Jak by
nie było, współczesny zwierzchnik jednego z Kościołów prawosławnych na
Ukrainie kanonizował swego poprzednika na stolicy kijowskiej, wybitnego
duchownego, reformatora i odnowiciela, człowieka zorientowanego w prądach
kulturowych i religijnych ówczesnej środkowej i wschodniej Europy, co więcej
hierarchę Cerkwi ruskiej ukształtowanego w orbicie kultury polskiej. Jest to fakt
świadczący o woli otwarcia się ku wartościom szerszym niż własne...
Na uroczystość kanonizacji Piotra Mohyły do Kijowa przybyły reprezentacje
Kościołów prawosławnych z Polski, Rumunii, Białorusi i Mołdawii. Obecny był
także przewodniczący rządowej ukraińskiej Rady ds. religijnych Anatol Kowal.
Jak wspominaliśmy na Ukrainie także dużą aktywność przejawiają inne Kościoły
poza prawosławnymi. W dniach od 6 do 10 października 1996 r. we Lwowie odbył
się sobór Kościoła grekokatolickiego Ukrainy, któremu przewodniczył ks. Lubomir
Husar, egzarcha arcybiskupi Kijowa i Wyszhorodu. Rola ta przypadła mu
w zastępstwie kard. Mirosława Lubacziwskiego, mającego już 84 lata.
Był to sobór wyjątkowy, bowiem gromadził nie tylko biskupów, lecz także
księży i świeckich wyznawców. Tematem jego było „Miejsce Kościoła grekoka
tolickiego w Kościele powszechnym” , choć ostatecznie w praktyce rozważano
głównie problemy ponownej ewangelizacji. Niemniej bp Husar podjął temat roli
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Kościoła grekokatolickiego, mówiąc, że na drodze do jedności mógłby on być
platformą, na której spotykaliby się nasi bracia i siostry. Przyznał jednak, że
stosunki jego Kościoła z prawosławnymi nie są dobre, nie panuje w nich pokój,
choć najczęściej sprowadzają się do wzajemnej tolerancji. Sytuację utrudnia
podział wśród prawosławnych, który sprawia, że jak się zaprosi przedstawicieli
jednego Kościoła, to już nie można liczyć na obecność reprezentantów pozo
stałych Kościołów.
Chcielibyśmy bardzo stać się miejscem porozumienia wzajemnego różnych grup
prawosławnych, miejscem neutralnym, na którym mogłyby się one spotkać -m ów ił
bp Husar. Lecz wśród prawosławnych nie ma zainteresowania dla kwestii
zbliżenia się do nas. - M y ze swej strony chcielibyśmy wszystko uczynić, by
przekonać prawosławnych, że niejesteśmy im wrodzy, że nie chcemy nikogo usuwać
silą, ani wzrastać ich kosztem, bądź organizować przeciw nim krucjaty. - Ostatecz
nie bp Husar wzywał sobór, by rzucił jakieś nowe idee, nowe inicjatywy dla
uzdrowienia nabrzmiałej sytuacji.
Po części wprowadzającej 200 uczestników soboru, podzielonych na grupy,
zajęło się następującymi tematami: 1/ rekrutacja i kształcenie duchownych,
2/ wspieranie jedności rodzin, 3/ katecheza, 4/ duszpasterstwo wśród młodzieży,
5/ współpraca w dziedzinie dogmatycznej, 6/ inicjatywy duszpasterskie zakonów. Po
dokonaniu analizy różnych zagadnień, podejmowano uchwały, które były przed
miotem głosowania. Wiele z nich odzwierciedlało aspiracje Kościoła grekokatolic
kiego Ukrainy, którego wspólnota chciałaby erygować patriarchat, mieć prawo
opiekować się współwyznawcami na całym terenie byłego Związku Sowieckiego
oraz mieć prawo do publicznej działalności na rzecz reewangelizacji kraju.
Po zakończeniu soboru w dniach 14 do 22 października zebrał się synod
hierarchii Kościoła grekokatolickiego, który rozpatrywał podjęte uchwały. Na
ich podstawie postanowiono zwrócić się do rządu ukraińskiego, by oficjalnie
anulował postanowienia pseudo-soboru z 1946 r., który pod presją komunistów
nakazał Kościołowi grekokatolickiemu poddać się pod władzę prawosławnego
Patriarchatu Moskiewskiego. Skierowano też prośbę do prezydenta Kuczmy, by
w niedługim czasie zaprosił na Ukrainę papieża Jana Pawła II.
Podczas synodu nastąpiły istotne zmiany w strukturze hierarchii Kościoła. Bp
Lubomir Husar został mianowany biskupem pomocniczym i administratorem
archidiecezji lwowskiej. M a on pomagać arcybiskupowi większemu kard.
Mirosławowi Lubacziwskiemu, z tym, że uzyskał wyjątkowe uprawnienia do
zwoływania i przewodniczenia synodom oraz do zatwierdzania ich decyzji. Na
stanowisko egzarchy Kijowa został natomiast powołany bp Mychajło Kołtun ze
Zborowa, ur. w 1949, który był pierwszym od 1946 r. biskupem, jaki w 1993 r.
otrzymał na Ukrainie oficjalnie ordynację w Kościele grekokatolickim.
Jak wspominaliśmy, na Ukrainie jest także aktywny Kościół rzyms
ko-katolicki. Jego najwyższym dostojnikiem jest arcybiskup Lwowa Marian
Jaworski. Kościół ten, jak okazuje się, stara się mieć znaczniejszą pozycję także
w Kijowie, w stolicy Ukrainy. W każdym razie zwołane na połowę maja 1996 r.
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drugie regionalne zgromadzenie biskupów łacińskich Ukrainy odbywało się
w Kijowie. Poświęcone było tematowi „Ewangelizacja w kontekście ekumenicz
nym” . W zgromadzeniu brało udział 6 biskupów Kościoła rzymsko-katolickiego
z Ukrainy oraz biskupi z Rosji, Syberii, Białorusi i Mołdawii. Przybyło także
3 biskupów grekokatolickich z Ukrainy: Iwan Semedi, Mychajło Kołtun
i Lubomir Husar. Nie zabrakło przedstawiciela Cerkwi, którym był ks. Mikołaj
Zabuga, rektor Akademii Teologicznej w Kijowie, z Kościoła podległego
Patriarchatowi Moskiewskiemu. O randze spotkania świadczy obecność aż
trzech dostojników watykańskich, którymi byli kard. J.T. Sanchez, prefekt
Kongregacji ds. kleru, kard. E.I. Cassidy, przewodniczący Papieskiej Rady ds.
Jedności Chrześcijan i ks. Georges Mifsud, kierownik departamentu K on
gregacji ds. Kościołów Wschodnich. Wszyscy oni swoje wypowiedzi podczas
zgromadzenia wiązali z problematyką ekumeniczną. Kard. Sanchez wskazywał
na to, że w dialogu z Kościołami Wschodu winno się wyrażać wiele szacunku dla
tradycji oraz problem prymatu papieskiego ukazywać z cierpliwością i zarazem
z pokorą.
Kard. Cassidy w swej wypowiedzi starał się zaakcentować wobec zebranych
rolę Dokumentu z Balamand oraz znaczenie Listu Jana Pawła II z 31 maja 1991 r.
do biskupów europejskich, dotyczącego stosunków między katolikami i pra
wosławnymi, a także Zasad generalnych Komisji pro Russia z 6 czerwca 1992 r.
Usilnie podkreślał ścisłość związków pomiędzy ewangelizacją i ekumenizmem.
Ks. Mifsud skupił swą uwagę na wartościach tradycji orientalnochrześcijańskiej zakorzenionej na Ukrainie. Wskazywał, że należy dążyć do
przyswajania sobie tych wartości na płaszczyźnie duchowej, w działalności
katechetycznej i pracy charytatywnej. Mówił też o wymogu zachowania
solidarności między Kościołami, chociażby w aspekcie ofensywnej aktywności
różnego typu sekt. Zdaniem ks. Mifsuda, Kościół staje się wtedy Kościołem,
kiedy prowadzi pracę ewangelizacyjną i kiedy pozostaje we wspólnocie z innymi
Kościołami.
/Por. „Irenikon” 1996, nr 2 s. 284-286, nr 4 s. 576/
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WSPÓLNA DEKLARACJA
W SPRAWIE NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU (1997)
Projekt ostateczny
Światowa Federacja Luterańska
Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan

Słowo wstępne
/1/ Nauka o usprawiedliwieniu miała dla Reformacji luterańskiej XVI
stulecia centralne znaczenie. Uchodziła ona dla niej za pierwszy i główny artykuł\
który jest zarazem władcą i sędzią nad wszystkimi dziedzinami nauki
chrześcijańskief. Nauka o usprawiedliwieniu w wersji reformacyjnej, pod
kreślającej jej szczególną rangę, podlegała nadzwyczajnej obronie przed rzyms
kokatolicką teologią i Kościołem tamtej epoki, które ze swej strony reprezen
towały i broniły innej formy nauki o usprawiedliwieniu. Tutaj z perspektywy
reformacyjnej znajdowało się jądro wszystkich polemik. W luterańskich
księgach wyznaniowych123 i na Soborze Tryndenckim Kościoła rzymskokatolic
kiego doszło do potępień doktrynalnych, które zachowały do dzisiaj swoją
ważność i mają rozłamowo-kościelne skutki.
/2/ Owa szczególna pozycja nauki o usprawiedliwieniu przetrwała w tradycji
luterańskiej do dzisiaj. Dlatego w oficjalnym dialogu luterańsko-katolickim
zajmowała ona od początku ważne miejsce.
1 Artykuły Szmalkaldzkie II, 1 (Wybrane księgi symboliczne Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego, W arszawa 1980, s. 355)
2 Rector et iudex super omnia genera doctrinarum (Weimarskie wydanie dzieł Lutra „Weimariana” - W A 39, I, 205)
3 Zwrócono uwagę na to, że pewna liczba Kościołów luterańskich zalicza tylko Confesio
Augustana i M ały Katechizm Lutra do wiążących dla nich podstaw doktrynalnych. Te księgi
wyznaniowe nie zawierają żadnych dotyczących nauki o usprawiedliwieniu potępień wobec Kościoła
rzymskokatolickiego.
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/3/ W szczególny sposób chcielibyśmy zwrócić uwagę na raporty „Ewangelia
a Kościół”4 oraz „Kościół i usprawiedliwienie” (1994)5 Wspólnej Komisji
Rzymskokatolicko/Ewangelickoluterańskiej, na Raport „Usprawiedliwienie
przez wiarę” (1983)6 Grupy katolicko-luterańskiej ds. dialogu w USA oraz na
studium: „Czy potępienia doktrynalne mają charakter rozłamowo-kościelny”
(1986)7 Ekumenicznej grupy roboczej teologów ewangelickich i katolickich
w Niemczech. Niektóre z wymienionych dokumentów zostały poddane oficjal
nemu procesowi recepcji. Ważnym przykładem jest wiążące stanowisko, jakie
Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański wraz z innymi Kościołami na
leżącymi do Kościoła Ewangelickiego Niemiec zajął wobec studium na temat
potępień doktrynalnych (1994), nadając temu stanowisku najwyższy stopień
kościelnego uznania8.
/4/ Wszystkie wymienione raporty z dialogów, a także zajęte wobec nich
stanowiska ukazują, że w dziedzinie rozważania nauki o usprawiedliwieniu
istnieje wysoki stopień wspólnego nastawienia i wspólnej opinii. Dlatego
nadszedł czas sporządzenia bilansu i podsumowania wyników dialogów na
temat usprawiedliwienia w sposób, który z niezbędną precyzją i zwięzłością
poinformuje nasze Kościoły o ogólnym przebiegu prowadzonych rozmów,
a jednocześnie umożliwi im wypowiedzenie się na ich temat w sposób wiążący.
/5/ To chce uczynić ta Wspólna Deklaracja. Chce ona ukazać, że na
podstawie dialogu Kościoły luterańskie i Kościół rzymskokatolicki9 są teraz
w stanie reprezentować wspólne rozumienie naszego usprawiedliwienia przez
Bożą łaskę w wierze w Chrystusa. Nie zawiera ona wszystkiego, co w każdym
Kościele naucza się na temat usprawiedliwienia; stanowi jednak konsens
4 Ewangelia a Kościół, czyli tzw. Raport z Malty, polski przekład w: S.C. Napiórkowski, Wszyscy
pod jednym Chrystusem. Ogólnokościelny dialog katolicko-luterański, część 1: lata 1965-1981, Lublin
1985, s. 117-139.
5 Kościół i usprawiedliwienie. Rozumienie Kościoła w świetle nauki o usprawiedliwieniu. Raport
z trzeciej fa zy Międzynarodowego Dialogu Luterańsko-Rzymskokatolickiego, polski przekład w:
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1995 nr 2, s. 43-138.
6 Lutherisch/römisch-katholischer Dialog in den USA: Rechtfertigung durch den Glauben (1983)
w: Rechtfertigung im ökumenischen Dialog. Dokumente und Einführung, hg. von Harding Meyer und
G ünther Gassmann, Frankfurt 1987, s. 107-200.
7 Lehrverurteilungen - kirchentrennend? Bd. 1: Rechtfertigung, Sakramente und Am t im Zeitalter
der Reformation und heute. Hg. von Karl Lehmann und W olfhart Pannenberg, Freiburg-Göttingen
1986.
o
Gemeinsame Stellungnahme der Amoldshainer Konferenz, der Vereinigten Kirche und des
deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes zum Dokument „Lehrverurteilungen
- kirchentrennend?” , w: „ökumenische Rundschau” 44 (1995) 99-102; łącznie ze stanowiskami
stanowiącymi podstawę tej decyzji, por. Lehrverurteilungen im Gespräch. Die ersten offiziellen
Stellungnahmen aus der evangelischen Kirche in Deutschland, Göttingen 1993.
9 W Deklaracji tej słowo „Kościół” oddaje samozrozumienie każdego z zaangażowanych
Kościołów; nie wiąże się z tym zamiar podejmowania rozstrzygnięć wszystkich związanych z tym
zagadnieniem kwestii eklezjologicznych.
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w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu oraz ukazuje, że
istniejące nadal różne podejścia nie są już powodem do formułowania potępień
doktrynalnych.
/6/ Nasza Deklaracja nie jest nową i samodzielną prezentacją niezależną od
dotychczasowych raportów i dokumentów dialogowych, tym bardziej nie chce
ona ich zastąpić. Raczej - o czym świadczy wykaz źródeł na końcu - nawiązuje
do wymienionych tekstów i ich argumentacji.
/7/ Jak same dialogi tak i ta Wspólna Deklaracja kieruje się przekonaniem, że
przezwyciężenie dotychczasowych zagadnień kontrowersyjnych i potępień dokt
rynalnych nie wiąże się ani z lekkim traktowaniem rozłamów i potępień, ani
z dezawuowaniem własnej przeszłości kościelnej. Dominującą rolę odgrywa tu
jednak przekonanie, że przez uczestnictwo w historii Kościoły nasze uzyskują
nowe przeświadczenia, i że zachodzą procesy, które nie tylko umożliwiają, lecz
jednocześnie domagają się od nich zrewidowania i ujrzenia w nowym świetle
kwestii i potępień będących powodem rozłamu.

1. Biblijne orędzie o usprawiedliwieniu
/8/ Do tych nowych przeświadczeń doszliśmy dzięki wspólnemu sposobowi
wsłuchiwania się w Słowo Boże w Piśmie Świętym. Wspólnie słuchamy
Ewangelii, która mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (J 3,16). To
radosne orędzie zostaje opisane w różny sposób w Piśmie Świętym. W Starym
Testamencie słyszymy Słowo Boga o ludzkiej grzeszności (Ps 51, 1-5; Dn 9,5n;
Koh 8,9n; Ezd 9,6n) i ludzkim nieposłuszeństwie (Rdz 3,1-19; Ne 9,16n.26), jak
i o sprawiedliwości ( Iz 46,13; 51,5-8; 56,1; [por. 53,11]; Jr 9,24) i sądzie Bożym
( Koh 12,14; Ps 9,5n.; 76, 7-9).
/9/ W Nowym Testamencie tematy dotyczące „sprawiedliwości” i „usprawiedliwienia” są traktowane w różny sposób u Mateusza (5,10; 6,33; 21,32),
Jana (16,8-11), w Liście do Hebrajczyków (5,13; 10,37n.) i w Liście Jakuba
(2,14-26)10. Również w listach Pawiowych dar zbawienia zostaje opisany w różny
sposób, między innymi jako wyzwolenie do wolności (Ga 5,1-13; por. Rz 6,7),
pojednanie z Bogiem (2 K or 5,18-21; por. Rz 5,11), pokój z Bogiem (Rz 5,1), nowe
stworzenie (2 K or 5,17), życie dla Boga w Chrystusie Jezusie (Rz 6,11.23) lub jako
10 Por. Raport z M alty nr 26-30; Rechtfertigung durch den Glauben nr 122-147. Niepaulińskie
świadectwa nowotestamentowe na polecenie Komisji ds. dialogu w USA „Usprawiedliwienie przez
wiarę” zostały zbadane przez J. Reumanna: Righteousness in the New Testament, z odpowiedziami J.
Fitzmeyera i J. D. Q uinna (Philadelphia, New York 1982), s. 124-180. Wyniki tego studium zostały
streszczone w Raporcie z dialogu „Usprawiedliwienie przez wiarę” od nr 139 do 142.
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poświęcenie w Chrystusie Jezusie (por. 1 K or 1,2; 1,31; 2 K or 1,1). Wśród tych
określeń wyróżnia się „usprawiedliwienie” grzesznika przez Bożą łaskę, które
dokonuje się we wierze; było ono podkreślane szczególnie w okresie Reformacji.
/10/ Paweł opisuje Ewangelię jako moc Bożą do ratowania człowieka, który
uległ władzy grzechu: jako orędzie, które zwiastuje usprawiedliwienie Boże /.../
z wiary w wiarę (Rz 1,16n.) i obdarza sprawiedliwością (Rz 3,21-31). Zwiastuje
Chrystusa jako naszą sprawiedliwość (1 K or 1,30), odnosząc do zmartwych
wstałego Pana to, co Jeremiasz zwiastował o samym Bogu (Jr 23,6). W śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa mają swoje korzenie wszystkie wymiary Jego
dzieła zbawczego, gdyż On jest naszym Panem, który został wydany za grzechy
nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego (Rz 4,25). Wszyscy
ludzie potrzebują sprawiedliwości Bożej, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały
Bożej (Rz 3,23; por. Rz 1,18 - 3,20; 11,32; Ga 3,22). W Liście do Galacjan (3,6)
i w Liście do Rzymian (4,3-9) Paweł rozumie wiarę Abrahama (Rdz 15,6) jako
wiarę w Boga, który usprawiedliwia grzesznika (Rz 4,5) i powołuje się na
świadectwo Starego Testamentu, by podkreślić swoją Ewangelię, że owa
sprawiedliwość zostanie zaliczona wszystkim, którzy jak Abraham ufają obiet
nicy Bożej. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie (Ha 2,4; por. Ga 3,11; Rz 1,17).
W listach Pawła sprawiedliwość Boża jest zarazem mocą Bożą dla każdego
wierzącego (Rz 1,16n.). W Chrystusie staje się ona naszą sprawiedliwością (2 K or
5,21). Usprawiedliwienie staje się naszym udziałem przez Chrystusa Jezusa,
którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez
wiarę (Rz 3,25; por. 3,21-28). Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to
nie z was: Boży to dar; nie z uczynków (Ef 2,8n.).
/11/ Usprawiedliwienie jest odpuszczeniem grzechów (Rz 3,23-25; Dz 13,39;
Łk 18,14), wyzwoleniem z dominującej mocy grzechu i śmierci (Rz 5,12-21) i od
przekleństwa zakonu (Ga 3,10-14). Jest ono przyjęciem do społeczności z Bo
giem, już teraz, lecz w sposób doskonały dopiero w przyszłym Królestwie Bożym
(Rz 5,ln.). Jednoczy z Chrystusem, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem (Rz
6,5). Dokonuje się przez przyjęcie Ducha Świętego w chrzcie jako włączeniu do
jednego ciała (Rz 8,ln.9n.; 1 K or 12,12n.). Wszystko to pochodzi wyłącznie od
Boga ze względu na Chrystusa z łaski przez wiarę w Ewangelię o Synu Bożym (Rz
U -3).
/12/ Usprawiedliwieni żyją z wiary, która pochodzi ze Słowa Chrystusa (Rz
10,17); jest ona czynna w miłości (Ga 5,6), ta zaś jest owocem Ducha (Ga 5,22n.).
Ponieważ jednak moce i żądze trapią wierzących zewnętrznie i wewnętrznie (Rz
8,35-39; Ga 5,16-21), tak że popadają w grzech (1 J 1,8.10), przeto muszą się
wsłuchiwać stale na nowo w obietnice Boże, wyznawać swoje grzechy (1 J 1,9),
mieć udział w ciele i krwi Chrystusa oraz być napominani do życia w zgodzie
z wolą Bożą. Dlatego apostoł mówi usprawiedliwionym: Z bojażnią i ze drżeniem
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zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was
i chcenie i wykonanie (Flp 2,12n.). Radosne orędzie zachowuje jednak swoją
aktualność: Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrys
tusie Jezusie (Rz 8,1) i w których żyje Chrystus (Ga 2,20). Przez sprawiedliwy
czyn Chrystusa przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi
(Rz 5,18).

2. Nauka o usprawiedliwieniu jako problem ekumeniczny
/13/ Przeciwstawna interpretacja i przeciwstawne zastosowanie orędzia
biblijnego o usprawiedliwieniu były w XVI stuleciu głównym powodem podziału
Kościoła zachodniego, co znalazło też swoje odbicie w potępieniach doktrynal
nych. Toteż dla przezwyciężenia podziału kościelnego sprawą fundamentalną
i nieodzowną jest wspólne rozumienie usprawiedliwienia. Po II Soborze
Watykańskim, dzięki impulsom w dziedzinie biblistyki, historii teologii i dog
matów, uzyskanym w dialogu ekumenicznym, nastąpiło wyraźne zbliżenie
w nauce o usprawiedliwieniu, tak że w tej Wspólnej Deklaracji można
sformułować konsens w podstawowych prawdach dotyczących tej nauki,
konsens, w którego świetle odpowiednie potępienia doktrynalne XVI stulecia nie
dotyczą dzisiejszego partnera.

3. Wspólne rozumienie usprawiedliwienia
/14/ Wspólne wsłuchiwanie się w radosne orędzie zwiastowane w Piśmie
Świętym, jak również rozmowy teologiczne prowadzone w ostatnich latach
między Kościołami luteraóskimi a Kościołem rzymskokatolickim, doprowa
dziły do ujednolicenia poglądów na kwestię rozumienia usprawiedliwienia.
Ujednolicenie to obejmuje konsens w sprawach podstawowych, z którym dają
się pogodzić różnice w szczegółowych wypowiedziach.
/15/ Podzielamy wspólną wiarę, że usprawiedliwienie jest dziełem trójjedynego Boga. Bóg posłał na świat swojego Syna dla zbawienia grzeszników.
Inkarnacja, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są podstawą i warunkiem
usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie oznacza zatem, że Chrystus sam jest naszą
sprawiedliwością, która staje się naszym udziałem z woli Ojca przez Ducha
Świętego. Wspólnie wyznajemy: Tylko z łaski i w wierze w zbawcze działanie
Chrystusa, a nie na podstawie naszych zasług zostajemy przyjęci przez Boga
i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa
do dobrych uczynków".
u Wszyscy pod jednym Chrystusem nr 14, cyt. za: S. C. Napiórkowski, op.dt., s. 202.
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/16/ Wszyscy ludzie są powołani przez Boga do zbawienia w Chrystusie.
Tylko przez Chrystusa zostajemy usprawiedliwieni, przyjmując w wierze to
zbawienie. Z kolei sama wiara jest darem Boga przez Ducha Świętego, który
w Słowie i sakramentach działa we wspólnocie wierzących; Duch Święty
prowadzi jednocześnie wierzących do odnowy ich życia, którą Bóg doprowadzi
do końca w życiu wiecznym.
/17/ Wyrażamy wspólne przekonanie, że biblijne orędzie o usprawiedliwieniu
w sposób szczególny skupia naszą uwagę na jądrze świadectwa nowotestamentowego, którym jest czyn zbawczy Boga w Chrystusie; powiada nam ono, że jako
grzesznicy nasze nowe życie zawdzięczamy wyłącznie miłosierdziu Bożemu,
które sprawia przebaczenie i wszystko czyni nowe; miłosierdzie to możemy
otrzymać tylko jako dar i przyjąć we wierze, nigdy natomiast - w jakiejkolwiek
bądź formie - nie możemy na nie zasłużyć.
/18/ Dlatego też nauka o usprawiedliwieniu, która przyjmuje i rozwija to
orędzie, nie jest tylko jednym z elementów doktryny chrześcijańskiej. Znajduje
się ona w istotowym związku ze wszystkimi, wewnętrznie powiązanymi ze sobą,
prawdami wiary. Jest ona nieodzownym kryterium, które całą naukę i praktykę
Kościoła chce skupiać nieustannie wokół Chrystusa. Gdy luteranie podkreślają
jedyne w swoim rodzaju znaczenie tego kryterium, nie negują przez to
powiązania i znaczenia wszystkich prawd wiary. Z kolei katolicy, którzy czują się
zobligowani do przestrzegania wielu kryteriów, nie negują przez to szczególnej
funkcji orędzia o usprawiedliwieniu. Luteranie i katolicy uznają za swój wspólny
cel wyznawanie we wszystkim Chrystusa; tylko Jemu ponad wszystko należy
ufać jako jedynemu Pośrednikowi (1 Tm 2,5n.), przez którego Bóg w Duchu
Świętym daje samego siebie i obdarza swoimi odnawiającymi darami (por.
źródła do rozdziału 3).

4. Rozwinięcie wspólnego rozumienia usprawiedliwienia
4.1. Niemoc i grzech człowieka w obliczu usprawiedliwienia

/19/ Wyznajemy wspólnie, że człowiek w odniesieniu do swojego zbawienia
jest zdany zupełnie na zbawczą łaskę Boga. Wolność, którą posiada w od
niesieniu do ludzi i spraw tego świata, nie jest wolnością dotyczącą jego
zbawienia. Oznacza to, że jako grzesznik podlega sądowi Bożemu i nie jest
zdolny zwrócić się do Boga o ratunek, zasłużyć na swoje usprawiedliwienie przed
Bogiem lub własnymi siłami osiągnąć zbawienie. Usprawiedliwienie dokonuje
się tylko z łaski. Ponieważ katolicy i luteranie podzielają to przekonanie, przeto
można powiedzieć, że:
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/20/ Gdy katolicy mówią, że człowiek „współdziała” podczas przygotowania
usprawiedliwienia i jego przyjęcia przez wyrażenie zgody na usprawiedliwiające
działanie Boga, to widzą w takiej personalnej akceptacji działanie łaski a nie czyn
człowieka wypływający z własnych sił.
/21/ W ujęciu luterańskim człowiek nie jest zdolny do współdziałania
w ratowaniu samego siebie, gdyż jako grzesznik przeciwstawia się aktywnie Bogu
i Jego zbawczemu działaniu. Luteranie nie zaprzeczają, że człowiek może
odrzucić działanie łaski. Gdy podkreślają, że człowiek może tylko przyjmować
(mere passive) usprawiedliwienie, to negują przez to wszelką możliwość
własnego wkładu człowieka do usprawiedliwienia, lecz nie jego pełne osobiste
zaangażowanie we wierze, dokonujące się pod wpływem Słowa Bożego (por.
źródła do rozdz. 4.1.).
4.2. Usprawiedliwienie jako przebaczenie grzechów
i uczynienie sprawiedliwym

/22/ Wyznajemy wspólnie, że Bóg z łaski odpuszcza człowiekowi grzech,
jednocześnie uwalnia go w jego życiu od zniewalającej mocy grzechu oraz
obdarza nowym życiem w Chrystusie. Gdy człowiek ma we wierze współudział
w Chrystusie, Bóg nie zalicza mu grzechu, a Duch Święty wzbudza w nim czynną
miłość. Obu aspektów oddziaływania łaski Bożej nie wolno od siebie oddzielać.
Należą one do siebie w tym sensie, że człowiek we wierze zostaje zjednoczony
z Chrystusem, który w swojej osobie jest naszą sprawiedliwością (1 K or 1,30):
zarówno odpuszczeniem grzechów, jak i uświęcającą obecnością Boga. Ponieważ
katolicy i luteranie wspólnie podzielają to przekonanie, przeto można powie
dzieć, że:
/23/ Gdy luteranie podkreślają, że sprawiedliwość Chrystusa jest naszą
sprawiedliwością, to chcą przede wszystkim wyrazić, że grzesznikowi przez
obietnicę przebaczenia darowana zostaje sprawiedliwość przed Bogiem w Chrys
tusie i że jego życie zostaje odnowione tylko w łączności z Chrystusem. Gdy
powiadają, że Boża łaska jest przebaczającą miłością (życzliwością Boga)12, nie
negują przez to odnowy życia chrześcijanina, lecz chcą wyrazić, że usprawied
liwienie zachowuje niezależność od ludzkiego współdziałania i nie jest też zależne
od przyczyniającego się do odnowy życia działania łaski w człowieku.
/24/ Gdy katolicy podkreślają, że odnowa wewnętrznego człowieka zostaje
darowana wierzącemu przez przyjęcie łaski13, to pragną przez to powiedzieć, że
przebaczająca łaska Boża jest zawsze związana z darem nowego życia, który

Por. WA 8, 106
13 Por. DS 1528
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w Duchu Świętym przejawia się w czynnej miłości; jednak przez to nie negują, że
Boży dar łaski w usprawiedliwieniu pozostaje niezależny od ludzkiego
współdziałania [por. źródła do rozdz. 4.2].
4.3. Usprawiedliwienie przez wiarę i z łaski

/25/ Wyznajemy wspólnie, że grzesznik zostaje usprawiedliwiony przez wiarę
w zbawcze działanie Boga w Chrystusie; zbawienie to zostaje mu darowane przez
Ducha Świętego w chrzcie jako fundament całego życia chrześcijańskiego.
Człowiek w usprawiedliwiającej wierze pokłada ufność w łaskawą obietnicę
Boga, która obejmuje zaufanie i miłość do Niego. Wiara ta jest czynna w miłości;
dlatego chrześcijanin nie może i nie powinien pomijać uczynków. Jednak
wszystko, co w człowieku poprzedza wolny dar wiary i po nim następuje, nie jest
podstawą usprawiedliwienia i nie przyczynia się do niego.
/26/ Według rozumienia luteraóskiego, Bóg usprawiedliwia grzesznika tylko
we wierze (sola fide). W wierze człowiek obdarza pełnym zaufaniem swojego
Stwórcę i Zbawiciela, w ten sposób wchodzi w społeczność z Nim. Bóg sam
wywołuje wiarę, gdy przez swe stwórcze Słowo przyczynia się do powstania
takiego zaufania. Ponieważ ten czyn Boga jest nowym stworzeniem, przeto
dotyczy wszystkich wymiarów osoby oraz prowadzi do życia w nadziei i miłości.
Tak więc w nauce o „usprawiedliwieniu tylko przez wiarę” odnowa sposobu
życia, która jest koniecznym następstwem usprawiedliwienia i bez której nie
może być wiary, zostaje wprawdzie odróżniona, lecz nie oddzielona od
usprawiedliwienia. Przez to zostaje podany raczej powód, który przyczynia się
do takiej odnowy. Z miłości Boga, która zostaje darowana człowiekowi
w usprawiedliwieniu, wyrasta odnowa życia. Usprawiedliwienie i odnowa są
związane ze sobą w Chrystusie obecnym we wierze.
/27/ Również według katolickiego rozumienia, wiara ma fundamentalne
znaczenie dla usprawiedliwienia; bez niej bowiem nie może istnieć usprawied
liwienie. Człowiek jako słuchacz Słowa i wierzący zostaje usprawiedliwiony
przez chrzest. Usprawiedliwienie grzesznika jest odpuszczeniem grzechów
i uczynieniem sprawiedliwym przez łaskę usprawiedliwiającą, która czyni nas
dziećmi Bożymi. W usprawiedliwieniu usprawiedliwieni otrzymują od Chrystusa
wiarę, nadzieję i miłość i tym sposobem zostają przyjęci do wspólnoty z Nim14.
Ten nowy personalny stosunek do Boga opiera się całkowicie na Jego łaskawości
i pozostaje stale zależny od zbawczego działania łaskawego Boga, który
zachowuje wierność samemu sobie i na którym człowiek może z tego powodu
polegać. Dlatego łaska usprawiedliwienia nie staje się nigdy własnością
człowieka, na którą mógłby się powołać przed Bogiem. Gdy według katolickiego
14

Por. DS 1530
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rozumienia podkreślona zostaje odnowa życia przez łaskę usprawiedliwiającą, to
ta odnowa we wierze, nadziei i miłości jest zdana zawsze na bezdenną łaskę Bożą;
nie wnosi ona wkładu do usprawiedliwienia, którym moglibyśmy się chlubić
przed Bogiem (Rz 3,27) [por. źródła do rozdz. 4.3].
4.4. Grzeszność usprawiedliwionego
/28/ Wyznajemy wspólnie, że Duch Święty jednoczy w chrzcie człowieka
z Chrystusem, usprawiedliwia i rzeczywiście go odnawia. Mimo to usprawied
liwiony pozostaje przez całe życie i w każdym momencie w stanie zależności od
bezwarunkowo usprawiedliwiającej łaski Bożej. Również on nie jest jeszcze
wolny od napierającej mocy i ingerencji grzechu (por. Rz 6,12-14); nie omija go
też trwająca przez całe życie walka z egoistycznym pożądaniem starego
człowieka, wymierzonym przeciw Bogu (por. Ga 5,16; Rz 7,7.10). Również
usprawiedliwony, jak o tym świadczy Modlitwa Pańska, musi prosić Boga
codziennie o przebaczenie (Mt 6,12; 1 J 1,9), jest nieustannie wzywany do
nawrócenia i pokuty, ciągle też otrzymuje gwaranq'ę przebaczenia.
/29/ Luteranie rozumieją opisaną sytuację w tym sensie, że chrześcijanin jest
„zarazem sprawiedliwym i grzesznikiem” . Jest w pełni sprawiedliwym, ponieważ
Bóg przez Słowo i sakrament przebacza mu grzechy oraz przyznaje sprawied
liwość Chrystusa, która we wierze staje się jego własnością i czyni go w Chrys
tusie sprawiedliwym przed Bogiem. Natomiast dzięki zakonowi poznaje, że
nadal pozostaje grzesznikiem i że grzech jeszcze w nim mieszka (1 J 1,8; Rz 7,17.
20); nieustannie darzy zaufaniem fałszywych bogów i nie miłuje Boga tą
niepodzielną miłością, jakiej domaga się On od niego jako jego Stwórca (Pwt 6,5;
M t 22,36-40). Takie sprzeciwianie się Bogu jest w swej istocie grzechem.
Jednakże zniewalająca moc grzechu jest złamana na podstawie zasługi Chrys
tusa: nie jest już ona grzechem „zniewalającym” chrześcijanina, gdyż jest
„opanowana” przez Chrystusa, z którym usprawiedliwony jest związany we
wierze; dzięki temu chrześcijanin, jak długo żyje na ziemi, może prowadzić po
części życie w sprawiedliwości. Mimo grzechu chrześcijanin nie jest już od
dzielony od Boga, gdyż jemu, jako narodzonemu na nowo przez chrzest i Ducha
Świętego, w codziennym powrocie do chrztu zostaje odpuszczony grzech, tak że
jego grzech już go nie potępia i nie grozi mu wieczną śmiercią15. Gdy więc
luteranie powiadają, że usprawiedliwony jest także grzesznikiem i jego sprzeci
wianie się Bogu jest prawdziwie grzechem, to nie zaprzeczają, że mimo grzechu
jest w Chrystusie złączony z Bogiem, a jego grzech jest grzechem poskromionym.
W ostatniej sprawie, mimo różnic w rozumieniu grzechu człowieka usprawied
liwionego, stanowisko luteraóskie jest zgodne z rzymskokatolickim.

is Por. Apologia Konfesji Augsburskiej II, 38-45.
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/30/ Katolicy uważają, że łaska Jezusa Chrystusa, która jest udzielana
w chrzcie, usuwa wszystko, co jest „rzeczywiście” grzechem, co „godne
potępienia” (Rz 8,1 “ ); mimo to pozostaje w człowieku pewna skłonność
(konkupiscencja), która wywodzi się z grzechu i ku niemu zmierza. Według
katolickiego przekonania dojście do skutku ludzkich grzechów wymaga obec
ności elementu personalnego, toteż przy jego braku nie można uważać za grzech
we właściwym sensie skłonności przeciwstawiania się Bogu. Głosząc taki pogląd
katolicy nie negują, że taka skłonność nie jest zgodna z pierwotnym planem Boga
wobec człowieka, ani też, że z obiektywnego punktu widzenia jest ona
sprzeciwianiem się Bogu i przedmiotem trwającej przez całe życie walki;
wdzięczni za zbawienie przez Chrystusa pragną podkreślić, że skłonność do
sprzeciwiania się Bogu nie zasługuje na karę wiecznej śmierci1617 i nie oddziela
usprawiedliwionego od Boga. Gdy jednak usprawiedliwony oddziela się od Boga
umyślnie, wówczas nie wystarcza wznowione przestrzeganie przykazań, lecz
musi w sakramencie pojednania przyjąć przebaczenie i pokój przez słowo
absolucji, które zostaje nam udzielone mocą pojednawczego dzieła Boga
w Chrystusie [por. źródła do rozdz. 4.4].
4.5. Zakon i Ewangelia

/31/ Wyznajemy wspólnie, że człowiek, który wierzy Ewangelii, zostaje
usprawiedliwiony niezależnie od uczynków zakonu (Rz 3,28). Chrystus wypełnił
zakon oraz przezwyciężył go przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie jako
drogę do zbawienia. Wyznajemy zarazem, że przykazania Boże zachowują
ważność dla usprawiedliwionego, i że Chrystus w swoim Słowie i życiu daje wyraz
woli Boga, która także dla usprawiedliwionego jest wytyczną jego postępowania.
/32/ Luteranie zwracają uwagę, że odróżnienie zakonu i Ewangelii, jak
i ustanowienie właściwej relacji między nimi, ma istotne znaczenie dla rozumie
nia usprawiedliwienia. Zakon w swojej teologicznej funkcji jest żądaniem
i oskarżeniem, któremu podlega przez całe życie każdy człowiek, również
chrześcijanin, o ile jest grzesznikiem; zakon odkrywa jego grzechy po to, aby
w wierze w Ewangelię poddał się całkiem miłosierdziu Bożemu w Chrystusie,
gdyż tylko dzięki niemu uzyskuje usprawiedliwienie.
/33/ Ponieważ zakon jako droga zbawienia jest wypełniony i przezwyciężony
przez Ewangelię, katolicy mogą powiedzieć, że Chrystus nie jest prawodawcą
w znaczeniu Mojżesza. Gdy katolicy podkreślają, że usprawiedliwony jest
zobowiązany do przestrzegania przykazań Bożych, to nie negują przez to, że
Jezus Chrystus obiecał łaskę wiecznego życia dzieciom Bożym18 [por. źródła do
rozdz. 4.5].
16 Por. D S 1515.
17 Por. D S 1515.
18 Por. D S 1545.
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4.6. Pewność zbawienia

/34/ Wyznajemy wspólnie, że wierzący mogą zaufać miłosierdziu i obietnicom
Bożym. Również w obliczu własnej słabości i różnorodnych oznak zagrożenia
swej wiary, mogą mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa szukać oparcia
w skutecznej obietnicy łaski Bożej w Słowie i sakramencie, i być w ten sposób
pewnymi tej łaski.
/35/ Reformatorzy w sposób szczególny podkreślali, że w przypadku pokusy
wierzący nie m a spoglądać na siebie, lecz całkiem na Chrystusa i tylko w Nim
pokładać nadzieję. W ten sposób ufając Bożej obietnicy jest pewny swego
zbawienia, aczkolwiek gdy spogląda na siebie, to nigdy nie uzyskuje pod tym
względem poczucia bezpieczeństwa.
/36/ Katolicy są w stanie uznać szczególną troskę reformatorów, aby wiara
nie była poleganiem na własnym doświadczeniu, lecz opierała się na obiektywnej
rzeczywistości obietnicy Chrystusa, i aby przedmiotem ufności było tylko Słowo
jego obietnicy (por. M t 16,19; 18,18). Zgodnie z II Soborem Watykańskim
katolicy powiadają: wierzyć oznacza powierzyć samego siebie całkiem Bogu19,
który wyzwala nas z ciemności grzechu i śmierci oraz wskrzesza do życia
wiecznego20. Zgodnie z tym sensem nie można wierzyć w Boga i jednocześnie nie
uznawać Słowa jego obietnicy za godne zaufania. Nikt nie może powątpiewać
w Boże miłosierdzie i zasługę Chrystusa. Jednak każdy może się martwić o swoje
zbawienie, gdy spogląda na własne słabości i niedostatki. Mimo całej wiedzy
0 własnej zawodności, wierzący może być pewny tego, że Bóg chce jego
zbawienia [por. źródła do rozdz. 4.6],
4.7. Dobre uczynki usprawiedliwionego

/37/ Wyznajemy wspólnie, że dobre uczynki - życie chrześcijańskie we wierze,
nadziei i miłości - wynikają z usprawiedliwienia i są jego owocami. Gdy
usprawiedliwiony żyje w Chrystusie i działa w ramach otrzymanej łaski,
wówczas, mówiąc biblijnie, przynosi dobry owoc. Dla chrześcijanina, o ile
walczy przez całe życie z grzechem, ten skutek usprawiedliwienia jest zarazem
zobowiązaniem, które m a wypełnić; dlatego Jezus i pisma apostolskie napomi
nają go do spełniania uczynków miłości.
/38/ Według poglądu katolickiego, dobre uczynki wynikające z łaski
1 z działania Ducha Świętego przyczyniają się do wzrostu łaski, tak że
sprawiedliwość otrzymana od Boga zostaje zachowana, natomiast wspólnota

Por. DV 5.
20 Por. DV 4.
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z Chrystusem ulega pogłębieniu. Gdy katolicy trzymają się dobrych uczynków
rozumianych jako „zasługa” , to pragną przez to powiedzieć, że uczynkom tym
według biblijnego świadectwa jest obiecana zapłata w niebie. Pragną oni
podkreślić odpowiedzialność człowieka za jego działanie, lecz przez to nie chcą
zakwestionować, a tym bardziej zanegować charakteru dobrych uczynków jako
daru, tego, że samo usprawiedliwienie pozostaje stale niezasłużonym darem
łaski.
/39/ Również u luteran istnieje idea zachowania łaski oraz wzrostu w łasce
i wierze. Wprawdzie podkreślają, że sprawiedliwość jako przyjęcie przez Boga
i jako udział w sprawiedliwości Chrystusa jest zawsze doskonała, lecz jedno
cześnie powiadają, że jej skutki mogą mieć w życiu chrześcijańskim tendencję
wzrostową. Dobre uczynki chrześcijanina luteranie uważają za „owoce” i „zna
ki” usprawiedliwienia, nie za własne „zasługi” , natomiast życie wieczne - zgod
nie z Nowym Testamentem - rozumieją jako niezasłużoną „zapłatę” w znaczeniu
spełnienia wobec wierzących Bożej obietnicy [por. źródła do rozdz. 4.7].

5. Z naczenie i zasięg osiągn iętego konsensu
/40 / Z wywodów przedłożonych w niniejszej Deklaracji wynika, że między

luteranami i katolikami istnieje konsens w podstawowych prawdach do
tyczących nauki o usprawiedliwieniu. W świetle tego konsensu różnice, które
nadal istnieją, są różnicami dopuszczalnymi. Chodzi tu o różnice, o których była
mowa w paragrafach 18-39; dotyczą one języka, teologicznej formy i odmien
nego rozłożenia akcentów w rozumieniu usprawiedliwienia. Toteż można
powiedzieć, że luterańskie i rzymskokatolickie rozwinięcia usprawiedliwiającej
wiary, mimo cechujących je różnic, nie są sobie przeciwstawne i nie naruszają
konsensu w podstawowych prawdach.
/4 1 / W konsekwencji potępienia doktrynalne XVI stulecia, na ile odnoszą się

do nauki o usprawiedliwieniu, jawią się w nowym świetle: potępienia Soboru
Trydenckiego nie dotyczą nauki Kościołów luterańskich przedłożonej w tej
Deklaracji. Potępienia luterańskich ksiąg wyznaniowych nie dotyczą nauki
Kościoła rzymskokatolickiego przedłożonej w tej Deklaracji.
/42/ Powyższe stwierdzenia nie naruszają powagi potępień doktrynalnych

dotyczących nauki o usprawiedliwieniu. O niektórych z nich nie można mówić
po prostu, że były bezprzedmiotowe; zachowują one dla nas znaczenie
pożytecznych ostrzeżeń21, które winniśmy brać pod uwagę w doktrynie i prak
tyce.
21

Lehrverurteilungen - kirchentrennend?, op.cit., s. 32.
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/43/ Nasz konsens w podstawowych prawdach dotyczących nauki o uspra
wiedliwieniu musi znaleźć odbicie i potwierdzenie w życiu i doktrynie Kościołów.
Pod tym względem istnieją jeszcze kwestie różnej rangi, które wymagają dalszego
wyjaśnienia: dotyczą one między innymi relacji między Słowem Bożym a nauką
kościelną jak również nauki o Kościele, jego autorytetu, jedności, urzędu
i sakramentów, wreszcie relacji między usprawiedliwieniem a etyką społeczną.
Jesteśmy przekonani, że osiągnięte wspólne rozumienie oferuje odpowiednią
podstawę dla takiego wyjaśnienia. Kościoły luterańskie i Kościół rzymskokatoli
cki będą nadal czynić starania zmierzające do pogłębienia wspólnego rozumienia
oraz odpowiedniego wykorzystania go w nauce i życiu kościelnym.
/44/ Dziękujemy Panu za ten decydujący krok ku przezwyciężeniu rozłamu
kościelnego. Prosimy Ducha Świętego, aby prowadził nas do tej widzialnej
jedności, która jest wolą Chrystusa.

ANEKS
Ź ródła do W spólnej D eklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu

W 3 i 4 rozdziale Wspólnej Deklaracji mamy odniesienia do sformułowań
z różnych dialogów luterańsko-katolickich. W szczegółach chodzi o następujące
dokumenty:
Wszyscy pod jednym Chrystusem. Stanowisko Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko/Ewangelickoluteraóskiej wobec Konfesji Augsburskiej (1980), w: S.C.
Napiórkowski, Wszyscy pod jednym Chrystusem. Ogólnokościelny dialog katolicko-luterański, część I: lata 1965-1981, Lublin 1985, ss. 199-205.
Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum... 32. bis 36. Auflage [cyt.:
DS],
Denzinger-Hünermann, Enchiridion Symbolorum... seit der 37. Auflage,
dwujęzyczne [cyt.: DH].
Gutachten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen zur
Studie Lehrverurteilungen - kirchentrennend? (Watykan 1992), nieopublikowane
[cyt.: Gutachten].
Justification by Faith, dialog luterańsko-katolicki w USA, 1983, wersja
niemiecka: Rechtfertigung durch den Glauben, w: Rechtfertigung im ökumenischen
Dialog, Hg. von Harding Meyer und Günther Gassmann ( — Ökumenische
Perspektiven Nr. 12), Frankfurt 1987, ss. 107-200 [cyt. USA].
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Lehrverurteilungen - kierchentrennend?, Bd. I: Rechtfertigung, Sakramente
und Am t im Zeitalter der Reformation und heute, Hg. von Karl Lehmann und
Wolfhart Pannenberg, Freiburg 1986 [cyt.: LV].
Stellungnahme des Gemeinsamen Ausschusses der Vereinigten Evange
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und des Deutschen Nationalkomitees des
Lutherischen Weltbundes zum Dokument „Lehrverurteilungen - kirchentren
nend?” (13 września 1991), w: Lehrverurteilungen im Gespräch, Hg. von der
Geschäftsstelle der Arnoldshainer Konferenz (AKf), dem Kirchenamt der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und dem Lutherischen K ir
chenamt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
(VELKD), Frankfurt 1993, ss. 57-160 [cyt.: VELKD].

Rozdział 3: Wspólne rozumienie usprawiedliwienia

nr 17 i 18, por. szczególnie: LV 75, VELKD 95.
- Obraz usprawiedliwienia skupiony na wierze i rozumiany sądowniczo ma dla
Pawła - i w pewnym sensie dla całej Biblii - decydujące znaczenie, chociaż niejest to
bynajmniej jedyny biblijny lub pauliński sposób przedstawiania zbawczego dzieła
Boga [USA nr 146].
- Katolicy i luteranie mogą uznać konieczność mierzenia praktyki, struktur
i teologii Kościoła według tego, na ile one wspierają lub powstrzymują „zwias
towanie wolnych i miłosiernych obietnic w Chrystusie Jezusie, które tylko przez
wiarę mogą być przyjmowane w sposób właściwy ” (nr 28) [USA nr 153].
Na temat fundamentalnej afirmacji (USA nr 157, por. nr 4) powiada się:
- Afirmacja ta podobnie jak reformacyjna nauka o usprawiedliwieniu jedynie
przez wiarę służy za kryterium, według którego mierzy się wszystkie zwyczaje,
struktury i tradycje kościelne właśnie dlatego, że jego odpowiednikiem jest „solus
Christus” - tylko Chrystus. Tylko Jemu trzeba ostatecznie ufać jako jedynemu
Pośrednikowi, przez którego Bóg w Duchu Świętym wylewa swe zbawcze dary.
Wszyscy uczestnicy tego dialogu podkreślają, że wszelka nauka i praktyka
chrześcijańska oraz wszystkie urzędy chrześcijańskie winny skupić uwagę na
,,posłuszeństwie wiary” (R z 1,5) wyrażanym w działaniu zbawczym Boga tylko
w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego dla zbawienia wierzących oraz chwały
i czci niebiańskiego Ojca [USA nr 160].
- Dlatego nauka o usprawiedliwieniu i przede wszystkim jej biblijna podstawa
zachowują w Kościele na zawsze specyficzną funkcję: uświadomiają, że my
chrześcijanie żyjemy tylko z przebaczającej miłości Boga, którą możemy otrzymać
tylko w darze; w żaden sposób nie możemy na nią „zasłużyć” lub wiązać ją
z wypełnianiem przez nas warunków wstępnych lub końcowych. „Nauka o uspra
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wiedliwieniu” staje się przez to krytycznym kryterium, według którego w każdej
chwili musi dać się zmierzyć, czy konkretna interpretacja naszej relacji z Bogiem
może rościć sobie prawo do miana interpretacji,,chrześcijańskiej’ Jednocześnie
staje się ona krytycznym kryterium dla Kościoła, według którego w każdej chwili
musi dać się zmierzyć, czy jego zwiastowanie i praktyka odpowiada temu, co zlecił
mu Pan [LV 75].
- Porozumienie co do tego, że nauka o usprawiedliwieniu ma swoje znaczenie
nie tylko jako szczególna nauka szczegółowa w ramach całej nauki wiary naszych
Kościołów, lecz że poza tym przysługuje jej znaczenie jako krytyczne kryterium
nauki i praktyki naszych Kościołów, jest z perspektywy luterańskiej fundamental
nym postępem w dialogu ekumenicznym między naszymi Kościołami, postępem,
który zasługuje na duże uznanie [VELKD 95; por. 157].
- Wprawdzie nauka o usprawiedliwieniu ma u luteran i katolików różną rangę
w ramach „hierarchia veritatum”, wszelako obie strony są zgodne co do tego, że
specyficzna funkcja nauki o usprawiedliwieniu polega na byciu krytycznym
kryterium, „według którego w każdej chwili musi dać się zmierzyć, czy konkretna
interpretacja naszej relacji z Bogiem może rościć sobie prawo do miana inter
pretacji 'chrześcijańskiej\ Jednocześnie staje się ona krytycznym kryterium dla
Kościoła, według którego w każdej chwili musi dać się zmierzyć, czy jego
zwiastowanie w praktyce odpowiada temu, co zlecił mu Pan”. Kryteriologiczne
znaczenie nauki o usprawiedliwieniu dla sakr ament ologii, eklezjologii i sektora
etycznego potrzebuje jednak pogłębionych studiów [Gutachten 106n.].

Rozdział 4.1.: Niemoc i grzech człowieka w obliczu usprawiedliwienia

paragrafy: 19-21, por. szczególnie: LV 48nn.; 53; VELKD 77-81; 83n.
- Ci, których opanował grzech, nie mogą uczynić nic, by zasłużyć na
usprawiedliwienie, które jest wolnym darem łaski Bożej. Nawet wstępne etapy
usprawiedliwienia, np. skrucha, modlitwa o łaskę i prośba o przebaczenie, muszą
być w nas Bożym dziełem [USA nr 156,3].
- Jednym i drugim /.../ nie chodzi o zanegowanie prawdziwego udziału
człowieka /.../ Odpowiedź nie jest „uczynkiem”. Odpowiedź wiary jest sama
spowodowana przez niewymuszone i nachodzące człowieka z zewnątrz Słowo
obietnicy. „Współdziałanie” może istnieć tylko w tym sensie, że w momencie, gdy
Słowo przenika do serca i stwarza w nim wiarę, serce w tej wierze zaczyna
uczestniczyć [LV 53, 12-22].
- Kanony trydenckie 4, 5, 6 i 9 wykazują poważną różnicę odnośnie do
usprawiedliwienia tylko wówczas, gdy nauka laterańska stosunek Boga do Jego
stworzenia w procesie usprawiedliwienia konstruuje w oparciu o takie przeakcen-
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towanie boskiego monergizmu lub wyłącznej działalności Chrystusa, ze dobrowolne
przyjęcie Bożej łaski, która jest sama darem Boga, przestaje odgrywać jakąkolwiek
istotną rolę przy usprawiedliwieniu [Gutachten 25].
- Mocne podkreślanie bierności człowieka podczas usprawiedliwienia nie miało
nigdy oznaczać, że strona luterańska kwestionuje pełne osobiste uczestnictwo we
wierze, lecz miało tylko wykluczać wszelkie współdziałanie z samym wydarzeniem
usprawiedliwienia. Jest ono wyłącznie dziełem Chrystusa, wyłącznie dziełem łaski
[VELKD 84, 3-8].
Rozdział 4.2.: Usprawiedliwienie jako odpuszczenie grzechów
i uczynienie sprawiedliwym
paragrafy 22-24; por. zwłaszcza: USA nr 98-101; LV 53nn.; VELKD 84nn.;
por. też cytaty w rozdziale 4.3.
- Przez usprawiedliwienie zostajemy zarazem poczytani za sprawiedliwych
i uczynieni sprawiedliwymi. Dlatego usprawiedliwienie nie jest prawną fikcją.
Usprawiedliwiając Bóg sprawia to, co obiecał; odpuszcza grzechy i czyni nas
prawdziwie sprawiedliwymi [USA nr 156,5].
- ...teologia reformacyjna nie pomija tego, co podkreśla nauka katolicka:
stwórczy i odnowicielski charakter miłości Bożej; i nie twierdzi...: jakoby Bóg
okazywał niemoc wobec grzechu, który podczas usprawiedliwienia zostaje „tylko ”
odpuszczony, natomiast nie zostaje zniesiona jego moc, która powoduje oddzielenie
od Boga [LV 55, 25-29].
- ... [nauka luterańska] nie rozumiała nigdy „zaliczenia sprawiedliwości
Chrystusa” jako nieskutecznej w życiu wierzącego, gdyż Słowo Chrystusa ma
skutek zgodny z tym, co wypowiada. Odpowiednio rozumie łaskę jako życzliwość
Boga, tę zaś jako na wskroś skuteczną silę /.../ Albowiem „gdzie jest przebaczenie
grzechów, tam jest także życie i szczęśliwość wieczna” [VELKD 86, 15-23].
- ...teologia katolicka nie pomija tego, co podkreśla teologia ewangelicka:
personalny i oparty na Słowie charakter laski; i nie twierdzi...: łaska to
urzeczowiona, będąca do dyspozycji „własność” człowieka, nawet gdy jest
własnością darowaną [LV 55, 21-24].
Rozdział 4.3.: Usprawiedliwienie przez wiarę i z łaski
paragrafy: 25-27; por. szczególnie: USA nr 105nn.; LV 56-59; VELKD 87-90.
- Przekład z jednego języka na drugi pozwala nam stwierdzić, że z jednej strony
reformacyjne mówienie o usprawiedliwieniu przez wiarę odpowiada katolickiemu
mówieniu o usprawiedliwieniu przez łaskę, z drugiej zaś reformacyjna nauka
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wyraża słowem „wiara” merytorycznie to, co nauka katolicka - w nawiązaniu do
1 Kor 13, 33 - ujmuje w triadzie „wiara, nadzieja i miłość” [LV 59, 5-15].
- Podkreślamy, że wiara w znaczeniu pierwszego przykazania jest zawsze też
miłością do Boga i pokładaniem ufności w Nim, i że znajduje swoje odbicie w miłości
do bliźniego [VELKD 89, 8-11].
- Katolicy - j a k luteranie - nauczają, że nic, co poprzedza wolny dar wiary nie
zasługuje na miano usprawiedliwienia, i że wszystkie zbawienie przynoszące dary
Boga zostają darowane tylko przez Chrystusa [USA nr 105].
- Reformatorzy rozumieją /.../ wiarę jako przebaczenie spowodowane /.../
samym Słowem obietnicy ijako wspólnotę z Chrystusem. Jest to podstawa nowego
bytu, przez który ciało grzechu staje się martwe i nowy człowiek w Chrystusie
( „sola fide per Christum”) uzyskuje nowe życie. Ale jeśli nawet taka wiara
w sposób konieczny odnawia człowieka, to chrześcijanin swoją ufność buduje nie na
swoim nowym życiu, lecz wyłącznie na obietnicy laski otrzymanej od Boga. Jej
przyjęcie we wierze wystarcza, jeśli „wiara” jest rozumiana jako ,,pokładanie
ufności w obietnicę” (fides promissionis) [LV 56, 18-26].
- por. Tridentinum sess. 6 cap. 7: ...Przeto człowiek w usprawiedliwieniu
samym wraz z przebaczeniem grzechów przez Jezusa Chrystusa, w którego jest
włączony, otrzymuje przez wlanie jednocześnie to wszystko: wiarę, nadzieję i miłość
[DH 1530].
- Według rozumienia ewangelickiego wiara, która ,,uczepia się” bezwarun
kowo Bożej obietnicy w Słowie i Sakramencie, wystarcza do sprawiedliwości przed
Bogiem, tak że odnowa człowieka, bez której nie może być wiary, nie wnosi ze swej
strony wkładu do usprawiedliwienia [VELKD 89, 6-8].
- Jako luteranie trzymamy się mocno rozróżnienia między usprawiedliwieniem
a uświęceniem, wiarą a uczynkami, rozróżnienie to nie oznacza jednak rozdzielenia
[VELKD 89, 6-8].
- Nauka katolicka podziela reformacyjną zasadę, że odnowa człowieka nie
wnosi żadnego „wkładu” do usprawiedliwienia, a tym bardziej takiego [wkładu],
który mógłby się nań powołać przed Bogiem j...j Mimo to ze względu na mocne
przekonanie, że moc Boża stwarza nowe rzeczy, czuje się zmuszona do podkreślenia
odnowy człowieka przez łaskę usprawiedliwiającą, którą oczywiście rozumie w ten
sposób, że ta odnowa we wierze, nadziei i miłości nie jest odpowiedzią na
niezmierzoną łaskę Bożą [LV 59, 23-29].
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Rozdział 4.4: Grzeszność usprawiedliwionego

paragrafy 28-30; por. szczególnie: USA nr 102nn; LV 50-53;VELKD 8Inn.
- Nawet reprezentując wysoki stopień sprawiedliwości i świętości, popadają oni
(= usprawiedliwieni) od czasu do czasu w grzech codziennego życia. Co więcej,
działanie Ducha Świętego nie uwalnia wierzących od trwającej przez całe życie
walki z grzesznymi skłonnościami. Pożądanie i inne skutki grzechu pierworodnego
i grzechu osobistego pozostają - według nauki katolickiej - w usprawiedliwionym,
który dlatego musi modlić się codziennie do Boga o przebaczenie [USA nr 102].
- Nauka trydencka i reformacyjna są zgodne co do tego, że grzech pierworodny
i pozostająca po nim konkupiscencja są nastawieniem przeciw Bogu [Gottwidrigkeit]
/.../, przedmiotem trwającej przez całe życie walki z grzechem /.../, że u usprawiedliwonego po chrzcie konkupiscencja nie oddziela człowieka już od Boga, a więc
mówiąc po trydencku: nie jest już ,,grzechem we właściwym znaczeniu”, mówiąc po
luterańsku: j e s t ,,peccatum regnatum'' (grzechemposkromionym) [LV 52, 14-24].
- C hodzi/...jo zagadnienie, w jaki sposób można mówić u usprawiedliwionego
o grzechu bez ograniczania rzeczywistości zbawienia. Podczas gdy strona luterańska wyrażała to napięcie za pomocą zwrotu ,,grzech poskromiony ” (peccatum
regnatum), którego założeniem był pogląd, że chrześcijanin jest ,,zarazem
sprawiedliwy i grzeszny" (simul iustus et peccator), to strona rzymska uważała, że
rzeczywistość zbawienia wymaga zakwestionowania, jakoby konkupiscencja posia
dała charakter grzechu. Mając to na uwadze trzeba stwierdzić, że kiedy L V określa
konkupiscencję obecną nadal w usprawiedliwionym jako nastawienie przeciw Bogu
(Gottwidrigkiet), kwalifikując ją tym samym jako grzech, to oznacza to znaczące
zbliżenie stanowisk w tej kwestii [VELKD 82, 29-39].
Rozdział 4.5: Zakon i Ewangelia

paragrafy 31-33.
- Według nauki paulińskiej chodzi tu o drogę żydowskiego prawa jako drogę
zbawienia. Prawo to zostało wypełnione i przezwyciężone w Chrystusie.
- VELKD (89, 28-36), w nawiązaniu do kanonów 19n Tridentinum,
wypowiada się następująco: Dziesięcioro przykazań, jak wyjaśniają to w wielu
miejscach księgi wyznaniowe, mają, oczywiście, dla chrześcijan moc obowiązującą
/.../ Gdy kanon 20 podkreśla, że człowiek jest zobowiązany do przestrzegania
przykazań Bożych, to wypowiedź ta nie podważa naszego stanowiska; gdy jednak
kanon 20 twierdzi, że wiara jest zbawiającą mocą tylko pod warunkiem prze
strzegania przykazań, wówczas wypowiedź ta podważa nasze stanowisko. Co się
tyczy wypowiedzi kanonu na temat przykazań kościelnych, to nie ma tu sprzecz
ności, gdy przykazania te eksponują tylko przykazania Boże; w innym przypadku
stanowisko nasze zostaje podważone.
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Rozdział 4.6: Pewność zbawienia

paragrafy 34-36, por. szczególnie LV 59-63; VELKD 90nn.
- Pytanie brzmi: ja k człowiek mimo swojej słabości i ze swoją słabością może
i śmie żyć przed Bogiem [LV 60,5n].
- Podstawą i punktem wyjścia (reformatorów) /.../ są: niezawodność i całkowita
wystarczalność obietnicy Bożej oraz mocy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa,
ludzka słabość oraz wiążące się z nią zagrożenie wiary i zbawienia [LV 62, 17-20].
- Również Trydent podkreśla jako rzecz konieczną do wierzenia, że grzechy
zostają odpuszczone i zawsze były odpuszczane tylko za darmo (= tzn. bez własnej
zasługi), tylko przez Boskie miłosierdzie ze względu na Chrystusa [D H 1533], i że
nie wolno powątpiewać w miłosierdzie Boga, zasługę Chrystusa oraz w moc
i skuteczność sakramentów [DH 1534]; zwątpienie i niepewność są wskazane
tylko w odniesieniu do samego siebie.
- Luter ijego zwolennicy idą krok dalej. Zachęcają do tego, aby niepewność nie tylko
znosić, lecz nie bacząc na nią traktować poważnie, konkretnie i osobiście obiektywną
wartość przychodzącego ,z zewnątrz” rozgrzeszenia w sakramencie pokuty
Ponieważ Jezus powiedział: „Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie”
(M t 16, 19), to wierzący /.../ ogłosiłby Chrystusa kłamcą /.../, gdyby niezłomnie nie
polegał na przyznanym w rozgrzeszeniu przebaczeniu Boga /.../ O tym, że to poleganie nie
może być znowu czymś subiektywnie niepewnym, że zatem pewność przebaczenia niejest
jej gwarancją (securitas), wie Luter równie dobrzejak jego przeciwnicy - ale to nie może
stać się raz jeszcze problemem: wierzący powinien odwrócić od tego swój wzrok
i skoncentrować uwagę tylko na Słowie przebaczenia Chrystusa [LV 60, 18-34].
- Katolicy mogą uznać dzisiaj wysiłek reformatorów, polegający na opieraniu
wiary na obiektywnej rzeczywistości obietnicy Chrystusa:,,Cokolwiek zwiążesz na
ziemi...” /.../, i kierowaniu uwagi wierzących na jednoznaczne Słowo o przebacze
niu grzechów /.../ Pierwotna intencja Lutra, aby nie bacząc na osobiste
doświadczenie zaufać tylko Chrystusowi i Jego Słowu przebaczenia (nie może być
przedmiotem potępienia) [Gutachten 27].
- Wzajemnego potępienia w kwestii rozumienia pewności zbawienia nie da
się uzasadnić zwłaszcza wówczas, gdy myśli się z perspektywy zorientowanego
biblijnie pojęcia wiary /.../ Może się wprawdzie zdarzyć, że człowiek traci wiarę, że
niejest nadal gotów powierzać swoich spraw Bogu i Jego Słowu obietnicy. Nie może
on jednak wierzyć w podanym znaczeniu i jednocześnie uważać za zawodne Słowo
obietnicy Boga. W tym sensie także dzisiaj zachowują swoją aktualność słowa
Lutra: wiara jest pewnością zbawienia [LV 62, 23-29].
- W sprawie pojęcia wiary II Soboru Watykańskiego por. Dei Verbum (=
Konstutucja dogmatyczna „O objawieniu Bożym”) nr 5: Bogu objawiającemu
należy okazać ,,posłuszeństwo wiary” /.../ przez które człowiek z wolnej woli siebie
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całego powierza Bogu, okazując „pełną uległość” rozumu i woli wobec Boga
objawiającego i dobrowolnie uznając objawienie przez Niego dane.
- Luterskie rozróżnienie między pewnością (certitudo) wiary, która spogląda
tylko na Chrystusa, a ziemską gwarancją (securitas), która opiera się na
człowieku, nie zostało dostatecznie wyraźnie uwzględnione w L V /.../ Wiara niejest
nigdy refleksją nad samą sobą, lecz jest w pełni zależna od Boga, którego łaska staje
się udziałem (człowieka) przez Słowo i Sakrament, a więc przychodzi z zewnątrz
(extra nos) [VELKD 92, 2-9].
Rozdział 4. 7.: Dobre uczynki usprawiedliwionego

paragrafy 37-39; por. szczególnie; LV 72nn, VELKD 90nn.
- Sobór wyklucza wszelką zasługę łaski, a więc usprawiedliwienia (can. 2: D S
1552) i uzasadnia zasługę życia wiecznego w darowaniu łaski przez fa k t bycia
członkiem Chrystusa (can. 32: D S 1582): dobre uczynki są „zasługami *jako dar.
Gdzie reformatorzy piętnują „bezbożne zaufanie”pokładane we własnych uczyn
kach, tam Sobór wyklucza wyraźnie wszelką ideę fałszywych gwarancji (cap. 16:
D S 1548n). Sobór /.../ chce najwidoczniej nawiązać do Augustyna, który
wprowadza pojęcie zasługi, aby mimo charakteru dobrych uczynków jako daru
zaznaczyć odpowiedzialność człowieka [LV 73, 9-18].
- Jeśli wypowiedź o „przyczynowości” w kanonie 24 ujmie się bardziej
personalnie, jak czyni to rozdział 16 dekretu o usprawiedliwieniu, gdzie wiodącą
ideą jest wspólnota z Chrystusem, wówczas katolicką naukę o zasługach można
będzie opisać w taki sposób, w jaki czyni to pierwsze zdanie drugiego paragrafu
4.7., w którym jest mowa o wkładzie do wzrostu łaski, zachowaniu sprawied
liwości otrzymanej od Boga i pogłębieniu wspólnoty z Chrystusem.
- Wiele sprzeczności można by usunąć po prostu przez to, że źle pojęte
wyrażenie „zasługa” byłoby widziane i rozpatrywane w kontekście prawdziwego
sensu biblijnego tego pojęcia [LV 74, 7-9].
- Luterskie księgi wyznaniowe podkreślają, że usprawiedliwionyjest odpowiedzial
ny za to, by nie zaprzepaścił otrzymanej łaski, lecz w niej żył /.../ W tym sensie księgi
wyznaniowe mówią o zachowaniu łaski i wzroście w niej /.../ Wypowiedź kanonu 24 nie
dotyka nas, gdy jego rozumienie sprawiedliwości dotyczy oddziaływania jej
w człowieku i wobec człowieka. Natomiast g d y ,,sprawiedliwość” w kanonie 24 odnosi
się do faktu przyjęcia chrześcijanina przez Boga, wówczas jest to sprawa, która nas
dotyka. Sprawiedliwość ta jest bowiem zawsze doskonała; w porównaniu z nią uczynki
chrześcijan są tylko „owocami” i „znakami” [VELKD 94,2-14].
- Co się tyczy kanonu 26, to odsyłamy do Apologii, która życie wieczne określa
jako zapłatę:... Wyznajemy, że życie wieczne jest zapłatą, gdyż jest czymś należnym
ze względu na obietnicę, nie ze względu na naszą zasługę [VELKD 94, 20-24].
Przekład z języka niemieckiego: Karol Karski

DIALOG KATOLICKO-LUTERAŃSKI W USA
„Jedyny pośrednik, święci i Maryja” (1992)

Wstęp od tłumacza
Ekumeniczny kairos na oficjalne ogólnokościelne rozmowy o Matce Pana
jeszcze nie nastał. Kościoły na trudnych drogach wspólnych poszukiwań
pojednania problematykę mariologiczną wciąż przezornie trzymają z dala od
siebie w zakamarkach teologicznych szuflad. Dzieje się tak zapewne dlatego, że
muszą najpierw uporać się ze sprawami mającymi dla jedności znaczenie bardziej
podstawowe. Niemniej, sądzę, iż zdają sobie również sprawę, że mariologia
- skupiając w sobie jak w soczewce podstawową teologię Kościołów - w jakiejś
mierze może okazać się rozstrzygającym momentem dla losów ekumenizmu. Jest
ona jak ładunek wybuchowy o nieprzewidywalnej mocy, którego zdetonowanie
może (ale oczywiście n i e m u s i ! ) poważnie naruszyć i tak od czasu do czasu
chwiejący się gmach ekumenizmu. Jedno jest jednak pewne: w końcu musi nastać
czas ofiqalnego ogólnokościelnego otwarcia mariologicznej szuflady...
Mając na uwadze owo nieprzewidywalne znaczenie mariologii, z tym większą
wdzięcznością należy witać każdą międzywyznaniową inicjatywę - chociaż na
mniejszą skalę - która nie lęka się podjąć rozmów o Matce Pana. Te pionierskie
dialogi mogą okazać się zbawienne dla przyszłej jedności, niejako po omacku
ucząc Kościoły, jak pozytywnie wykorzystywać w dialogach moc mariologicz
nego ładunku. Do tej pory inicjatyw takich było zaledwie kilka1, z których
największe znaczenie należy przypisać bez wątpienia lokalnemu dialogowi
luterańsko-rzymskokatolickiemu w USA. Przed pięciu laty pisałem o nim na
łamach „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”12. Po pięciu latach dokument
1 Pisze o nich W. Życiński, Międzykościelne nadzieje i oczekiwania tv zakresie ekumenizmu
maryjnego w: P. Jaskóła (red.), Tożsamość i dialog, Opole 1997, s. 71-82.
2 Solus Mediator, Sancti et Maria. Prezentacja najnowszego uzgodnienia w dialogu luterańsko-katolickim w USA, SiDE 2 (1992), s. 29-39.
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ten wciąż emanuje cudowną świeżością, podtrzymując nadzieję, że przy dobrej
woli Kościołów mariologia nie musi stanowić nieprzezwyciężalnej przeszkody na
drodze ku jedności. Z tego też względu wskazane byłoby udostępnienie
polskiemu czytelnikowi przekładu całego amerykańskiego uzgodnienia. Nie
mniej, z zupełnie przyziemnych powodów, o których nic więcej nie powiem,
zdecydowałem się na przełożenie jedynie jego części, niemniej części tworzącej
w istocie serce uzgodnienia, jego streszczenie, nerw i najistotniejsze ustalenia.
W tym miejscu muszę wyrazić redakcji SiDE wdzięczność, że podjęła ryzyko
publikacji tak „okaleczonego” dokumentu.
Na koniec pozwolę sobie w kilku słowach przedstawić strukturę uzgodnienia
„Jedyny Pośrednik, święci i M aryja” . Tworzą go dwie części, które poprzedza
wstęp.
Pierwsza część - „Kwestie sporne i perspektywy” - składa się z trzech
rozdziałów:
I. Problem pośrednictwa w XVI wieku §6-38);
II. Perspektywy (luterańska i katolicka - przyp. tłum.) na sporne kwestie
§39-69);
III. Nowe ujęcie problemu §70-105).
Część druga również posiada trzy rozdziały:
I. Pismo Święte o Chrystusie, świętych i Maryi §106-155);
II. Od II do XVI wieku §156-181);
III. Od Reformacji do współczesności §182-219).
Uzgodnienie wieńczą końcowe osobne refleksje katolików i luteran.
Przekład obejmuje paragrafy 70-105, a dokonano go na podstawie tekstu
zamieszczonego w dziele The One Mediator, the Saints and Mary, w: Lutherans
and Catholics in Dialogue, t. VIII, red. H.G. Anderson, J.F. Stafford, J.A.
Burgess, Augsburg Fortress, Minneapolis, Augsburg 1992.
Józef Majewski
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NOWE UJĘCIE PROBLEMU
A. Rozmiary problemu
70. Podjęty przez nasz dialog problem Jedynego Pośrednika i tego wszystkiego,
co wiąże się z zagadnieniem pośrednictwa, jest złożony. Oba nasze Kościoły
poddane są Jezusowi Chrystusowi jako Panu, nadziei i celowi ich istnienia. Oba
uznają wagę kanonicznych Pism, chrześcijańskiej tradycji, posługi Słowa i sak
ramentu, kościelnej wspólnoty oraz wagę przykładów chrześcijańskich świętych
czasów minionych i doby obecnej. Oba zgodnie uznają jedyne pośrednictwo
Chrystusa (solus Christus) i usprawiedliwienie grzeszników przez Niego (sola
gratia). Kościoły nasze posługują się tą doktryną jako kryterium autentyczności3
dla praktyki kościelnej w odniesieniu do świętych i Maryi. Niemniej problemem
pozostaje, w jaki sposób winno się afirmować jedyne pośrednictwo Chrystusa tak,
aby wszystkie „pośrednictwa” w Kościele nie tylko nie pomniejszały go, ale
i komunikując, je sławiły. Sam fakt jednak, że udało się nam osiągnąć zgodę co do
formy tego zagadnienia, a szczególnie co do priorytetów, które jawią się w świetle
tej kwestii, stanowi dla nas powód do radości.
71. We wcześniejszych turach naszego dialogu dyskutowano zagadnienie
chrztu, Eucharystii, ordynacji, papieskiego prymatu, autorytetu nauczania oraz
usprawiedliwienia przez wiarę. W każdym z tych tematów, a szczególnie
w związku z usprawiedliwieniem przez wiarę, natrafiliśmy na różnice w od
niesieniu do jednego aspektu pośrednictwa: w jaki sposób dzieło zbawcze
Chrystusa jest komunikowane. Uważamy, że osiągnęliśmy większą jedność
i zgodę w tej podstawowej kwestii.
72. W związku z problemem dzieła zbawczego Pośrednika pojawiają się
szczególnie następujące kwestie: rola świętych, w tym Maryi, wstawiennictwo
i problem wzywania świętych i Maryi. Oba nasze Kościoły przyjmują, że
zmartwychwstały Chrystus przez Ducha Świętego kontynuuje swoje dzieło
zbawcze w Kościele i przez Kościół. Oba nauczają o ludzkiej grzeszności,
o konieczności krzyża i zmartwychwstania Chrystusa, Słowa Bożego i sak
ramentów. Oba uznają ludzkie działanie w proklamowaniu, świadczeniu,
posłudze i odpowiedzi wiary. Można jednak powiedzieć, że istnieje przeciwstawność (a contrast) w rozumieniu przez nasze Kościoły zagadnienia ciągłości
(continuity) i nieciągłości (discontinuity). Luteranie, przyjmując doktrynę
zbawczej mocy przepowiadania Słowa Bożego, uważają, że nie ma ciągłości
<1

Justification by Faith. Lutherans and Catholic in Dialogue, t. VII, red. H. G. Anderson, T. A.
Murphy, J. A. Burges, Minneapolis, 1985, nr 152; poz. nr 121.
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między starym i nowym, między wolą zniewoloną i wyzwoloną, między ciężarem
grzechu i łaską usprawiedliwienia, tak że usprawiedliwieni są simul iusti et
peccatores4. Teologia katolicka - przeciwnie - podkreśla przemianę lub udos
konalenie starego, co zakłada element ciągłości oraz odnowienia5. Przeciwstawność między stanowiskiem luterańskim i katolickim można również widzieć
w innej zasadzie krytycznej wyrażanej przez katolików w odniesieniu do
usprawiedliwienia z wiary, a mianowicie: uznać laskę Bożą tam, gdzie ona działa,
włączając w to jej odnawiające skutki już obecne6. Przeciwstawność ta wychodzi
na jaw w fakcie, że katolicy mają skłonność do posługiwania się językiem
pośrednictwa w przypadku działania ludzkich posług, jak również działania
świętych i Maryi, podczas gdy luteranie skłonni są rezerwować taki język do
przypadku Chrystusa, jedynego Pośrednika. Przedstawione różnice mają istotne
znaczenie w dziedzinie pobożności. Sporne pozostaje, jak należy rozumieć
pośrednictwo świętych i Maryi.
73. Trudne kwestie, jakie rodzi obecna tura dialogu, wiążą się z kryteriologicznym posługiwaniem się pojęciem usprawiedliwienia i ciągłości działającej łaski.
Mamy poza tym świadomość wielu innych stojących przed nami problemów.
Niektórymi z nich zajmowaliśmy się we wcześniejszych turach dialogu. Niektóre
omówiono podczas prac nad niniejszym tekstem, jeszcze inne czekają na
pogłębienie. Do tych ostatnich można przykładowo zaliczyć następujące prob
lemy: W jakim sensie Kościół i jego tradycja winny podlegać Pismu Świętemu?
W jaki sposób wpływają one na interpretację Biblii? Czy istnieje rozwój
doktryny, a jeżeli tak, to jakie jest kryterium poprawności takiego rozwoju? Jaka
jest wartość lex orandi i sensus fidelium jako źródeł dogmatów? Jak należy
rozumieć autorytet nauczający, przede wszystkim autorytet nauczania hierar
chii, szczególnie zaś papieża? Jak Kościół ma postępować w przypadku
wypaczeń i nadużyć, gdy odpowiada on na wezwanie do ustawicznego
nawrócenia do Ewangelii? Niemniej, nie uważamy, aby rozwiązanie tych kwestii
było konieczne dla osiągnięcia realnego postępu w dialogu na temat Maryi
i świętych. Przeciwnie, ośmielamy się żywić nadzieję, że osiągnięcia niniejszej
tury rozmów mogą rzucić jakieś światło również na same te kwestie.

B. Rozbieżności
74. W sekcji drugiej (części pierwszej niniejszego dokumentu - uw. tłum.)
wspomnieliśmy o różnicach w rozumieniu przez nasze tradycje samego pojęcia
„pośrednictwa” i sposobu odnoszenia go do Chrystusa jako jedynego
4 Tamże, nr 91.
5 Tamże.
6 K. J. Peter, The Need o f Another Principle, tamże, s. 309 i 314. Por. Common Statement, tamże,
nr 118 i 154.

DIALOG KATOLICKO-LUTERAŃSKI W USA

91

Pośrednika. W kontekście tym mogą rodzić się różne problemy, a szczególnie
problem roli człowieczeństwa Chrystusa w dziele odkupienia, włączając w to
zagadnienie relacji między dwiema naturami w Chrystusie i wymianę orzecz
ników (communicatio idiomatum). W jakim sensie Zbawiciel wziął na siebie
nasze grzechy i stał się grzechem dla nas (por. 2 Kor 5,21; Ga 3,13)? Jaka jest
relacja między Chrystusem-Głową i Jego Ciałem, Kościołem? W kontekście
niniejszego dialogu musimy stale mieć na uwadze chrystologię i eklezjologię.
75. W obecnej turze dialogu postawiliśmy sobie pytanie o relację między
chrześcijanami żyjącymi na ziemi a tymi, którzy odeszli już za zasłonę śmierci
(szczególnie chodzi tu o osoby, które określa się jako świętych przebywających
w niebie; wśród nich - zgodnie z oficjalnymi wyznaniami i nauczaniem obu naszych
Kościołów - wyjątkowe miejsce przypisuje się Maryi). W odniesieniu do tego
problemu między naszymi Kościołami istnieją cztery podstawowe rozbieżności:
1. Termin „święty”

76. Pierwsza różnica wiąże się z zagadnieniem znaczenia podstawowego dla
sprawy terminu „święty” (saint, holy one, hagios, sanctus). W odniesieniu do
istot ludzkich pojęciem tym można posługiwać się co najmniej na cztery sposoby.
Po pierwsze, świętymi są wszyscy ci, którzy zostali usprawiedliwieni przez łaskę
Chrystusa, czy to żyjący, czy umarli. Po drugie, termin ten może określać tych,
którzy usprawiedliwieni na ziemi odeszli już do życia wiecznego. Po trzecie,
świętymi są wyjątkowe osoby, szczególnie postaci biblijne, które uznaje się za
przykłady świętości. Po czwarte, termin „święty” odnosi się do ludzi, których
Kościół - czy to na mocy zwyczaju, czy przez formalną kanonizację - przed
stawia jako członków Kościoła triumfującego, tak że można wspominać ich
w publicznej liturgii. Luteranie -m ów iąc ogólnie - skłonni są posługiwać się tym
terminem w jego szerszym, biblijnym znaczeniu, obejmującym wszystkich
usprawiedliwionych, tych na ziemi i tych w niebie. Katolicy natomiast wolą
używać go w sensie węższym, obejmującym tych ludzi, którzy przebywają
w niebie, szczególnie zaś tych, których oficjalnie „kanonizowano” i przedstawia
się jako modele świętości.
2. Wstawiennictwo świętych

77. Problem modlitwy świętych przebywających w niebie za innych ludzi
-tzw . wstawiennictwo - wiąże się z naszą wiedzą o sytuacji umarłych chrześcijan.
Czy żyją oni z Chrystusem? A jeżeli tak, to czy mają świadomość sytuacji
i potrzeb ludzi przebywających wciąż na ziemi? Jeżeli na postawione pytania
damy odpowiedzi negatywne, to - oczywiście - trudno byłoby przypisać tym
świętym rolę wstawienniczą i tym samym usprawiedliwiać praktykę przyzywania
ich pomocy w modlitwach.
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78. Magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego naucza, że niektórzy
z umarłych zażywają już chwały, oglądając wyraźnie samego Boga troistego
i jedynego, jaki jest (KK 49)7. Mówiąc o biblijnych podstawach dla nauki
o wstawiennictwie Konfutacja odwołuje się do następujących tekstów Pisma
Świętego: Ba 3,4; 2 Mch 15,12-14; Ap 5,8 i 8,3-4, niemniej współcześnie uznaje się
egzegetyczne trudności, które wiążą się z tymi tekstami. Katolicy, celem uzasad
nienia swojej ufności w modlitwy świętych w niebie, odwołują się nie tylko do
tekstów Pisma Świętego, ale również - jak to proklamowano w innych miejscach8
- do zmysłu wiary wiernych, do starożytnych i zatwierdzonych modlitw liturgicz
nych, do wyraźnego nauczania papieży i soborów oraz do teologicznej konkluzji
wynikających z danych biblijnych. Tak więc dyskusja na ten temat sprowadza się
w dużej mierze do zagadnienia źródeł chrześcijańskiej doktryny i zasad interpretaqi.
79. Luteranie natomiast wskazują na ubóstwo biblijnych informaqi od
noszących się do stanu umarłych pomiędzy śmiercią a końcem czasu. Wyznają
oni - podobnie jak katolicy - że Bóg daje życie umierającym w Chrystusie.
Luteranie ponadto przyjmują, że święci w niebie i Maryja wstawiają się za
Kościołem w ogólności (Apologia Konfesji Augsburskiej 21,9) albo przynajmniej
dopuszczają taką możliwość (Artykuły Szmalkaldzkie II, 2, 26). W obu tych
przypadkach nie znajdują jednak wystarczająco mocnej podstawy dla twier
dzenia, iż umarli są świadomi modlitw do nich kierowanych (Apologia Konfesji
Augsburskiej 21, 9.12.27; Artykuły Szmalkaldzkie II, 2, 26).
3. Wzywanie
80.
Ostrzejsze rozbieżności między stanowiskami naszych Kościołów poja
wiają się w odniesieniu do wzywania świętych: Czy chrześcijanie winni być
nakłaniani lub zachęcani do proszenia świętych o modlitwy i pomoc, czy to
w ogólności, czy w odniesieniu do konkretnych spraw? Katolicy utrzymują, że
Kościół zachęca do wzywania świętych, a Kościołowi należy się zaufanie.
Mówiąc bardziej konkretnie, dowodzą oni, że wzywanie świętych - chociaż
Pismo Święte nie nakazuje go w sposób wyraźny - nie jest zakazane i wydaje się
być uprawnionym przedłużeniem biblijnie poświadczonej praktyki proszenia
0 wstawiennictwo tych, którzy żyją na ziemi (np. Rz 15, 30-32; 2 K or 1,11; Kol
4,3). W Biblii szczególną wartość przypisuje się modlitwie tzw. sprawiedliwych
(Jk 5,16). Prawomocność takiego przedłużenia zależy od przekonania, że ci,
którzy umierają w bliskiej łączności z Chrystusem, wchodzą w życie wieczne
1 stają się wyjątkowymi członkami wspólnoty świętych. Opierając się częściowo
na materiałach, które odkryto już po XVI wieku, katolicy zwracają uwagę na to,
że wzywanie świętych praktykowano od wczesnych wieków istnienia Kościoła
7 Sobór Watykański II cytuje w tym miejscu Decretum pro Grecis Soboru Florenckiego ( D S 1305).
8 Common Statement nr 159, 165, 166 i 177; również 50-51.
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i że o praktyce tej mówi się w nauczaniu wielu Ojców Kościoła na Wschodzie i na
Zachodzie jeszcze przed Grzegorzem I9.
81. Z katolickiego punktu widzenia wzywanie świętych nie przypisuje im
mocy, która przynależy się samemu Bogu, ponieważ do świętych zwracamy się
nie jako do zbawicieli czy odkupicieli, ale po prostu jako do wstawienników, co
w dużej mierze przypomina praktykę wzajemnego proszenia o modlitwę przez
chrześcijan żyjących na ziemi. W wierze katolików praktyka wzywania świętych
zakłada - nie pomniejszając dzieła Chrystusa - wzrost świadomości o tym dziele,
gdyż Chrystus doznaje uwielbienia w swoich świętych (por. K K 48 i 50).
Modlitwa do Boga i wzywanie nie stoją w relacji współzawodnictwa, lecz
- zwracając się do świętych jako wstawienników - ostatecznie pokłada się ufność
w Bogu i Chrystusie, do których każda modlitwa w konsekwencji jest kierowana.
Święci nie wyświadczają żadnego dobra, które nie byłoby udzielone przez
samego Chrystusa. Chociaż katolików zachęca się do bezpośredniej modlitwy do
Boga, to jednak wolno im również polegać na wstawiennictwie świętych,
w których łaska Boża działała tak owocnie, kiedy przebywali oni jeszcze na ziemi.
82. W pewnych okresach historii i w pewnych częściach świata praktyka
wzywania świętych i kult relikwii doznały nieszczęśliwie wpływu ludowych
przesądów, co w jakiejś mierze przyczyniło się do zaciemnienia roli Chrystusa
jako jedynego Pośrednika Odkupienia. Na autorytetach kościelnych spoczywa
odpowiedzialność przeciwdziałania przesądom w taki sposób, aby skutecznie
kontrolowano religijność ludową. We współczesnej ekumenicznej atmosferze
wielu katolików żywi przekonanie, że wytrwała wiara w Chrystusa przyczyni się
do stopniowej likwidacji nadużyć.
83. Luteranie sprzeciwiają się wzywaniu świętych, szczególnie gdy idzie o ich
pomoc w konkretnych sprawach, z dwóch powodów: po pierwsze, praktyka taka
prowadzi - ich zdaniem - do niepewności w modlitwie i - po drugie - pomniejsza
jedyne pośrednictwo Chrystusa. Uzasadniając pierwszą obawę, twierdzi się, że
w kanonicznych księgach Pisma Świętego wzywania świętych ani nie nakazuje
się, ani nie poleca i dlatego nie ma ono oparcia w biblijnej obietnicy. Gdy idzie
0 obawę drugą, luteranie są przekonani, że wzywanie przypisuje świętym cześć
1 moc, która należy się samemu Bogu, że zaciemnia ono słowo Chrystusa i że
przenosi na stworzenie ufność, którą powinno się pokładać jedynie w Bogu.
4. Pobożność maryjna

84.
W kontekście obecnie prowadzonego dialogu centralny problem związany
z Maryją dotyczy jej pośredniczącej funkcji. Inspirując się doktryną o Bożym
9 Zob. R. Eno, St. Augustine and the Saints, Philadelphia 1989, s. 29-48.
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macierzyństwie101 i takimi biblijnymi tekstami, jak J 2, 1-11, katoliccy pisarze
ascetyczni przypisują Maryi wyjątkową moc wstawienniczą do jej Syna. Średniowie
czni autorzy, jak Bernard z Clairvaux i Bernardyn ze Sjeny, przypisywali Maryi tytuł
pośredniczki do Pośrednika. Liczni współcześni papieże - Pius IX, Leon XIII, Pius
X czy Jan Paweł II - w swoim nauczaniu dotyczącym pobożności odnoszą do Maryi
tytuł pośredniczki. Ruch zmierzający do zdefiniowania doktryny o Matce Jezusa
jako pośredniczce łask wszelkich nie spotkał się jednak z poparciem ze strony Rzymu.
Sobór Watykański II, zaznaczając, że Maryja jest wzywana jako pośredniczka
w Kościele, rozważnie opowiedział się właśnie za tą formułą aniżeli za twierdzeniem,
że Maryja wzywana jest przez Kościół (por. KK 62)11. Wielu współczesnych
katolików utrzymuje, że - bez konieczności odrzucania poetyckiego języka hymnów
i pobożności - z teologicznego punktu widzenia nie jest właściwe mówienie o Maryi
jako pośredniczce, ponieważ tytuł ten zbyt łatwo podlega błędnemu rozumieniu,
osłabiając doktrynę o Chrystusie jako jedynym Pośredniku.
85. Luteranie, utrzymując, że Maryja modli się za Kościół i jest godna
najwyższej czci, konsekwentnie odrzucają pogląd, według którego ona i inni
święci winni być uważani za pośredników czy przebłagalników. Przyjmuje się, że
zaufanie pokładane w ich zasługach pomniejsza jedyne pośrednictwo Chrystusa.
Luteranie szczególnie sprzeciwiają się praktyce wynoszenia miłosierdzia Maryi,
jak gdyby Chrystus nie /.../ był pośrednikiem odkupienia, lecz jedynie surowym
sędzią i mścicielem (Apologia Konfesji Augsburskiej, 21,28).
86. Najtrudniejsze problemy odnoszące się do Maryi to bez wątpienia dwa
dogmaty zdefiniowane przez Kościół Rzymskokatolicki po wieku XVI: Niepo
kalane Poczęcie i Wniebowzięcie. W odniesieniu do pierwszego z nich katolicy
zaznaczają, że Maryja została prawdziwie odkupiona przez Chrystusa i że jej
zachowujące odkupienie jest w rzeczywistości najwyższym przykładem Jego
zbawczego dzieła. Dogmat ten podkreśla absolutną uprzedniość łaski: Maryja
została odkupiona bez wcześniejszych zasług ze względu na zasługi Jezusa Chrys
tusal2. Zdefiniowanie tej prawdy opiera się na autorytecie papieża, poprzedzonym
-jednakże - wzrastającą przez wieki zgodą wśród teologów i wiernych katolickich,
10 Przykładem tego, że termin Boże macierzyństwo posiadał więcej niż fizykalne znaczenie jest
dzieło M. J. Scheebena, które zostało przedstawione w Common Statement, nr 189 (chodzi tu
o Handbuch der katholischen Dogmatik - przyp. tłum.).
11 Omówienie zagadnienia pośrednictwa Maryi na Soborze Watykańskim II można znaleźć
w literaturze cytowanej w przypisie 261 (podaje się tam: M. O’Caroll, Vaticanum II and Our Lady's
Meditation, „Irish Theological Quarterly” 37 /1970/ s. 24-55 - przy. tłum.). Por. też E. A. Johnson,
Mary as Mediatrix, niniejsze dzieło, s. 311-326. W pochodzącym z roku 1962 schemacie De beata
Maria Virgine matre Dei et matre hominum, nr 3, postanawia się, że błogosławiona Dziewica nie bez
racji nazywana jest pośredniczką łask. Należy zauważyć, że w tekście ostatecznym jedyna wzmianka
o Maryi jako pośredniczce pojawia się w kontekście jej macierzyńskiego wstawiennictwa w niebie.
Dalszą dyskusję na ten temat przedstawia G. Barauna, Le tres sainte Vierge au service de leconomie
du salut, w: L'Eglise de Vatican II, red. R. Barauna, Paris 1966, s. 1226-1230.
12 Pius IX, Ineffabilis Deus (8 XII 1854), DS 2803.
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wielką liczbą próśb o taką definiqę i faktyczną jednomyślnością biskupów
w odpowiedzi na przedsięwziętą przez Piusa IX konsultaqę w tej sprawie13. Brak
ekumenicznej konsultacji przy definiowaniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
można dziś widzieć jako pożałowania godny, lecz tego typu zasięganie opinii było
rzadko praktykowane przez papieży lub sobory przed Vaticanum II.
87. Sam Luter wyznawał Niepokalane Poczęcie jako słodką myśl, chociaż nie
jako artykuł wiary (w jego czasach wiara ta nie osiągnęła jeszcze statusu dogmatu).
Luteraóskie wyznania milczą na ten temat. Luteranie w przytłaczającej liczbie
odrzucają dogmat zdefiniowany w roku 1854. Ich sprzeciw opiera się na prawdzie
wiary (normative confessional assertion), 7£ ludzie pochodzący od Adama i Ewy
- oprócz Chrystusa - rodzą się z grzechem (Konfesja Augsburska, art. 2); twierdzi
się dalej, że nie istnieją żadne pozytywne biblijne świadectwa za wyjęciem Maryi
spod mocy grzechu pierworodnego i że samo zdefiniowanie dogmatu było
bezpodstawnym twierdzeniem papieskiego autorytetu po zasięgnięciu opinii
jedynie członków Kościoła Rzymskokatolickiego.
88. Z dogmatem o Wniebowzięciu Maryi (1950 rok) wiążą się podobne różnice.
Katolicy ogólnie zgadzają się, że ani Niepokalane Poczęcie, ani Wniebowzięcie
jako takie nie są nauczane w Piśmie Świętym albo we wczesnej tradycji
patrystycznej. Ich zdaniem oba te dogmaty posiadają ograniczone oparcie
w biblijnym nauczaniu o Maryi obdarzonej łaską (highly favored) i o jej
macierzyńskiej relacji do Jezusa. Poza tym wielu teologów odwołuje się w tym
miejscu do różnych biblijnych typów i figur Maryi, jak zostało to rozwinięte
w tradycji. Chodzi tu między innymi o typologię Maryja - Druga Ewa i o maryjną
interpretacje Niewiasty obleczonej w słońce z księgi Apokalipsy 12. Współcześni
autorzy, w tym Pius XII w bulli z roku 1950, widzą związek między niepokalanym
poczęciem a wniebowzięciem Maryi. Twierdzi się, że wypadało, aby ta, którą Bóg
zachował od grzechu pierworodnego, nie była poddana mocy śmierci i zepsucia14.
89. Luter głosił kazania o wziebowzięciu Maryi i utrzymywał, że nie tylko ona,
ale również wiele innych biblijnych postaci zostało już wziętych do życia
w chwale. We wczesnej fazie luteranizmu istnieli pastorzy przyjmujący Wniebo13 Zob. F. M. Jelly, The Roman Catholic Dogma o f M ary’s Immaculate Conception, niniejsze
dzieło, s. 263-278.
14 Pius XU w Munificentissimus Deus (1XII 1950), ogłaszając ten dogmat zauważył, że wielu teologów
średniowiecznych podkreślało związek zachodzący między absolutną bezrzesznością Maryi i jej wniebo
wzięciem. Podsumowując teologiczną argumentację, papież przedstawia wniebowzięcie jako ukoronowanie
i uzupełnienie czterech innych przywilejów Maryi: jej związku z Chrystusem mocą jednego i tego samego
dekretu przeznaczenia; niepokalanego poczęcia, dziewiczego macierzyństwa i jej ścisłej więzi z dziełem
zbawczym Chrystusa. W tym kontekście tekst papieski wyraźnie naucza, że Maryja była zachowana od
zepsucia grobowego, chociaż w paragrafie zawierającym definicję dogmatu mówi się tylko, że Maryja po
zakończeniu ziemskiego życia wzięta została z ciałem i duszą do chwały niebieskiej. Zob. tekst bulli w: Papai
Documents on Mary, red. W. J. Doheny, J. P. Kelly, Boston 1981, s. 299-320, szczególnie s. 318 (polskie
cytaty podaje się za: W. Pietkun, Maryja Matka Chrystusa, Warszawa 1954, s. 152-170, szczególnie s. 170
- przyp. tłum.). Por. A. Dulles, The Dogma o f Assumption, niniejsze dzieło, s. 279-294.

96

JEDYNY POŚREDNIK, ŚWIĘCI I MARYJA

wzięcie jako prawdę ewangeliczną i luterańską15. Luterańskie wyznania wiary nie
odnoszą się do tego dogmatu. Ogólnie rzecz ujmując, luteranie odrzucają tę
doktrynę jako nie posiadającą oparcia w Piśmie Świętym i we wczesnej tradycji
patrystycznej16. Dogmat z roku 1950, podobnie jak w przypadku Niepokalanego
Poczęcia, został ogłoszony bez ekumenicznej konsultacji.

C . C zy różnice powinny dzielić K ościoły?

90. Celem dialogu ekumenicznego nie jest eliminacja wszystkich różnic, ale
zdobycie pewności, że istniejące wciąż rozbieżności pozostają w harmonii
z fundamentalnym konsensem w wierze apostolskiej i dlatego są uprawnione,
a przynajmniej mogą być tolerowane. Pojednanie jest procesem dopuszczającym
wiele stopni prowadzących do pełnej wspólnoty we wierze, w dziedzinie
sakramentalnej posługi i w strukturach kościelnego życia17. Ważne jest dlatego,
aby zbadać, jaki istnieje związek między ujawnionymi w obecnej fazie dialogu
różnicami i rodzajami wspomnianej właśnie wspólnoty.
1. Termin „święty”
91. Pojawiające się w naszych dwóch tradycjach różnice w posługiwaniu się
terminem „święty” mogą rodzić pewne trudności we wzajemnych kontaktach,
ale same z siebie nie mają one mocy dzielącej, ponieważ żaden z naszych
Kościołów nie odrzuca znaczenia tego terminu, które zostało przyjęte w innym
Kościele. Luteranie, chociaż odnoszą to pojęcie do wszystkich usprawied
liwionych wierzących, przyznają ten tytuł pewnym jednostkom, biblijnym
i pobiblijnym, wspominając je w określone przez kalendarz liturgiczny dni, jak
również nadają ich imiona kościołom i grupom religijnym. Katolicy, chociaż są
skłonni rezerwować tytuł „święty” do wyjątkowych jednostek, których świętość
jest poświadczona przez Kościół, to jednak posługują się tym terminem w sensie
szerszym, obejmującym wszystkich, którzy odeszli do radości wiecznego życia
(jak dzieje się w Święto Wszystkich Świętych), albo wszystkich, którzy są
usprawiedliwieni i żyją przez wiarę w Chrystusie.
2. Wstawiennictwo świętych
92. Brak zgodności między nami w odniesieniu do wstawiennictwa świętych
nie jest czymś decydującym. Luteranie nie odrzucają doktryny katolickiej, ale
15 V. Herberger, A m Taga Mariae Himmelfahre, Evangelische Herz-Postilla (reprint), Leipzig
1694, s. 200-204.
16 W niektórych przypadkach luteranie utrzymywali, że wniebowzięcie Maryi swoje korzenie ma
w pogańskim politeizmie i wynosi ją do poziomu boskiego. Zob. E. W. Gritsch, The Views o f Luther
and Lutheranism on the Veneration o f Mary, niniejsze dzieło, s. 235-248.
17
Por. Facing Unity: Models, Forms and Phases o f Catholic-Lutheran Church Fellowship,
Genewa 1985, s. 47-49.
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kwestionują jej biblijną podstawę i jej pewność. Przyjmują oni, że Chrystus modli
się za nami, jak to czynią święci na ziemi i - być może - w niebie. Katolicy wierzą
we wstawiennictwo świętych w niebie. Wstawiennictwo to widzi się jako
założenie dla doktryny o wzywaniu świętych, która zajmuje poważniejsze miejsce
w naszej kontrowersji. Wstawiennictwo zatem - jako temat dzielący Kościoły
- znajdzie najlepsze naświetlenie w ramach następnego tematu, tj. tematu
wzywania świętych.
3. Wzywanie świętych
93. Na problem wzywania świętych składają się trzy kwestie: po pierwsze, czy
Kościół katolicki zobowiązuje swoich członków do wzywania świętych? Po
drugie, czy luteranie mogliby żyć w jedności z Kościołem, w którym praktyka
wzywania świętych byłaby popierana, ale nie nakazywana? Po trzecie, czy
Kościół katolicki mógłby żyć w jedności z luteranami głoszącymi Chrystusa jako
jedynego Pośrednika z przeświadczeniem, że wzywanie świętych skutkiem tego
będzie słabnąć?
94. Najbardziej formalne orzeczenie Kościoła katolickiego na temat wzywa
nia świętych miało miejsce na Soborze Trydenckim, który w swoim pozytywnym
nauczaniu przyjął, że jest dobre i pożyteczne wzywać świętych oraz polegać na
ich modlitwach i pomocy w uzyskiwaniu Bożych dóbr przez Jezusa Chrystusa,
który jedynie jest naszym Zbawicielem i Odkupicielem18. Lecz ani Trydent, ani
żaden inny sobór czy papież nie nałożyli na indywidualnego katolika obowiązku
czczenia świętych czy też wzywania ich. Vaticanum II w Lumen gentium mówi, że
jest rzeczą nad wyraz stosowną (supremely fitting, summopere decet) wzywać
świętych i polegać na ich modlitwach (KK 50).
95. Chociaż wydaje się jasne, że nikt nie jest obligowany do wzywania
świętych w modlitwach prywatnych, to jednak dużo bardziej skomplikowanym
problemem pozostaje modlitwa publiczna. W Liturgii Eucharystycznej (kanony)
Kościoła Rzymskokatolickiego, zaaprobowanej również przez Pawła VI, wszys
tkie modlitwy kierowane są do Boga, żadna zaś do świętych czy Maryi.
Wzywanie świętych jest rzadkie w oficjalnych modlitwach Kościoła, niemniej
pojawia się ono podczas Eucharystii ( Confiteor) i w Litanii do wszystkich
świętych używanej w liturgii wielkanocnej oraz w rycie chrztu i święceń
kapłańskich. Maryję, oczywiście, przyzywa się w wielu nieliturgicznych modlit
wach, takich jak druga część Pozdrowienia Anielskiego (Zdrowaś Mario).
Ponieważ zatem Kościół uważa wzywanie świętych i Maryi jako dobre ipożytecz
ne, stąd poszczególny katolik jest mocno zachęcany do posługiwania się takimi1
18

Ds 1821. Dyskusję na ten temat przedstawia C. J. Peter, The Communion o f Saints in the Final
Days o f the Council o f Trent, niniejsze dzieło, s. 219-234, szczególnie s. 230-231. Por. K. Rahner, J.B.
Metz, The Courage o f Pray, New York 1981, s. 33-34.
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modlitwami i uczestniczenia w nich. Wielu katolików odpowiada na te zachęty
z entuzjazmem. Nie ma jednak żadnego powodu, by twierdzić, że traci pełną
wspólnotę z Kościołem Rzymskokatolickim osoba, która powstrzymuje się od
osobistego wzywania świętych. Wolność ta - teraz będąca udziałem katolików
- w przyszłości, o ile zostanie osiągnięty większy stopień jedności między naszymi
Kościołami, winna stać się udziałem również luteran.
96. W odpowiedzi na drugie pytanie, postawione w paragrafie 93, można
powiedzieć, że w XVI wieku luteranie zabiegali o wolność w głoszeniu doktryny
0 usprawiedliwieniu przez wiarę, aby móc protestować przeciwko tej praktyce
1 nadużyciom z nią związanymi. Melanchton zarzucał Konfutacji, że ta
przedstawia wzywanie umarłych świętych jako konieczne oraz że potępia luteran
za to, iż nie domagają się wzywania świętych (Apologia Konfesji Augsburskiej 21,
1). Należy jednak zauważyć, że ani Melanchton, ani inni luteranie nie odrzucali
jedności z Kościołem nie żądającym od nich takiego wzywania.
97. Dialog nasz nie osiągnął zgody co do istotnej sprawy, czy wzywanie świętych
jest uprawnione i pożyteczne. Katolicy odrzucają pogląd, że praktyka ta w sobie
i z siebie jest bałwochwalcza i szkodliwa dla czci Chrystusa jako jedynego
Pośrednika, nawet jeśli powinno się ją chronić przed nadużyciami. Katolicy biorący
udział w tym dialogu przyznają, że nadużycia takie pojawiają się i że doktryna
o jedynym pośrednictwie Chrystusa dostarcza krytycznej zasady dla ich iden
tyfikacji. Inne krytyczne normy podane są w oficjalnych dokumentach Kościoła
Rzymskokatolickiego, szczególnie w adhortacji Pawła VI Marialis cultus'9. Lutera
nie biorący udział w tym dialogu uważają, że praktyka wzywania świętych nie ma
mocy dzielącej Kościół, zakładając, że jedyne pośrednictwo Chrystusa podlega
wyraźnej ochronie, i pod warunkiem, że w jakiejkolwiek ściślejszej przyszłej
wspólnocie jej członkowie byliby wolni w powstrzymywaniu się od tej praktyki.
98. W odpowiedzi na pytanie trzecie, postawione w paragrafie 93, katolicy
stwierdzają, że mogliby wejść do wspólnoty, w której luteranie byliby wolni
w proklamowaniu jedynego pośrednictwa Chrystusa z ich szczególnym przeświad
czeniem, że wzywanie świętych skutkiem tego mogłoby ulegać osłabieniu. Katolicy
mogliby żyć w takiej wspólnocie z tym zastrzeżeniem, że ich własna tradycja
oddawania czci byłaby szanowana i nie atakowana jako idolatria.
4. D oktryna maryjna

99. W odniesieniu do pośredniczącej roli Maryi, nasz dialog nie ujawnił po
stronie katolickiej żadnej tendencji do widzenia jej jako przebłagalnika lub do 91
19
Zasady odnowy kultu maryjnego Paweł VI podaje w adhortacji Marialis cultus (nr 25-37).
Szczegółowo omawia je w Refleksjach katolików niniejsze dzieło, s. 117-124.
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ujmowania jej miłosierdzia jako czegoś, co nie byłoby wyrazem czy odbiciem
miłosierdzia samego Chrystusa. Wśród współczesnych katolików pojęcie pośre
dnictwa Maryi w niebie nie jest w powszechnym użyciu; o ile katolicy w ogóle się
nim posługują, to dla wyrażenia wstawienniczej roli Maryi u Syna. Rozumiane
w ten sposób jej pośrednictwo różni się tylko stopniem od tego, które było
przedmiotem naszej refleksji w częściach o wstawiennictwie i wzywaniu świętych2021.
100. We wcześniejszych fazach naszego dialogu dyskutowaliśmy już niezgod
ności występujące między luteranami i katolikami w odniesieniu do dwóch
współczesnych dogmatów maryjnych - Niepokalanego Poczęcia i Wniebo
wzięcia Maryi. W naszej dyskusji na temat autorytetu nauczania i nieomylności
w Kościele zapytano katolików, w jakim zakresie nieprzyjmowanie tych
dogmatów (jak również dogmatu o niemylności papieża) wykluczałoby komunię
i jedność. W odpowiedzi strona katolicka zajęła pozycję, że niezgodności
w odniesieniu do tych dogmatów same z siebie nie wykluczają wszelkiej
eucharystycznej wspólnoty między Kościołami21. Innymi słowy, gdyby istniała
wystarczająca doktrynalna zgoda w innych kwestiach (np. co do ordynacji), to
byłaby możliwa ograniczona eucharystyczna wspólnota przekraczająca nawet
tę, jaką dopuszcza teraz Kodeks Prawa Kanonicznego22*. Katolicy jednakże
dołączyli do tego uwagę, iż w tego typu niekompletnej eklezjalnej wspólnocie nie
można by było ignorować pozostających wciąż różnic. Obie strony zobo
wiązałyby się do modlitw w tej sprawie, do studiowania dyskusyjnych kwestii
i do poszukiwań głębszego wspólnego rozumienia Słowa Bożego odnoszącego się do
Maryi13. Katolicka strona dialogu wyrażone wcześniej stanowisko potwierdza
również dzisiaj.
101. Jeżeli chodzi o stronę luterańską, to można w tym kontekście przypo
mnieć cześć i pobożność okazywaną Matce Pana przez samego M. Lutra,
włączając w to jego stosunek do niepokalanego poczęcia i wniebowzięcia Maryi,
które to prawdy w pewnej formie były przez niego akceptowane. Wyznania wiary
Kościoła luterańskiego wychwalają Maryję jako pierwszą wśród wszystkich
świętych. Mając jednak na uwadze nadużycia, pisma te przestrzegają przed

20 Por. E. A. Johnson, Mary as Mediatrix, s. 324-326. N a temat Vaticanum II zob. przypis 79
niniejszego uzgodnienia.
21 Teaching Authority and Infallibility in the Church. Lutherans and Catholics in Dialogue, t. VI,
red. P. C. Empie, T. A. M urphie, J. A. Burgess, Minneapolis, Augsburg 1980. Dalsze wyjaśnienia
można znaleźć w: Observations on the Critique Submitted by the Committee on Doctrine o f the National
Conference o f Catholic Bishops, „Lutheran Quearterly” 1 (1987) s. 151-158.
22 W arunki, pod którymi Kościół Rzymskokatolicki dopuszcza eucharystyczną wspólnotę
z protestantami, Kodeks Prawa Kanonicznego podaje w kanonie 844, gdzie mówi się o okolicz
nościach pozwalających katolickiemu kapłanowi udzielać Komunii św. protestantom. K anon 908
zabrania koncelebrowania Eucharystii z kapłanami lub szafarzami Kościołów nie będących w pełnej
jedności z Kościołem Rzymskokatolickim.
Teaching Authority and Infallibility in the Church, nr 50.
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idolatrią w odniesieniu do świętych (Duży Katechizm, 2124, The Book o f Concord,
367; Artykuły Szmalkaldzkie 2,2, 26, The Book o f Concord, 297) i wyrażają
niepokój, iż Maryja w pospolitym przekonaniu /.../ weszła po prostu w miejsce
Chrystusa (Apologia Konfesji Augsburskiej 21, 28, The Book o f Concord,
232-233). Reakcje luteran na ogłoszenie dogmatów o Niepokalanym Poczęciu
i Wniebowzięciu Maryi były negatywne. Orzeczenie Soboru Watykańskiego II
pokazuje jednak, że jedyne pośrednictwo Chrystusa może być zachowane, a rola
Maryi interpretowana w taki sposób, że stare obawy luteran mogą ulec
osłabieniu. Luteraóska strona dialogu stoi na stanowisku, że dyskutowane tu
dogmaty maryjne nie muszą dzielić naszych Kościołów, o ile jedyne
pośrednictwo Chrystusa jest wyraźnie zabezpieczone i pod warunkiem, że
w ściślejszej przyszłej wspólnocie luteranie byliby wolni w ich akceptacji.
Niemniej jednak związek tych dogmatów z problemem nieomylności unie
możliwia osiągnięcie pełnej między nami zgody w obecnej chwili.
102.
W sytuacji zarysowującej się dzisiaj pełniejszej jedności między naszymi
Kościołami należy podjąć próby zastosowania odpowiednich zasad hermeneutycznych do obu dogmatów maryjnych25. Luteranie i katolicy musieliby zatem
ustalić - po pierwsze - w jakiej mierze orzeczenia te uzależnione są od sposobu
myślenia i języka, w jakim zostały ogłoszone, i - po drugie - jak można odczytać
je na nowo w kontekście całej tradycji i pełniejszego rozumienia Pisma Świętego.
W ten sposób powstałaby szansa przekroczenia różnic w odniesieniu do definicji
z lat 1854 i 1950 bez naruszania ich istotnej treści. Aż do czasu wypracowania
takiej zgodnej reinterpretacji oba dogmaty należy uważać za przeszkodę na
drodze do pełnej wspólnoty między naszymi Kościołami. Nie przekreśla to
jednak znaczącego postępu, jaki osiągnęliśmy do tej pory w tej dziedzinie.

D . Z bieżności

103.
Pomimo pozostających wciąż różnic Kościoły nasze są w stanie wskazać
na liczne zbieżności występujące między nimi w odniesieniu do tematu podjętego
w tej turze dialogu. Polecamy je uwadze naszych i innych wspólnot kościelnych.

24 Polskie wydanie Dużego Katechizmu nie zawiera numeracji. Zapewne chodzi tu o komentarz
do przykazania pierwszego, w: Wybrane Księgi Symboliczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
przekład z języka łacińskiego ks. bp dr A. W antuła, ks. prof, dr W. Niemczyk, Warszawa 1980, s.
48-53 (przyp. tłum.).
25 W dziele Christian Unity and Christian Diversity (Philadelphia 1975, s. 90-96) J. M acquarrie
(protestant - przyp. tłum.) zaproponował ekumeniczną reinterpretację dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu Maryi. J. Ratzinger mówi natomiast o hermeneutyce jedności w odniesieniu do dogmatów
ogłoszonych w stanie podziału ( Kościół - ekumenizm - polityka, w: Kolekcja Communio, t. V, przeł. J.
Kruczyńska, Poznań-Warszawa 1990, s. 173-174). Stanowisko Ratzingera w świetle podobnych
propozycji Y. Congara i innych przedstawia A. Dulles, The Reshaping o f Catholicism, San Francisco
1988, s. 238-241.

DIALOG KATOLICKO-LUTERAŃSKI W USA

101

1/ Jeszcze raz powtarzamy wspólnie prawdę, że cała nasza nadzieja
usprawiedliwienia i zbawienia spoczywa w Jezusie Chrystusie i Ewangelii, dzięki
której Dobra Nowina o miłosierdziu Boga działającego w Chrystusie jest nam
znana; nie pokładamy ostatecznej ufności w niczym innym, jak w obietnicy Boga
i zbawczym dziele Chrystusa (L/RC 7, nr 4 i 157)26.
2/ Przyjmujemy razem, że Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem
w Bożym planie zbawienia (1 Tm 2,5). Dzieło zbawcze Chrystusa i Jego rola
w zamiarach Boga określają nie tylko zawartość Ewangelii i jej komunikowanie,
ale również całe chrześcijańskie życie, włączając w to nasze własne, Maryi
i świętych, którzy teraz przebywają w niebie.
3/ Jak Chrystus modlił się za dni ciała swego (Hbr 5,7) za tych, których Bóg
Mu podarował (J 17), tak zmartwychwstały Chrystus kontynuuje to dzieło
wstawiennictwa po prawicy Ojca (Rz 8, 34; 1 J 2, 1: Hbr 7, 25).
4/ Duch Święty wstawia się za nami (Rz 8, 26-27) i jest naszym
Orędownikiem (J 14, 16-17; 15, 26; 16, 7-15).
5/ Łaska Chrystusa Pośrednika dosięga nas (is mediated to us) jako
nieustanne komunikowanie Ewangelii przez Ducha Świętego w posłudze Słowa
i sakramentów.
6/ Duch Święty działa w tych, którzy pełnią posługę, jako że dzięki tym
instrumentom łaski grzesznicy doprowadzani są do wiary, są usprawiedliwiani
i uświęcani w Chrystusie.
7/ Szczególnym skutkiem komunikowania Ewangelii jest uświęcenie lub
świętość - dar pochodzący od Boga przez Chrystusa, a doświadczany w wierze
w Duchu Świętym. Udzielana w chrzcie świętość umacnia się, trwa i pogłębia
dzięki Słowu i sakramentom.
8/ W obu naszych tradycjach pojęcia święty używa się w odniesieniu do
wszystkich usprawiedliwionych przez łaskę Chrystusa oraz - w większym lub
mniejszym stopniu - do niektórych wyróżniających się świętością jednostek,
których życie wiary i miłość bliźniego można nazwać wzorcowymi.
9/ Wszyscy uświęceni w łączności z Tym, który uświęca (Hbr 2,11), tworzą
wspólnotę świętych w Jezusie Chrystusie.
10/ Wspólnota uświęconych, tj. świętych, obejmuje wiernych zarówno
żyjących, jak i umarłych. Istnieje zatem solidarność Kościoła pozostającego na
ziemi z Kościołem triumfującym.
11/ W tej wspólnocie świętych obiecane nam zostało przebaczenie, komunia
z Bogiem i życie wieczne.
12/ U podstaw tej wspólnoty legła nadzieja zmartwychwstania, opierająca się
na Chrystusie, który zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli (1
Kor 15, 20).
13/ W takiej wspólnocie świętych, żyjących i umarłych, jedni wierzący są
inspirowani - do większej wiary, dobrych uczynków i dziękczynienia - życiem
innych, którzy są przykładami działania łaski Boga.

26

Justification by Faith, nr 4 i 157 (przyp. tłum.).
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14/ Chrześcijanie czczą świętych przynajmniej na trzy sposoby: dziękując
Bogu za nich, umacniając swoją wiarę w świetle życia wiary świętych i naśladując
w swoim życiu postawę ich wiary i cnót.
15/ Pośród świętych, którzy odegrali jakąś rolę w Bożym planie zbawienia
ludzkości, szczególna cześć przynależy się Maryi jako Bożej Rodzicielce
(God-bearer, Theotokos) i jako czystej, świętej oraz nadzwyczaj błogosławionej
Dziewicy (laudatissima virgo).
16/ Modlitwa do Boga - jako doksologia i dziękczynienie, jako wyznanie
grzechów, błaganie i wstawiennictwo, jako poddanie się Jego woli - jest nakazem
i obietnicą Boga. Jako taka stanowi integralną część chrześcijańskiego życia (Łk
18, 1; Rz 12, 12; 1 Tm 2, 1; J 16, 23).
17/ Święci na ziemi proszą jedni drugich o modlitwę za siebie do Boga przez
Chrystusa. Ani nie nakazuje się, ani nie zakazuje proszenia o modlitwę świętych,
którzy odeszli już z tego świata.
18/ Kult świętych i Maryi nie może przybierać form, w których ostateczna
ufność chrześcijanina nie jest pokładana w samym Chrystusie jako Pośredniku.
19/ Doktryna ( lex credendi) oraz liturgia i pobożność (lex orandi) należą do
siebie i wzajemnie się kształtują. Relację między nimi katolicy i luteranie
pojmowali - w różnych czasach i okolicznościach - w odmienny sposób.
Niemniej jednak dla obu tradycji normatywne jest to, aby doktryna i kult razem
wywyższały jedyne pośrednictwo Chrystusa. Obie nasze tradycje określa się jako
Kościoły liturgiczne, które otaczają troską formy pobożności.

E. D a lsze kroki

104.
Opierając się na wcześniej osiągniętym porozumieniu co do Jezusa
Chrystusa i Ewangelii jako źródła i centrum chrześcijańskiego żyda, w obecnej fazie
dialogu pogłębiliśmy rozumienie jedynego pośrednictwa Jezusa Chrystusa i jego
normatywnej roli dla kwestii, które podjęte zostaną w przyszłości. Jedyne
pośrednictwo Chrystusa stanowi podstawę naszej wspólnej nadziei i komunii
wszystkich wierzących, pozostających na ziemi czy będących w niebie, w nowym
żydu łaski. Chodaż zatem wiele już nas łączy, to jednak wdąż dzieli nas odmienny
punkt widzenia na takie sprawy, jak wzywanie świętych i dogmaty o Niepokalanym
Poczędu i Wniebowzięciu Maryi. Pomimo tych różnic, Kośdoły nasze - sądzimy
- zbliżyłyby się do oczekiwanej wspólnoty, czyniąc dwa dalsze kroki w obrębie
wspólnych studiów i dialogu, tj. gdyby - po pierwsze - Kośdoły luterańskie były
w stanie uznać, jak to zostało wyrażone w dokumentach Soboru Watykańskiego II
(por. paragrafy 199-201 niniejszego uzgodnienia), że katolickie nauczanie o świętych
i Maryi nie popiera (does not promote) idolatrii w wierze (idolatrous belief)
i praktyce oraz że nie sprzeciwia się Ewangelii; i - po drugie - gdyby Kościół
Rzymskokatolicki był w stanie uznać, że w ściślejszej, aczkolwiek wciąż niepełnej
wspólnode, luteranie, skupiając się na Chrystusie jako jedynym Pośredniku - jak to
zostało wyrażone w Biblii - nie byliby zobowiązani do wzywania świętych ani
przyjmowania dwóch maryjnych dogmatów (por. paragrafy 100 i 102).

DRUGIE EUROPEJSKIE
ZGROMADZENIE EKUMENICZNE
Graz, Austria, 23-29 czerwca 1997

Organizatorami Zgromadzenia w Grazu była Konferencja Kościołów Euro
pejskich oraz Rada Konferencji Episkopatów Europy. Organizacje te w maju
1995 roku wybrały miasto Graz w Austrii na miejsce Drugiego Europejskiego
Zgromadzenia Ekumenicznego. Zdecydowano się na temat przewodni: „Pojed
nanie - dar Boga i źródło nowego życia” . Zgromadzenie w Grazu miało stać się
decydującym krokiem w propagowaniu pojednania pomiędzy Kościołami
i narodami Europy. Miało przyczynić się również do integracji Europy.
Organizatorzy zaprosili do Grazu znane osobistości z życia kościelnego,
politycznego, gospodarczego i kulturalnego. W Zgromadzeniu uczestniczyli
m.in.: Brat Roger z Taize, Arcybiskup Canterbury George Carey, Patriarcha
Moskwy i całej Rusi Aleksy II, Patriarcha Katolikos Karekin I, Kardynał Carlo
M aria M artini, Prezydent Austrii Thomas Klestil, Chiara Lubich. Nie przybyli
na Zgromadzenie Patriarcha Konstantynopola Bartolomeos I i Papież Jan Paweł
II. Obaj przesłali swoje słowo do uczestników. W imieniu organizatorów
Zgromadzenia występował Przewodniczący Konferencji Kościołów Europejs
kich ks. John Arnold oraz Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów
Europy Kardynał Miłosław Vlk.
Zainteresowane osoby mogły wziąć udział w forach dyskusyjnych na
następujące tematy:
1. Poszukiwanie widzialnej jedności pomiędzy Kościołami.
2. Nawiązanie dialogu z religiami i kulturami.
3. Zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej, przezwyciężenia
ubóstwa, społecznej izolacji i innych form dyskryminacji.
4. Zaangażowanie na rzecz pojednania pomiędzy narodami oraz roz
wiązywania konfliktów bez użycia przemocy.
5. Wzbudzenie większego poczucia odpowiedzialności za środowisko natural
ne oraz przyszłe pokolenia.
6. Osiągnięcie harmonijnych relacji z innymi religiami.
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Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem, podobnie jak wydarzenia na
Agorze oraz spotkania w namiocie modlitwy.
Z każdego europejskiego kraju przybyli delegaci oficjalnie mianowani przez
swoje Kościoły. Polskę reprezentowało 30 delegatów z różnych Kościołów1.
W świecie ekumenicznym przyjęło się, iż każde większe spotkanie ekumeniczne
poprzedza długi proces przygotowań. Nie tylko organizatorzy odpowiadają za
ostateczne wyniki spotkania, lecz również uczestnicy. Bywa ono bardziej
owocne, jeżeli przyjadą na nie dobrze przygotowani. Polscy uczestnicy w ramach
przygotowań do Grazu zorganizowali Sympozjum na temat Drugiego Europejs
kiego Zgromadzenia Ekumenicznego2 oraz wydali materiał pt. „Pojednanie
zadaniem Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” (War
szawa 1997).
Spotkanie w Grazu było drugim przystankiem na drodze, którą Kościoły
i narody Europy podążają od końca lat osiemdziesiątych. Pierwsze Europejskie
Zgromadzenie Ekumeniczne w Bazylei w 1989 roku stało się mocnym akcentem
przemian, jakie obejmowały Kościoły i narody Europy, zwłaszcza Europy
Wschodniej. Dlatego też dominowała w Bazylei atmosfera nadziei i oczekiwania
na bardziej autentyczne i wolne życie Kościołów, i narodów. Atmosferę tę
zakłócała jedynie apokaliptyczna wizja przyszłości, opisywana w kategoriach
zniszczeń, jakie człowiek dokonał w środowisku naturalnym. Taka wizja
przyszłości kładła się cieniem na euforyczne niekiedy pragnienia przemian.
Atmosferę Zgromadzenia w Grazu określiła inna rzeczywistość. Wolne
Kościoły i narody stanęły wobec innych problemów: prozelityzmu, sekularyzmu,
indyferentyzmu, nacjonalizmu, starych zadawnionych waśni... Apokaliptyczna
wizja zniszczonego ziemskiego globu zeszła na plan dalszy. Zapewne dumny
Europejczyk raz jeszcze uwierzył w siebie: on zniszczył środowisko naturalne ale
też może je odbudować o własnych siłach. Złudne wyobrażenia o możliwościach
człowieka nieraz dały o sobie znać w wypowiedziach teologów i ekologów,
przemawiających na tzw. Agorze.
W czerwcu w Grazu jednały się Kościoły, narody, kultury... Czy skutecznie?
Zapewne pokażą to lata po Zgromadzeniu. Jak ważne i konieczne było to
Spotkanie mówią sami przywódcy Kościołów. W tym numerze „Studiów
1 Delegaci z Polski: Kościół Rzymskokatolicki: ks. dr Andrzej Czaja, ks. prof, dr hab. Michał
Czajkowski, ks. d r Zygfryd Glaeser, ks. dr Leonard Górka, ks. d r hab. Jan Górski, mgr M aria Hulok,
ks. dr hab. Piotr Jaskóła, ks. dr hab. Łukasz Kamykowski, o.drhab. Zdzisław Kijas, ks. dr Stanisław
Koza, dr Jadwiga Leśniewska, dr Krzysztof Leśniewski, ks. dr Michał Machał, ks. bp prof, dr hab.
Alfons Nossol, ks. mgr-lic. Edmund Podzielny, ks. prof, dr hab. Jan Pytel, ks. dr hab. Henryk
Seweryniak, ks. d r Jacek Stępczak; Kościół Prawosławny: ks. bp prof, dr hab. Jeremiasz, ks. Jan
Łukaszuk, ks. dr Jerzy Toflluk; Kościół Ewangelicko-Augsburski: ks. bp Jan Szarek, dyr. Andrzej
Wojtowicz; Kościół Ewangelicko-Reformowany: ks. Roman Lipiński; Kościół Ewangelicko-Metodystyczny: ks. bp Edward Puślecki, ks. Zbigniew Kamiński; Kościół Chrześcijan Baptystów: ks.
K onstanty Wiazowski; Kościół Polskokatolicki: ks. Ryszard Dąbrowski; Kościół Starokatolicki
Mariawitów: ks. bp Zdzisław Jaworski, ks. bp Le Bec Andre.
M ateriały z Sympozjum pt. „Pojednanie narodów i Kościołów” opublikował Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w 1997 roku.
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i Dokumentów Ekumenicznych” drukujemy ich przemówienia na otwarcie
Zgromadzenia. Wszyscy mówią o pojednaniu, ale każdy z nich wyróżnia inną
płaszczyznę pojednania - najczęściej tę, którą zna z doświadczenia. W tym
zapewne tkwi siła ich wizji pojednania, ale też jej słabość, a nawet krótkowzrocz
ność. Najczęściej wizja pojednania dotyczy ludzi i ich spraw. Z rzadka tylko
Mówca m a odwagę dostrzec najszerszy wymiar pojednania, a więc pojednanie
kosmiczne, pojednanie wszystkich stworzeń w Bogu: „Aby Bóg był wszystkim
we wszystkim” . Pojednanie to nie jest jednak niezwykle odległą perspektywą,
spełnia się już teraz na Ziemi. Można nawet powiedzieć, że jest warunkiem
pojednania między ludźmi, gdyż nie pozwala skupiać się na drobnych ludzkich
zawiłościach lecz kieruje myśl ku ostateczności.
Jakiej miary będzie to pojednanie można wnioskować z dokumentów
studyjnych. W arto jednak poczekać na ostateczne wersje Dokumentu
Końcowego oraz Orędzia z Grazu, które zostaną opublikowane jesienią
bieżącego roku. Określą one działania Kościołów i narodów Europy na drodze
ku pojednaniu, którą konsekwentnie zdecydowały się podążać.
Iga Czaczkowska
Krzysztof Leśniewski

Przesłanie Aleksego II Patriarchy Moskwy i całej Rusi

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry
„Łaska niech będzie z wami i pokój Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa ”
(Ga 1,3)

Odpowiadając na wezwanie Konferencji Kościołów Europejskich oraz Rady
Konferencji Episkopatów Europy zebraliście się dzisiaj, na progu drugiego
tysiąclecia po narodzinach Chrystusa, w gościnnym mieście Grazu, położonym
w samym centrum, zarówno starej, jak i nowej Europy.
„Pojednanie - dar Boga i źródło nowego życia” - taki temat wybraliśmy dla
tego historycznego forum. Pan obdarzył nas pokojem, abyśmy mogli go
przekazać sobie wzajemnie, otaczającemu nas światu, wierzącym i niewierzącym,
różnym narodom i wspólnotom, wszystkim, którzy są blisko i daleko, wszystkim
stworzeniom Bożym. „Osiągaj ducha pokoju a tysiące wokół ciebie zostanie
zbawionych” - słowa św. Serafina z Sarowa, rosyjskiego świętego z ostatniego
wieku, powtarzane są w tym trudnym czasie przez miliony wiernych Rosyjskiego
Kościoła Prawosławnego.
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Przypomniano nam dzisiaj, że pojednanie głęboko wiąże się ze znaczeniem
Narodzenia, publicznej działalności, cierpień i zbawczej ofiary naszego Pana
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Hymn chwały, który aniołowie śpiewali w Świętą Noc „Chwała Bogu na
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (Łk 2,14) zwiastował
szczególny pokój - pokój, który ludziom darował Chrystus. To krzyż pojednał
ludzi z Bogiem (por. Ef 2,14-16), a krew Chrystusa przywraca pokój wszystkim
stworzeniom, zarówno na ziemi, jak i w niebie (por. Kol 1,20). „Bóg pojednał
w Chrystusie świat ze sobą, nie pamięta o grzechach ludzi, a nam nakazał głosić
pojednanie” (2 K or 5,19). Przyjęliśmy Boży dar pojednania jako obowiązek
działania, obowiązek pracy razem z Bogiem i ludźmi. Akceptacja tego daru
sprawia, że znaleźliśmy się tutaj.
Boży nakaz służby na rzecz pokoju (por. 2 K or 5,18) powinien być dla
chrześcijan zadaniem trwającym całe życie. To właśnie tą drogą zbliżamy się do
Grazu przez ponad pięćdziesiąt lat od zakończenia najbardziej krwawej wojny.
Wielu chrześcijan kroczyło tą drogą w latach, kiedy Europa musiała leczyć
powojenne rany. Pragnę wspomnieć tutaj ogłoszenie przez Ewangelicki Kościół
w Niemczech Deklaracji Sztuttgarckiej w październiku 1945 roku oraz braterski
dialog, który rozpoczął się później pomiędzy chrześcijanami z Niemiec i ze
Związku Radzieckiego. Dzięki dialogowi zbudowane zostały pierwsze mosty
pomiędzy dwoma do tej pory wrogimi narodami.
Okres od końca lat 40-tych do 60-tych tego wieku był czasem, kiedy Zimna
Wojna święciła triumfy. Był to okres szczególnie niebezpieczny, gdyż znajdujące
się w opozycji bloki wojskowo-polityczne posiadały najgroźniejsze rodzaje
broni. D r Albert Schweizer wyraził się w sposób następujący: „Zabezpieczanie
się przed wojną przy użyciu takich rodzajów broni zakłada przekonania
potworne w swoim braku człowieczeństwa” . Najmniejsze naruszenie „równowa
gi terroru” , od którego zależał kruchy pokój, mogło przynieść światu nie
odwracalnie tragiczne konsekwencje. W sytuacji zagrożenia najświętszego daru,
jakim jest życie, chrześcijanie w Europie energicznie wkroczyli na zawsze trudną
drogę czynienia pokoju.
Lata 50-te przyniosły wzmożone dwustronne międzywyznaniowe kontakty
pomiędzy Kościołami Wschodu i Zachodu, w tym Rosyjskiego Kościoła
Prawosławnego, który przez niemalże 30 lat izolowany był przemocą od reszty
chrześcijaństwa. Dopiero w tej dekadzie Kościoły w Europie uświadomiły sobie
obiektywną potrzebę bliższej współpracy na kontynencie, gdzie podziały i na
pięcia objawiają się najbardziej ostro oraz warunkują sytuację na całym świecie.
Od samego początku Konferencja Kościołów Europejskich stała się unikal
nym forum, na którym chrześcijanie, zarówno prawosławni, jak i protestanci,
mogli zaangażować się nie tylko w aktywne budowanie swej własnej jedności, ale
także we wspólne wysiłki na rzecz pokoju w Europie i na całym świecie.
W związku z tym Czwarte Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów
Europejskich określiło dwa zadania jako priorytetowe w działaniach na rzecz
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pokoju: 1) Zaprowadzenie trwałego pokoju na kontynencie europejskim i na
całym świecie. 2) Stworzenie atmosfery pokojowego współistnienia pomiędzy
krajami z różnymi porządkami społecznymi.
Okropne niebezpieczeństwo wojny, nienaturalna wrogość narodów, ograni
czenie praw człowieka, sztuczne osłabienie historycznie uwarunkowanych
ekonomicznych, kulturowych, naukowych i innych tradycyjnych relacji - wszys
tko to przyniosło wielkie cierpienie Kościołom w Europie. Dlatego też naturalne
było, że Piąte Zgromadzenie Ogólne, które miało miejsce w austriackim mieście
Pörtschach, skoncentrowało się na temacie: „Służyć i pojednać się - zadanie na
dzisiaj dla Kościołów europejskich” . Uczestnicy Zgromadzenia, świadomi
obowiązku czynienia pokoju, wskazali Kościołom członkowskim pilne zadanie,
jakim jest szerzenie bezpieczeństwa i pokojowej współpracy w Europie. Jed
nogłośnie wysunęli propozycję pilnego powołania Konferencji wszystkich
krajów europejskich, ażeby przedyskutować palący problem pokoju
i międzynarodowego porozumienia na naszym kontynencie. Właśnie Konferen
cja Kościołów Europejskich stała się podstawą powołania w przyszłości
międzynarodowej Konferencji do spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro
pie.
Z procesem, jaki nastąpił po Konferencji w Helsinkach związane były blisko
kolejne Zgromadzenia Ogólne, a także inne konferencje i spotkania Konferencji
Kościołów Europejskich. Europejskie Kościoły przyjęły z radością osiągnięcia
Konferencji w Helsinkach oraz przyjęty tam Akt Końcowy.
Konferencja Kościołów Europejskich podczas 9 Zgromadzenia Ogólnego
ponownie duchowo wsparła ten proces oraz rozpoczęła nowy etap w swojej
służbie pojednaniu, postanawiając, iż Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne
odbędzie się w maju 1989 roku w Bazylei (Szwajcaria) na temat: pokój
i sprawiedliwość dla całego stworzenia.
Pierwsze Zgromadzenie Ekumeniczne było organizowane wspólnie przez
Konferencję Kościołów Europejskich i Radę Konferencji Episkopatów Europy,
których współpraca datuje się od roku 1974. Oznacza to, że Zgromadzenie
w Bazylei, pierwsze od podziału, jaki miał miejsce w XI wieku, zostało zwołane
po to, by zjednoczyć chrześcijan Europy we wspólnym realizowaniu konkret
nego programu służby na rzecz pojednania. Dziękujemy Bogu za szczodry dar
wzajemnego zrozumienia, którym nas obdarzył podczas spotkania w Bazylei.
Przypominam duchowo twórczą i świąteczną atmosferę, w jakiej uczestnicy
Zgromadzenia pracowali i spotykali się ze sobą. Taka sama atmosfera panowała
w mieście, gdyż tysiące Europejczyków, zwłaszcza młodych, przybyło na to
spotkanie. Przyjechali oni do Bazylei powodowani troską o stan pokoju
wewnątrz poszczególnych krajów i pomiędzy narodami oraz ze wzgędu na
zniszczenia, jakie ludzie spowodowali w świecie Bożych stworzeń.
Wspominam prawdziwie braterską współpracę z Jego Eminencją kardynałem
Carlo M aria Martinim, Arcybiskupem Mediolanu, gdy wspólnie pełniliśmy
funkcję przewodniczących podczas Zgromadzenia.
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Tekst przyjęty podczas Zgromadzenia jest fundamentalnym i wszechstron
nym dokumentem, który nie stracił znaczenia do dzisiaj. Zdajemy sobie sprawę,
że gwałtowne przemiany społeczno-polityczne, jak również nadzieje i nowe
problemy nie pozwoliły nam na zrealizowanie decyzji podjętych w Bazylei. Teraz
jeszcze raz poruszymy główne tematy z Bazylei, o ile odnoszą się one do pilnych
problemów, na które napotyka dzisiaj służba na rzecz pojednania.
Pan zrządził tak, że chrześcijanie z Europy spotkali się w Bazylei w przededniu
drastycznych przemian, jakie nastąpiły w politycznym, ekonomicznym
i społecznym życiu w Europie i na świecie. Zimna wojna została przezwyciężona.
Układ Warszawski przestał istnieć. Powstały nowe państwa.
Euforia pierwszego okresu reform w wielu post-totalitamych krajach wydaje
się nie być usprawiedliwiona. Warunki materialne znacznej części ludności
pogorszyły się znacznie; nadzieja otworzyła drogę dla beznadziejności, a nawet
rozpaczy. Wybuchły krwawe konflikty między narodami i między krajami.
Spowodowały one utratę życia wielu obywateli, zarówno walczących z bronią
w ręku, jak i cywili, ponadto wywołały masową migrację oraz dużą falę
uciekinierów. Pośród czynników nie mniej ważnych, które doprowadziły do
zmniejszenia jakości życia był wzrost bezrobocia, przestępstw i wszelkich
przejawów niemoralności.
Można by wierzyć, że z końcem zimnej wojny, z końcem ideologicznych
i politycznych podziałów na naszym kontynencie narodzi się wspólnota
cieszących się pomyślnością narodów i państw. Rzeczy wistość jednak okazała się
inna. W miejsce starych podziałów powstały nowe, a także ujawniły się zupełnie
nowe problemy. W Europie Zachodniej wciąż postępuje integracja, natomiast
w Europie Wschodniej panuje dezintegracja. Przedział ekonomiczny pomiędzy
krajami Wschodu i Zachodu nieustannie się poszerza, stając się coraz głębszy.
Istnieje realne niebezpieczeństwo, że dawna „żelazna kurtyna” zostanie
zastąpiona nową kurtyną „pieniądza”, dzielącą nie tylko państwa, lecz i miesz
kańców wewnątrz każdego kraju. Jeśli w przeszłości reżimy krajów Europy
Wschodniej posługiwały się środkami administracyjnymi, by wzbronić obywate
lom swobodę przemieszczania się, tak dziś dla wielu czynniki ekonomiczne stają
się tą samą przyczyną ich odosobnienia.
W przeszłości, przed zasadniczymi zmianami, jakie nastąpiły w Europie
Centralnej i Wschodniej, uwaga naszego kontynentu skupiała się na problemie
praw człowieka. Dzisiaj ten ważny problem zszedł na plan dalszy, podczas gdy
masowe gwałcenie praw człowieka oraz ich naruszenie na polach religijnych
i etnicznych obserwuje się w wielu krajach Europy Wschodniej.
Pozostało jeszcze wiele przeszkód na drodze prowadzącej do zjednoczonej
Europy. Zmieniła się tylko ich natura. Część krajów nie m a należnego sobie
udziału w trybie podejmowania decyzji politycznych, mimo iż winien on
przysługiwać wszystkim. Stan ten staje się szczególnie dotkliwy i krzywdzący,
gdy dotyczy tworzenia wspólnego europejskiego systemu bezpieczeństwa.
Każdy mieszkaniec kontynentu, niezależnie od tego czy bogaty, czy biedny,
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prawosławny, katolik, protestant, niechrześcijanin, niewierzący, pochodzący ze
Wschodu, Zachodu, czy Centrum Europy, powinien być pewien, że jego interesy
są odpowiednio i wystarczająco reprezentowane w europejskich centrach władzy
oraz że jego życie, zdrowie i własność materialna są właściwie chronione przed
wszelkimi zagrożeniami i nieszczęściami. Bez tego nie osiągniemy autentycznego
pojednania oraz nie będziemy czuć się ludźmi żyjącymi w jednym domu i w jednej
rodzinie. Jestem świadomy, że istnieje wiele przeszkód w budowie takiego domu.
Wśród nich na plan pierwszy wysuwają się urazy i uprzedzenia przeszłości, które
istnieją prawdopodobnie w każdym z nas. Dlatego też naszym obowiązkiem,
obowiązkiem wszystkich chrześcijan w Europie, jest występować przeciwko
podziałom i niesprawiedliwości oraz świadczyć przed władzami i społe
czeństwami, że możliwe i konieczne jest budowanie Europy bez barier i niezgody.
Te i inne ludzkie, narodowe i międzypaństwowe problemy powstałe w krajach
europejskich powinny zmusić Kościoły na naszym kontynencie, ażeby dostrzegły
pilny obowiązek religijny w służbie na rzecz pojednania.
Kościoły powinny wytrwale i nieustannie zabiegać u państw i instytucji
publicznych o to, by strzegły one poziomu życia odpowiadającego godności
człowieka i stwarzały warunki dla umocnienia moralności oraz ochrony
i wzrostu przekazu kultury.
Jest rzeczą szczególnie godną ubolewania, że radykalne przemiany, jakie
dokonały się w Europie Wschodniej, wyzwoliły siły podziału w stosunkach
międzywyznaniowych istniejących pomiędzy krajami, a także wewnątrz samych
krajów tego regionu.
Obecnie w krajach Europy Wschodniej uwidacznia się znaczne pogorszenie
relacji ekumenicznych. Wiąże się to z masowym napływem misjonarzy
z zewnątrz, rzucających się w wir niepohamowanego prozelityzmu. Skierowują
oni swoje wysiłki ku ludziom, którzy bądź są ochrzczeni jako prawosławni, bądź
też historycznie zakorzenieni w prawosławiu. Ta inwazja, trwająca już sześć lat,
teraz w łonie Kościoła wytworzyła skrajne napięcia. Tak, iż pojęcie „ekumeniz
m u” u większości ludzi chodzących do kościoła przybrało znaczenie czegoś
niebezpiecznego i absolutnie nie nadającego się do akceptacji. Czyni to
współpracę między Kościołami szczególnie trudną. Na naszych oczach rodzi się
więc pewna nieufność adresowana do Kościołow Europy, bowiem to właśnie
z ich terytoriów została otwarta droga dla tej inwazji.
Mimo tych wszystkich problemów Kościoły Europy Wschodniej stopniowo
coraz bardziej jednoczą swoje wysiłki po to, by lepiej się zrozumieć i współpracować,
szczególnie w dziele przeciwstawienia się prozelityzmowi, duchowej agresji, której
ofiarami są ich członkowie, i konkurencji na polu działalności misyjnej. Dziś bowiem
jesteśmy wezwani do służby na rzecz pojednania nie tylko pomiędzy ludami
i narodami, lecz także wśród nas samych, po to, by świat mógł zachować wiarę,
a nasza działalność głosicieli pokoju przynosiła owoce.
Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie, niech Pan błogosławi naszym
pracom podczas tego Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego,
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które oby uwieńczone zostały sukcesem dla chwały Bożej, dla dobra narodów
i Kościołów naszego kontynentu i w całym świecie, dziś tak podległym
wzajemnym uzależnieniom. Oby owoce tego Zgromadzenia stały się naszym
wspólnym udziałem w przygotowaniu drugiego tysiąclecia przyjścia na świat
naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Przemówienie Prezydenta
Konferencji Kościołów Europejskich
czcigodnego Johna Arnolda
1. Powitanie i wprowadzenie

To wielka przyjemność i przywilej dla mnie powitać was, razem z kard.
Vlkiem, na Drugim Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym oraz po
dziękować tym, dzięki którym Zgromadzenie to może się odbyć, a zatem osobom
z Rady Konferencji Episkopatów Europy, z Konferencji Kościołów Europejs
kich, z Kościołów członkowskich i Konferencji Biskupów, ze stowarzyszonych
organizacji, z ruchów religijnych i zakonów, a zwłaszcza naszym gospodarzom
w Grazu, Styrii i całej Austrii.
Przybyliśmy tutaj jako przedstawiciele ludu Bożego ze wszystkich zakątków
Europy, odpowiadając na wyzwanie, jakim jest temat wybrany przez ten właśnie
lud: „Pojednanie - dar Boga i źródło nowego życia” . Jasne jest, że my
Europejczycy tęsknimy za pojednaniem i nie bez powodu.
Szybko zbliżamy się do końca ostatniego wieku drugiego tysiąclecia; tego
dwudziestego wieku ery chrześcijańskiej, który w historii ludzkiej jest wiekiem
największej przemocy i zniszczenia, jeżeli oceniamy od strony szkód zadanych
obrazowi Bożemu w mężczyźnie, kobiecie i dziecku, a także całemu Bożemu
światu, naszemu środowisku i ziemskiemu domowi. Wiemy, że Kościół Jezusa
Chrystusa, który jest obrazem niewidzialnego Boga i ma pierwszeństwo przed
wszelkimi stworzonymi rzeczami (Kol 1,15), jest powołany do tego, by stać jak
matka chrzestna u kołyski nowego millenium i przynosić błogosławieństwo, a nie
przekleństwo.
Dla naszych Kościołów, kontynentu i świata całego pragniemy przede
wszystkim tego, by nie kładziono palca na cynglu broni wojennej, od której
ponownie płynie krew i ginie świadomość moralna piękna danego od Boga, co się
już często działo w europejskiej przeszłości. Jaką więc właśnie lekcję mamy
wyciągnąć z owej przeszłości, by wiedzieć, co czynić po to, aby pierwsze lata
nowego tysiąclecia nie były latami M arsa i Mamony, lecz naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Jest to wyzwanie skierowane do nas.
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Gdyby tematem naszego Zgromadzenia było jedynie słowo „Pojednanie” ,
wówczas dosięgłaby nas pokusa rozpaczy. Jest jednak podtytuł: „D ar Boga
i źródło nowego życia” . Tutaj znajduje się podstawa nadziei, zakorzenionej
w teologii, podobnie jak nieustanne doświadczenie i pamięć Pierwszego Europej
skiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Bazylei w 1989 roku jest podstawą
nadziei zakorzenionej w niedalekiej przeszłości.

2. Od Bazylei do Grazu

Tłem spotkania w Bazylei było szerokie zrozumienie, że życie dawnych
pokoleń kierowało się ku katastroficznemu kryzysowi, bądź raczej trzem
wzajemnie powiązanym kryzysom na płaszczyźnie pokoju, sprawiedliwości
i ekologii. Czy przeżyjemy, czy Ziemia zdoła utrzymać życie w trzecim tysiącleciu
ery chrześcijańskiej, czy będzie to godne życie dla milionów? Takie stawiano
pytania. Fazie przygotowującej spotkanie w Bazylei towarzyszyło odczucie
apokaliptyczne.
Towarzyszyło jej również szczególne poczucie nadziei, zwłaszcza - lecz nie
tylko - w Europie Centralnej i Wschodniej, na wyzwolenie, które niekoniecznie
musiało być exodusem; miało być raczej transformacją. Wiele nadziei wyrażonej
bądź doświadczonej w Bazylei spełniło się, wiele modlitw zostało wysłuchanych.
Wiele też nie.
Gdy nasz wspólny europejski dom został pozbawiony jednego złego ducha,
wówczas otworzył się na siedem mniejszych lecz także niegodziwych duchów,
które przybyły w pośpiechu, by wypełnić częściową próżnię - nihilizm i rozpacz,
chciwość, zawiść, zła wola oraz zarówno egoistyczny indywidualizm, jak
i demoniczne formy nacjonalizmu - bliźniacze dzieci dziewiętnastowiecznego
romantyzmu, które wracają do nas teraz w przerażających formach, jak
w krzywym zwierciadle. Chociaż odeszła fala marksistowsko-leninowskiej
hegemonii, to jednak wiele starych, nie przezwyciężonych animozji pomiędzy
narodami i Kościołami wynurzyło się z morza wspólnej niedoli; i gorąca wojna
powróciła do Europy po raz pierwszy od lat czterdziestych. Jednakże Kościoły
powiedziały razem w Bazylei w 1989 roku: „Nie ma sytuacji w naszych krajach
i na naszym kontynencie, w której przemoc będzie pożądana bądź usprawied
liwiona” (Dokument Końcowy, paragraf 61).
Chociaż atmosfera w Grazu jest mniej niespokojna pod względem obaw, to
jest również bardziej ostrożna w wyrażaniu nadziei. Oddaliło się zagrożenie
wojną atomową, lecz wzrosła możliwość zaistnienia innych form konfliktów
zbrojnych. Puszcza pędy prywatna własność, lecz zanika system opieki
społecznej i pogarsza się los ubogich. Wolność przemieszczania się jest po
wszechna w teorii, w praktyce zaś powstały bariery ekonomiczne, które są nową
żelazną kurtyną - dokładnie wtedy, gdy kurtyna polityczna została spuszczona.
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Śmiałym krokiem, a może nawet prowokacją, jest wybór tematu „Pojed
nanie” ; lecz jest to dla nas krok konieczny. Nie ma jeszcze pojednania w Europie,
ani w niej samej, ani z resztą świata; nie ma pojednania w naszych Kościołach, ani
pomiędzy nimi, ani wewnątrz nich samych. Te same struktury, które umożliwiają
nam zebrać się razem, by mówić o pojednaniu, nie pozwalają nam dzielić się
między sobą komunią jako znakiem i źródłem pojednania. Ufam, że nie zabronią
nam podjąć śmiałych zaleceń dotyczących wspólnego działania Kościołów
w sprawach, w których możemy pracować razem dla wspólnego dobra i - jak to
zostało powiedziane w Liście Jakuba - wprowadzać słowo w czyn. Ufam także,
że nasze frustracje pobudzą do poszukiwania jedności, która jest pragnieniem
Boga oraz darem dla Kościoła i świata. Program spotkania w Bazylei pozostał za
nami, program spotkania w Grazu znajduje się przed nami.

3. Zakończenie

W Piśmie Świętym, podobnie jak w sakramentach, tym który sprawia
pojednanie jest zawsze sam Bóg. W jednym godnym uwagi miejscu św. Paweł
mówi, że „Bóg pojednał w Chrystusie świat ze sobą” (2 K or 5,19). Pojednanie
jest typowym działaniem Boga oraz inicjatywą Trójcy Świętej, zanim stanie się
posługę powierzoną nam samym. Dlatego właśnie można je opisać jako źródło
nowego życia, jako niewyczerpalne źródło żywej wody, wytryskującej, by dać
życie wieczne (J 4,14). Przybyliśmy do Grazu, by się spotkać i w tym spotkaniu
znaleźć Ducha Bożego świadczącego wobec naszego ducha, że jesteśmy dziećmi
Boga (Rz 8,16). Przybyliśmy tutaj nie jak do zdroju, lecz do oazy, ażeby pić wodę
życia i odejść pokrzepieni.
Możemy wziąć jako przykład i jako przewodnika na te dni najbliższe
patriarchę Jakuba. Kiedy uciekał przed sprawiedliwym gniewem swego brata
Ezawa, z którym się jeszcze nie pojednał, wysłał swoją rodzinę w bezpieczne
miejsce przez bród Jabboku, lecz sam pozostał nad wodą, mocując się całą noc
z aniołem Boga i nie pozwalając mu odejść, zanim nie otrzyma błogosławieństwa
(Rdz 32, 23-30). T a część opowieści jest dobrze znana. Często zapomina się
0 ciągu dalszym: Jakub nie pozostał w miejscu, gdzie mocował się z aniołem
1 gdzie otrzymał zarówno błogosławieństwo jak i został rażony w biodro. On
poszedł dalej w swą drogę; i w pięknym wierszu powiedziane jest: „Słońce
wzeszło, gdy mijał Penuel. On kulał na swoje biodro” (Rdz 32, 31). Penuel to
znaczy „oblicze Boga” . Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: „Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8), a Soeren
Kierkegaard dorzucił: „czystość serca jest pragnieniem jednej rzeczy” .
D ar widzenia jest udziałem tych, którzy są gotowi okazać odwagę wy
stawienia się na rany i którzy pozwolą się uderzyć, lecz nie ustępują ani łatwo, ani
przed wschodem słońca. Niech Bóg w swej nieskończonej mądrości i nie
skończonym miłosierdziu przyzna nam to widzenie i to błogosławieństwo.
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Przesłanie Jego Świątobliwości
Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I
Jego Ekscelencja Federalny Prezydent Republiki Austrii, Ekscelencje,
Przedstawiciele władz, Delegaci Kościołów oraz wszyscy, którzy noszą imię
Chrystusa oraz otrzymują Jego zbawienie, wszyscy uczestnicy Drugiego
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, lud umiłowany przez Boga.

„Łaska Boga niech będzie z wami” (R z 16,20)

Przesyłamy wam to najszczersze apostolskie pozdrowienie przez naszego
egzarchę, a jednocześnie zapewniamy, że nasza fizyczna nieobecność jest bolesną
ofiarą z naszej strony. Tak zostało postanowione po głębokim przemyśleniu,
ażeby uniknąć dalszych problemów i zachęcić do praktykowania ducha
pojednania. Nie chcemy nikogo obwiniać za tę decyzję. Przeciwnie, chcielibyśmy
podziękować władzom przyjaznego kraju Austrii, która gości to Ekumeniczne
Zgromadzenie za zrozumienie powodów naszej decyzji, na którą nie mamy
wpływu.
Jesteśmy szczęśliwi ponieważ duch pojednania, którego my także staramy się
nieść ludziom, zebrał tak wiele ludzi na tym Zgromadzeniu. Przybywacie
z różnych krajów Europy, ażeby poszukiwać dróg pojednania, tak aby nowa,
inna i ubogacona Europa mogła także odnowić swoje duchowe podstawy, przede
wszystkim jako Europa troski, miłości i solidarności, a nie Europa w pogoni za
zyskiem i korzyścią.
Istnieją różne poziomy akceptacji i doświadczenia pojednania. Jak dotąd
pomyślnie zakończyliśmy pierwszy etap pojednania i współpracy, który jest
warunkiem wstępnym następnych poziomów.
Następnym poziomem jest doświadczenie jedności w Chrystusie jako egzys
tencjalnego elementu charakteryzującego każdą istotę ludzką. Doświadczenie tej
jedności nie polega na zrealizowaniu wspólnych interesów i celów. Nie jest to
również zaledwie uznanie wspólnej wiary w niektórych obszarach. Doświad
czenie jedności zawiera w sobie to wszystko, ale także głębokie przekonanie, że
jest wspólnotą życia, wspólną przyszłością, tzn. wspólnotą w ostatecznym
przeznaczeniu, w Eschata. Jest ona najgłębszym zrozumieniem w Chrystusie, że
nikt nie będzie zbawiony, jeżeli jego bliźni nie będzie zbawiony, to znaczy że jeżeli
ktoś zagubi się - wówczas ja również zagubię się, jeżeli ktoś zostanie zbawiony, to
i ja również będę zbawiony. Oznacza to odrzucenie prawniczej interpretacji
indywidualnego usprawiedliwienia i zbawienia oraz akceptację twierdzenia, że
Chrystus pragnie aby „wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania
prawdy” (1 Tm 2,4). Wypełnianie woli Boga przez wszystkich ludzi, jest zgodne
z modlitwą Pana, proszącego Ojca - jak to również stwierdza Jan Chryzostom
- „uczynił wszystkie modlące się istoty ludzkie odpowiedzialnymi za cały świat” .
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Nie powiedział On niech wola moja spełni się we mnie czy w nas lecz na całej
ziemi, tak aby błędy zostały przezwyciężone, prawda mogła zwyciężyć i tak aby
zło zostało zniszczone i mogła królować cnota” (Jan Chryzostom, Homilia 19 na
Ewangelię według św. Mateusza, PG 57, 280).
Poczucie wspólnoty przyszłości, która nie ogranicza się jedynie do in
dywidualnego zbawienia, lecz także dąży do pojednania i zbawienia wszystkich,
jest najgłębszym doświadczeniem świętych, jak to zostało podkreślone przez św.
Pawła w następującym dobrze znanym stwierdzeniu: „J a sam bowiem chciałbym
przyjąć na siebie przekleństwo i odsunięcie od Chrystusa za braci moich,
należących do mego narodu” (Rz 9,3). Dążmy więc do pojednania, lecz nie
takiego, które jest użyteczne dla nas, ale jest diakonią i służbą dla zbawienia
wszystkich ludzi w Chrystusie, bez czego my sami nie możemy doświadczać
zbawienia.
Chodzi o takie pojednanie i egzystencjalne zawierzenie wspólnemu prze
znaczeniu, które przezwyciężą indywidualne ambicje, wywołujące spory po
między ludźmi, i które staną się następnie wspólnymi dziełami w Chrystusie. Te
z kolei doprowadzą do wspólnych celów i wspólnych postaw, które z pewnością
nadadzą głębszy sens każdemu ruchowi ekumenicznemu.
W związku z tym zapraszamy wszystkich do głębokiego doświadczenia
pojednania, którego szczerze życzymy wam wszystkim. Jest to jedyna i najpew
niejsza droga do pojednanej Europy pokoju i sprawiedliwości. Dlatego też
życzymy sukcesu i obfitego błogosławieństwa Bożego każdemu z uczestników
oraz całemu Drugiemu Europejskiemu Zgromadzeniu Ekumenicznemu. Amen.

Przemówienie Arcybiskupa Canterbury George’a Carey’a
Misja i ewangelizacja

Sprawia mi ogromną przyjemność bycie tutaj na Drugim Europejskim
Zgromadzeniu Ekumenicznym w Grazu. Jest bowiem czymś wyjątkowym
zebranie się w jednym miejscu chrześcijan z różnych tradycji z Europy i spoza.
Wczoraj zainspirowała nas wprowadzająca sesja plenarna i nabożeństwo
wieczorne - było to wskaźnikiem naszej wiary we wspólnego Pana i Zbawiciela.
Pomimo tych spraw, które nas dzielą, możemy połączyć się w modlitwie.
Dzisiaj po południu, podczas pierwszego forum, podejmiemy wspólnie
problem misji i ewangelizacji w Europie. Będziemy również zastanawiać się nad
takimi zjawiskami, jak prozelityzm, sekty i nowe ruchy religijne.
Na początku tej sesji nie chcę pytać o szczegóły i definicje, lecz raczej pragnę
podzielić się kilkoma myślami czy dotknąć ich na szerszej płaszczyźnie.
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Dobrze jest rozpocząć od sytuacji najlepiej znanej. Z tego względu rozpocznę
od Anglii i pozostałych Wysp Brytyjskich.
Obecnie świętujemy wiele rocznic różnorodnych wydarzeń historycznych,
w których dotykamy początków naszego chrześcijańskiego dziedzictwa. Zaled
wie kilka tygodni temu obchodziliśmy 1400-lecie przybycia na nasze ziemie św.
Augustyna, który w AD 597 został przysłany przez papieża Grzegorza Wielkiego
w celu ustanowienia fundamentów wiary w naszym kraju. Oczywiście Augustyn
dobrze wiedział, że Kościoł już tutaj był, ale został zniszczony w Walii
i Komwalii przez kolejne najazdy plemion z północy Europy. Misja Augustyna,
uwzględniająca wskazania wizjonerskiej osoby Grzegorza Wielkiego, skierowa
na była do Kościoła w Anglii, zjednoczonego z Kościołem zachodniej tradycji
łacińskiej.
W tym samym 597 roku zmarł na wyspie łona celtycki święty i misjonarz
-K olum ban Wielki. Jego misja na północy kraju i na zachodnich krańcach była
równie ważna, jak misja Augustyna na południu. Te dwie misje, jedna Kościoła
łacińskiego idąca ze Wschodu i druga Kościoła celtyckiego idąca z Zachodu,
każda ze swej strony wprowadzała odnowienie wiary i pogłębienie duchowości.
Przez ostatnie kilka tygodni mieliśmy na Wyspach Brytyjskich możliwość,
niezależnie od wyznania, zjednoczenia się we wspólnym dziękczynieniu za tych
pionierów wiary, którym tak wiele zawdzięczamy. Obydwaj przypominają nam,
że jako chrześcijanie jesteśmy dłużnikami wiary przyniesionej z innych krajów,
zwłaszcza z Europy. Gdy zastanawiamy się nad tym, to widzimy, że każdy kraj
Europy może opowiedzieć własną historię o wierze przychodzącej z krajów
sąsiednich, każdy kraj odegrał swą specyficzną rolę w ożywieniu i głoszeniu
wiary, którą dzisiaj wyznajemy. Rzeczywiście, cała Europa jest naznaczona
podróżami misyjnymi, a każda z nich niosła wiarę w Jezusa Chrystusa.
Pomyślmy tylko o Bonifacym z Crediton w Anglii, o tych, którzy podróżowali do
Niemiec czy Cyrylu i Metodym - „Apostołach Słowian”, którzy wyszli z Grecji
idąc na Kaukaz i do Moraw. Każdy z nas, chociaż pochodzi z różnych tradycji,
może przywołać takie opowiadania o fundamentach swej wiary. Chrześcijański
krajobraz Europy tworzyła sieć wędrówek misjonarzy, którzy przenosili wiarę
z jednego miejsca w drugie. Misjonarze i ewangeliści utkali wspólnie bogaty
i różnorodny gobelin wierności i pobożności, będący naszym dziedzictwem
i z którego możemy być tylko dumni.
Chciałbym podkreślić współzależność, którą dostrzegamy w dziedzictwie
misyjnym. Nigdy w żadnym z opowiadań nasze Kościoły w jakimkolwiek
miejscu nie były od siebie całkowicie izolowane. Oczywiście właśnie tak być
powinno. Kościoły nigdy nie były i nigdy nie będą w przyszłości izolowane jako
poszczególne jednostki. Mamy wspólny udział w gobelinie, który Ewangelia
Chrystusowa utkała na naszym kontynencie i w świecie.
Za trzy lata staniemy u końca pierwszych dwóch tysiącleci chrześcijańskiej
ery. Nadejdzie czas, by spojrzeć zarówno do przodu jak i do tyłu. Spojrzymy na
tych ludzi i ruchy, które ukształtowały nas takimi, jacy jesteśmy dzisiaj.
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Popatrzymy również w przyszłość, która czasami wydaje się tak niepewna. Co to
znaczy być chrześcijaninem w Europie na progu tysiąclecia? Przed jakimi
wyzwaniami stoimy? Zwłaszcza przed jakimi wyzwaniami stoi całe zagadnienie
misji i ewangelizacji? Pozwólcie, bym dotknął tego, co dla mnie jest szczególnie
ważne.
Przede wszystkim istnieje wyzwanie, by znaleźć formy misji i ewangelizacji,
które można zaakceptować, powiązać ze sobą oraz wpływać na nasz
post-modernistyczny świat.
Od dawna frapowało mnie to, że powinniśmy znaleźć sposoby dla pojednania
dwóch koncepcji świata: chrześcijańskiej koncepcji świata, która jest już
wyjaśniona, i świeckiej koncepcji świata, wpojonej i podzielanej przez bardzo
wielką rzeszę ludzi w całym świecie.
Chrześcijańska koncepcja świata to przede wszystkim ta, w której panuje
Stwórca pełen miłości i którego wola odzwierciedla się w historii. Bóg, w którym
pokładamy nasze zaufanie, to Ojciec przez swą miłość posyłający na nasz świat
swego Syna po to, by nas zbawił. Kościół jest jego ciałem i narzędziem Jego
zbawienia. Wielu spośród nas współczesnych nie jest w stanie podzielać tej
koncepcji świata. Dla mniejszości stworzenie nie ma swego celu i nie ma
podstawy w bazie moralnej; życie jest hazardem i panuje w nim przypadek.
Oczywiście, że ten punkt widzenia jest skrajny i pesymistyczny, i chrystianizm
prezentujący się jako tradycyjny nie ma potrzeby prowadzić z nim dialogu. Inni,
których jest może większość, sądzą, że symbole i tradycyjne formuły
chrześcijańskie nie są użyteczne, wyrażają jednakże idące z głębi pragnienia
i posiadają wrażliwość duchową. Oni zachowują ufność wobec ideałów wiary,
nadziei i miłości, lecz interpretują je nie w odwołaniu się do źródeł ich
chrześcijańskiego pochodzenia.
Te dwie koncepcje, jak i stanowiska pośrednie, stawiają pytania odnoszące się
do wszystkich form ewangelizacji i dzielenia się Ewangelią.
Jedna z dróg dla nas otwartych wiedzie przez o wiele większe zaufanie
autorytetowi Ewangelii, ażeby zmienić życie oraz wzmocnić ludzi w duchu
i bogactwie duchowej spuścizny, którą odziedziczyliśmy. Musi się to odzwier
ciedlać w naszych apologiach, rozumowych argumentach dotyczących orędzia
Boga. Musimy wspólnie uczestniczyć w krzewieniu „wiarygodnego
chrześcijaństwa” , które jest zarówno intelektualnie i duchowo satysfakcjo
nujące, jak i uwzględnia różnorodność podejścia i subtelność tradycji. Wielu
z nas pragnęłoby zakwestionować niektóre aspekty tych Kościołów, które
powstały w ciągu kilku ostatnich lat poza tradycyjnymi granicami wyznań. Lecz
bezsporna i żywotna jest ich ufność prawdzie Jezusa Chrystusa, jak również ich
sposoby i techniki misji oraz ewangelizacji, które wydają się być dostosowane do
ludzi, do których są skierowane.
Jednakże przynależność, a także wiara są zasadnicze dla chrześcijańskiej
misji. W Wielkiej Brytanii podupadanie w ciągu wielu lat instytucjonalnego
chrześcijaństwa przyczyniło się do upadku wiary. Uważano za oczywiste samo
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przez się, że nieubłagany wzrost niewiary, spowodowany studiami naukowymi,
podkopał intelektualne podstawy wiary. W ten sposób instytucjonalna wiara
musiała znaleźć się na marginesie coraz bardziej zniesławiona. Faktem jest
jednak, że takiego stanu rzeczy nie spowodowały studia. Profesor Robin Gili,
wykładowca Michael Ramsey Institute na Uniwersytecie Kentu, zauważył, że
studia socjologiczne wskazują na coś o wiele bardziej interesującego, a mianowi
cie, że przynależność bądź brak przynależności ma większe znaczenie, niż wiara.
W swojej książce „The Myth of the Empty Church” łączy podupadanie Kościoła
brytyjskiego nie ze światopoglądem określanym jako sekularyzm, lecz z błędną
polityką w ostatnim wieku, kiedy wszystkie wyznania, poza katolickim, wpadły
w szaleńczy pęd budowania ogromnych kościołów dla biedoty miejskiej.
Rezultatem raczej było przewidywalne „utrzymanie stanu obecnego”, niż misja.
Pilną potrzebą dla Kościołów, stwierdza on, jest ponowne odkrycie teologicznej
wiq'i Kościoła, która zawierać będzie trzy części: kult znajdzie się w centrum,
poprzedzać go będzie misja, a następować po nim działalność społeczna.
Komentuje on: „Jeżeli historycznie patrząc ewangelicy byli mocniejsi w prowa
dzeniu misji, a katolicy w sprawowaniu kultu i podejmowaniu działań społecz
nych, to, prawdopodobie, nadszedł czas, że nauczyli się oni, iż adekwatny model
chrześcijaństwa wymaga wszystkich trzech elementów” (286).
Jestem przekonany, że z analizy tej wiele wynika dla chrześcijaństwa
w Europie.
Pozwólcie, że wrócę teraz do największych przeszkód, przed którymi stoi
ewangelizacja. Myślę, że wielu z nas w ciągu ostatnich kilku lat uświadomiło
sobie coraz bardziej, że istnieją pewne bariery w Kościołach chrześcijańskich
Europy, które nie pozwalają nam prowadzić w sposób efektywny misji
i ewangelizacji. Jedną z nich -m ów ię z pozycji przywódcy narodowego Kościoła,
dla którego zawsze istnieje takie niebezpieczeństwo - jest utożsamienie tradycji
religijnej z tożsamością narodową. Nie ma nic złego, gdy Kościół bada i objaśnia
to, co jest najlepsze w narodzie czy kraju. Natomiast wszystko jest złe, gdy
Kościół jedynie broni interesów narodowych zamiast głosić Ewangelię w sposób
integralny i pełny. Ekskluzywny nacjonalizm jest jednym z wielkich niebez
pieczeństw, prawdopodobnie nawet największym, jakie dotknęło nas szczególnie
w tym wieku; a dla jakiegokolwiek Kościoła utożsamienie religii z ekskluzywnym
nacjonalizmem oznacza znalezienie się w niebezpieczeństwie skompromitowania
siebie i, co ważniejsze, Ewangelii Jezusa Chrystusa. Cóż może bardziej szkodzić
wiarygodności chrześcijaństwa niż Kościoły, których sojusz z narodowymi
raczej, niż duchowymi wartościami przyczynia się, a przynajmniej tak się sądzi,
do etnicznej nienawiści, a nawet przemocy.
Ci, którzy przybyli z Kościołów narodowych znają zbyt dobrze poszczególne
trudności i niebezpieczeństwa, które nas dotykają. Ze względu na zajmowaną
przez nas pozycję w społeczeństwach, wiele się od nas oczekuje i spoczywa na nas
szczególna odpowiedzialność, by być otwartym i partnerskim. Czasami wielu
z nas czuje, że przypisuje się nam większą winę, niż faktycznie rzeczy źle się mają.
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Osobiście nie widzę problemu, jeżeli jesteśmy gotowi zaakceptować tę większą
odpowiedzialność, by być otwartym i partnerskim. Spójrzmy na Anglię:
poczynając od wieku szesnastego i później Kościół Anglii posiadał rzeczywisty
monopol prawny. Począwszy od dziewiętnastego wieku i później, wraz z katolic
kim uniezależnieniem, a następnie zniesieniem „Test and Corporation Acts”
inne tradycje religijne stały się prawnie widzialne. Jak wyglądałby krajobraz
chrześcijaństwa brytyjskiego bez udziału wszystkich naszych wyznań? Czyż nie
byłoby ono nieskończenie mniej bogate? Chciałbym dodać, iż w ciągu tego wieku
wzrastaliśmy razem w sposób nowy i ekscytujący. Dążenie do pełnej, widzialnej
jedności doprowadziło do realizacji wspólnej misji wobec naszego narodu.
Kościoły narodowe mają szczególne powołanie, by bronić wolności praktyk
religijnych każdego obywatela. Odpowiedzialne są za popieranie i ochronę
mniejszości, odpowiedzialne przede wszystkim za integralność Ewangelii Chrys
tusa. Agresywna ewangelizacja, która wykorzystuje ubóstwo i ignorancję, jest
oczywiście godna ubolewania, ale też ekskluzywne głoszenie posiadania praw do
chrześcijańskiej wiary przez Kościół narodowy jest równie godne ubolewania.
Jeżeli istnieją szczególne oczekiwania wobec dużych Kościołów narodowych,
co uważam za słuszne, to są również oczekiwania ciążące na wszystkich
chrześcijanach, a mianowicie oczekiwania dotyczące zdolności rozróżniania
i zrozumienia. Są one również przeszkodami w skutecznym prowadzeniu misji
w Europie. Zbyt często jestem zaniepokojony, kiedy słyszę chrześcijan z różnych
wyznań jak karykaturują postawy i wiarę innych. Nie może tak być. Wiara musi
zawsze poszukiwać zrozumienia. Jeżeli wiara innej części ciała Chrystusa wydaje
mi się dziwna bądź obca, muszę być rzetelny i dowiedzieć się o niej wszystko, co
tylko możliwe, a nie odsuwać od siebie. Jeżeli poszukuję prawdy, prawdy
Chrystusa, mogę ją równie dobrze znaleźć w tradycjach, które nie są w sposób
naturalny moje w łasne-ubogacę się odnajdując ją tam. To właśnie stanowi część
tego, co jest tak cudowne w tym wielkim zgromadzeniu chrześcijan z wielu
różnych tradycji z Północy i Południa, Wschodu i Zachodu.
Wiemy, że po to, by być skutecznym apostołem Jezusa Chrystusa, musimy
mieć głębokie zrozumienie sytuacji i kultury, w których głosimy Ewangelię.
Jestem przekonany, że dla dobra Ewangelii tutaj w Europie potrzebujemy dojść
do wzajemnego zrozumienia bardziej niż to czynimy.
Mówiłem do tej pory, chociaż krótko, o pułapkach i niebezpieczeństwach,
przed jakimi stoją Kościoły narodowe oraz o ślepocie, jaka pochodzi z braku
zrozumienia. Są to problemy, które stoją przed nami. Lecz cóż m ożna
powiedzieć o pozytywnych drogach w przyszłość? Jakie strategie mogłyby
przyczynić się do właściwych form działania i ewangelizacji w przyszłości?
Pierwszą, jaką chciałbym wam przedstawić jest misyjna strategia partnerstwa.
Dostrzegamy ogromne zmiany w Europie w ciągu ostatnich kilku lat, większe
niż jesteśmy tego świadomi i rzeczywiście mówienie o „upadku m uru” stało się
niemalże frazesem. Nie ma jednak wątpliwości, że zmiany te są realne i zmieniły
sytuację Kościołów, zwłaszcza w Europie Wschodniej. Nowe i nieprawdopodob
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ne wyzwania stanęły przed tymi Kościołami i czy to dziwne, że są one oburzone
agresywnymi i niewybrednymi technikami prowadzenia misji przez chrześcijan
z Europy Zachodniej oraz spoza niej?
Musi istnieć lepsza niż ta droga, droga, która wzbogaca chrześcijańską
wspólnotę i ją buduje. Z własnego doświadczenia w Anglii muszę powiedzieć, że
droga taka istnieje. Towarzystwo do spraw Misji Kościoła (The Church Mission
Society) nawiązało partnerską współpracę z Prawosławnym Kościołem w R u
munii i Rosji dzieląc się zasobami i intuicjami. Partnerstwo to przyniosło ze sobą
nie tylko zaspokojenie potrzeb Kościołów w Europie Wschodniej, lecz również
zmieniło i ubogaciło nasz Kościół w Anglii. Jestem pewien, że ten rodzaj
partnerstwa jest drogą w przyszłość.
Przypominam sobie, że Wspólna Deklaracja z Porvoo, która spowodowała
widzialną jedność Kościołów anglikańskich na Wyspach Brytyjskich oraz
Kościołów luterańskich obszaru Północnego Bałtyku, nosi tytuł „Razem w misji
i posłudze” (Together in Mission and Ministry). Już w kilka miesięcy po
podpisaniu tej deklaracji odkryliśmy wiele możliwości współpracy w misji
w północno-wschodniej części Europy. Jestem przekonany, że znajdziemy wiele
takich możliwości, a sam fakt, że czynimy to wspólnie, odpowiadając wiernie
temu, co jesteśmy przekonani, że jest wezwaniem Chrystusa do jedności, pokazuje
bardzo jasno, że jedność i misja są częściami tej samej służby Bogu.
Jestem przekonany, że wolność religijna jest warunkiem sine qua non w całej
Europie. Jestem również przekonany, że ta wolność jest zagrożona, zarówno przez
agresywne i nieodpowiedzialne działania misyjne, jak również przez gwałtowne
przesadne reakcje istniejących Kościołów. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za
wspólną pracę przeciwną sianiu niezgody i kultywowaniu zmysłu odrębności.
Rozpoczynając swoje przemówienie powiedziałem, że chcę zakreślić fragment
tego terytorium, o którym będziemy dzisiaj po południu dyskutować. Zanim
pozostawię dyskusję otwartą, pragnę przypomnieć nam wszystkim, co można
znaleźć w Deklaracji Wspólnego Zobowiązania Moralnego (Statement of
Shared M oral Commitment), która została podpisana przez przywódców
religijnych Bośni i Hercegowiny. Deklaracja ta jest czymś, co możemy powitać
jako znaczny wkład w zaprowadzanie trwałego pokoju w udręczonych regio
nach. Ostatni punkt Deklaracji brzmi: „traktujmy innych tak, jak chcielibyśmy
być traktowani” . Pod tym wszyscy możemy się podpisać i jestem przekonany, że
potrzebujemy przejść od tolerancji do bardziej aktywnego partnerstwa pomiędzy
nami w łonie ciała Chrystusa.
Tolerancja jest czymś bardzo dobrym, ale ludzie nie chcą być tylko
tolerowani, pragną być kochani i afirmowani ze względu na to czym są. Takie
chrześcijaństwo przeżywane w Europie będzie atrakcyjne dla bardzo wielu osób
poszukujących duchowości, która przemówi do ich najgłębszej istoty i ich
niewypowiedzianych pragnień, ażeby być w pełni człowiekiem. Wizja taka może
się zrealizować, jeżeli każde z wyznań i tradycji odejdzie od podejrzeń,
wichrzycielstwa, braku zaufania na rzecz prawdziwego szacunku i akceptacji
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jedni drugich jako członków ciała Chrystusa. Zgromadzenie, w jakim uczest
niczymy, daje nam szczególne możliwości zaangażowania się w misję Chrystusa,
skierowaną ku potrzebującemu jej światu.

List Papieża Jana Pawia II
do Kardynała Edwarda Idrisa Cassidy’ego,
Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Jedności Chrześcijan

„Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga
i wspólnota w Duchu Świętym niech będą z wami w szystkim i”

1. Tym pozdrowieniem apostoła Pawła przekazuję moje dobre życzenia tobie
i uczestnikom Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu.
Bardzo cię proszę, abyś przekazał zapewnienie o mojej modlitewnej bliskości
braciom i siostrom z Kościołów Chrześcijańskich i Wspólnot Kościelnych
z Europy, którzy w imię Pana i w duchu pojednania zebrali się, by słuchać słowa
Boga wzywającego nas do pojednania i wspólnoty. Pozdrowienie św. Pawła
skierowane do Koryntian, jest zarówno proklamacją, jak i błogosławieństwem,
których potrzebę odczuwali chrześcijanie w każdym wieku. Wprowadza nas ono
w misterium zbawczej miłości Boga, który tak bardzo nas umiłował, że posłał
swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Zbawienie dokonane przez Syna
przemienia nasze relacje z Bogiem nie tylko przez pokonanie grzechu, lecz
również przez wylanie na nas łaski i ustanowienie nowej wspólnoty życia: „będąc
nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem dzięki śmierci Jego Syna” (Rz
5,10). Chrześcijanie żyją we wspólnocie z Ojcem dzięki potędze przebaczenia,
które otrzymali przez Krzyż Chrystusa.
Temat Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, pojednanie
jako „D ar Boga i źródło nowego życia” , jest rzeczywiście na czasie. Jak
przypomina nam św. Paweł, pojednanie jest dziełem Boga (por. 2 Kor 5,18). Jest
ono właściwie pojmowane jako podstawa każdego aktu kościelnego
i społecznego pojednania. Pojednanie z Bogiem wiąże się ściśle i jest konsek
wencją pojednania z innymi, a Pan postrzega skuteczność aktu czci w zależności
od tego pojednania. „Jeśli więc składasz ofiarę na ołtarzu, a tam przypomnisz
sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw twoją ofiarę tam przed
ołtarzem, a idź pojednać się najpierw z bratem. A potem wróć i złóż swoją ofiarę”
(Mt 5,23-24).
2.
Zgromadzenie to odbywa się po intensywnym rozwoju teologicznego
dialogu i relacji pomiędzy chrześcijanami; rozwoju, którego skutkiem jest nowa
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atmosfera pomiędzy nami. Z radością obserwuję, że szczególnie cennym
skutkiem kontaktów i dialogu jest wzmocnienie naszego zaangażowania na rzecz
pełnej jedności na podstawie wzrastającej świadomości wspólnych elementów
wiary (Encyklika Ut unumsinł, 49). W sposób szczególny jaśniejsze zrozumienie
istniejących elementów wspólnoty, które jest wynikiem wcześniej prowadzonych
dialogów, znajduje się u podstaw obecnego spotkania chrześcijan należących do
różnych wyznań. Jestem przekonany, że wasze spotkanie będzie źródłem wielkiej
radości, gdyż rozpoznajecie coraz wyraźniej jedni w drugich oblicze samego Pana
oraz odkrywacie w słowach innych chrześcijan pragnienie wspólnego głoszenia
jednej wiary w Chrystusa.
3. „Wszystko to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą za
pośrednictwem Chrystusa, a nam zlecił posługę pojednywania” (2 K or 5,18).
Drodzy Bracia i Siostry, jesteśmy wezwani do służby na rzecz pojednania, we
wszystkich jego aspektach. Nie jest zaszczytem dla chrześcijan głosić wieść
0 pojednaniu, pozostając podzieleni, a czasami nawet wrodzy wobec siebie.
Wciąż istnieje potrzeba oczyszczenia naszej historycznej pamięci, naznaczonej
ranami pogmatwanej i czasami pełnej przemocy przeszłości.
Europa m a szczególną odpowiedzialność w odniesieniu do ekumenizmu. To
właśnie w Europie powstały największe podziały między Wschodem i Zachodem.
Również w Europie podjęto wysiłki na rzecz pojednania chrześcijan i pełnej
widzialnej jedności. Zgromadzenie to świadczy jak daleko zaszliśmy w prom o
waniu dialogu teologicznego poprzez wsparcie tego duchowego ruchu, który;
znany jest jako dialog miłości. Stwarza on warunki, w których dialog teologiczny
może rozwijać się z jasnością, szczerością i wzajemnym zaufaniem.
4. Kontynent europejski pragnie również pojednania narodów i zlikwidowa
nia dzielących warunków społecznych. Bardziej pozytywne relacje pojawiły się
między Wschodem i Zachodem w wyniku upadku reżimów komunistycznych.
Jednak powstały nowe problemy i napięcia, czasami przeradzające się w otwarty
konflikt. Chrześcijanie ponoszą szczególną odpowiedzialność w tych walkach,
gdyż ich duchowe dziedzictwo zawiera ducha przebaczenia i pokoju.
W Europie, która poszukuje nie tylko ekonomicznej, lecz również politycznej
1 społecznej spójności, chrześcijanie Wschodu i Zachodu mogą zaproponować
wspólny, choć różny, wkład do duchowego wymiaru kontynentu. Nie wolno
nam ani zapomnieć ani zagubić wartości, które chrześcijanie wnieśli do historii
Europy. Jako naśladowcy Chrystusa musimy być głęboko przekonani, że
ponosimy wspólną odpowiedzialność za promowanie szacunku dla praw
człowieka, sprawiedliwości i pokoju i tego, co odnosi się do świętości życia.
Zwłaszcza pośród wzrastającego indyferentyzmu i sekularyzacji jesteśmy po
wołani, by świadczyć o wartości życia i o wierze w Zmartwychwstanie, które
skupia w sobie całe chrześcijańskie przesłanie.
Niech Bóg błogosławi pracy tego Zgromadzenia, aby mogło stać się
namacalnym wyrazem naszej podróży ku pojednaniu w imię Pana. Oby z Jego
pomocą chrześcijanie mogli wszędzie wspólnie świętować rozpoczęcie trzeciego
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millenium oraz natchnieni wspólną wiarą w Jezusa Crystusa, Pana i Zbawiciela
świata mogli - z odnowionym entuzjazmem i pogłębioną świadomością - błagać
Go o łaskę wspólnego przygotowania się do złożenia ofiary jedności: dla Boga
najmilszą ofiarą jest pokój, braterska zgoda oraz lud zgromadzony w jedno
w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego (por. Ut unum sint, 102).
Watykan, 20 czerwca 1997 roku
Jan Paweł II

Przemówienie kardynała Miloslava Vika,
Prezydenta Rady Konferencji Episkopatów Europy
To wielka radość, również dla mnie, otworzyć to najbardziej oczekiwane
Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne i powitać serdecznie was wszystkich.
Łączę się z dziekanem Johnem Arnoldem w wyrażeniu podziękowań. Razem
witamy tych wszystkich, którzy łączą się z nami z innych pomieszczeń i z placu
poprzez video oraz poprzez radio i telewizję.
Chciałbym podzielić się z wami kilkoma spostrzeżeniami na temat wspaniałej
i żmudnej rzeczywistości pojednania, w świetle doświadczenia, które zesłał mi
Bóg w ciągu ostatnich lat.
W 1989 roku, kiedy świętowaliśmy Pierwsze Zgromadzenie Ekumeniczne
w Bazylei, rząd mojego kraju właśnie uznał mój urząd kapłański po 10 latach
podziemnej działalności i pracy jako zmywacza witryn na ulicach Pragi. Kraje
centralnej i wschodniej Europy patrzą wstecz na lata cierpienia i spoglądają
w przyszłość ku nowym horyzontom. Wydaje się to bardzo odległą historią, ale
tak nie jest.
Minęło osiem lat i teraz Opatrzność Boża daje nam możliwość nowego
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego. W ciągu miesięcy przygotowań
widzieliśmy jasno kryzysy i bolesne sprawy, które wciąż nękają nasze Kościoły,
nas samych. Byliśmy jednocześnie zdziwieni niewiarygodną ilością znaków,
które wzbudzały wielkie zaufanie: spotkania delegatów - nawet z tych krajów,
w których wcześniej to nie było możliwe - historyczne gesty przeprosin,
spotkania, pielgrzymki, a nade wszystko modlitwy, błagające Ducha Świętego
0 pomoc dla nas i naszego dzieła.
Jak John Arnold już powiedział, znaleźliśmy się tutaj jako chrześcijanie,
przybywając ze wszystkich krajów Europy oraz z około 160 Kościołów
1 Konferenqi Episkopatu. Obecność przedstawicieli z innych kontynentów
pomoże nam odrzucić wszelkie formy eurocentryzmu, pójść drogą odkrycia
i wymiany darów, jakie są udziałem innych regionów świata.
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Jestem wdzięczny braciom i siostrom z innych religii, którzy z radością
przyjęli zaproszenie do bycia z nami w tych dniach. Od czasów profetycznego
spotkania w Asyżu, które miało miejsce 10 lat temu, poszukiwanie dróg
wiodących do pojednania w Imię Jedynego Boga stało się sprawą coraz
pilniejszą.
Co się wydarzy w ciągu tych dni? Różnice, które istnieją pomiędzy nami są
oczywiste. Nie możemy ich ukryć i nie chcemy tego czynić, lecz czy są one jeszcze
raz okazją do okazania obojętności, wzajemnego lęku, przebiegłości, po to, by
osiągnąć stan kompromisu, w którym każdy traci nieco swojej tożsamości; czy są
okazją znalezienia łatwego sposobu podziału między siebie obszarów jurysdyk
cji, wzajemnej toleranq'i, która jest z pewnością czymś lepszym, niż wojny
religijne, lecz nie bierze pod uwagę problemu wspólnego poszukiwania prawdy?
Czy dni te staną się okazją do dochodzenia swoich praw, prowokacji, a może
nawet konfliktów?
Czy powtórzymy tragiczne doświadczenie Babilonu z pomieszaniem języków,
czy wydarzy się jeszcze raz cud Pięćdziesiątnicy? Oczekujemy, że wydarzy się coś
nowego. Podróżując po Europie dostrzegamy często oczekiwanie na nowość.
Być może pojednanie jest nowością, której pragnie dzień dzisiejszy; nowość ta
występuje na naszej Ziemi w bardzo małej ilości.
Lecz czy możliwe jest, abyśmy się zjednoczyli? Czy możliwe jest dokonanie
„skoku do przodu” , dzięki któremu znajdziemy się w nowym wymiarze, poza
podziałami pomiędzy ludźmi, grupami etnicznymi, pomiędzy północą
a południem, zwycięzcami a przegranymi, silnymi a słabymi... a także poza
ranami, których przyczyną są niepowodzenia w miłości, brak poczucia sensu,
cierpienia i w końcu bezlistosne nadejście śmierci?
Gdyby człowiek był sam, byłoby coś rozpaczliwego w oczekiwaniu na ten
nowy wymiar. Jako chrześcijanie z Europy pragniemy być tutaj przede
wszystkim po to, by wspólnie ponownie odkryć, że nie jesteśmy sami oraz by
jeszcze raz obudzić w nas samych zdziwienie wobec faktu, że Bóg opuścił niebo,
aby zejść w głębokości cierpień człowieka. Cierpiał, odczuwał osamotnienie
i zmarł, biorąc na siebie moc cierpień ludzkich, sam stał się raną, a dzięki temu
przestrzenią zawsze otwartą na przyjęcie każdego. Wejście w cierpienie historii
zbiegło się z Chrystusem dającym Swoje życie w pełni, po prostu z czystej miłości.
I taka właśnie miłość zwyciężyła: widać to zwłaszcza w tajemnicy Zmartwych
wstania. Zmartwychwstały Jezus pozostał z nami. Jest Bogiem bliskim, obecnym
pośród nas i w miłości, którą się wzajemnie obdarzamy.
Mogę powiedzieć, iż był to największy sekret, jaki odkryłem w moim życiu i że
towarzyszył mi krok po kroku. Na przykład przypominam sobie szok, jaki
przeżyłem 2 listopada 1972 roku, w dniu poświęconym zmarłym, kiedy nagle
sekretarz okręgu, odpowiedzialny za sprawy kościelne, oznajmił mi, że muszę
natychmiast opuścić parafię, w której pracowałem, nawet bez możliwości
odprawienia Mszy świętej za zmarłych. Wkrótce uświadomiłem sobie, że to był
On, Jezus Ukrzyżowany i Opuszczony, który dał poznać mi swoją obecność.
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Kiedy nadszedł czas odprawiania Mszy powiedziałem swoim parafianom, że nie
będzie Mszy i dodałem: „Biorę krzyż, o którym często mówiłem. Teraz przyszedł
on do mnie. Ja chcę go nieść i przebaczam tym, którzy wyrządzają mi zło” .
Zostałem wówczas przeniesiony na inną parafię. Ale w 1978 roku zezwolenie
na wypełnianie przeze mnie służby kapłańskiej zostało wstrzymane i musiałem
szukać pracy. Rozumiałem, że ten nowy, otwierający się przede mną przedział
życia stanie się dla mnie nocą duchową. Wszystko we mnie krzyczało:
„Dlaczego, Panie, dlaczego?” I w tym „dlaczego” otrzymałem w moim sercu
odpowiedź: „Bo cię kocham. Nie chcę twojej pracy. Chcę ciebie, twego czasu,
który ty mi dasz...”
Ukrzyżowany Chrystus wszedł w moje życie i zostałem naznaczony Jego
pieczęcią. Lata, które spędziłem w Pradze jako zmywacz witryn, były najbardziej
błogosławione w moim kapłańskim życiu. Otrzymałem wiele światła i pokoju
wewnętrznego. Czułem się, mimo wszystko, pojednany i żyłem pełnią życia.
W 1980 roku napisałem do przyjaciela: „Uczę się tego, że Chrystus buduje
Królestwo Boże ze Swym Krzyżem, bardziej niż ze swymi naukami i dla mnie
przyszedł czas Krzyża. Nie chcę czynić z siebie męczennika. Napełnia mnie pokój
i głęboka radość” .
Podczas tych lat doświadczyłem w moim życiu obecności Jezusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
Ileż to dziesiątek lat przebyliśmy w naszym kraju w oczekiwaniu na coś
nowego, co wiązaliśmy głównie ze zmianą rządu, lecz stawało się coraz bardziej
oczywiste, że musimy zacząć od „szukania Boga” . W owym przejściu przez
pustynię stopniowo ostatecznie przestaliśmy czekać na wolność ludzi. Po
zawaleniu się wszystkiego, co było pewne, dla nas został sam Bóg.
Myślę, że w Grazu też ujawni się ta nowość, jeśli nauczymy się pojmować
z wielką pokorą Tego, który sam nauczał świat zdarzeniem pojednania:
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
Chrystus, oddający swe życie aż do śmierci, uzbraja nas odwagą do kroczenia
Jego drogą, co oznacza, że jesteśmy dani jedni drugim. Nasze odmienności mogą
stać się darami, które przyjmą jedni od drugich, a także miejscem, gdzie wypełnia
się obietnica Pana: „Gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w Imię moje, tam Ja
jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Ten, który jest wśród nas, to jest Ten, na
którego czeka ludzkość.
Zgromadzenie w Grazu może stać się cudem. Cudem przekroczenia lęku
przed dialogiem, lęku przed spotkaniem. Moglibyśmy odkryć jedność
chrześcijan. Nie chodzi tu o to, aby ktoś coś dostał lub stracił, przeciwnie, chodzi
0 to, aby każdy coś zyskał. Jedność nie wyjaławia otrzymanych darów
1odrębności każdego. Tak jest, bowiem tu chodzi o tę samą logikę, która odnosi
się do życia Bożego. Bóg jest Trójcą, miłością pełną i wzajemną między Ojcem
i Synem, która zostaje wywyższona w Duchu Świętym.
Dzięki całkowitej miłości Ojca i Syna są oni tym, czym są, to znaczy ściśle
realizują to, co ich konstytuuje: ojcostwo i synostwo. Czym jest ojcostwo bez
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relacji do Syna i czym jest synostwo bez relacji do Ojca? Dar wzajemnego życia
rodzi Ducha Świętego, który jest: nowością!
Tylko chrześcijanie, którzy czynią wszystko, aby żyć w pojednaniu z bliźnim
i którzy poszukują pojednania między sobą, są prawdziwymi świadkami
Ewangelii. Tylko chrześcijanie, którzy usiłują wciąż bardziej kochać i żyć
w miłości wzajemnej „pozwalają” Chrystusowi głosić Jego D obrą Nowinę.
Często czyniłem doświadczenie, że cud pojednania jest możliwy w każdej
sytuacji i wobec każdego człowieka.
W 1971 roku jako ksiądz zostałem wysłany do małej wioski w Czechach. Na
drugim piętrze domu, który zajmowałem, mieszkał policjant. Był on tam po to,
by sprawować nade m ną nadzór. Cała parafia o tym wiedziała i łatwo było
0 wytworzenie sytuacji nieprzyjaznej.
Moja ciotka, która mieszkała razem ze mną, bardzo lubiła dzieci policjanta.
Od czasu do czasu myła ona mój samochód, używając wiadra wody i kawałka
szmaty. Policjant natomiast miał dla utrzymania swego samochodu odpowied
nie produkty. I otóż pewnego dnia, gdy mój samochód stał zaparkowany przed
domem, policjant zaproponował, że mi pokaże, jak powinienem myć samochód
jego produktami. Mieszkańcy wsi byli bardzo zdziwieni ta sceną - jak to ksiądz
1jego „wróg” , obaj razem coś robią!
Dla mnie to, co się działo, było rezultatem miłości, którą próbowaliśmy żyć
w stosunkach z tym policjantem.
Sądzę, że zostanie uczyniony konkretny krok jednych ku drugim na rzecz
pojednania w Europie wówczas, gdy rozwiną się nowe relacje pomiędzy krajami,
kulturami i Kościołami Wschodu i Zachodu. Żyliśmy w kręgu różniących się
zasadniczo doświadczeń i nasze relacje jednych wobec drugich są jednocześnie
chwiejne, jak i zarazem bardzo obiecujące. Chcąc pogłębić możliwie jak
najbardziej nasze stosunki, powinniśmy długo i z pokorą wzajemnie się
wsłuchiwać, unikając narzucania innym naszych trudnych problemów czy też
naszych punktów widzenia.
Moi drodzy bracia i siostry, znajdujemy się u progu nowego tysiąclecia. Nie
wiemy jeszcze, jaki będzie rezultat i co „niespodziewanego” przyniesie to
Zgromadzenie. Nie wiemy też do jakiej przystani zabierze nas łódź ekumenizmu
i pojednania. Jedno natomiast wiemy, że musimy pozostać na pokładzie tej łodzi,
bo w niebie jest ktoś, kto zna port, ku któremu ona płynie. Fala zaufania się
zarysowuje; ona może wzrastać.
Dziękuję szczególnie Jego Świątobliwości Aleksemu, Patriarsze Moskwy
i całej Rosji oraz Kardynałowi Carlo Maria Martiniemu, Arcybiskupowi
Mediolanu, którzy z ramienia Konferencji Kościołów Europejskich i Rady
Konferencji Episkopatów Europy przewodniczyli Europejskiemu Zgromadze
niu Ekumenicznemu w Bazylei, a także Klarze Lubich, założycielce ruchu
Fokolarinich, która zaszczyciła nas swoją obecnością i swoim słowem.
Tłum. Iga Czaczkowska
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Wrażenia uczestnika
Spotkanie przedstawicieli Koścołów w Grazu (Austria) miało być naj
donioślejszym wydarzeniem ekumenicznym 1997 roku. O tym, że odbędzie się
ono właśnie w Grazu, podjęły decyzję już w maju 1995 roku oba gremia
kierownicze instytucji organizujących to spotkanie, a więc Rada Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencja Kościołów Europejskich /KKE/.
Przyjęto też, że Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, zwołane na dni
23 do 29 czerwca 1997 roku, odbędzie się pod hasłem: „Pojednanie - dar Boga
i źródło nowego życia” .
Mówiąc o inicjatorach spotkania, warto też wskazać na genezę i charakter
obu instytucji patronujących temu Europejskiemu Zgromadzeniu Ekumenicz
nemu. K KE powstała w 1959 roku jako regionalna organizacja ekumeniczna.
Zrzesza ona obecnie 123 Kościoły prawosławne, anglikańskie, starokatolickie
i protestanckie z terenu Europy. Jej Zgromadzenie Ogólne zbiera się raz na 6 lat
i wybiera Komitet Naczelny złożony z 35 osób, który spotyka się co roku.
CCEE powstała w Rzymie 24 marca 1971 roku zmyślą o pełniejszej realizacji
zaleceń Soboru Watykańskiego II w aspekcie kolegialności sprawowanej
konkretnie przez około 1500 biskupów Europy. W skład Rady wchodzą 34
Konferencje Episkopatów oraz biskupi Rosji, Białorusi i Luksemburga, gdzie
nie ma Konferencji Episkopatów. Ukrainę reprezentują dwie organizacje
episkopalne, w tym Synod Kościelny Ukrainy Katolickiej. Organem Rady jest
Zgromadzenie Ogólne, zbierające się raz do roku. Wyłaniane są też komisje
i grupy robocze, np. do spraw ekumenizmu, praw człowieka, pokoju, sprawied
liwości, pielgrzymek. Rada od swego zarania poświęcała wiele uwagi sprawom
ekumenizmu. Od początku swego istnienia rozpoczęła współpracę z Konferencją
Kościołów Europejskich.
Z inicjatywy obu tych instytucji w dniach od 15 do 21 maja 1989 roku
w Bazylei (Szwajcaria) odbyło się Pierwsze Europejskie Zgromadzenie Ekumeni
czne pod hasłem: „Pokój przez sprawiedliwość” . Zwołane zostało w momencie
rozpoczynających się dopiero wielkich przemian politycznych, jakie zmieniły
kształt życia w krajach wschodniej i środkowej Europy. Zgromadzenie w ro
zesłanym „Posłaniu” wzywało chrześcijan do odważnego stawania w obronie
pokoju, a Kościoły do przezwyciężenia podziałów dzielących nasze narody. Jak
wskazały późniejsze wydarzenia w Jugosławii, apel ten nie zdołał pohamować
wybuchu zawiści etnicznych i religijnych, ale samo jego rozesłanie wskazywało,
że zgromadzeni w Bazylei chrześcijanie trafnie odczytali wówczas znaki czasu.
Obserwując dzieje wyzwalania się krajów europejskich spod wpływów
komunizmu, postanowiono zwołać kolejne zgromadzenie. Wybór austriackiego
miasta Graz nie był przypadkowy. Jest ono stolicą prowincji Styrii, znanej już na
3000 lat przed Chrystusem, wchodzącej potem w skład imperium rzymskiego.
W czasach nowożytnych miasto to było ośrodkiem kontrreformacji, wpływy
jezuickie znaczone są szeregiem budowli sakralnych w stylu barokowym. W 1564
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roku powstał tu uniwersytet. Ale rozkwit Grazu przypada na okres cesarski
Austrii. Przed drugą wojną światową Graz był ośrodkiem nacjonalizmu
hitlerowskiego. Po wojnie, gdy Austria była częściowo objęta sowiecką strefą
okupacyjną, Styria znalazła się pod władzą Brytyjczyków. Miasto zatem od
wieków związane z historią Europy i różnymi formami prób jej jednoczenia.
A zarazem w połowie naszego wieku leżące na styku pogranicza Zachodniej
i Wschodniej Europy, na linii granicznej wpływów anglosaskich i rosyjskich.
Dziś nadaje się ono świetnie na organizowanie wielkich europejskich konwentykli. M a znakomitą komunikację, piękną architekturę, ślicznie położone nad
rzeką M urą wśród gór, pełne uroczych kawiarni, z dużym obszarem Targów
Grackich, na których właśnie swą siedzibę znalazło Drugie Europejskie Zgroma
dzenie Ekumeniczne.
Przygotowaniem Zgromadzenia zajmowała się 29-osobowa Komisja
Wspólna, grupująca przedstawicieli 18 krajów. Ustaliła ona kryteria doboru
delegatów z każdego kraju, wśród których mieli się znajdować teologowie,
kapłani, zakonnicy i zakonnice, działacze kościelni oraz przedstawiciele
młodzieży. Kryteria te przesądziły o tym, że do Grazu przybyli ludzie bynajmniej
niejednorodni, różniący się strojami duchownych i osób świeckich, wiekiem,
płcią, a przede wszystkim pochodzeniem narodowym. Najwięcej, jak to już teraz
w Europie zwykle bywa, przybyło Niemców, bo aż 1231, lecz niewiele mniej
Rumunów, bo 1216, no i Austriaków, nie mających daleko, obecnych było 1110.
Potem szli Włosi liczbą 920 uczestników, Szwajcarzy 466, Brytyjczycy 458,
Rosjanie411, Francuzi 330, Ukraińcy 292, Węgrzy 283 i Polacy 238. Znaleźliśmy
się zatem na 11 miejscu co do liczby zarejestrowanych przybyszów. Delegatów,
czyli osób uchwalających dokumenty Zgromadzenia, Polska miała 15 z Kościoła
rzymskokatolickiego i 13 z innych Kościołów.
Należy zauważyć, że z Jugosławii, Litwy, Białorusi, Chorwacji, z każdego
z tych krajów do Grazu przybyło ponad 100 osób, generalnie z tzw. krajów
postkomunistycznych obecnych było 3655 osób, a z krajów Zachodniej Europy
5505 osób, co razem daje liczbę 9160. Obecni byli też przybysze spoza Europy,
tak że łącznie zarejestrowało się 9784 osób, wśród których było 19 % różnego
typu duchownych i 53 % kobiet. Podajemy tu jedynie dane wynikające
z rejestracji, ale wiadomo, że ogromna liczba osób młodych w ogóle się nie
rejestrowała. Byli to ci, mieszkający wokół Targów lub też zatrzymujący się
w innych ustroniach Grazu. Generalnie miasto miało gościć około 11000
przybyszów, z tym że oficjalnie zarejestrowani mieli godne kwatery, korzystali
z posiłków w wielkiej halowej stołówce, a w pierwszym dniu Zgromadzenia różne
organizacje religijne (Związek Kobiet Katolickich, metodyści i inni) na ulicach
Grazu podejmowały gości gratisowo rozdawanymi wysokiej jakości posiłkami.
Zachód zatem hojnie przyjmował ludzi ze Wschodu, powracających na łono
Europy. Pojęcie ekumenii zostało tu potraktowane szeroko. W całej atmosferze
Zgromadzenia hasło pojednania obejmowało nie tylko struktury kościelne, lecz
przede wszystkim ludzi oddzielonych socjalnie i ideologicznie żelazną kurtyną od
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centrów zachodniego promieniowania kulturą i cywilizacją. O jedność kul
turową Zachodu i Wschodu europejskiego chodziło podczas tego Zgromadzenia
- ja k wykażemy to później - znacznie bardziej niż o urzeczywistnienie tak trudnej
do osiągnięcia jedności kościelnej.
Plenarne posiedzenia delegatów przygotowujących dokument końcowy
Zgromadzenia uzupełniane były bardzo dużą ilością różnych carrefourów
i warsztatów, podczas których także omawiane były zagadnienia pojednania
zaczerpnięte ze świata polityki. Do takich należały spotkania mówiące o pojed
naniu w Irlandii Północnej, o ekumenicznej służbie Shalom, o pojednaniu
między Niemcami i Niemcami w byłej NRD i wreszcie szczególny temat,
omawiany 25 czerwca, określony słowami: Nowe przedziały w Europie? Pojed
nanie zadaniem Kościołów Ukrainy, Białorusi, Polski i Niemiec. Przy dość
zapełnionej sali w prezydium ze strony polskiej zasiedli bp Jeremiasz z Kościoła
Prawosławnego, bp Alfons Nossol, katolicki ordynariusz opolski, biskup Jan
Szarek, luteranin, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, oraz Andrzej Wojtowicz,
dyrektor PRE. Ponadto w prezydium obecni byli duchowni katoliccy i protes
tanccy z Niemiec oraz grekokatolicy, katolicy i prawosławni z Ukrainy.
Prelegent niemiecki w bardzo interesujący sposób przedstawił zmiany granic
i idące za tym zmiany osadnictwa ludnościowego na utraconych na wschodzie
ziemiach polskich i uzyskanych przez Polaków na zachodzie ziemiach poniemie
ckich.
Podczas spotkania udostępniana była broszura pt. Pojednanie - zadaniem
Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech, przygotowana
przez PRE w konsultacji z Kościołem Ewangelickim w Niemczech i wydana
w języku polskim, niemieckim i rosyjskim. Tekst to ważny z punktu widzenia
trafnego ujęcia pojednawczych inicjatyw Kościołów w stosunkach pol
sko-niemieckich okresu powojennego. Zawiera też fragment o stosunkach
Polski z wschodnimi sąsiadami, lecz bardzo powierzchowny. Generalnie jest
to rozpraw ka napisana zgrabnie, lecz z dość wyraźnym lekceważeniem
podłoża historycznego relacji narodowościowych występujących w środ
kowej Europie i nie pozbawiona uników problemowych, co sprawia, że m a
znaczenie głównie publicystyczne.
Zatrzymaliśmy się nieco nad treścią tego „warsztatu”, gdyż był to jedyny
akcent polski odbywającego się w Grazu Zgromadzenia. Co prawda wspo
mniane spotkanie prowadzone było wyłącznie w dwóch przyjaznych dla nas
językach: niemieckim i rosyjskim /nomen omen/, ale o prawa języka naszego
chyba się w ogóle nikt nie upominał. W końcowej liturgii rozesłania i błogosła
wieństwa z niedzieli 29 czerwca pewne modlitwy odmawiane były po węgiersku,
czesku, chorwacku lub armeńsku, język narodu, który przez 10 lat walczył
o demokratyczne prawa w środkowej Europie, nie został niczym wyróżniony.
A przecież w Grazu lobby polskie było stosunkowo silne. Odbyły się dwa
spotkania Polek i Polaków uczestniczących w Zgromadzeniu (takie spotkania
odbywały też liczne inne grupy narodowe), którym zgodnie przewodniczyli
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biskup Nossol i Szarek. Frekwencja na nich przekraczała 70 osób, a bp Nossol
z radością oświadczył, że jeszcze nigdy żadne zagraniczne spotkanie ekumenicz
ne nie zgromadziło tylu rodaków. Uczestnicy jednak nie wnosili żadnych
rzeczowych propozycji, których treść mogłaby być na przykład uwzględniona
w dokumencie końcowym Zgromadzenia. Żalono się jedynie na przeszłość, że
w Polsce środki przekazu, agencje prasowe i radia, w tym i katolickie, nie
rozpropagowały informacji o zapowiedzianym Europejskim Zgromadzeniu
Ekumenicznym, które okazało się wydarzeniem tak znamiennym. Za konstruk
tywny natomiast można było uznać głos ks. prof. Michała Czajkowskiego, który
wezwał zebranych, by zbiorowo uczestniczyli w porannych liturgiach sprawo
wanych codziennie w katedrze i podjęli się czytania w języku polskim przypisa
nych na dany dzień tekstów biblijnych.
Uwikłaliśmy się nieco w owe sprawy polskie, ale wydaje się to o tyle
potrzebne, że chyba należy dać świadectwo temu, że tam w Grazu aktywność
polska winna była być znaczniejsza. Owo drugie Europejskie Zgromadzenie
Ekumeniczne nie było jedynie przedsięwzięciem kościelno-religijnym, ale w nie
małym stopniu także politycznym. Naturalnie, że na pierwszym miejscu stawała
sprawa jedności Kościoła. Jeden z dokumentów końcowych, uchwalonych przez
Zgromadzenie, powiadał: Mimo naszych widocznych odrębności kościelnych,
wywołanych podziałem w rodzinie chrześcijańskiej, wiemy, że Jezus Chrystus nas
jednoczy we wspólnym odczuwaniu bólu wobec skandalu podziału i we wzajemnym
poszukiwaniu pojednania. Ciężar dopełnienia jedności jest tu jakby przeniesiony
na Zbawiciela, a brak jedności potraktowany jest jako permanentny stan
ułomności ludzkiej. Zresztą tak też należało odczytać główne wezwanie Zgroma
dzenie: „Pojednanie widziane jako dar Boga” . Niewątpliwie, że jeden z doku
mentów końcowych zawierał rekomendacje dla konkretnych działań ekumenicz
nych i to był ten wkład Zgromadzenia w dzieło jedności. Ale przedmiotem
naszych rozważań nie czynimy oficjalnych dokumentów Zgromadzenia, lecz
chcemy skupić uwagę na toku myśli, wywodów, argumentacji, jaki dominował
w Grazu. I stąd też będziemy się starali przypomnieć kontekst wypowiedzi kilku
może najznakomitszych osób, które wywarły swe piętno na toku toczących się
obrad.
Nagromadzenie takich znaczących przemówień przypadło na sesję otwie
rającą Zgromadzenie. Wtedy wypowiedzieli się dwaj współprzewodniczący
Pierwszego Zgromadzenia z Bazylei, którymi byli Carlo Maria Martini,
arcybiskup Mediolanu i Aleksy II, patriarcha Moskwy i całej Rosji. Kard.
Martini wskazał na to, że w ciągu ostatnich 9 lat świat w istotny sposób się
zmienił. Rozpadły się mury i bloki, ale pojawiły się nowe przyczyny podziału,
którymi są obieg słabszej monety, niestabilność ekonomiczna, słabość sił
demokracji, układy rokujące zagrożenia militarne, nostalgia za nową formą
rządów autorytarnych. I na wszystkie te siły i zjawiska może przyjść pojednanie
jako dar Boga, dar przygotowany ofiarą Syna, ale przekraczający wszystkie
podziały. Jest to droga idąca przez dni zmartwychwstania, Zesłania Ducha
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Świętego i odpuszczenie grzechów. Pojednanie między ludźmi dokonuje się
w świętej komunii ludzkości z Bogiem. Pojednanie z Bogiem jest też pojednaniem
na planie życia cywilnego i socjalnego. My jesteśmy powołani, aby żyć tu razem
w jednym Kościele Jezusa Chrystusa, w którym występuje bogactwo różnic,
pchające nas nieodwracalnie ku jedności. Jak powiedział papież we Wrocławiu
31 maja 1997 roku: Europa potrzebuje nas wszystkich, zjednoczonych i solidarnych
wokół Krzyża i Ewangelii.
Patriarcha Aleksy II przypomniał dzieje odcięcia swego Kościoła od całości
chrześcijaństwa. Jego analiza obecnych zagrożeń była analogiczna do przed
stawionej przed kard. Martini. W jego ocenie następuje integracja w Zachodniej
Europie i towarzyszy jej dezintegracja Wschodniej Europy. Dawna żelazna
kurtyna zostaje zastąpiona kurtyną pieniądza, jaka będzie dzieliła ludzi nawet
wewnątrz jednego kraju. Patriarcha wskazywał na toczące się wojny
wewnętrzne, wydziedziczenie z ziemi, krwawe rozrachunki, bezrobocie, od
suwanie praw człowieka na drugi plan. Jego myśl nie szukała odniesień
religijnych, ale szła ku rozwiązaniom politycznym.
W owej debacie otwarcia uczestniczyła też Chiara Lubich z ruchu fokolarinich. Przypomniała ona najbardziej katolicki pogląd zaczerpnięty z Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary: Wierzę w jeden, święty, katoli
cki i apostolski Kościół. Jej rozważania oparte na Piśmie św. kończyły się
konkluzjami: Duchowość ekumeniczna jest duchowością wspólnoty: trzeba wie
rzyć w Boga, który jest Miłością skierowaną do nas i do Kościoła; Kościoły winny
się kochać właśnie tą miłością. Wizja jedności to nie jest likwidacja
któregokolwiek z Kościołów, to jest właśnie przyjęcie jego cech odrębnych, gdyż
przypadło nam tworzyć jeden Kościół w pluralizmieform, myśli, kultur i cywilizac
ji /słowa Jana Paw ła II/.
Chiara Lubich posłużyła się też przejmującą w swej wymowie parabolą.
Przytoczyła słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu: Boże, Boże, czemuś mnie
opuścił. Uznała, że zrodziły się one u szczytu cierpienia Chrystusa i gdyby nie
nastąpiło pojednanie Syna z Bogiem Ojcem, nadeszłaby najstraszliwsza ciem
ność. Ale tak się nie stało. Chrystus swoim cierpieniem wymazał grzech świata,
lecz pozostała lekcja wskazująca na to, że wszelka seperacja wobec Boga grozi
ową totalną ciemnością.
Uczestnikiem debaty otwarcia był także Karekin I - katolikos wszystkich
Ormian, K ościoła mającego 1700 lat tradycji. W swym przemówieniu wyraził on
ten sam lęk, co jego poprzednicy, twierdząc, że Europa znajduje się obecnie
w epicentrum trzęsienia ziemi. Zaskakuje ogromna skala przemian politycznych,
ekonomicznych, moralnych. Jakże możemy je zharmonizować? Tylko jeśli my
chrześcijanie - katolicy, prawosławni, anglikanie, protestanci - uwierzymy, że te
przemiany m o g ą zachować wartość, jeżeli zdołamy je zebrać, koordynować,
inspirować wysiłkiem życia ludzkiego, wiernego Temu, który wszystko stworzył
i jest Panem wszystkich rzeczy. Karekin I, idąc za myślą jednego z pisarzy
angielskich, porów nał ekumenizm do elementu transcendentnego, istniejącego
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ponad religiami. Elementu, który jest początkiem wszelkiego życia, miłości,
piękna, dobra, choć także i zła. Dla Greków oikumene oznaczało całość ziemi
zamieszkałej, ludzkość. Dlatego ekumenizm winien nieść nie tylko pojednanie
wiar i ideologii, ale także ras, płci, klas socjalnych, kultur - w miłości, po to, by
przekroczyć mur separacji i wzajemnego ucisku. W istocie jednak chodzi
0 pojednanie wiary z życiem i to powinny przyjąć Kościoły.
Wśród innych wypowiedzi z czasu Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu
warto wspomnieć przemówienie George’a Carey’a, arcybiskupa Canterbury,
honorowego zwierzchnika światowej wspólnoty anglikańskiej, który wyraźnie
stawiał na wybór pluralizmu kościelnego. Przypominał początki posłannictwa
misyjnego w Anglii z 597 roku, kiedy papież Grzegorz Wielki posłał św.
Augustyna, ale jednocześnie misjonarzem Celtów był Kolumb Wielki. A także
wobec ludów słowiańskich jawi się odrębność misji Cyryla i Metodego. Dla abpa
Carey’a były to świadectwa tego, że inspiracja zawsze płynie z różnych źródeł.
Jednocześnie bolał nad dechrystianizacją, iż jedni traktują życie jak hazard,
inni odrzucają wszelką tradycję kościelną, zachowując tylko pewną nadzieję
miłości kultywowaną przez Kościół. Wiara instytucjonalna jest coraz bardziej
marginalizowana. Trzeba dążyć do odrodzenia kościelnego, dla którego kult
stanowi centrum. Kult ten winien być poprzedzony przez misję i kontynuowany
przez akcję socjalną. Taka powinna być droga współczesnej ewangelizacji.
Rzeczą godną uwagi było to, że abp Carey odrzucił zdecydowanie sprowadza
nie roli Kościoła do funkcji ochrony interesów jednego narodu. Nacjonalizm
uznał za poważne niebezpieczeństwo, twierdząc, że Kościół musi przywiązywać
większą wagę do wartości duchowych niż narodowych.
Szerokim echem wśród uczestników Zgromadzenia odbiła się wypowiedź ks.
dra K onrada Raisera ujęta w formie przesłania od Światowej Rady Kościołów,
której jest on sekretarzem generalnym. Głosił on, że Europa potrzebuje tego
pojednania, którego poszukują uczestnicy Zgromadzenia. Ale Europa potrzebuje
nie tylko ustąpienia napięć, lecz także uzdrowienia pamięci o przeszłości. Bez
sprawiedliwości pozorny pokój nie uzyska żadnej wiarygodności. Jakie to światłe
słowa. Ks. dr Raiser mówił też:.. .fakt, że Kościoły nie są pojednane w toku historii,
miał straszliwe konsekwencje polityczne i to nawet szczególnie w ostatnich czasach.
Tak więc poszukiwanie jedności Kościoła, która jest nam dana w Chrystusie, jest
jednocześnie imperatywem podyktowanym przez naszą wiarę oraz wymogi poli
tyczne.
Sekretarz generalny ŚRK przedstawił także swoją wizję Europy pojednanej.
1 tak wizja sprawiedliwości wymaga tego, by państwa nie rezygnowały z od
powiedzialności socjalnej za swych obywateli i nie dopuszczały do pomniejszenia
ilości miejsc pracy i stosowanego wsparcia socjalnego. Wizja tolerancji i wolności
oczekuje, by Kościoły podjęły wyzwanie udzielenia pomocy w ukształtowaniu duszy
Europy, unikając zarazem popadnięcia w przeświadczenie, że one same są tą
„duszą” ... co zagrażałoby wolności. Wizja pewniejszej przyszłości sugeruje, że
trzeba ją globalnie oprzeć na koncepcji wspólnego domu europejskiego, a nie na
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porozumieniach militarnych. Wizja wyłączenia nie może się pojawiać w formie
określenia przeciwnika w stosunkach międzynarodowych, pomiędzy większością
i mniejszościami narodowymi, pomiędzy kobietami a mężczyznami lub też
w podziałach wewnętrznych Kościoła. Wizja sprawiedliwości i hojności wymaga
jasnego postawienia sprawy, czy ekspansja kadr zawodowych zachodnio
europejskich jest właściwą odpowiedzią wobec specyficznych potrzeb środkowej
i wschodniej Europy. I wreszcie wizja Europy, która szuka swego pojednania ze
światem i wszelkim stworzeniem, domaga się wyrażenia skruchy wobec dawnych
jej kolonii, podjęcia wysiłków dla ustanowienia systemu sprawiedliwości i poko
ju w kontekście globalnym oraz przyznania się do błędów uczestnictwa
w niszczeniu środowiska naturalnego.
Dr Raiser, choć może nie powiedział wszystkiego, niemniej zaakcentował
wiele problemów. Posłanie tego faktycznego przywódcy Światowej Rady
Kościołów, a zatem człowieka zorientowanego w polityce światowej, wskazuje
na istotne cele odbywającego się w Grazu Zgromadzenia. Dominantą okazuje się
tu kontekst społeczny. O nim właśnie wyraźnie, już „bez kościelnych ogródek”
mówią gospodarze Grazu, przedstawiciele miejscowej administracji państwowej.
Pani Waltraud Klasnic, pełniąca funkcję wojewody dla prowincji styryjskiej,
otwierając przyjęcie uczestników Zgromadzenia na Zamku Eggenberg, mówiła
wprost o tym, że gościnny Graz stworzył warunki ku temu, by wielu ludzi mogło
się tu zbliżyć do siebie i zyskać okazję dla poszerzenia horyzontów, tak
potrzebnego nowej, reorganizowanej Europie. Podobnie Michel van Parys, opat
belgijskich benedyktynów z Chevetogne, oświadczył, że Europa jest już nie do
pomyślenia bez nmieszkańców krajów bloku ekskomunistycznego. Są oni trochę
jak ów muskul zacierający szalone rozdarcie i odzyskujący siły - mówił. - W owym
odnajdywaniu się wzajemnym Wschodu i Zachodu winniśmy podjąć to jako okazję
do przyjęcia tego, co oni nam mogą dać.
A zatem Graz miał być przede wszystkim miejscem dialogu, dialogu ludzi
przynależnych do świata religii, w imię której mieszkańcy Zachodu otwierali swe
ramiona przed przybyszami ze Wschodu. Religia, konfesyjność miała być
językiem tego dialogu, zasady etyczne miały pomóc odrzucić zawiść i nieufność.
Hasło pojednania Kościołów miało się ziścić w pojednaniu ludzi przynależnych
do różnych Kościołów. Patrząc na plac przed halą nr 1 Targów Grackich, który
w okresie przerw w obradach wypełniał się delegatami przybyłymi z różnych
krańców Europy, odczuwało się siłę owej konfrontacji z ekspansją różnorod
ności. Długie habity, krzyże brody bardzo licznie przybyłych duchownych
prawosławnych z Rosji i Rumunii, ściskające postać surduty duchownych
ewangelickich i rzucająca się w oczy szarość sukni zakonnic katolickich,
wszystko to rodziło przeświadczenie, że zbiegło się tu naraz kilka światów, które
w zwykłym życiu nie mają ze sobą wiele wspólnego.
Stefan Winkler, komentujący przebieg Zgromadzenia, może słusznie za
uważał, że owi przywódcy kościelni, przybrani w stroje duchowne, najbardziej
atrakcyjni dla fotografów, swą kokieterią stanowią najpoważniejszą przeszkodę
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dla widzialnej jednści Kościoła. Odwrotnie natomiast młodzież, przybyła tu
bardzo licznie ze wszystkich krańców jednoczącej się Europy, pełna radości
i chłonna na spotkania z inaczej wierzącymi, zdawała się być tym rzeczywistym
tragarzem pojednania. To o młodych brat Roger z Taize pisał, że z nimi razem
dochodzimy do źródeł naszej wiary, szczególnie przez wspólną modlitwę i śpiew,
gdy sięgamy do dna duszy. Młodzi nie chcą być nauczycielami niepewności, lecz
sługami zaufania.
Nieco inną rolę odegrała grupa kobiet, która 27 czerwca zorganizowała pod
halą nr 1 manifestację z głośnikami. Panie te twierdziły, że spotkanie ekumenicz
ne w Grazu zdominowane jest przez mężczyzn, co jasno wynika z doboru
referentów i mówców, oraz że zbyt mało poświęca się uwagi sprawie ordynacji
kobiet do funkcji kościelnych. Można przewidzieć, że gniew tych pań został nieco
złagodzony faktem, że ostatniego błogosławieństwa podczas niedzielnej liturgii
na zakończenie Zgromadzenia obok abpa Michaela Staikosa, metropolity
prawosławnego, i katolickiego ordynariusza diecezji Graz-Seckau, bpa Johanna
Webera, udzielała pani pastor Ilse Beyer, należąca do oficjalnej delegacji
austriackiej.
Reasumując, Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne okazało się
nośnikiem wielu ważnych znaków odnoszących się do chrześcijaństwa u schyłku
naszego wieku. Przede wszystkim nie stało się ono okazją do spotkania pomiędzy
papieżem Janem Pawłem II a patriarchą Moskwy i całej Rosji Aleksym II. Ten
ostatni uczestniczył w Zgromadzeniu. Papież Jan Paweł II przesłał posłanie do
Zgromadzenia, w którym stwierdzał, że atmosfera panująca w Grazu jest
rezultatem rozwiniętych już kontaktów i dialogu. Ale wzywał też, by oczyścić
przeszłość z oskarżeń i ran, które były przyczną konfliktów i dziś sprawiają, że
często chrześcijanie są sobie wrodzy. I wreszcie Bartłomiej I w swym liście
skierowanym do Zgromadzenia dziękował wszystkim, którzy zrozumieli moty
wy jego nieobecności. Nie wziął on również udziału w obchodach święta Piotra
i Pawła w Rzymie, choć patriarchowie konstantynopolitańscy lub ich reprezen
tanci już od 30 lat w obchodach tych uczestniczyli.
Przytoczone tu fakty o decydującym wymiarze ograniczały skalę ruchu
wskazówki pojednania eklezjalnego. Lecz także samo spojrzenie na wielość
kultur religijnych eksponowanych w Grazu zdaje się wskazywać, że jasne
opowiedzenie się za pełną jednością eklezjalną, wyrażane przez kard. Martini
i Chiarę Lublich, może osiągać rezultaty w nie dającej się określić przyszłości.
Bardziej realistyczne wydaje się odwołanie się Jego Świątobliwości Karekina I do
słów Jezusa Chrystusa, dających świadectwo temu, że wielejest mieszkań w domu
mego Ojca. I słowa te stają się jakby parabolą pluralizmu religijnego, jaki jest
udziałem współczesnego chrześcijaństwa. Graz zatem poświadczył to, że sprawa
jedności kościelnej przekracza możliwości ludzkie i rozwiązanie jej może być
jedynie darem spływającym z rąk Pana wszechrzeczy.
Jednocześnie Graz wyrażał świadomość tego, że społeczność europejska
otrzymała od Boga inny dar, dar obalenia muru berlińskiego i perspektywy
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jedności duchowej całego kontynentu europejskiego. Dlatego wsłuchiwano się
w słowa przybyłego do Grazu Thomasa Jansena, przedstawiciela Komisji Unii
Europejskiej z Brukseli, który mówił, że Europa to nie jest tylko organizacja
międzynarodowa, ani tez pole zbieżności interesów narodowych, to jest także
wspólnota polityczna państw i ich organów. Wsłuchiwano się w głosy zachodnio
europejskiej młodzieży chrześcijańskiej, otaczającej sale obrad i cieszono się jej
szczerą radością ze spotkania równieśników żyjących na Wschodzie naszego
kontynentu. Wsłuchiwano się w głosy dostojników kościelnych. Rozważano
treść kasandrycznych zapowiedzi patriarchy Aleksego II i kard. Martini,
mówiącego: Oczekujemy pokoju, a strach przychodzi do nas. Nie lekceważono
jego proroctw, że na kontynecie europejskim już rysują się kontury nowych
przeciwstawnych sobie bloków politycznych. Ale przede wszystkim zdawano
sobie sprawę z tego, że jedności europejskiej nie odrodzi się, jeśli nie wyłoni się
kształt religijny i etyczny duszy europejskiej, i że to, co mówił dr Raiser, stanowi
clou problemu. Bo tylko Kościoły mogą stworzyć tę duszę, jeśli nie uznają, że
same z siebie już się nią stały...
W parku miejskim w Grazu 29 czerwca 1997 roku wielka rzesza chrześcijan
z całego kontynentu europejskiego modliła się o to, aby Bóg, dając tyle darów,
dał jeszcze Europie dar pojednania. Zdawano sobie sprawę z tego, że granice
wymiarów ludzkich, kościelnych i politycznych - jak zapisano w dokumencie
liturgii rozesłania i błogosławieństwa - w Europie jeszcze nie są wymazane, lecz
mogą utracić swoją moc rozdzielania i zagrażania, jeśli my sami zwrócimy się ku
Bogu i bliźnim.
Stanislaw Jan Rostworowski

JEDENASTE ZGROMADZENIE OGÓLNE
KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH
Graz, Austria, 30 czerwca - 4 lipca 1997

M y, uczestnicy X I Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejs
kich, wyrażamy zadowolenie z doświadczeń II Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego i X I Zgromadzenia Ogólnego KKE. Oświadczamy, że KKE jest
miejscem spotkania wielu chrześcijan w Europie; miejscem wymiany doświadczeń
i poznania modeli wspólnoty chrześcijańskiej. Zająwszy się intensywnie tematem
Zgromadzenia: „Pojednanie: dar Boga i źródło nowego życia”, potwierdzamy
nasze życzenie wspólnego kontynuowania naszej ekumenicznej pielgrzymki.
Tak rozpoczyna się główne sprawozdanie z kilkudniowego Zgromadzenia
Ogólnego KKE, na którym 350 delegatów reprezentowało 123 Kościoły
członkowskie tradycji prawosławnej, anglikańskiej, starokatolickiej i protestanc
kiej ze wszystkich zakątków naszego kontynentu. Zgromadzenie Ogólne KKE
zebrało się bezpośrednio po II Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym.
Cytowane sprawozdanie Komitetu Programowego, które streszcza wyniki Zgro
madzenia Ogólnego, stanowić będzie podstawę, na której nowy 40-osobowy
Komitet Naczelny opierać będzie pracę organizacji przez następnych sześć lat.
Do najważniejszych uchwał należy akceptacja planów integracji K K E
i Europejskiej Komisji Ekumenicznej ds. Kościoła i Społeczeństwa (EECCS) z jej
siedzibami w Brukseli i Strasburgu oraz wybór nowego Komitetu Naczelnego,
który został powiększony z 35 do 40 osób.
Priorytety pracy K KE Komitet programowy ujął w trzech hasłach: Kościoły
w dialogu, Kościoły w społeczeństwie i Kościoły w solidarności. Skonkretyzowa
nie tych priorytetów powierzono Komitetowi Naczelnemu.
Zgromadzenie Ogólne przyjęło plan finansowy na lata 1998-2003. Budżet na
rok 1998 skalkulowano na poziomie 2.147.000 franków szwajcarskich, nato
miast w latach następnych, w związku z planowanym połączeniem z EECCS, ma
on wynosić rocznie 2.870.000 franków.
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Inna wielka zmiana w życiu KKE wynika stąd, że Jean Fischer, dotych
czasowy sekretarz generalny, odszedł pod koniec września 1997 r. na emeryturę.
Jego stanowisko przejął dr Keith Clements, wybrany przez Komitet Naczelny
w styczniu 1997 r.
Zgromadzenie Ogólne potraktowało z należytą powagą konieczność kon
tynuowania i pogłębiania stosunków z Kościołem Rzymskokatolickim. Dysku
sja ta wynikła w sposób całkiem naturalny z II Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego, które zorganizowane zostało wspólnie przez KKE i rzymsko
katolicką Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).
Prezydent KKE, anglikański dziekan ks. John Arnold wypowiedział się
w swoim sprawozdaniu na rzecz przystąpienia Kościoła Rzymskokatolickiego
do KKE: Co się tyczy rzymskokatolickiego członkostwa, to pod tym względem
daliśmy się wyprzedzić innym regionalnym organizacjom ekumenicznym.
W sprawozdaniu przed XI Zgromadzeniem Ogólnym KKE dotychczasowy
sekretarz generalny Jean Fischer powiedział: W pewien sposób pluralistyczna
rzeczywistość KKE ma swój odpowiednik w pluralistycznej rzeczywistości
Kościołów powiązanych z Rzymem. Wiążąc tę myśl z przyszłą pracą, Fischer
stwierdził: Ważne jest przeto przemyślenie na nowo celów, struktur i metod, które
umożliwią kontynuację i rozszerzenie dotąd owocnej współpracy. Jednocześnie
dodał: Dialog między KKE a Kościołem Rzymskokatolickim może być kon
tynuowany i intensyfikowany tylko w takiej mierze, w jakiej stworzone zostaną
odpowiednie mechanizmy, których celem będzie wciągnięcie do tej współpracy
między obu organizacjami wielu różnych ruchów i partnerów.
W tym znaczeniu sprawozdanie Komitetu Programowego stwierdziło: W du
chu pojednania należy w dalszym ciągu śledzić aktywnie w różny sposób stosunki
z Kościołem Rzymskokatolickim w Europie, aby umożliwić rozwój pogłębionej
współpracy:
a) przez dalszą zintensyfikowaną kooperację między KKE a CCEE w formie
regularnych posiedzeń. W miarę możliwości mogłaby ona obejmować także
ekumeniczne spotkanie w 2000 lub 2001 roku;
b) przez Krajowe Rady Ekumeniczne, w których pracach uczestniczy strona
rzymskoka tolicka;
c) przez współpracę z wyspecjalizowanymi grupami katolików rzymskich
w Europie.
Od 1972 r. istnieje Wspólny Komitet KKE/CCEE jako oficjalne gremium
współpracy między obu organizacjami. Warto dodać, że w niektórych krajach,
jak Niemcy, Holandia, Wielka Brytania i Irlandia katolicy są pełnoprawnymi
członkami Krajowych Rad Ekumenicznych. Lecz w innych częściach Europy,
zwłaszcza tam, gdzie istnieją niewielkie wspólnoty protestanckie, ścisła
współpraca z katolikami w jednej strukturze ekumenicznej natrafia jeszcze na
trudne do przezwyciężenia bariery.
K.K.

DZIEWIĄTE ZGROMADZENIE OGÓLNE
ŚWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAŃSKIEJ
Hongkong, 8-16 lipca 1997

Do wszystkich Kościołów członkowskich

Drodzy Bracia i drogie Siostry w Chrystusie,
łaska i pokój niech będzie z Wami w imieniu zmartwychwstałego Pana Jezusa
Chrystusa. My, delegaci na IX Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji
Luterańskiej, w liczbie 385, wraz z innymi 663 uczestnikami, przesyłamy Wam
słowa pozdrowienia: /.../ co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co
patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały /.../ to i wam zwiastujemy (1 J l,lnn.).
Obradujemy w Hongkongu, handlowym centrum gospodarczym Azji, wiel
kim symbolu zeświecczonego świata, w którym Chrystus wzywa nas do
świadectwa. Przed kilkoma dniami Hongkong został zwrócony Chinom.
Doświadczenie z tym związane towarzyszyło nam wraz ze wszystkimi odcieniami
niepewności i nadziei. Obchodzimy 50-lecie ŚFL. Codziennie schodzimy się
razem pod plakatem przedstawiającym Chrystusa z ramionami wyciągniętymi
ku nam. Gest ten przypomina o błogosławieństwie społeczności, która wzrastała
pomiędzy nami na przestrzeni ostatniego półwiecza. Jednocześnie czujemy
wezwanie i zobowiązanie, aby przypominać światu o obejmującej go miłości
Boga.
Chrześcijanie stanowią w Hongkongu zdecydowaną mniejszość. Fakt ten
czyni temat obecnego Zgromadzenia - „W Chrystusie - powołani do świadect
wa” - szczególnie naglącym. Każde przedpołudnie przeznaczamy na pracę
z Biblią, prowadzoną każdorazowo przez przedstawiciela jednego z siedmiu
regionów świata. Wsłuchujemy się w słowo ap. Piotra: Wy jesteście rodem
wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście
rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości
(1 P 2,9). To zapewnienie stało się podstawą dla dyskusji problemowych,
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możliwości świadectwa i dialogu w dzisiejszym świecie. Dotarcie z prawdą
powyższego poselstwa za pomocą słów i czynów do społeczeństw pluralistycz
nych jest trudnym zadaniem dla tych wszystkich, którzy mają odwagę nazywać
siebie chrześcijanami; nie jest dziś łatwo świadczyć o Jezusie ukrzyżowanym,
prawdziwym Chrystusie, Zbawicielu świata.
Zgromadzenie Ogólne dało nam bogate i żywe doświadczenie
ogólnoświatowej luterańskiej społeczności. Mamy nadzieję, że uczestnicy Zgro
madzenia podzielą się tym doświadczeniem w swoich Kościołach. Wysłu
chaliśmy głosów Sióstr i Braci ze wszystkich części świata, doświadczyliśmy wraz
z nimi ich radości i bólu. Wspaniałym doświadczeniem okazało się wyznawanie
wspólnej wiary w sposób zróżnicowany, pełen niezliczonych form wyrazu. Naszą
duchową społeczność świętowaliśmy poprzez modlitwę, zwiastowanie, śpiew
i pracę z Biblią. Społeczność tę odbieramy jako cenny dar Boży względem nas.
Powierzono go nam, abyśmy nieśli go dalej bezpiecznie i odpowiedzialnie do
wszystkich chrześcijan.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego doświadczyliśmy gościnności i miłości
naszych luterańskich Sióstr i Braci z Hongkongu. Dzieliliśmy się z nimi naszą
społecznością. Zbadaliśmy działalność Światowej Federacji Luterańskiej od
czasu VIII Zgromadzenia Ogólnego w Kurytybie w 1990 r., szkicując pod presją
czasu wytyczne dla działalności i pracy ŚFL w nadchodzących latach. Powita
liśmy gości ekumenicznych, podkreślając nasze aktywne współdziałanie w ruchu
ekumenicznym. Dokonaliśmy wyboru nowej Rady i nowego Prezydenta Federa
cji - w osobie ks. bpa Christiana Krause z Niemiec - którzy w kolejnej kadencji
będą dźwigać odpowiedzialność za ŚFL.
Wkrótce otrzymacie pełne wyniki IX Zgromadzenia Ogólnego. W przyjętych
rezolucjach m.in.:
- wyraziliśmy podziękowanie za luterańsko-rzymskokatolicką Wspólną Deklaraqę na temat nauki o usprawiedliwieniu, której przyjęcie przez Kościoły
członkowskie ŚFL i Kościół Rzymskokatolicki miałoby historyczne znaczenie
na drodze do pełnej jedności;
- powitaliśmy z zadowoleniem rozwój form prowadzących do pełnej
społeczności kościelnej pomiędzy Kościołem Luterańskim i Anglikańskim,
z którymi spotykamy się w różnych częściach świata; przyjęliśmy z satysfakcją
postęp dokonujący się na drodze dialogu z Kościołem Prawosławnym, Metodystycznym, Reformowanym i in.;
- misję i ewangelizację uczyniliśmy w nadchodzących latach działaniem
priorytetowym;
- zobowiązaliśmy wszystkie Kościoły członkowskie do wywierania nacisku
na rządy i inne instytucje w celu uwolnienia krajów rozwijających się od długów
międzynarodowych, jak również do apelowania do rządów o oficjalne
zwiększenie skali pomocy na rzecz tych krajów;
- prosiliśmy o wsparcie dla działań Kościołów i zabiegów pokojowych
w zapalnych sytuacjach konfliktowych w Afryce;
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- wyraziliśmy zdecydowane wsparcie dla ogólnoświatowego zakazu produk
cji i stosowania min piechotnych;
- podkreśliliśmy zobowiązanie ŚFL do pełnego współuczestnictwa i udziału
kobiet w Kościele i społeczeństwie, także w kontekście celu, jakim jest ordynacja
kobiet we wszystkich Kościołach członkowskich;
- poprosiliśmy o modlitwy i wsparcie dla biednych i prześladowanych
najniższych warstw społecznych w Indiach;
- zaakcentowaliśmy opiekę Kościołów nad ludźmi chorymi na AIDS
i nosicielami wirusa HIV;
- zachęciliśmy ŚFL i Kościoły członkowskie do aktywnego udziały w walce
przeciwko analfabetyzmowi oraz wspierania kształcenia młodych ludzi na polu
religijnym i dla celów kierowniczych;
- prosiliśmy o poświęcenie uwagi oraz uczestnictwo w jubileuszu 2000-lecia.
W oświadczeniu podkreśliliśmy znaczenie Jerozolimy jako miasta dwóch
narodów i trzech religii, jak również zaakcentowaliśmy zadanie Kościołów
w dziedzinie pojednania w kontekście przebiegającego na Bliskim Wschodzie
procesu pokojowego; ponownie wezwaliśmy ŚFL i Kościoły członkowskie do
wzmożenia zabiegów o wspieranie i ochronę wolności religijnej; wyraziliśmy
poparcie dla toczących się rozmów pokojowych w Timorze Wschodnim i nasze
zobowiązanie do dalszego wspierania praw człowieka we wszystkich krajach
świata.
Bóg rozsyła nas z miejsca tego Zgromadzenia Ogólnego ponownie do świata
znaczonego tymi i wieloma innymi problemami. Jest to świat, który rozpaczliwie
woła o zbawienie, sprawiedliwość, chleb, zatroszczenie się o stworzenie, woła
0 etyczne wyznaczniki i nadzieję, która nie zawodzi. W Chrystusie jesteśmy
powołani do świadectwa w tym świecie. Jednak zbyt często nie dawaliśmy
posłuchu temu wezwaniu. Zawiedliśmy, albowiem nie kochaliśmy Boga i na
szych bliźnich tak, jak powinniśmy. Dlatego prosimy, aby Bóg Duch Święty
poprowadził Światową Federację Luterańską i jej Kościoły członkowskie ku
odnowie życia i poselstwa ku światu, abyśmy stali się dla całej ludzkości
właściwymi instrumentami zbawiającej i przeobrażającej woli Bożej. Jesteśmy
wdzięczni za wasze modlitwy i Wasze wsparcie. Zapraszamy Was do podążania
wraz z nami na pielgrzymim szlaku wiary. Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty,
niechaj pobłogosławi i wzmocni naszą społeczność, abyśmy mogli radośnie
1jednym głosem chwalić Boga, służąc naszymi dłońmi Bożemu światu.
Pozostajemy w jedności wiary
/-/ Gottfried Brakemeier - prezydent (do 16.07.1997)
/-/ Ishmael Noko - sekretarz Generalny

DWUDZIESTE TRZECIE ZGROMADZENIE OGÓLNE
ŚWIATOWEGO ALIANSU
KOŚCIOŁÓW REFORMOWANYCH
Debreczyn, Węgry, 8-20 sierpnia 1997

W obradach uczestniczyło ok. 900 delegatów, gości i obserwatorów z całego
świata. Hasło przewodnie brzmiało: Rozerwać więzy niesprawiedliwości (Iz 58,6).
Delegaci 211 Kościołów tradycji reformowanej, kongregacjonalnej, prezbiteriańskiej i unijnej ze 104 krajów reprezentujący ok. 70 min wyznawców
Chrystusa dyskutowali w trzech grupach tematycznych nad następującymi
sprawami:
1. Reformowana wiara i poszukiwanie jedności (tożsamość reformowana,
Ewangelia a tradycja kulturalna, zwiastowanie wspólnie z innymi);
2. Sprawiedliwość dla całego Stworzenia (wiara reformowana a sprawied
liwość ekonomiczna, stworzenie i sprawiedliwość, tożsamość narodowa i etnicz
na);
3. Parterstwo w Bożej misji: zrywanie niesprawiedliwych więzów (uznanie
daru do sprawowania funkcji duchownego bez względu na płeć, niesprawied
liwość wobec kobiet, przekształcanie stanu nierówności przy pomocy Ducha
Świętego).
Na jednym ze spotkań podali sobie ręce i rozmawiali o zjednoczeniu
podzielonego kraju przedstawiciele Kościołów reformowanych z Korei
Północnej i Południowej.
Delegaci wyrazili zadowolenie z rozwoju Kościołów reformowanych
Południowej Afryki. Dostrzeżono zmiany w stanowisku Holenderskiego
Kościoła Reformowanego w RPA wobec apartheidu. W 1982 r. Kościół ten
został zawieszony w prawach członkowskich ŚAKR ponieważ nie tylko
akceptował system apartheidu, lecz także usiłował uzasadniać go teologicznie.
Zwrócono uwagę, że obecnie Kościół ten dopuszcza do uczestnictwa w życiu
religijnym także przedstawicieli innych ras. Nadal jednak brakuje zdecydowane
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go odrzucenia apartheidu jako systemu fałszywego i grzesznego. Wezwanie do
poczynienia tego kroku skierowane zostało przez Zgromadzenie Ogólne w liście
pasterskim przesłanym do wspomnianego Kościoła.
Około trzy czwarte członków ŚAKR pochodzi z Azji, Afryki i Ameryki
Łacińskiej. Dla nich główny temat Zgromadzenia miał szczególne znaczenie.
Aktualność problemu sprawiedliwości ekonomicznej podkreśliła filipińska
ekonomistka Leonor Matgolis Briones: Podczas gdy 1,3 miliarda ludzi żyje za
mniej niż jeden dolar dziennie, 358 multimilionerów posiada majątek, który
odpowiada 2, 4 miliardom ludzi.
W deklaracji końcowej wezwano m.in. do podjęcia działań w celu znalezienia
trwałych alternatyw dla współczesnych niesprawiedliwych struktur ekonomicz
nych. Zwrócono uwagę, że w punkcie centralnym musi się znaleźć biblijne
przedstawienie sabatu jako dnia odpoczynku dla całego stworzenia.
Podczas obrad zwrócono również uwagę na sytuację mniejszości i na
odradzanie się konfliktów etnicznych w wielu częściach świata. Lojalność wobec
Ewangelii - co zostało podkreślone - jest ważniejsza niż lojalność wobec grupy
etnicznej. Zadaniem Kościoła winno być wniesienie wkładu w powstanie nowego
społeczeństwa, w którym etniczność będzie traktowana jako dar, a jedność
wśród ludzi i narodów jako zadanie.
Zgromadzenie Ogólne wezwało także, aby program ŚAKR „Partnerstwo
kobiet i mężczyzn w Kościele i społeczeństwie” był rozumiany jako teologiczne
zadanie dla społeczności kościelnych. Niemiecki delegat Peter Bukowski powie
dział, że problemy ekonomicznego, politycznego, kulturowego i kościelnego
dyskryminowania kobiet dotyczą całego Kościoła, a nie tylko samych kobiet.
Podczas wyborów, odpowiednio do liczby członków Kościołów należących
do ŚAKR na poszczególnych kontynentach, Azja, Afryka i Ameryka Łacińska
uzyskały wyraźną przewagę w Komitecie Wykonawczym, do którego wchodzą
32 osoby. Nowym prezydentem został Choan Seng Song z Kościoła Prezbiteriańskiego Tajwanu, teolog wykładający w Pacific School of Religion
w Berkeley (USA). Stanowiska wiceprezydentów objęli: ks. dr Andre Kuramaga
- prezydent Kościoła Prezbiteriańskiego w Rwandzie; Olivia Masib White
- specjalistka w dziedzinie genetyki z USA; Pieter Holtrop - profesor teologii
z Holandii.
Kościół Ewangelicko-Reformowany z Polski reprezentowali na Zgromadze
niu Ogólnym: ks. Lech Tranda i dr Dorota Niewieczerzał.
Dokumenty, które były podsumowaniem pracy w grupach, zostały przyjęte
przez całe Zgromadzenie. Zawierają one oprócz sformułowania problemów
również konkretne zadania i zalecenia dla władz Aliansu.
Podsumowaniem powyższych dokumentów jest przesłanie Zgromadzenia.
Nie zawiera ono nowych myśli, a jedynie formułuje te myśli inaczej, adresując je
do konkretnych środowisk. Końcowy fragment tego tekstu nazywa się de
klaracją i jest swego rodzaju wyznaniem wiary. Oto jej brzmienie:
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Deklaracja debreczyńska
Należymy ciałem i duszą, w życiu i wobec śmierci - nie do siebie, lecz do naszego
wiernego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Wyznajemy swe teologiczne i moralne

upadki, swój współudział w zwiększaniu ciężarów świata i niedoskonałość
świadectwa o Bożych zamiarach. Prosimy o przebaczenie Boga i wszystkich ludzi
zarówno za te przewinienia, jak i za krzywdy, jakie wyrządzaliśmy sobie
nawzajem. Głosząc nowe życie, które umożliwia przebaczenie, i ufając obietnicy
Bożej, że więzy niesprawiedliwości mogą zostać zerwane, oznajmiamy:
Nie należymy do siebie. Należymy do żywego Boga, który stworzył wszystkie

rzeczy i uznał, że są bardzo dobre. Nie będziemy wyzyskiwać ani niszczyć tego
stworzenia. Będziemy jego szafarzami dla Boga.
Nie należymy do siebie. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który umarł za nas

i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Wyznajemy, że żadna ideologia ani
program nie zawiera tajemnicy ostatecznego celu historii. We wszystkim
jesteśmy zależni od swego Odkupiciela.
Nie należymy do siebie. Wiemy, że zostaliśmy wykupieni przez Jezusa

Chrystusa. Nie będziemy traktować protekcjonalnie, wykluczać ani lekceważyć
talentów jakiegokolwiek człowieka; czy to mężczyzny, czy kobiety. Solidaryzuje
my się z ubogimi i ze wszystkimi cierpiącymi, uciskanymi i odrzuconymi.
Nie należymy do siebie. Wierzymy w Ducha Świętego, który wprowadza nas

we wszelką prawdę. Odrzucamy fałszywe przypuszczenie, że wszystko, włącznie
z istotami ludzkimi i ich pracą, jest tylko towarem i ma swoją cenę.
Nie należymy do siebie. Jesteśmy powołani do tego, by stać się częścią nowego

społeczeństwa w Duchu Bożym. Ślubujemy swoim trybem życia świadczyć
o Bożym porządku istnienia.
Nie należymy do siebie. Nie popadamy w rozpacz, ponieważ Bóg panuje.

Będziemy nadal zwalczać niesprawiedliwość w świecie. Z utęsknieniem
wyglądamy Świętego Miasta, w którym Bóg zamieszka wraz z ludźmi i będzie ich
Bogiem.
Nie należymy do siebie. Wraz z chrześcijanami wiary reformowanej wszyst

kich wieków i z całym Ludem Bożym łączymy swe głosy, by zwiastować:
SOLI DEO GLORIA!

OBRADY KOMITETU NACZELNEGO
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
Genewa, Szwajcaria, 11-19 września 1997

Było to ostatnie posiedzenie tego gremium, powołanego do życia na VII
Zgromadzeniu Ogólnym w Canberze (Australia) w 1991 r. Komitet Naczelny
zatwierdził program VIII Zgromadzenia Ogólnego, które zbierze się pod koniec
1998 r. w Harare (Zimbabwe), i zaaprobował przepracowany projekt dokumen
tu dotyczący przyszłości ŚRK. Tak więc tekst dotyczący wspólnego rozumienia
i wspólnej wizji (CUV) można będzie przedłożyć do zatwierdzenia delegatom
Zgromadzenia w Harare.
Innymi tematami, którymi zajęło się to 156-osobowe gremium, były sprawo
zdania poszczególnych zespołów i komitetów ŚRK, jak i aktualne problemy , jak
sytuacja w Nigerii, Sierra Leone, Sudanie, Iraku i na Bliskim Wschodzie.
Poza tym K om itet Naczelny przyjął trzy nowe Kościoły członkowskie. Są
to: Chrześcijański Kościół Biblijny w Argentynie, Zjednoczony Kościół
Papua-Nowej Gwinei i Zjednoczony Kościół na Wyspach Salomona. W ten
sposób liczba Kościołów członkowskich wzrosła do 332 w 100 krajach świata.
Poza tym w charakterze ,,rady stowarzyszonej” przyjęto Ekumeniczną Radę
Kościołów Chrześcijańskich w Kongo. Po raz pierwszy w historii Rady
przyłączyło się do niej także 20 międzynarodowych organizacji ekumenicz
nych. Stało się to możliwe przez zmianę statutu, którą zaakceptował K om itet
Naczelny na posiedzeniu w 1995 r. Wśród przyjętych znajdują się: Światowy
Związek Diakonijnych Stowarzyszeń i W spólnot D IA KONIA, Światowy
Związek Kom unikacji Chrześcijańskiej (WACC), Światowy Związek Stu
dentów Chrześcijańskich (WSCF), Światowe Stowarzyszenie Chrześci
jańskich Związków M łodych Mężczyzn (YMCA), Ekumeniczne Stowarzy
szenie Teologów Trzeciego Świata (EATWOT), Chrześcijańska Konferencja
Pokojowa, M iędzynarodowy Związek Akcji Chrześcijan przeciw Torturom
(ACAT).
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Przyjęcie dokum entu CUV było poprzedzone szczegółową dyskusją na
plenum i w komisjach. Przedłożony obecnie tekst jest rezultatem ośmiolet
niego procesu studyjnego, który toczył się w łonie ŚRK i w konsultacji
z ekumenicznymi partneram i. Dokum ent ten zostanie przedłożony do
zatwierdzenia VIII Zgromadzeniu Ogólnemu jako nowe zobowiązanie w XXI
stuleciu. Jego celem jest, aby jako „K arta ekumeniczna” określił rolę
i przyszłą strukturę Rady.
Projekt dyskutowany przez Komitet Naczelny obejmuje pięć tekstów, które
zajmują się następującymi tematami i kwestiami: ekumeniczna wizja i trwałe
zobowiązania ŚRK; możliwości ściślejszego uczestnictwa Kościołów członkows
kich w pracach ŚRK; stworzenie struktury organizacyjnej dopasowanej do
sytuacji finansowej ŚRK.
W przypadku przyjętego obecnie dokumentu chodzi o przepracowany
projekt, który w ubiegłym roku został przesłany Kościołom członkowskim ŚRK
i organizacjom partnerskim w celu zajęcia stanowiska. Nadeszło ponad 140
odpowiedzi, które zostały uwzględnione w nowej wersji CUV. Również Kościół
Rzymskokatolicki, który nie jest członkiem ŚRK, nadesłał swoją opinię.
Termin VIII Zgromadzenia Ogólnego w Harare był już dwukrotnie przesu
wany. Sekretarz generalny Rady Kościołów Zimbabwe, Densen Maflnyani,
zapewnił Komitet Naczelny, że Kościoły Zimbabwe i Afryki czekają na to, aby
przyjąć was otwartymi ramionami i otwartymi sercami. Jednocześnie Maflnyani
potwierdził, że obecny termin Zgromadzenia Ogólnego - 3-14 grudnia 1998 r.
- nie ulegnie już zmianie. Będzie ono obradować pod hasłem: Nawróćcie się do
Boga - bądźcie radośni w nadziei. Oczekuje się przybycia 4000 delegatów i gości.
Miejscem obrad będzie kampus uniwersytetu.
Poza tym sekretarz generalny dr Konrad Raiser poinformował o nowej
koncepcji jubileuszu 50-lecia Rady, który ma być obchodzony jako czasowy
i przestrzenny pomost pomiędzy Amsterdamem a Harare. Punktem wyjścia ma
być „dzień nowego zobowiązania” i uroczystość jubileszowa w Amsterdamie 20
września 1998 r., na którą będą zaproszone Kościoły z całego świata. Punktem
końcowym okresu uroczystości i nowego zobowiązania będzie VIII Zgromadze
nie w Harare. Poza akademią jubileuszową przewidzianą na 12 grudnia,
następnego dnia przewidziane jest nabożeństwo, które nawiąże do zobowiązań,
które wcześniej podjęły Kościoły.
Komitet Naczelny zajął się ponadto sytuacją w Nigerii. W oficjalnej
deklaracji wypowiedział się on z troską na temat ciężkich szkód wyrządzonych
środowisku naturalnemu przez towarzystwa naftowe jak i na temat represji
stosowanych wobec ludności cywilnej. ŚRK zaapelowała do towarzystwa
naftowego Shell International Ltd., by jako najważniejsze źródło zysków Nigerii
z eksportu udzielało wsparcia demokratyzacji kraju.
W sprawie Sudanu Komitet Naczelny wypowiedział się za sprawiedliwym
i rozsądnym pokojem oraz udzielił jednoznacznego poparcia zasadom opracowa
nym przez sudańskich przywódców kościelnych, w których wypowiadają się na
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rzecz sprawiedliwego uczestnictwa wszystkich grup społecznych i etnicznych
w życiu kraju.
Postanowiono, że delegacje ekumeniczne mają odwiedzić Irak i Sierra Leone.
W Iraku delegacja ma zapoznać się ze skutkami sankcji nałożymi na ten kraj
przez ONZ. Delegacja wysłana do Sierra Leone ma między innymi udzielić
poparcia wysiłkom pokojowym podejmowanym przez miejscowe Kościoły,
W liście pastoralnym skierowanym do Kościołów w Jerozolimie Komitet
Naczelny wypowiedział się krytycznie na temat nieustępliwej polityki izraelskiej.
Bez uznania praw i wspólnej historii obu narodów - Palestyńczyków i Izrael
czyków - w tym kraju nie może dojść do trwałego pokoju i prawdziwego
pojednania - czytamy w liście.
W liście otwartym do prezydenta Chandrika Kumaratungi ŚRK zareagowała
na zamordowanie przez wojsko trzech współpracowników kościelnych w Sri
Lance.
Sprawozdanie sekretarza generalnego dra Konrada Raisera miało optymis
tyczną wymowę. Jego zdaniem, powstaje możliwość dania odpowiedzi na
problemy, z którymi borykają się Kościoły. Wobec negatywnych następstw
globalizacji Raiser wezwał Kościoły na całym świecie do sformułowania
i reprezentowania alternatywnego rozumienia i własnej wizji globalizacji.
Sekretarz generalny nawiązał między innymi do Ekumenicznej Dekady „Solida
rność Kościołów z Kobietami”, która znajduje się w fazie końcowej. Dekada ta
- zdaniem Raisera - pokazała, ja k długą drogę będzie musiała jeszcze przejść
większość naszych Kościołów, zanim staną się nową inkluzywną wspólnotą, do
której są powołane w Chrystusie. Dekada Ekumeniczna, która zakończy się
formalnie dopiero podczas Zgromadzenia w Harare, obejmowała także trzyletni
program wizyt, podczas którego 75 zespołów odwiedziło niemal wszystkie
Kościoły członkowskie. Od ŚRK oczekuje się w dalszym ciągu, że w dziedzinie tej
problematyki odgrywać będzie wiodącą rolę.
Natomiast przewodniczący Komitetu Naczelnego, katolikos Cylicji Aram
I ostrzegł w swoim sprawozdaniu przed wzrostem instytucjonalnego paraliżu. Za
bardzo utożsamialiśmy Radę z jej strukturami i programami j...j Zbytnie
podkreślanie strony instytucjonalnej pozbawiło ŚR K w dużej mierze jej kreatywnej
dynamiki i wizji. Aram I nawiązał też do wzrostu wyobcowania, rezygnacji
i obojętności, który jest odczuwalny wśród Kościołów prawosławnych reprezen
towanych w ŚRK. Jako przyczynę tego stanu rzeczy wymienił dominację
Kościołów protestanckich nad prawosławnymi. ŚRK jest głównie dziełem
europejskich Kościołów protestanckich. Chociaż dzisiaj niemal dwie trzecie
Kościołów członkowskich wywodzi się z Południa, to w dziedzinie etosu,
zachodniego i protestanckiego charakteru Rady nic się nie zmieniło. Zaapelował
do Rady, aby ta zapewniła bardziej reprezentatywny udział przedstawicieli
prawosławia w jej pracach. Jednocześnie prawosławni musieliby zrezygnować
z rezerwy okazywanej Radzie i aktywnie współpracować nad zmianą etosu ŚRK.
Aram I stwierdził dosłownie: Uważam, że prawosławni muszą przejść /.../ do
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prawdziwego partnerstwa
przez nawiązanie kreatywnego dialogu z innymi
Kościołami.
Poza tym Komitet Naczelny przyjął sprawozdania poszczególnych zespołów
programowych ŚRK. Lista zaleceń przedłożona przez Zespół Programowy
I „Jedność i Odnowa” zawiera między innymi również prośbę o przedłożenie
sprawozdania na temat wspólnej daty Wielkanocy Zgromadzeniu w Harare.
Chodzi tu o wyniki konsultacji, która odbyła się wiosną 1997 r. w Aleppo (Syria).
Uczestniczyli w niej reprezentanci Światowych Wspólnot Chrześcijańskich,
Kościołów prawosławnych i Kościoła Rzymskokatolickiego. W przyjętej de
klaracji zaleca się dla nowego tysiąclecia nową metodę obliczania daty Wiel
kanocy; przy okazji zwraca się uwagę, że obie stosowane dotychczas metody
wykazują zgodność w roku 2001.
Zespół Programowy II „Kościół w Misji: Zdrowie, Edukacja, Świadectwo”
oczekuje, że nowy Komitet Naczelny wybrany w Harare, zgodnie z zaleceniem
Światowej Konferencji Misyjnej w Salwadorze (Bahia, Brazylia; 1996) powoła
do życia Kuratorium ds. Misji Światowej i Ewangelizacji. Inna propozycja
dotyczy utworzenia Komisji ds. Kształcenia Ekumenicznego.
K.K

MODLITWA EKUMENICZNA Z JANEM PAWŁEM II
Wrocław, 31 maja 1997

W dniach 25 maja - 1 czerwca 1997 r., z udziałem ok. 20 tys. osób z 86 krajów,
odbył się we Wrocławiu 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Obrady
toczyły się pod hasłem „Eucharystia i wolność” . Kulminacyjnym punktem
kongresu były uroczystości z udziałem papieża Jana Pawła II: 31 maja - wielka
modlitwa ekumeniczna w Hali Ludowej oraz 1 czerwca - Msza św. tzw. Statio
Orbis, sprawowana przez papieża wraz z 50 kardynałami, arcybiskupami
i biskupami całego świata.
Choć Kościoły chrześcijańskie różnią się co do sposobu pojmowania
Eucharystii, nie przeszkodziło to wyznawcom Chrystusa różnych denominacji
spotkać się na wspólnej modlitwie. Kongres był więc wydarzeniem o wyraźnym
profilu ekumenicznym. Zaznaczyło się to - oprócz uczestnictwa w obradach
chrześcijan różnych wyznań - częstym odnoszeniem się w kazaniach do sprawy
jedności chrześcijan, jak również tym, że spotkania odbywały się nie tylko
w świątyniach katolickich, ale także w kościele luterańskim i cerkwi pra
wosławnej, a goście kongresowi byli podejmowani nie tylko w katolickich
domach gościnnych wrocławian. Forum towarzyszyła ciekawa wystawa w M u
zeum Archidiecezjalnym, prezentująca Eucharystię w różnych rytach.
Zanim przyjechał Jan Paweł II, był już więc odpowiednio przygotowany klimat
pod wielkie - największe podczas wizyt papieskich w Ojczyźnie - spotkanie
ekumeniczne. Kaznodzieje podczas Mszy św. odprawianych codziennie podczas
kongresu apelowali do chrześcijan o prowadzenie dialogu. W szóstym dniu
kongresu amerykański kardynał polskiego pochodzenia Edmund Casimir Szoka
z Watykanu wzywał katolików do modlitwy w intencji pojednania, by wszyscy
chrześcijanie mogli zasiąść w jednej wierze do stołu, który zastawia Pan. Tego
samego dnia inny kardynał z Watykanu, Camillo Ruini, przekonywał, że pojednanie
między chrześcijanami umocni wspólnotę narodów Europy. Włoski kardynał
podkreślił, że jeśli działania na rzecz jedności chrześcijan będą owocne, to możemy
być pewni, że wspólnota europejska będzie się opierała nie tylko na ekonomii, ale
także religii i kulturze. Kard. Ruini przypomniał, że mijające tysiąclecie było
milenium poważnych różnic między chrześcijanami. Natomiast rozpoczynające się
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niebawem nowe tysiąclecie powinno być czasem pojednania. Droga do jedności,
którą przejdzie każdy Kościół, musi dokonać się w wolności i prawdzie. „Prośmy
Pana, abyśmy jako pierwsi otworzyli się na nią” - apelował mówca. Podkreślił
również, że dążenie do jedności musi odbywać się w wolności. Chcemy, mówił
włoski kardynał, respektować wolność i zdążać do jedności nie poprzez użycie siły
- ja k to niejednokrotnie było w przeszłości - lecz szanując wolność każdego.
Modlitwę ekumeniczną z Janem Pawłem II poprzedziła konferenqa prasowa
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kard. Edwarda Idrissa
Cassidy4ego. Zauważył on, że dzięki Kongresowi Eucharystycznemu uświadamia
my sobie, iż jedność dana nam we chrzcie wzmacnia się dzięki naszemu
doświadczeniu eucharystycznemu.
Kard. Cassidy, zwracając uwagę na obecność we Wrocławiu przedstawicieli
siostrzanych Kościołów chrześcijańskich, uczynił aluzję do naszej niedoskonałej
jeszcze komunii, gdyż nie możemy wspólnie przystępować do Eucharystii. Aby
pójść dalej - mówił kardynał - potrzeba się nawrócić i zrozumieć, że droga do
pełnej jedności będzie uciążliwa i przyniesie rozczarowania. Przypomniał, że także
Chrystus musiał przejść przez mękę, cierpienie i hańbę, aby wejść do swej chwały.
Dzido pojednania zostało już dokonane przez Chrystusa, my zaś staliśmy się
jedynie ambasadorami pojednania. Niestety - mówił kard. Cassidy - modlitwa
Chrystusa o jedność, wypowiedziana w noc przed męką, pozostaje jak dotąd nie
wysłuchana i to nie z powodu braku łaski, ale jako konsekwenqa naszej grzeszności.
„Musimy zwrócić się do Chrystusa, aby przeżyć nawrócenie, a to oznacza
odwrócenie się od grzechów, podziałów, lęków i samego siebie, a zwrócenie ku
nowemu życiu, do którego zaprasza nas Chrystus” - powiedział kard. Cassidy.
Modlitwa ekumeniczna w Hali Ludowej

Już na samym początku pielgrzymki, na lotnisku we Wrocławiu, papież - po
raz pierwszy w Polsce - słowa pozdrowienia skierował do wszystkich wierzących.
„Pozdrawiam Braci i Siostry Kościoła prawosławnego oraz Wspólnot refor
mowanych, a także naszych starszych Braci w wierze Abrahama i wyznawców
islamu żyjących na naszej ziemi” - powiedział Jan Paweł II.
Chóralnym śpiewem „Sto lat” powitali papieża uczestnicy Kongresu Eucha
rystycznego, zgromadzeni na Modlitwie Ekumenicznej w Hali Ludowej. Wzięli
w niej udział przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, jak również polskich
muzułmanów i gmin żydowskich.
Papież, wchodząc do Hali, szczególnie serdecznie uściskał reprezentanta
Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola, metropolitę Szwajcarii egzarchę
Europy Zachodniej Damaskinosa (Papandreou). W modlitwie uczestniczył
również Aleksander Kwaśniewski; gdy wchodził na salę rozbrzmiewała pieśń:
„My chcemy Boga w książce, w szkole” . Biskup Alfons Nossol powitał Papieża
i przedstawicieli wyznań chrześcijańskich oraz religii monoteistycznych. Byli
wśród nich m. in. Damaskinos Papandreou, przedstawiciel patriarchy ekumeni
cznego Bartłomieja; Teofan, abp prawosławny Berlina i całych Niemiec; Jan,
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abp Karelii i całej Finlandii; Jeremiasz, prawosławny abp wrocławsko-szcze
ciński, bp Jan Szarek z Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz prezes PRE,
bp Edward Puślecki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, bp Włodzimierz
M. Zdzisław Jaworski ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, bp Wiktor
Wysoczański z Kościoła polskokatolickiego, bp Zdzisław Tranda z Kościoła
ewangelicko-reformowanego. Bp Nossol powitał także przedstawicieli innych
religii monoteistycznych, w tym prezesa gminy żydowskiej we Wrocławiu
Anatola Haszema oraz reprezentantów polskich muzułmanów.
Słowami: „Polska Rada Ekumeniczna wita Ciebie, Dostojny Bracie, jako
świadka wiary, któremu leży na sercu jedność Kościoła” - powitał prezes PRE
bp Jan Szarek Jana Pawła II, w czasie Modlitwy Ekumenicznej podczas
Kongresu Eucharystycznego.
Przemawiając w imieniu PRE jej prezes przypomniał, że Eucharystia jest dla
Kościoła uobecnieniem jedności. Dlatego tym silniej Kościół odczuwa ból, że
uczniom Chrystusa nie dana jest jeszcze pełna komunia. „Kościół prosi swojego
Pana o przezwyciężenie podziału” - podkreślił bp Szarek. Wyraził przy tym
ufność w Bogu, że On dopomoże nam do osiągnięcia pełnej jedności. Bp Szarek
przypomniał spotkanie z Papieżem przed 6 laty, podczas którego Jan Paweł II
wytyczył drogę wiodącą od tolerancji do miłości. Biskup przyznał, że droga do
celu jest jeszcze daleka i że sami, bez pomocy Boga, nie osiągniemy jedności,
dlatego musimy modlić się o pomoc do Ducha Świętego. Na zakończenie bp
Szarek podkreślił, że Polska Rada Ekumeniczna życzy Janowi Pawłowi II, aby
mógł radować swe serce radością jedności Kościoła Pańskiego.
W dzisiejszych czasach nie wystarczy już wzajemna tolerancja czy nawet
akceptacja w stosunkach między Kościołami chrześcijańskimi, gdyż Jezus
Chrystus oczekuje od nas czytelnego znaku jedności i wspólnego świadectwa - te
słowa papieża zrobiły największe wrażenie na uczestnikach spotkania. Jak się
później okazało, wezwanie to zostało podjęte przez polskich biskupów, którzy
zlecili bp. Alfonsowi Nossolowi przygotowanie rozmów dwustronnych ze
Starokatolickim Kościołem Mariawitów oraz Kościołem Polskokatolickim.
Przewodnią myślą wspólnej Liturgii Słowa były słowa Jezusa z Jego Modlitwy
Arcykapłańskiej. Papież bardzo wyraźnie podkreślił, że wezwanie to obejmuje
nie tylko Apostołów, ale także wszystkich chrześcijan, we wszystkich pokole
niach. Jedność ta powinna naśladować jedność trynitamą.
Jan Paweł II docenił dotychczasowe osiągnięcia polskiej ekumenii. Z uzna
niem mówił o rozmowach i ustaleniach pomiędzy naszymi Kościołami, do
tyczących wzjamnego uznania Chrztu. Obecni na nabożeństwie przedstawiciele
Towarzystwa Biblijnego w Polsce, z dyrektor Barbarą Enholc-Narzyńską
z satysfakcją odebrali poparcie papieskie dla pięknej inicjatywy, jaką jest
ekumeniczny przekład Pisma św. na język polski.
Nawiązując do Kongresu Eucharystycznego Jan Paweł II przypomniał, że
chrześcijanie należący do różnych Kościołów powszechnie uznają wielką rolę,
jaką w pojednaniu człowieka z Bogiem i bliźnimi spełnia Eucharystia, chociaż
z powodu rozbieżności w sprawach wiary nie jest jeszcze możliwe wspólne
sprawowanie tej samej liturgii. Wyraził przy tym nadzieję, że spotkanie różnych
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Kościołów na Kongresie będzie zaczynem ekumenicznego nawrócenia i oczeki
wanego pojednania Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.
„Niech te słowa Chrystusa staną się dla nas wszystkich wezwaniem, w obliczu
zbliżającego się Roku 2000, do wysiłku na rzecz wielkiego dzieła zjednoczenia”
- podkreślił Jan Paweł II na zakończenie.
W trakcie przemówienia Jan Paweł II dwukrotnie kichnął. „Okazuje się, że
nawet kichnięcie może mieć sens ekumeniczny; może służyć sprawie pojed
nania”- dodał z uśmiechem Papież, wywołując aplauz zgromadzonych.
Wstrząsającym momentem wrocławskiego spotkania było wyznanie win,
złożone przez zwierzchników trzech Kościołów w Polsce.
Bp Jan Szarek z Kościoła ewangelicko-augsburskiego mówił: „nie zawsze
jako chrześcijanie wyznawaliśmy prawdę, zło nazywali złem, a dobro dobrem, co
doprowadziło do zniekształcenia wielu ludzkich sumień” .
Prawosławny abp Jeremiasz, w imieniu metropolity Bazylego, prosił Boga:
„Panie, przepraszamy Cię, że mamy tak twarde serca, tak mało mamy miłości, że
jako chrześcijanie nie dość mocno przeciwstawiamy się w pokazywaniu znie
kształconej miłości w mediach” .
Prymas Polski, kard. Józef Glemp, wyznawał grzech pychy, „który uniemożliwia
właściwe relacje z Bogiem i innymi ludźmi; pragnąc ukazywać się lepszymi niż
jesteśmy, zapominamy o pokorze i konieczności prawdziwej służby bliźniemu” .
Nabożeństwo zakończyło się wspólnym błogosławieństwem, udzielonym przez
Jana Pawła II, prawosławnego abp. Jeremiasza i zwierzchnika Kościoła ewangelic
ko-augsburskiego bp. Jana Szarka. Wcześniej jego uczestnicy przekazali sobie znak
pokoju. Przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich podchodzili kolejno do
Papieża, by przekazać mu znak pojednania. Jan Paweł II dłużej rozmawiał
z uczestniczącymi w spotkaniu przedstawicielami wspólnoty żydowskiej.
W nabożeństwie ekumenicznym z Papieżem, obok katolickich, wystąpiły też
chóry prawosławny i ewangelicko-augsburski z Wrocławia.
Niemal wszyscy komentatorzy, także niekatoliccy, modlitwy ekumenicznej za
uważyli, że papież poszedł jeszcze dalej, niż podczas spotkania w luterańskim kościele
św. Trójcy w Warszawie, kiedy mówił, że tolerancja pomiędzy chrześcijanami to za
m ało.,Jezus Chrystus, Ten, który jest i który przychodzi, oczekuje od nas czytelnego
znaku jedności, oczekuje wspólnego świadectwa” - mówił Jan Paweł II.
Znany ekumenista, biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego Zdzisław
Tranda na łamach „Jednoty” zwrócił uwagę, iż spotkanie ekumeniczne odbyło się
na samym początku pielgrzymki do Polski. Odczytał to jako gest papieża
świadczący o tym, że zależy mu nie tylko na kontaktach ekumenicznych, ale i na
tym, by ekumenia „zeszła pod strzechy” . Ponieważ za pośrednictwem Telewizji
Polskiej nabożeństwo ekumeniczne obserwowały miliony ludzi, „znaczenie spot
kania papieża z nami i jego wypowiedzi nie sposób nie docenić ani przecenić”. Bp
Tranda zaznaczył, iż świadomie pisze „o spotkaniu papieża z...” , a nie o „spot
kaniu z papieżem”, bo czuł, „że to jego pragnienie przede wszystkim, jego walka:
być chociaż na krótko z siostrami i braćmi z innych Kościołów” .
Grzegorz Polak
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Z zagranicy
- We wspólnym orędziu noworocznym sekretarz generalny Konferencji
Kościołów Europejskich Jean Fischer oraz sekretarz generalny rzymskokatolic
kiej Konferencji Episkopatów Europy bp Aldo Giordano wezwali chrześcijan
Europy, aby w 1997 r. w kościołach, po domach i w małych grupach
zorganizowali drugi Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (oprócz przypa
dającego tradycyjnie w dniach 18-25 stycznia). Tematem styczniowego Tygodnia
było pojednanie i odpowiada to hasłu II Europejskiego Zgromadzenia Ekumeni
cznego (Graz, Austria, 23-29 czerwca), które brzmi: „Pojednanie - Boży dar
i źródło nowego życia” . Drugi Tydzień Modlitw miałby towarzyszyć obradom
Zgromadzenia.
- Pod hasłem: „Początki chrześcijaństwa” odbyła się w dniach 6-8 stycznia
w Tel Awiwie i Jerozolimie międzynarodowa konferencja uczonych żydowskich
i chrześcijańskich, podczas której omówiono problematykę początków
chrześcijaństwa, wpływ prawa żydowskiego na wczesne chrześcijaństwo oraz
żydowskie korzenie chrześcijańskiego mesjanizmu.
- Światowa Rada Kościołów poinformowała 10 stycznia, że stanowisko
dyrektora Instytutu Ekumenicznego w Bossey k. Genewy postanowiła powie
rzyć pani Heidi Hadsell z USA. Dotychczas była ona profesorem chrześcijańskiej
etyki społecznej w Seminarium McCormick w Chicago. Nowa dyrektor, która
ma 48 lat, będzie pierwszą kobietą stojącą na czele istniejącego od 1946 r.
Instytutu. Jest ona członkiem Kościoła Prezbiteriańskiego w USA.
- W Kottayam, Indie południowe, w dniach od 10 do 15 stycznia odbyło się
trzecie spotkanie przedstawicieli Światowego Aliansu Kościołow Reformowa-
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nych i orientalnych Kościołów narodowych (w skład tej rodziny kościelnej
wchodzą: Kościół Koptyjski w Egipcie, Kościół Etiopski, Kościół Syryjski,
Kościół Syryjsko-Malankarski w Indiach i Ormiański Kościół Apostolski).
Podczas obrad zajęto się dwoma tematami: „Pismo Święte - jego autorytet
i inspiracja” i „Funkcja refleksji teologicznej i praca teologów” . Chociaż oba
tematy były dyskutowane już podczas wcześniejszych rozmów, to jednak dały
znać o sobie ponownie różnice między obu tradycjami chrześcijańskimi,
zwłaszcza w odniesieniu do postawy wobec Pisma Świętego. Obie tradycje
stosują też inne metody w jego interpretacji. Przy okazji wyjaśniono szereg
nieporozumień i uprzedzeń. Strona reformowana poinformowała przedstawicie
li Kościołów orientalnych, że także teolodzy reformowani głosząc swoje poglądy
konfrontują je stale z wiarą wspólnoty kościelnej. Podczas posiedzenia uczest
nicy tradycji reformowanej mogli zapoznać się z bogatym życiem wspólnotowym
oraz z tradycją liturgiczną i duchową Kościołów orientalnych. Obradami
kierowali: dr Milan Opocensky - sekretarz generalny ŚAKR i metropolita
Bishoy - sekretarz generalny Świętego Synodu Kościoła Koptyjskiego w Egip
cie. Dialog między obydwoma rodzinami kościelnymi rozpoczął się spotkaniem
w Egipcie w 1993 r. Rok później przedstawiciele obu stron spotkali się
w Hollandii. Przewiduje się jeszcze dwa dalsze spotkania. Postanowiono też
opublikować sprawozdania z dotychczasowych spotkań poprzedzone krótkim
rysem historycznym dotyczącym początków tego dialogu. Następne spotkanie
odbędzie się w styczniu 1998 r. w Union Theological Seminary w Richmond
(Virginia, USA) i będzie poświęcone tematowi: „N atura i misja Kościoła”.
- Komitet Naczelny Konferencji Kościołów Europejskich na nadzwyczaj
nym posiedzeniu, które odbyło się 11 stycznia w Bossey k. Genewy, dokonał
wyboru nowego sekretarza generalnego. Został nim 53-letni duchowny baptystyczny z Wielkiej Brytanii Keith Winston Clements. Nowy sekretarz generalny
urodził się w 1943 r. w Gulin (prowincja Seczuan) w Chinach jako dziecko
małżeństwa baptystycznych misjonarzy. Studiował nauki przyrodnicze i teologię
na Uniwersytecie Cambridge, tytuł magistra uzyskał w 1967 r. Studia kon
tynuował następnie w Regent’s Park College i Honours School of Theology
w Oxfordzie. Pracę doktorską pt. „Teologia Ronalda George’a Smitha (19131968)” ukończył w 1979 r. Ordynowany w 1967 r., w tymże roku został wybrany
na proboszcza baptystycznej parafii w Bristolu, a w 1977 r. został profesorem
tego Kolegium. W latach 1975-1980 pracował jako redaktor naczelny akademic
kiego „Kwartalnika Baptystycznego” , wydawanego przez Baptystyczne Towa
rzystwo Historyczne. Do czasu wyboru na obecne stanowisko był sekretarzem
koordynacyjnym spraw międzynarodowych w Radzie Kościołów Wielkiej
Brytanii i Irlandii. Jako reprezentant KKE, która zrzesza 123 Kościoły
prawosławne, anglikańskie, starokatolickie i protestanckie, był uczestnikiem
rozmów pojednawczych między Kościołami w konflikcie jugosławiańskim.
Odgrywał też aktywną rolę w programie praw ludzkich realizowanym pod
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patronatem KKE. Poza tym reprezentował baptystów w Komisji „W iara
i Ustrój” Światowej Rady Kościołów. Ks. K. W. Clements objął stanowisko
sekretarza generalnego 1 września. Jego poprzednik Jean Fischer przeszedł na
emeryturę.
- 11 stycznia w Kościele Anglikańskim Walii wyświęcono pierwsze kobiety.
Kościół Walii jako ostatni z Kościołów anglikańskich w Wielkiej Brytanii
wyraził zgodę na ordynację kobiet (Kościół Anglii zdecydował się na ten krok
w 1992 r.). Obecnie w Kościele Anglii rozważa się możliwość udzielenia
kobietom sakry biskupiej. Poza Wielką Brytanią godność biskupów ang
likańskich piastuje 6 kobiet.
- 15 stycznia zmarła w Berlinie w wieku 71 lat Elisabeth Adler, która na
terenie nie istniejącej już Niemieckiej Republiki Demokratycznej zaliczana była
do najwybitniejszych działaczek ekumenicznych. Urodziła się 2 sierpnia 1926 r.
w Magdeburgu. Germanistykę i historię studiowała w Halle i Berlinie. W latach
1951-56 była sekretarzem ewangelickich wspólnot studenckich w NRD, w iatach
1957-59 - pełniła kierowniczą funkcję w Akademii Ewangelickiej Ber
lin-Brandenburg. W latach 1959-65 przebywała w Genewie, gdzie w centrali
Chrześcijańskiego Związku Studentów Chrześcijańskich była najpierw sek
retarzem europejskim, potem - zastępcą sekretarza generalnego. Po powrocie do
NRD stanęła znowu na czele Akademii Ewangelickiej, kierując nią do przejścia
na emeryturę w 1987 r. Szczególny rozgłos zdobyła jej praca poświęcona walce
ruchu ekumenicznego z segregacją rasową, którą opracowała na zlecenie
Światowej Rady Kościołów w 1973 r.
- Kanadyjska Konferencja Biskupów Katolickich złożyła 21 stycznia for
malny wniosek o przyjęcie jej w poczet pełnoprawnych członków Kanadyjskiej
Rady Kościołów. W ten sposób liczba Kościołów członkowskich Rady,
istniejącej od 1944 r., wzrosła do 20.
- Wydział Teologii Ewangelickiej w Tybindze przyznał 22 stycznia tego
roczną Nagrodę im. Leopolda Lucasa katolickiemu arcybiskupowi Gniezna
- Henrykowi Muszyńskiemu. W uzasadnieniu podkreślono zasługi abpa M u
szyńskiego w wysiłkach zmierzających do porozumienia polsko-żydowskiego
i jego zaangażowanie na rzecz wprowadzenia studiów judaistycznych w uczel
niach katolickich w Polsce. Abp H. Muszyński przed objęciem funkcji w hierar
chii kościelnej był profesorem biblistyki w Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Z jego inicjatywy powstał przy ATK Instytut Dialogu Katolic
ko-Judaistycznego. Był pierwszym przewodniczącym Komisji Episkopatu ds.
Dialogu z Judaizmem. Mimo ogromnych trudności zaangażował się na rzecz
porozumienia polsko-izraelskiego, doprowadzając w tej dziedzinie do
przełomowych decyzji - stwierdzono w uzasadnieniu. Nagroda im. L. Lucasa jest
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przyznawana corocznie od 1972 r. Jej patronem jest uczony rabin Leopold Lucas
(1872-1943), który zginął w obozie koncentracyjnym w Teresinie. Nagrodę tę
przyznaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teologii, filozofii lub historii.
Otrzymują ją przede wszystkim osoby, które przyczyniają się do porozumienia
narodów.
- Podczas audiencji generalnej w dniu 22 stycznia papież Jan Paweł II wyraził
ubolewanie z powodu niedostatecznego porozumienia ekumenicznego między
Kościołami chrześcijańskimi. Jestem zaniepokojony nieufnością, jaka panuje
między chrześcijanami różnych wyznań - stwierdził. Poza różnicami teologicz
nymi istnieją, niestety, też oznaki nadmiernej agresywności. Poza tym jednak
występują, na szczęście, znaki nadziei. Jako przykłady podał papież niedawne
wizyty w Watykanie anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George Carey’a
i patriarchy - katolikosa Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w Armenii
Karekina II. Kontakty ekumeniczne trzeba koniecznie zacieśnić - oświadczył
Jan Paweł II.
- W dniach od 23 do 26 stycznia złożył wizytę w Watykanie katolikos
Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w Libanie - Aram I. Jest on jednocześnie
przewodniczącym Komitetu Naczelnego i Wykonawczego Światowej Rady
Kościołów. Papież Jan Paweł II i katolikos Aram I wydali na zakończenie wizyty
wspólną deklarację, w której podkreślają żywotne znaczenie szczerego dialogu
podejmowanego w dziedzinie teologicznej i pastoralnej /... / Jego Świątobliwość
papież Jan Pawel II i Jego Świątobliwość Aram I są mocno przekonani, że w tym
stuleciu, w którym wspólnoty chrześcijańskie zaangażowały się intensywniej
w dialog ekumeniczny, prawdziwe zbliżenie połączone ze wzajemnym szacunkiem
i zrozumieniem tworzy jedynie pewną i możliwą drogę wiodącą do pełnej wspólnoty.
- Kościół Luterański i Zjednoczony Kościół Metodystyczny w Norwegii
zawarły 26 stycznia porozumienie w sprawie wzajemnego uznania chrztu,
Eucharystii i urzędu duchownego. Porozumienie to, podpisane w katedrze
luterańskiej w Fredrikstad i w kościele metodystycznym w Sarpsborg, powiada
między innymi, że duchowni mogą sprawować swój urząd w obu Kościołach bez
potrzeby powtórnej ordynacji. W dalszym ciągu pozostają wprawdzie różnice
teologiczne i eklezjalne, ale oba Kościoły doszły do przekonania, że nadszedł
czas na praktyczne zamanifestowanie szerokiej wspólnoty kościelnej. W porozu
mieniu czytamy: Serdecznie witamy członków innego Kościoła jako naszych
członków. Mogą oni uczestniczyć w nabożeństwie, wspólnie celebrować Wieczerzę
Pańską i sprawować inne posługi duchowne. Misję Kościoła i jego służbę dla
naszego kraju chcemy sprawować wspólnie przez modlitwę i pracę, toteż gdzie jest
to możliwe w sposób naturalny, tam dążymy do rozwoju wszystkich form
współpracy. Podstawą do zawarcia porozumienia był Raport „Kościół
- wspólnotą łaski” , przyjęty w 1984 r. przez Wspólną Komisję Światowej
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Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Metodystów. Kościół Luterański
Norwegii, pełniący w tym kraju skandynawskim rolę Kościoła narodowego,
posiada 1350 parafii, Kościół Metodystyczny - 51.
- W stolicy Estonii - Tallinie odbyło się 2 lutego uroczyste przyjęcie siedmiu
Kościołów metodystycznych w Europie do Leuenberskiej Wspólnoty
Kościołów, zrzeszającej dotychczas 91 Kościołów luterańskich, reformowanych
i ewangelicko-unijnych naszego kontynentu. Podczas okolicznościowego na
bożeństwa biskup metodystyczny Walter Klaiber z Niemiec podkreślił, że będzie
ona musiała dać w przyszłości znowu odpowiedź na wyzwanie Słowa Bożego.
Nabożeństwo zamknęło obrady Komitetu Wykonawczego LWK, który spotkał
się w stolicy Estonii [31 stycznia - 2 lutego]. Zakończony obecnie dialog między
Kościołami metodystycznymi a LWK rozpoczął się w 1992 r. i doprowadził we
wrześniu 1996 r. do zaakceptowania przez metodystów Konkordii Leuenbers
kiej. Komitet Wykonawczy LWK wybrał też nowego przewodniczącego. Został
nim prezydent Związku Kościołów Ewangelickich Szwajcarii - Heinrich Rusterholz. Z okazji 500. rocznicy urodzin Filipa Melanchtona, którego działalność
jako drugiego obok Lutra reformatora Niemiec jest w bieżącym roku ob
chodzona, Komitet Wykonawczy wydał komunikat, który nazywa go prekur
sorem Konkordii Leuenberskiej. Jego rozumienie prawdziwej jedności utorowało
drogę porozumieniu. Toteż wspominanie Melanchtona winno być wykorzystane
jako ekumeniczna szansa w Kościołach i wspólnotach ewangelickich Europy. Po
przyjęciu metodystów LWK liczy dziś 98 Kościołów członkowskich. Wśród nich
jest 5 Kościołów ewangelickich z Ameryki Łacińskiej, które powstały w wyniku
osiedlenia się na tym kontynencie protestantów z Europy. Konkordia Leuenberska, zawarta w 1973 r., wprowadza pełną wspólnotę kazalnicy i ołtarza oraz
wzajemne uznanie ordynacji i urzędów kościelnych.
- W klasztorze Kykko na Cyprze obradował od 12 do 15 lutego Komitet
Wykonawczy Światowej Rady Kościołów. Przedmiotem obrad były następujące
zagadnienia: sytuacja finansowa, sprawy strukturalne i personalne, ocena
Światowej Konferencji Misyjnej, która na przełomie listopada i grudnia 1996 r.
obradowała w Brazylii, stan przygotowań do VIII. Zgormadzenia Ogólnego,
które w 1998 r. zbierze się w stolicy Zimbabwe - Harare. Ze sprawozdań
wynikało, że sytuacja finansowa Rady powoli poprawia się. Mimo to w naj
bliższych dwóch latach potrzebne będą dalsze redukcje personelu zatrudnionego
w siedzibie ŚRK w Genewie. VIII. Zgromadzenie Ogólne zbiegnie się z 50.
rocznicą powołania do życia ŚRK. Fakt ten zostanie uczczony okolicz
nościowym nabożeństwem, w którego ramach reprezentanci kościelni z całego
świata odnowią symbolicznie w imieniu swoich Kościołów zobowiązanie, że
w nadchodzących latach dążyć będą do osiągnięcia wspólnego rozumienia
i wspólnej wizji zaangażowania ekumenicznego. Zgromadzenie wytyczy kieru
nek działalności Rady w 21. stuleciu. Komitet Wykonawczy zapoznał się też ze
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sprawozdaniem na temat najnowszych inicjatyw ŚRK w sprawach międzynaro
dowych. Przyjął oświadczenie na temat sytuacji na Cyprze, w którym dał wyraz
zatroskaniu z powodu wzrastającego napięcia między ludnością grecką i turecką.
Komitet Wykonawczy zaapelował do wszystkich wspólnot religijnych na
Cyprze, by przyczyniały się do wzrostu kontaktów między Grekami i Turkami.
Dał też wyraz przekonaniu, że na Kościele spoczywa szczególny obowiązek
szerzenia tolerancji i torowania ludności Cypru drogi do narodowego pojed
nania.
- Światowy Związek Towarzystw Biblijnych poinformował 14 lutego, że
księgi biblijne są dostępne w 2 167 językach. Tym samym Biblia jest zdecydowa
nie najczęściej tłumaczoną księgą. Cała Biblia jest dostępna w 355, Nowy
Testament - w 880 językach. Najnowsze pełne wydania Biblii ukazały się
w następujących językach: hiri motu (Papua-Nowa Gwinea), lengua (Paragwaj),
quiche (Gwatemala), edo (Nigeria), giphende (Zair) i nyakyusa (Tanzania).
- 16 lutego minęła 500 rocznica urodzin Filipa Melanchtona, drugiej - obok
Marcina Lutra - najwybitniejszej postaci Reformacji w Niemczech. Był autorem
pierwszej dogmatyki protestanckiej (Loci communes z 1521 r.), a także Konfesji
Augsburskiej (1530) - najważniejszej do dnia dzisiejszego księgi wyznaniowej
luteranizmu. W swojej działalności dążył z jednej strony do porozumienia
z drugim nurtem Reformacji - ewangelicyzmem reformowanym, z drugiej zaś
- z Kościołem rzymskokatolickim. Aczkolwiek z powodu uwarunkowań
historycznych jego wysiłki nie mogły zakończyć się sukcesem, to jednak
z dzisiejszej perspektywy zalicza się on do najwybitniejszych pionierów ruchu
ekumenicznego. Z okazji okrągłej rocznicy urodzin przewidziano wiele okolicz
nościowych imprez i publikacji.
- 16 lutego, podczas nabożeństwa w kościele waldensów w Rzymie, abp
Giuseppe Chiaretti, przewodniczący Sekretariatu ds. Ekumenizmu i Dialogu
Konferencji Episkopatu Włoch, odczytał poselstwo biskupów włoskich, którzy
podejmują zobowiązanie do poważnego rozpoczęcia pracy na rzecz pojednania
/.../ zaakceptowania brzemienia historii i leczenia ran spowodowanych bolesną
przeszłością. Abp Chiaretti oświadczył, że jest to gest czyniony pod adresem
Kościoła poddawanego przez długi okres czasu prześladowaniom, gest rozumiany
jako krok przygotowawczy do II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego
w Grazu, które za swój główny temat obrało pojednanie. Orędzie zwraca się
z prośbą do Kościoła Waldensów o przebaczenie doznanych na przestrzeni
wieków cierpień i niesprawiedliwości. Przedstawiciel Kościoła Waldensów,
pastor Gianni Rostan, oświadczył: Znajdujemy się na początku długiej i trudnej
drogi. Lecz Bóg wie, dokąd nas ona zaprowadzi. Kościół Waldensów jest
Kościołem przedreformacyjnym. Nazwę nosi od kupca Piotra Waldesa, który
rozdał wszystkie swoje dobra i zaczął głosić Ewangelię ubogim. Prześladowani
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przez biskupów i papieży waldensi przetrwali w górach w okolicach Turynu.
W 1532 r. przyłączyli się do Reformacji. Wolność religijną uzyskali dopiero
w 1848 r. We Włoszech żyje dzisiaj 30 000 waldensów, dalszych 15000
zamieszkuje Urugwaj i Argentynę.
- Znany teolog ewangelicki i ekumenista Oscar Cullmann ukończył 25 lutego
95 lat. Urodził się w Strassburgu, lecz prawie całą karierę naukową związał
z Wydziałem Teologii Ewangelickiej w Bazylei, na którym nauczał w latach
1938-1972. Jednocześnie, w latach 1948-1972, kierował katedrą wczesnego
chrześcijaństwa na Wydziale Protestanckim w Paryżu. Już w latach dwudzies
tych Cullmann prowadził rozmowy z przedstawicielami Kościoła rzymsko
katolickiego i prawosławnego. W II. Soborze Watykańskim (1962-1965) uczest
niczył jako obserwator. W 1958 r. wystąpił z ideą, aby jedne Kościoły zbierały
kolektę na potrzeby innych Kościołów. W 1965 r. należał do współzałożycieli
Ekumenicznego Instytutu Teologicznego w Tanturk. Jerozolimy. W 1994 r. jako
swój ekumeniczny testament powołał fundację, która ma kontynuować dialog
zmierzający do jedności Kościołów i wyznań chrześcijańskich. Swoją wizję
jedności przedstawił w pracy pt. „Jedność przez różnorodność” .
- Znany teolog i historyk Kościoła Marc Lienhard został wybrany 1 marca
na stanowisko prezydenta Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Alzacji i Lota
ryngii (Francja). Lienhard urodził się w 1936 r. Po ukończeniu studiów
teologicznych w latach 1963-1968 pracował jako duszpasterz w dwóch parafiach
alzackich. Następnie rozpoczął działalność naukową na Wydziale Teologii
Ewangelickiej w Strassburgu. W latach 1991-1996 pełnił tam funkcję dziekana.
Lienhard jest autorem wielu książek poświęconych protestantyzmowi w Alzacji
jak również bardzo cenionej pracy na temat teologii Lutra. Należał do wąskiego
grona teologów, które na początku lat siedemdziesiątych wypracowało ostatecz
ny tekst Konkordii Leuenberskiej, na podstawie której Kościoły luterańskie,
reformowane i ewangelicko-unijne w Europie zawarły ze sobą wspólnotę ołtarza
i ambony.
- Z inicjatywy Światowej Rady Kościołów i Rady Kościołów Bliskiego
Wschodu w Aleppo (Syria) w dniach 5-10 marca odbywała się konsultacja
poświęcona ujednoliceniu daty obchodu Wielkanocy. Zaproponowano, aby
poczynając od roku 2001, gdy święto to przypadnie na ten sam dzień (15
kwietnia), obliczanie daty Wielkanocy opierało się na najnowszych osiągnięciach
astronomicznych. Ponieważ obserwacje astronomiczne zależą od geograficznego
miejsca, z którego są czynione, przeto jako przyszły punkt odniesienia za
proponowano południk, który przebiega przez Jerozolimę, miejsce
ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa. Propozycje konsultacji zostaną
przekazane Kościołom na całym świecie wraz z tabelą, w której podane są
terminy Wielkanocy dla pierwszych 25 lat XXI. stulecia obliczone według nowej
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metody. W konsultacji w Aleppo uczestniczyli reprezentanci Wspólnoty
Kościołów Anglikańskich, Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, Patriarchatu
Ekumenicznego Konstantynopola, Kościołów ewangelickich na Bliskim Wscho
dzie, Patriarchatu prawosławnego Antiochii, Światowej Federacji Luterańskiej,
Rady Kościołów na Bliskim Wschodzie, Kościołów Starokatolickich Unii
Utrechckiej, Patriarchatu Moskiewskiego, Rady Papieskiej ds. Jedności
Chrześcijan, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Światowej Rady
Kościołów.
- 7 marca zmarł w wieku 84 lat Roger Mehl, jeden z czołowych francuskich
teologów protestanckich, aktywny działacz ruchu ekumenicznego, jeden z pio
nierów we Francji socjologii protestantyzmu. W latach 1945-1981 był profeso
rem etyki na Wydziale Teologii Protestanckiej w Strassburgu. Przez wiele lat
reprezentował Kościół Ewangelicko-Reformowany Francji w Komitecie Nacze
lnym i Komisji „W iara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów. Jego myśl
teologiczna znajdowała się pod przemożnym wpływem wielkiego teologa
ewangelicko-reformowanego Karola Bartha. Jego dzieło pt. „Socjologia protes
tantyzmu” (1965) spotkało się z międzynarodowym uznaniem. W 1969 r.
utworzył w Strassburgu Ośrodek Socjologii Protestantyzmu, którym kierował
do 1981 r. Jego żona, Herrade Koehlein, która zmarła w 1986 r., była jedną
z pierwszych kobiet-pastorów we Francji.
- 7 marca w 170 krajach na wszystkich kontynentach był obchodzony
Światowy Dzień Modlitwy Kobiet. Odbywał się on pod hasłem: „Być jak ziarno,
z którego wyrasta drzewo” . Głównym punktem zainteresowania był podział
Korei i sytuacja kobiet na Półwyspie Koreańskim. Liturgię opracowały kobiety
z Korei południowej. Większa część kolekt zebranych podczas nabożeństw
została przeznaczona na realizację projektów kobiecych w Azji, Afryce i Amery
ce Łacińskiej.
- Patriarcha Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego Aram I, pełniący jedno
cześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Naczelnego Światowej Rady
Kościołów, podczas pobytu w Utrechcie w dniu 13 marca wypowiedział bardzo
krytyczne słowa pod adresem Rady. Jego zdaniem, w ŚRK musi nastąpić
radykalna zmiana kursu. Trzeba położyć kres „aktywizmowi” . Zamiast walki na
rzecz sprawiedliwości, pokoju lub równouprawnienia kobiet, Rada winna się
skoncentrować na sprawie jedności Kościołów. Niektóre inicjatywy szkodzą ŚRK.
Patriarcha Aram I., który dotychczas uchodził za umiarkowanego reprezentanta
Kościołów wschodnich, ostrzegł przed lekceważeniem wypowiedzi zapowia
dających wystąpienie z Rady niektórych Kościołów tradycji wschodniej.
- Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem, przypadającego na
21 marca, sekretarze generalni Światowej Rady Kościołów, Konferencji
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Kościołów Europejskich, Światowej Federacji Luterańskiej i Światowego Alian
su Kościołów Reformowanych, wydali wspólne oświadczenie, w którym wezwali
do zintensyfikowania wysiłków na rzecz zwalczania rasizmu. Kryzys gospodarczy
i wzrost bezrobocia przyczyniają się do wzrostu dyskryminacji robotników
cudzoziemskich i uchodźców. Oświadczenie krytykuje również krążące znowu
po Europie widmo antysemityzmu. Chrześcijanie muszą zajmować aktywną
postawę wobec wszelkich działań i wypowiedzi antysemickich.
- 22 marca zmarł w Dusseldorfie w wieku 46 lat znany ekumenista
rzymskokatolicki-M sgr. Heinz-Albert Raem. Jako współpracownik Papieskiej
Rady ds. Jedności Chrześcijan był odpowiedzialny za kontakty katolicko-luterańskie. Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej Ishmael
Noko wypowiedział się z uznaniem na temat niezwykłego entuzjazmu, jaki Raem
wniósł w stosunki luterańsko-katolickie. Jako jeden z najlepszych interpreta
torów interesów luterańskich Raem odegrał nadzwyczaj ważną rolę w stosun
kach między Kościołem rzymskokatolickim a całą wspólnotą Kościołów
luterańskich. Sekretarz generalny ŚFL spotkał się po raz ostatni z Raemem
w połowie marca w Rzymie podczas posiedzenia poświęconego omówieniu
ostatnich szczegółów Deklaracji luterańsko-katolickiej w sprawie usprawied
liwienia. Raem, który był jednym z głównych autorów projektu wspólnej
Deklaracji, wierzył, że mimo zaawansowanej choroby nowotworowej dożyje
chwili, w której dokument ten doczeka się oficjalnego przyjęcia. Tak jednak się
nie stało. Przyjęcie Wspólnej Deklaracji przewidziane jest dopiero na koniec
1998 r. Msgr. Raem został pochowany w Düsseldorfie 27 marca.
- 29 m arca zmarł w Hamburgu w wieku 68 lat Bernhard Lohse, jeden
z najwybitniejszych badaczy życia i myśli teologicznej Marcina Lutra, wieloletni
profesor historii Kościoła na Uniwersytecie w Hamburgu. Kilka miesięcy przed
nagłym zgonem prof. Lohsego ukazało się jego znakomite dzieło poświęcone
teologii Lutra.
- Dominikanin George Cottier oświadczył 10 kwietnia na łamach „Corriere
della Sera” , że aż do „Roku Świętego” 2000 Watykan chce się uporać
z antysemityzmem w Kościele rzymskokatolickim i z okresem inkwizycji. Celem
będzie w obu przypadkach publiczne wyznanie winy przez papieża Jana Pawła
ILCottier jest przewodniczącym komisji papieskiej, która zajmuje się
prześladowaniami innowierców przez Kościół rzymskokatolicki. W najbliższch
miesiącach mają się odbyć dwie konferencje międzynarodowe, z których jedna
zajmie się korzeniami antysemityzmu w świecie chrześcijańskim, druga - in
kwizycją. Pragniemy ocenić teologicznie fakt, że biskupi, papieże i nawet święci
tolerowali lub nawet czynnie uczestniczyli w prześladowaniu Żydów - powiedział
o. Cottier.
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- Przywódca duchowy chrześcijan prawosławnych, patriarcha ekumeniczny
Konstantynopola Bartłomiej I, wezwał 11 kwietnia Kościół rzymskokatolicki,
aby jeszcze przed jubileuszem 50-lecia, który przypada w 1998 r., przystąpił do
Światowej Rady Kościołów. Jednocześnie, w nawiązaniu do ekumenicznej
encykliki papieża Jana Pawła II „U t unum sint” oświadczył, że prymat papieski
pozostaje w dalszym ciągu największym problemem w stosunkach ekumenicz
nych. Bartłomiej I jednoznacznie potwierdził swoje ekumeniczne zobowiązanie.
Każdy, kto sprzeciwia się celowi pełnejjedności chrześcijańskiej, występuje przeciw
woli Bożej - powiedział patriarcha.
- Dnia 15 kwietnia odbyły się w Wittenberdze uroczystości związane
z 500-leciem urodzin Filipa Melanchtona. Uroczystości rozpoczęły się na
bożeństwem w kościele zamkowym. Kazanie wygłosił ks. Ishmael Noko
- sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej. Następnie w kościele
miejskim miała miejsce akademia połączona z wykładem poświęconym życiu
i dziełu tego drugiego obok Lutra wielkiego reformatora XVI w. Na uroczystości
jubileuszowe zjechało do Wittenbergi około tysiąca oficjalnych przedstawicieli
różnych Kościołów z Niemiec i innych krajów. Kościół Ewangelicko-Augsbur
ski w Polsce reprezentował bp Jan Szarek.
- 27 kwietnia, podczas nabożeństwa ekumenicznego w katedrze św. Wita,
kończącego pielgrzymkę Jana Pawła II do Republiki Czeskiej, papież wezwał
chrześcijan wszystkich wyznań do współpracy. Winni oni znaleźć odwagę do
wybaczenia sobie wzajemnie błędów popełnionych w przeszłości i wyrządzonych
krzywd. Powodem wizyty była 1000. rocznica męczeńskiej śmierci św. Woj
ciecha, pierwszego biskupa Pragi. Jan Paweł II zaapelował do Kościołów
o usunięcie wzajemnych podejrzeń. Z zadowoleniem powitał wszystkie podjęte
dotychczas inicjatywy ekumeniczne, jak wspólne nabożeństwa Słowa Bożego lub
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Przy tych okazjach coraz mocniej
odczuwa się pragnienie wspólnej Eucharystii. Odnośnie dyskusji na temat
czeskiego reformatora Jana Husa, który 6 lipca 1415 r. został spalony
w Konstancji jako kacerz, papież oświadczył, że praca ekumenicznej komisji
w sprawie Husa, powołanej na jego życzenie przed siedmiu laty, robi postępy.
W nabożeństwie ekumenicznym z udziałem papieża wzięli udział przedstawiciele
Kościołów prawosławnych i ewangelickich. Przewodniczący Czeskiej Rady
Ekumenicznej i jednocześnie zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Braci Czes
kich, Pavel Smetana, wypowiedział się o papieżu jako człowieku, któremu
nadzwyczaj leży na sercu nowa jedność Kościołów chrześcijańskich na całym
świecie.
- Były sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks. dr Emilio Castro,
ukończył 2 maja 70 rok życia. Radą kierował w latach 1985-1992. Jest metodystą
pochodzącym z Urugwaju. Teologię studiował w Buenos Aires i w Bazylei
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u znanego teologa reformowanego Karola Bartha. Przed objęciem stanowiska
sekretarza generalnego kierował przez 11 lat Wydziałem ds. Misji i Ewangelizacji
ŚRK. Jest autorem wielu książek i artykułów poświęconych zagadnieniom
misyjnym i jedności Kościoła. Dzisiaj żyje w „aktywnym stanie spoczynku”
w swoim mieście rodzinnym Montevideo. Bierze udział w życiu kościelnym
swojego kraju, angażuje się również w różne inicjatywy ekumeniczne na
płaszczyźnie światowej.
- W dniach 10-11 maja papież Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do Libanu,
gdzie został entuzjastycznie przyjęty zarówno przez katolików, jak i m u
zułmanów. Podczas mszy, odprawianej na tzw. placu Męczenników w znisz
czonym wojną domową Bejrucie, wezwał libańskich chrześcijan do dialogu,
kompromisu i włączenia się w życie odbudowywanego kraju. W adhortacji
apostolskiej „Nowa nadzieja dla Libanu” apelował do chrześcijan o nieopuszczanie ojczyzny. Oczywiście zakłada to - dodał - że kraj odzyska całkowitą
niepodległość, pełną suwerenność i niedwuznaczną wolność (władze libańskie są
kontrolowane przez Syrię, która utrzymuje w Libanie 35-tysięczną armię,
a południowy Liban jest od 1978 r. pod okupacją izraelską). Największą
wspólnotę wśród libańskich chrześcijan stanowią maronici, chrześcijanie rytu
antiocheńskiego (ponad milion wyznawców). Kościół maronicki to jedyny
katolicki Kościół wschodni, który jako całość znajduje się we wspólnocie
z Rzymem.
- W Stambule (Turcja) odbyła się w dniach 10-17 maja konferencja pod
hasłem: „Rozpoznać znaki czasu: kobiety w życiu Kościoła prawosławnego” .
Rolę gospodarza pełnił patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I.
Konferencja odbywała się w ramach Ekumenicznej Dekady „Solidarność
Kościołów z kobietami” , która zakończy się uroczyście w 1998 r. podczas VIII.
Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Harare (Zimbabwe).
Była to trzecia tego rodzaju konferencja kobiet prawosławnych. Uczestniczki
wydały wiele śmiałych zaleceń, m.in. dotyczących szerokiej możliwości teologicz
nego kształcenia kobiet, nieskrępowanej dyskusji nad rolą i miejscem kobiety
w Kościele, zwiększonego udziału kobiet w najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym
ŚRK. Kobiety prawosławne chcą również dyskutować nad kontrowersyjnym
problemem ordynacji kobiet.
- Prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I przybył 16 maja do
Mediolanu w ramach obchodów 1600. rocznicy śmierci św. Ambrożego.
Honorowy zwierzchnik prawosławia odwiedził grób św. Ambrożego w medio
lańskiej bazylice pod jego wezwaniem. Spotkał się też z klerykami i siostrami
zakonnymi. 17 maja wziął udział w zakończeniu kongresu ekumenicznego nt.
„Ambroży z Mediolanu między Wschodem a Zachodem” . Patriarcha Bartłomiej
wraz z tamtejszym arcybiskupem kard. Carlo Maria Martinim przewodniczył
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w katedrze mediolańskiej modlitewnemu czuwaniu w wigilię Zesłania Ducha
Świętego.
- Z okazji Święta Zesłania Ducha Świętego (18 maja) prezydenci Światowej
Rady Kościołów ogłosili posłanie, w którym czytamy m.in.: Cud Zielonych Świąt
jest znakiem, ze Ewangelii nie można ograniczać do jednego tylko języka lub
kultury /.../ Historia Zielonych Świąt wdziera się w ten podzielony świat, aby
głosić, że nie musimy pozostać więźniami ducha podziału naszych czasów. Zielone
Święta podkreślają różnorodność narodów, które spaja moc Ducha Świętego /.../
Święta Zesłania Ducha Świętego wzywają nas wszystkich do zerwania z duchem
strachu i podziału. Można to osiągnąć poprzez otwarcie się na Chrystusa - naszą
jedyną nadzieję. Zielone Święta wzywają do nawiązania kontaktu w parafii
i sąsiedztwie z każdym, kogo do tej pory odrzucaliśmy. Wzywają do leczenia ran,
spowodowanych przez nietolerancję, do szukania nowych sposobów niesienia całej
ludzkości wszystko ogarniającej miłości Bożej.
- Światowa Federacja Luterańska podała 20 maja do wiadomości, że nowym
zastępcą sekretarza generalnego ds. ekumenicznych został 52-letni teolog
norweski Sven Oppegaard. Jego poprzednik, ks. Eugene Brand, przeszedł
z końcem 1996 r. na emeryturę. Ks. Oppegaard studiował teologię w Oslo
i Strassburgu. Posiada duże doświadczenie duszpasterskie: był księdzem parafia
lnym, kapelanem wojskowym, duszpasterzem marynarzy, a także wykładowcą
duszpasterstwa i liturgii.
- Patriarcha Gruzji Ilia II w liście z 22 maja poinformował sekretarza
generalnego Światowej Rady Kościołów ks. dra Konrada Raisera, że Święty
Synod podjął decyzję w sprawie wystąpienia Gruzińskiego Kościoła Pra
wosławnego z ŚRK. Patriarcha wyjaśnił, że w łonie Kościoła powstało negatyw
ne nastawienie do ruchu ekumenicznego, które groziło rozłamem. Stwierdził, iż
Święty Synod ma wrażenie, że ŚRK nie uwzględnia wystarczająco interesów
prawosławnych. Odnosi się także krytycznie wobec dążeń, które - zdaniem
Świętego Synodu - mają nadać ŚR K charakter eklezjalny. Ks. dr K. Raiser
stwierdził w odpowiedzi (z 9 czerwca), że ŚRK musi być gotowa wysłuchiwać
krytycznych głosów, które wypowiadają pod jej adresem Kościoły członkowskie.
Dodaje jednak, iż ŚRK ubolewa głęboko nad tym, iż w pewnych sytuacjach
- i Gruziński Kościół Prawosławny nie jest tu chyba wyjątkiem - uprawnione
odmienne oceny ruchu ekumenicznego są tak bardzo powiązane z innymi konflik
tami wewnętrznymi, że powstaje wrażenie, iż ruch ekumeniczny jest przyczyną
rozłamu w Kościele. Dr Raiser zapewnia patriarchę, że nie istnieje żaden zamiar
przekształcenia ŚRK w Kościół, tj. nadanie mu charakteru eklezjalnego. Poza
tym podkreśla, że Rada jest też gotowa prowadzić dialog na temat zarzutu
niedostatecznego uwzględniania w swojej pracy interesów prawosławia. Sek
retarz generalny informuje patriarchę, że kierownictwo ŚRK przyjęło ze
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smutkiem i ubolewaniem decyzję Kościoła gruzińskiego w sprawie wystąpienia
z Rady. Kończy słowami: W tej bardzo nieszczęśliwej sytuacji pragniemy
zapewnić przede wszystkim o naszej dalszej solidarności. Modlimy się o to, aby
Duch Święty pomógł nam znaleźć właściwe drogi do ponownego umocnienia naszej
ekumenicznej wspólnoty. - Gruziński Kościół Prawosławny poinformował
również kierownictwo Konferencji Kościołów Europejskich o decyzji
wystąpienia z tej organizacji. Jest to pierwszy przypadek wystąpienia Kościoła
tradycji prawosławnej z międzynarodowej organizacji ekumenicznej.
- Kardynał Basil Hume, prymas Kościoła Rzymskokatolickiego Anglii
i Walii, przemawiając 27 maja w anglikańskiej katedrze w Canterbury stwierdził,
że wysiłki na rzecz jedności chrześcijan nie mogą obejmować zrzeczenia się
prymatu przez papieża. Nawiązując do encykliki ekumenicznej Jana Pawła II
„U t unum sint” z 1995 r., kard. Hume powiedział: Nie prymat jako taki ma być
przedmiotem debaty, lecz sposób jego sprawowania /.../ On naprawdę nikomu nie
zagraża. Następnie dodał: Mam nadzieję, że nie nadużyłem przywileju przemawia
nia z amobony katedry w Canterbury. Obecność kard. Hume’a w centralnej
katedrze anglikańskiej była związana z obchodami 1400 rocznicy przybycia do
Anglii jej pierwszego misjonarza św. Augustyna. Został on pierwszym arcybis
kupem Canterbury. Prymas Kościoła Anglikańskiego George Carey, będący 103
arcybiskupem Canterbury, zaapelował o jedność i pojednanie między
chrześcijanami. W okolicznościowym kazaniu zapytał: Czy nas, następców misji
Augustyna w tym kraju, stać na taką wizję pojednania, która doprowadzi nas do
jedności, o której wiemy, że jest wolą Boga? Abp Carey oświadczył: to co jest nam
wspólne zdecydowanie przewyższa to wszystko, co nas dzieli.
- Patriarchat ekumeniczny Konstantynopola wydał 30 maja oświadczenie
stwierdzające, że patriarcha Bartłomiej I, honorowy zwierzchnik prawosławia,
odwołuje swoją wizytę w Austrii i nie będzie uczestniczył w II Europejskim
Zgromadzeniu Ekumenicznym w Grazu (23-29 czerwca). W uzasadnieniu
stwierdzono, że patriarcha nie chciałby być uwikłany w zmagania o wykazanie, kto
ważniejszy. Oświadczenie powiada, że chociaż pojednanie między chrześcijanami
ma być tematem zgromadzenia w Grazu, niedawne działania niektórych ludzi są
nie do pogodzenia z duchem pojednania. Oświadczenie Patriarchatu było reakcją
na spekulacje prasowe, potwierdzane zresztą przez niektórych reprezentantów
Watykanu, jakoby przed zgromadzeniem w Grazu miało dojść do spotkania
w Wiedniu między papieżem Janem Pawłem II a patriarchą Moskwy i całej Rosji
Aleksym II.
- W miejscowości Jongny (Szwajcaria) odbywała się w dniach 1-6 czerwca
trzecia konsultacja przedstawicieli Światowej Federacji Luterańskiej i Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego. Głównymi tematami pracy teologicznej były:
eklezjologia i autorytet Kościoła. Celem rozmów jest też osiągnięcie lepszego
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wzajemnego zrozumienia, niwelacja fałszywych uprzedzeń, ustalenie faktycz
nych i rzekomych punktów nieporozumień. Według komunikatu końcowego,
dialog dwustronny przebiegał w serdecznej atmosferze, którą charakteryzowało
coraz lepsze wzajemne zrozumienie. Adwentyści zaprezentowali podczas konsul
tacji następujące referaty: „Wolny Kościół Adwentystów Dnia Siódmego a świat
chrześcijański” i „Adwentystyczne rozumienie autorytetu kościelnego” . Nato
miast referenci luterańscy przedstawili następujące tematy: „Chrzest i Wieczerza
Pańska w tradyq'i luterańskiej i we współczesnych rozmowach teologicznych”
i „Rozumienie autorytetu Kościoła w Kościołach luterańskich” . Następna
- i jednocześnie ostatnia - konsultacja odbędzie się w dniach 11-15 maja 1998 r.
w Genewie na zaproszenie ŚFL. Jej głównym tematem będzie eschatologia. Po
zakończeniu pierwszej serii konsultacji oczekiwane jest wspólne oświadczenie;
jednocześnie zostaną opublikowane wszystkie referaty.
- Wydział Teologii Katolickiej w Bonn nadał 4 czerwca doktoraty honorowe
dwom teologom ewangelickim: Hardingowi Meyerowi (Strassburg) i Erichowi
Grässerowi (Bonn). Wyróżnienie to otrzymali oni za swoje zaangażowanie
ekumeniczne. W uzasadnieniu stwierdzono, że badania i impulsy ekumeniczne
Meyera przyczyniły się do zbliżenia Kościołów oraz do przezwyciężenia
przeciwieństw i nieporozumień teologicznych. Jeśli dzisiaj również katolickie
i ewangelickie kierownictwa kościelne mówią o głęboko sięgającym konsensie, to
jest to w dużej mierze zasługa byłego dyrektora Luterańskiego Instytutu Badań
Ekumenicznych w Strassburgu. Z kolei Grässer, który do roku 1993 był
profesorem Nowego Testamentu na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Bonn,
ukazał w swojej codziennej pracy teologicznej, jak można konkretnie w praktyce
uprawiać ekumenię. Zaproponowany przez niego sposób prowadzenia dialogu
może mieć modelowy charakter dla współpracy kościelnej.
- 5 czerwca na stanowisko biskupa Kościoła Luterańskiego Szwecji została
mianowana po raz pierwszy kobieta. Jest nią 57-letnia Christina Odenberg, która
od 30 lat pracowała jako pastor na różnych odcinkach życia kościelnego. 1 lipca
objęła ona urząd biskupa diecezjalnego Lund. Kobiety w Kościele Luterańskim
Szwecji są wprowadzane w urząd duchownego od 1958 r. Aktualnie spośród
2900 pastorów 600 stanowią kobiety. Christina Odenberg jest w Kościołach
luterańskich Europy piątą kobietą-biskupem. Cztery pozostałe to: Maria Jepsen
w Hamburgu (Niemcy), Rosemarie Koehn w Hamar (Norwegia), Liselotte
Rebel w Elsinor (Dania) i Sofie Pedersen w Grenlandii.
- 11 czerwca na spotkaniu z dziennikarzami w Kronbergu k. Frankfurtu
n.M. współprzewodniczący Komisji Kontaktów Kościoła Ewangelickiego
w Niemczech (EKD) i Polskiej Rady Ekumenicznej - biskupi: M artin Kruse i Jan
Szarek - oświadczyli, że obaj partnerzy pragną podjąć nowe inicjatywy na rzecz
pojednania w Europie Wschodniej. Punktem ciężkości działalności Komisji
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Kontaktów ma być w najbliższym czasie porozumienie z Kościołami na Ukrainie
i Białorusi. Dotychczas interesowaliśmy się za mało polską granicą wschodnią
- powiedział bp Kruse, zwracając uwagę na to, że konflikty w tej części Europy
powstawały często także na tle napięć konfesyjnych. W ramach przygotowań do
II. Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego (Graz, Austria, 23-29 czerwca),
Komisja Kontaktów utworzyła grupę roboczą, która zajęła się kwestią pojednania
między Polską a jej wschodnimi sąsiadami. Grupa ta opublikowała tekst, który
dokonuje bilansu polsko-niemieckiej pracy w dziedzinie pojednania i prowadzi
rozważania na temat pojednania w kontekście jednoczącej się Europy.
- Dyrektor ds. międzynarodowych Światowej Rady Kościołów Dwain Epps
złożył 12 czerwca w Genewie oświadczenie, w którym odrzucił zarzut prefekta
watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary, kard. Josepha Ratzingera, jakoby
Rada wspierała w przeszłości ruchy wyzwoleńcze w Ameryce Łacińskiej,
prowadzące swą walkę z bronią w ręku. ŚRK wspierała raczej bardzo aktywnie
i za pomocą odpowiedniej sumy pieniędzy grupy, które pomagały więźniom
politycznym i bojownikom o prawa ludzkie w krajach stosujących polityczne
represje. Na czele tych grup stali chrześcijanie. Według Eppsa udzielaniem tej
pomocy zajmowało się ówczesne biuro ŚRK ds. Ameryki Łacińskiej. Ogółem
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych udzielono pomocy wartości 10
min. dolarów. Kard. Ratzinger podczas promocji książki „Piąta pieczęć”
powiedział, że wielu biskupów latynoamerykańskich wypowiadało się krytycz
nie na temat udzielania poparcia ruchom wyzwoleńczym przez ŚRK.
- Światowa Rada Kościołów podała 16 czerwca do wiadomości, że termin
VIII. Zgromadzenia Ogólnego, mającego się odbyć w stolicy Zimbabwe
- Harare, zostaje przesunięty o trzy miesiące; aktualny termin to okres od 3 do 14
grudnia 1998 r. Przesunięcie to nastąpiło na życzenie władz Uniwersytetu
w Harare, w którego pomieszczeniach będą się toczyć obrady.
- Przewodniczący katolickiej Niemieckiej Konferencji Biskupów bp Karl
Lehmann ostrzegł 17 czerwca przed nadmiernymi oczekiwaniami ekumenicz
nymi. Również Wspólna Deklaracja na temat nauki o usprawiedliwieniu, którą
w 1998 r. przyjmą wspólnie Watykan i Światowa Federacja Luterańska, nie
doprowadzi bezpośrednio do wspólnoty komunijnej między katolikami i lutera
nami. Dokument ten może jednak przyczynić się do pokonania pewnych
przeszkód. Zdaniem bpa Lehmanna, konsekwencji należy oczekiwać przede
wszystkim w rozumieniu Kościoła. Ekumenia potrzebuje pasji i cierpliwości
dojrzewania.
- Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks. dr Konrad Raiser,
przemawiając 20 czerwca na Ewangelickim Kongresie Kościelnym (Kirchentag)
w Lipsku, opowiedział się za urzeczywistnieniem „teologii życia” . Musi ona
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tworzyć przeciwwagę wobec dominującej kultury samorealizacji, konkurencji
i bezgranicznego pluralizmu. Jego zdaniem, trwałe urzeczywistnienie sprawied
liwości, pokoju i zachowania stworzenia może udać się tylko w oparciu o etykę
samoograniczenia w dziedzinie władzy i posiadania. „Teologii życia” nie powinni
tworzyć siedzący za biurkiem specjaliści, nie ma też ona powstawać na
konferencjach, lecz musi być otwartym procesem. Winna ona uwzględniać
podstawowe doświadczenia współczesności, takie jak uchodźstwo, wypędzenie
i zubożenie.
- Belgradzka gazeta opozycyjna „Demokratija” opublikowała 20 czerwca
apel 280 mnichów i mniszek oraz 42 duchownych Serbskiego Kościoła Pra
wosławnego wzywający episkopat do wystąpienia ze Światowej Rady
Kościołów. Przystąpienie do Rady przed 30 laty było - zdaniem sygnatariuszy
apelu - kacerstwem. Prawosławni nie mogą należeć do organizaqi, w której
nabożeństwa odprawiają kobiety oraz toleruje się duchownych o orientacji
homoseksualnej i partnerstwo osób tej samej płci. Według sygnatariuszy apelu
również honorowy zwierzchnik prawosławia, patriarcha ekumeniczny Konstan
tynopola Bartłomiej I i jego biskupi są heretykami. Ostro skrytykowali oni także
patriarchę serbskiego Pawła za to, że przyjął emerytowanego arcybiskupa
Wiednia kard. Franza Koniga w katedrze belgradzkiej i pozwolił mu wejść do
prezbiterium. Obserwatorzy doszukują się w apelu groźby rozłamu kościelnego.
- 21 czerwca miało dojść do spotkania w Wiedniu między papieżem Janem
Pawłem II a patriarchą Moskwy i całej Rosji Aleksym II. Jednakże 11 czerwca
Patriarchat moskiewski wydał oświadczenie, w którym z ubolewaniem stwier
dzał, że nie dojdzie do realizacji tego planu, gdyż spotkanie między prymasami obu
Kościołów nie zostało odpowiednio przygotowane; nie spełniono wielu warunków,
które gwarantowałyby owocny przebieg tego spotkania.
- Pod hasłem: „Pojednanie - darem Boga i źródłem nowego życia” w dniach
od 23 do 29 czerwca obradowało w Grazu II Europejskie Zgromadzenie
Ekumeniczne (sprawozdania uczestników oraz teksty perzemówieó zamiesz
czamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
- Ewangelicka teolog Elisabeth Moltmann-Wendel (Tybinga) i katolicka
teolog Elisabeth Gössmann (Tokio) otrzymały 25 czerwca w Lucernie (Szwaj
caria) nagrodę „O wolność Kościoła” . Przyznano im ją w uznaniu zasług
w dziedzinie teologii feministycznej i badań w zakresie pozycji kobiety
w Kościele. Wcześniej laureatami nagrody byli krytyczni wobec Kościoła
teolodzy Leonardo Boff i Eugen Drewermann. Moltmann-Wendel (1. 71)
opublikowała wiele książek. W 1974 r. wydała pracę „Prawa człowieka dla
kobiety” , w 1997 r. autobiografię „Kto nie dotyka ziemi, nie może osiągnąć
nieba” . Dwa lata temu ostrą kontrowersję wywołały jej tezy na temat feminis-

K RONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH

167

tycznego rozumienia Wieczerzy Pańskiej. Gössmann (1. 69) ma od 1968 r. na
uniwersytecie kobiecym w Tokio profesurę ds. badań problematyki kobiet;
wszelkie jej wcześniejsze starania o uzyskanie katedry na którymś z uniwer
sytetów niemieckich nie powiodły się.
- Łamiąc 20-letnią już tradycję, patriarcha ekumeniczny Konstantynopola
Bartłomiej I nie wysłał żadnej delegacji do wzięcia udziału w uroczystościach
świętych apostołów Piotra i Pawła w Rzymie 29 czerwca. Według źródeł
zarówno katolickich, jak prawosławnych, honorowy zwierzchnik prawosławia
poczuł się urażony rozmiarem wysiłków wkładanych przez stronę watykańską
w zorganizowanie spotkania z patriarchą moskiewskim Aleksym II, które
ostatecznie nie odbyło się. Od 1967 r. delegacje Konstantynopola i Rzymu
odwiedzały się wzajemnie z okazji uroczystości św. Andrzeja (30 listopada,
święto patrona Kościoła konstantynopolitańskiego) oraz świętych Piotra
i Pawła (święto Kościoła rzymskiego) na znak braterskiej więzi.
- W dniach od 30 czerwca do 4 lipca obradowało w Grazu Zgromadzenie
Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich (relację zamieszczamy w dziale
„Sprawozdania i dokumenty”).

Z kraju

- Wieczór noworoczny, zorganizowany 14 stycznia przez Polską Radę
Ekumeniczną, odbył się w Nowy Rok według kalendarza juliańskiego, obo
wiązującego w Kościele prawosławnym. Wzięli w nim udział zwierzchnicy
Kościołów zrzeszonych w PRE, przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego,
urzędu prezydenta RP i Rady Ministrów, posłowie i senatorowie oraz reprezen
tanci gmin żydowskich. Przemówienie noworoczne wygłosił prezes PRE, ks. bp
Jan Szarek, który powiedział m.in.: Z naszego punktu widzenia nie był to zły rok.
W dalszym ciągu obserwowaliśmy umacnianie w państwie reguł współżycia społecz
nego, młoda polska demokracja, poddana różnym próbom, radziła sobie z przeciw
nościami j...j Miniony rok był również dobrym okresem dla Kościołów członkowskich
Polskiej Rady Ekumenicznej - niektóre z nich uzyskały od dawna oczekiwaną
ustawową regulację stosunków z państwem. Obiektywizm wymaga zwrócenia uwagi
także na zjawiska negatywne. Są one niepokojące zwłaszcza w sferze socjalnej.
Według naszych obserwacji i doświadczeń, uległa rozszerzeniu sfera ubóstwa /...I
Kościoły w Polsce uczą się na nowo pracy socjalnej. Jest to praca diakonijna na rzecz
potrzebującego człowieka /.../ Ponieważ jednak Kościoły prowadzą tę pracę dla
wszystkich, nie zważając na konfesyjne różnice, potrzebują więcej aktywnego
wsparcia ze strony państwa /.../ Potrzebne jest wypracowanie modelowego sposobu
współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi wszystkich szczebli a Kościołami.
Dobre wzorce w tym względzie znajdujemy od lat w krajach Europy Zachodniej.
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- W dniach od 18 do 25 stycznia obchodzony był w całym kraju Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan (obszerne sprawozdanie zamieściliśmy w po
przednim numerze naszego czasopisma).
- 22 stycznia w wieku 76 lat zmarł ks. prof. Witold Benedyktowicz, długoletni
zwierzchnik i honorowy superintendent naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, honorowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, przewodniczący
Komitetu Krajowego Polskiego Towarzystwa Biblijnego, emerytowany profe
sor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, znany ekumenista i rzecznik
pojednania polsko-niemieckiego. Nabożeństwo żałobne z licznym udziałem
zwierzchników Kościołów i duchowieństwa różnych wyznań odbyło się 28
stycznia w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym, a uroczystości
pogrzebowe na cmentarzu luterańskim (sylwetkę śp. Zmarłego zamieściliśmy
w nr. 3 z 1986 r.).
- Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej zorganizował 30 i 31 stycznia
sesję ekumeniczną z okazji styczniowych modłów o jedność chrześcijan.
Pierwszego dnia wysłuchano dwóch wykładów. S. Eleonora Adamczak mówiła
0 ekumenicznym nauczaniu papieża Jana Pawła II na podstawie listu apostols
kiego Tertio millennio adveniente, zaś prof. Karol Karski ustosunkował się do
encykliki Ut unum sint z pespektywy luteranina. Codzienną ekumeniczną
praktykę w życiu chrześcijan przybliżyli: red. Marek Górski i red. Ewa Jóźwiak.
Natomiast drugiego dnia katolicki teolog i ekumenista ks. prof. Alfons
Skowronek mówił na temat: „Eucharystia rozdrożem czy pomostem między
Kościołami?”
- 4 lutego zmarł w Warszawie w 70. roku życia Juliusz Eska, długoletni
zastępca redaktora naczelnego „Więzi” , autor książki „Kościół otwarty”
- pozycji klasycznej w polskiej myśli posoborowej, która odegrała istotną rolę
w kształtowaniu formacji dziś określanej mianem katolicyzmu otwartego. Jako
wieloletni korespondent watykański „Więzi” znakomicie orientował się w za
granicznej i krajowej problematyce kościelnej. Był również współzałożycielem
1 członkiem Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
- 5 lutego w warszawskiej siedzibie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
odbyło się pierwsze trójstronne spotkanie Konsystorza KEA, Rady Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego i Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego. Zebrani dyskutowali nad stanem dotychczasowych kontaktów
między Kościołami i pracą Komisji dwustronnych, nie unikając przedstawienia
mankamentów w kontaktach międzykościelnych - np. niedostatecznego obiegu
informacji i nie zawsze najlepszej świadomości ekumenicznej duchownych
i wiernych. Dokonano przeglądu możliwości współpracy i potrzeb, choćby
w dziedzinie wydawnictw i wspólnego wykorzystywania mediów, z zadowolę-
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niem wspomniano o pierwszym wspólnym nabożeństwie w Święto Reformacji,
postanowiono w przyszłości wykorzystywać też inne okazje (majowe dni
biblijne, Tydzień Modlitw o Jedność) dla zamanifestowania zbliżenia trzech
Kościołów ewangelickich w naszym kraju. Zebrani wyrazili wolę, by takie jak
powyższe spotkania władz Kościołów odbywały się raz w roku, natomiast
robocze posiedzenia Komisji międzykościelnej (dotychczas spotykały się Komi
sje dwustronne) - dwa lub trzy razy w roku.
- W dniach 13-16 lutego obradowało w Warszawie Europejskie Zgromadze
nie Światowej Federacji Luterańskiej. W konferencji, której celem były przygotwania do lipcowego IX Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Hongkongu, wzięło
udział ok. 80 delegatów z 40 Kościołów. W niedzielę 16 lutego uczestnicy
Zgromadzenia wzięli udział w uroczystym nabożeństwie w luterańskim kościele
Św. Trójcy. Było ono poświęcone pamięci wielkiego teologa, współpracownika
Marcina Lutra - Filipa Melanchtona - w 500. rocznicę jego urodzin.
- Dnia 16 lutego zmarł w Warszawie ks. Jerzy Stahl, duchowny Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego, redaktor naczelny miesięcznika „Jednota” znane
go ze swej ekumenicznej orientacji. Urodził się 13 czerwca 1939 r . w Warszawie. Po
ukończeniu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 1970 r. został
ordynowany na duchownego. Pracę duszpasterską prowadził w Warszawie,
Żychlinie i Łodzi. Groźny zawał serca w 1985 r. oraz poważna choroba i operacje,
które później przeszedł, zmusiły go do rezygnacji z normalnej pracy pastorskiej.
W lipcu 1986 r. wrócił więc na stałe do rodzinnej Warszawy. W miarę swych sił
nadal wykonywał służbę duchownego i pomagał kolegom w pracy duszpasterskiej.
Przez pięć kolejnych kadencji (1980-1995) był radcą duchownym Konsystorza.
Przez kilka lat reprezentował Kościół Ewangelicko-Reformowany w Komisji
współpracy z Kościołami: Ewangelicko-Augsburskim i Ewangelicko-Metodystycznym, a ostatnio w Komisji międzykościelnej, do której należą przedstawiciele
trzech polskich Kościołów ewangelickich. Od 1 lipca 1995 r. był redaktorem
naczelnym „Jednoty” . W okresie stanu wojennego organizował olbrzymią pomoc
z darów zagranicznych dla internowanych i wyrzuconych z pracy osób spoza
Kościoła oraz ich rodzin. W XV rocznicę stanu wojennego „Solidarność”
Podbeskidzia uhonorowała go pamiątkowym medalem. Pogrzeb, który odbył się
22 lutego, zgromadził duchownych i wiernych wielu wyznań.
- Prezentacja nowego przekładu Ewangelii wg św. Mateusza, dokonanego
przez ekumeniczny zespół tłumaczy pod auspicjami Towarzystwa Biblijnego
w Polsce, odbyła się w Warszawie 17 lutego. Prace nad nim trwały dwa lata.
W Komitecie przekładowym uczestniczą przedstawiciele następujących
Kościołów: adwenty stycznego, baptystycznego, luterańskiego, metodystycznego, polskokatolickiego, prawosławnego, reformowanego, rzymskokatolic
kiego, starokatolickiego mariawitów i zielonoświątkowego.
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- W dniach 20-23 lutego odbyły się w Laskach k. Warszawy, organizowane
już cyklicznie od wielu lat przez ośrodek JOANNICUM , rekolekcje o tematyce
ekumenicznej. Idea rozkrzewiona tu przez znaną z działalności ekumenicznej
siostrę Joannę Lossow, została podjęta i jest kontynuowana przez jej
następczynię siostrę Marię Krystynę Rottenberg. Do wygłoszenia i poprowadze
nia rozważań został poproszony ks. dr Piotr Mazurkiewicz - duszpasterz
akademicki przy ATK oraz wykładowca seminarium warszawskiego. Prowa
dzone przez niego konferencje oparte były na trzech dokumentach papieskich:
encyklice „U t unum sint” , liście apostolskim „Tertio millennio adveniente” oraz
orędziu na XX Światowy Dzień Pokoju „Przebacz a zaznasz pokoju” . Rekolekc
jonista skoncentrował się na problemie pojednania chrześcijan i wynikającej
z niego wymiany darów, jaka powinna następować pomiędzy poszczególnymi
Kościołami we wciąż podzielonej Europie. Cennym i praktycznym uzu
pełnieniem tych konferencji była obecność wśród uczestników grupy luteran z St.
Petersburga, którzy uczestniczyli w tym czasie w Europejskim Zgromadzeniu
Światowej Federacji Luterańskiej. Jedno z nabożeństw odprawił duchowny
metodystyczny ks. Adam Kuczma. Rekolekcje zgromadziły ok. 60 osób.
- Na wiadomość o podpaleniu w nocy z 25 na 26 lutego synagogi im.
Nożyków w Warszawie dwa Kościoły ewangelickie - Ewangelicko-Augsburski
i Ewangelicko-Reformowany - wydały nazajutrz oświadczenia. Oświadczenie
KEA stwierdzało: Wyrażamy pełną solidarność i braterstwo ze społecznością
żydowską, zamieszkałą w naszym kraju, i wraz z nią bolejemy nad tym, co się stało.
Wypowiadamy stanowcze potępienie wobec sprawców hańbiącego aktu barbarzyństwa. Przypominamy chrześcijanom wspólną odpowiedzialność za wy
chowywanie młodego pokolenia w duchu miłości do Narodu, który dał nam Świętą
Księgę i z którego wywodził się Jezus z Nazaretu, nasz Pan i Zbawiciel. Natomiast
w oświadczeniu K ER znalazły się następujące słowa: ...przekazujemy
społeczności żydowskiej w Polsce wyrazy współczucia i pełnej solidarności z ludem
Starego Przymierza. Bolejemy nad tym, że w naszym kraju, który był widownią
największej tragedii - Zagłady Żydów - może dojść do takiego aktu nienawiści.
Potępiamy go z całą mocą a zarazem dziękujemy Bogu, że szybka akcja ratownicza
pozwoliła uratować synagogę przed całkowitym zniszczeniem. Ponadto listy
i oświadczenia potępiające tę napaść oraz wyrażające żal i poczucie solidarności
skierowali do przedstawicieli społeczności żydowskiej m.in. ks. bp Stanisław
Gądecki, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, ks.
prymas Józef Glemp i warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. 26 lutego
w warszawskiej synagodze odbyło się nadzwyczajne nabożeństwo solidar
nościowe z udziałem duchownych i świeckich przedstawicieli różnych wyznań
oraz władz państwowych.
- 7 marca z okazji Światowego Dnia Modlitwy Kobiet w wielu miastach
Polski odbywały się modlitewne spotkania kobiet, a uczestniczyły w nich
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chrześcijanki różnych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
i członkinie Kościoła Rzymskokatolickiego. Liturgię tegorocznego ŚDMK
przygotowały kobiety z Korei Południowej. Hasło przyświecające modlitwom
i rozmyślaniom brzmiało: „Być jak ziarno, z którego wyrasta drzewo” . Podczas
spotkania we Wrocławiu w luterańskim kościele Opatrzności Bożej jedna
z uczestniczek, M arta Bisok-Podżorska, mówiła o historii i współczesności
Korei. Druga część nabożeństwa, modlitewna, wzbogacona została o pieśni
i inscenizacje. Specjalną atrakcją spotkania były „kwiaty lotosu” , których wzory
przysłały koreańskie chrześcijanki. Po położeniu ich na wodzie rozchylały płatki,
ukazując wersety biblijne umieszczone w ich wnętrzu. Przewodniczącą Polskiego
Kom itetu ŚDM K od 1993 r. jest luteranka Ewa Walter.
- W dniach od 15 do 16 marca delegaci z Ewangelickiego Kościoła Śląskich
Górnych Łużyc w Niemczech i Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego w Polsce spotkali się na Dolnym Śląsku, aby podpisać Akt
Partnerstwa. Pierwszego dnia przebywali w Krzyżowej koło Świdnicy. To
spotkanie poświęcone było prezentacji obu Kościołów, ich bieżącej sytuacji,
problemom i planom na przyszłość. Delegaci zwiedzili też odbudowujący się
kompleks w Krzyżowej, zapoznając się z jego historią i planami działania. Były
majątek rodziny von Moltke, w czasie II wojny światowej miejsce spotkań
antyhitlerowskich, m a stać się teraz ważnym ośrodkiem spotkań międzynarodo
wych polsko-niemieckich. Główne uroczystości odbyły się w Świdnicy w nie
dzielę 16 marca. Do ewangelickiego kościoła „Pokoju” przybyli liczni goście zza
Nysy Łużyckiej i przedstawiciele prawie wszystkich parafii ewangelickich
diecezji wrocławskiej. Podpisanie Aktu Partnerstwa nastąpiło w trakcie na
bożeństwa. Jego treść przyjęły wcześniej synody obu Kościołów. Okolicz
nościowe kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
- bp Jan Szarek. W Akcie Partnerstwa czytamy m.in.: Pełna przemian historia
zbliżyła nasze Kościoły i związała je dziedzictwem ewangelickiej przeszłości
Śląska. Partnerstwo oznacza widoczny krok na drodze do pojednania pomiędzy
dwoma Kościołami i narodami, które związane są ze swoim obecnym krajem,
doświadczywszy tak ciężko skutków II wojny światowej /.../ Formy współpracy
winny być wciąż na bieżąco dostosowywane do aktualnych możliwości. Obydwa
Kościoły zobowiązują się współpracować przede wszystkim w następujących
dziedzinach: muzyka kościelna, diakonia, kształcenie i dokształcanie teologicz
ne, praca w grupach (dzieci, młodzież, kobiety, seniorzy), urlop i wypoczynek,
odpowiedzialność publiczna, ekumenia.
- 24 marca obradował w Warszawie po raz pierwszy Komitet Episkopatu ds.
Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, działający w ramach utworzonej
w 1996 r. Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego. Dyskutowano na temat
form dialogu, dla którego wyzwaniem, źródłem i inspiracją jest dialog Boga ze
stworzeniem, rozważano możliwości powołania Instytutu ds. Dialogu
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Międzyreligijnego oraz czasopisma poświęconego temu zagadnieniu. W dyskusji
mówiono m.in. o potrzebie wydania w Polsce dokumentów magisterium
Kościoła nt. dialogu międzyreligijnego. Przewodniczącym Komitetu jest bp
Zygmunt Pawłowicz, sekretarzem - dr Eugeniusz Sakowicz.
- W dniach od 7 do 11 kwietnia w Konstancinie k. Warszawy, w Domu
Konferencyjnym im. Biskupa Eduarda Herzoga, odbyło się IV Seminarium
Starokatolicko-Anglikańskie studentów teologii i młodych teologów na temat:
„Kościół i Państwo - czy potrzebują siebie nawzajem?”. Poprzednie seminaria
miały miejsce: w Olsberg (Szwajcaria, 1994), Amersfoort (Holandia, 1995)
i Crawshawbooth (Anglia, 1996). W tegorocznym spotkaniu seminaryjnym
wzięło udział ok. 25 osób z Anglii, Walii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Czech
i Polski. Szczególne znaczenie miał fakt, że w gronie uczestników byli także
reprezentanci Kościołów: prawosławnego, reformowanego i rzymskokatolic
kiego.
- 8 kwietnia w Falenicy k. Warszawy obradował Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego w Polsce, które zrzesza przedstawicieli 12 Kościołów. Zebrani
wysłuchali wspomnienia o śp. ks. prof. Witoldzie Benedyktowiczu (zmarł 22
stycznia) oraz sprawozdania z działalności Towarzystwa pt. „O pojednanie
i jedność Ludu Bożego w naszej posłudze biblijnej” , które przedstawiła dyr.
Barbara Enholc-Narzyńska. Omawiano także pozytywne przyjęcie przez środo
wiska kościelne ekumenicznego przekładu Ewangelii św. Mateusza, wydanego
wspólnie przez Towarzystwo Biblijne w Polsce i Redakcję Naukową Biblii
Tysiąclecia. Podczas posiedzenia dokonano jednomyślnie wyboru nowego
przewodniczącego Komitetu Krajowego Towarzystwa. Został nim ks. bp
Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Ponadto Komitet
wyłonił dwa zespoły odpowiedzialne za powołanie Ekumenicznego Stowarzysze
nia Miłośników Pisma Świętego i zorganizowanie sesji naukowej nt. „Pismo
Święte a jedność Kościoła”.
- Teologowie z 7 Kościołów chrześcijańskich - rzymskokatolickiego, polskokatolickiego, anglikańskiego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-re
formowanego, ewangelicko-metodystycznego i zielonoświątkowego - zaprezen
towali podczas sympozjum ekumenicznego w ATK, w jaki sposób ich wspólnoty
świętują Dzień Pański. Sesję zorganizowały wspólnie 9 kwietnia K atedra
Teologii Ekumenicznej Akademii Teologii Katolickiej i Chrześcijańska Akade
mia Teologiczna w Warszawie. Sympozjum, które odbyło się w gmachu ATK na
Bielanach, otworzyli rektorzy obu uczelni: ks. prof. Roman Bartnicki i bp prof.
Jeremiasz Anchimiuk z Kościoła prawosławnego. Po południu prorektor ChAT,
prof. Karol Karski mówił na temat: „Wieczerza Pańska w dialogu ekumenicz
nym” . Sympozjum zakończyła ekumeniczna liturgia Słowa Bożego. Słowo
wprowadzające do liturgii wygłosiła red. Ewa Jóźwiak. Oprawę muzyczną
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zapewnili studenci ChAT, a kazanie wygłosił duchowny luterański - ks. dr
Włodzimierz Nast. Materiały z sympozjum zostaną wydane w formie
książkowej.
- Franciszkańskie Centrum Europy Wschodniej i Azji Północnej w W ar
szawie we współpracy z Katedrą Teologii i Duchowości Ekumenicznej „Jeden
jest Pan” św. Bernardyna w Wenecji, zorganizowało w dniach 14-16 kwietnia
sympozjum pod hasłem: „Ewangelizacja i wolność” . Wysłuchano 11 referatów
poświęconych związkom ewangelizacji z wolnością sumienia, tolerancji w nowej
ewangelizacji, Ewangelii wolności, etyce wolności i wychowaniu do wolności.
Obecne sympozjum było czwartym tego rodzaju spotkaniem. Poprzednie
spotkania poświęcone były ekumenizmowi i charyzmatowi franciszkańskiemu
(1994) , franciszkanizmowi w spotkaniu z duchowością Kościołów wschodnich
(1995) i głoszeniu Ewangelii w Europie Środkowo-Wschodniej (1996).
- W dniach 18-19 kwietnia odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym
Salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia II Kongres Kleryckiej Rady do Spraw
Ekumenizmu (KRE) pod hasłem: „Formacja ekumeniczna w seminariach
duchownych” . Organizatorem Kongresu było Koło Ekumeniczne przy WSD
Salwatorianów. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele pięciu seminariów
duchownych należących do KRE: WSD 0 0 . Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, ASD w Poznaniu, WSD OO. Karmelitów Bosych w Krakowie,
WSDMW „Hosianum” w Olsztynie i WSD Salwatorianów w Bagnie. Po
stanowiono, że na przełomie października i listopada odbędzie się III Kongres,
który obradować będzie pod hasłem: „Wymiar ekumeniczny w Tertio Millennio
Adveniente” . Zaplanowano, że na przełomie lipca i sierpnia odbędą się
Kleryckie Warsztaty Ekumeniczne. Zachęcono delegatów do systematycznych
spotkań sekcji i kół ekumenicznych w Seminariach, nadania tym spotkaniom
charakteru formacyjnego oraz zorganizowania Dni Biblijnych w maju. Nowym
przewodniczącym Rady został kl. Jacek Wawrzyniak SDS z WSD Salwato
rianów w Bagnie. Na zakończenie uczestnicy Kongresu wraz z całą wspólnotą
seminaryjną zgromadzili się na Eucharystii, której przewodniczył bp Władysław
Miziołek. On też wygłosił po nabożeństwie referat pt. „Ekumenizm - wezwanie
czy zadanie młodego chrześcijanina?”
- 21 kwietnia w ewangelicko-augsburskim kościele Zbawiciela w Biels
ku-Białej odbyło się pierwsze ewangelicko-katolickie nabożeństwo pasyjne
z udziałem biskupa ewangelickiego Pawła Anweilera i biskupa rzymskokatolic
kiego Tadeusza Rakoczego, który także wygłosił kazanie. Liturgię Słowa Bożego
sprawowali na przemian duchowni i świeccy - luteranie i rzymskokatolicy.
Nabożeństwo zostało zorganizowane przy udziale Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego i Klubu Inteligencji Katolickiej.
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- 29 kwietnia w Ośrodku Ewangelickim przy ul. Miodowej w Warszawie
odbyło się spotkanie polskich delegatów na II Europejskie Zgromadzenie
Ekumeniczne (Graz, Austria, 23-29 czerwca). W spotkaniu uczestniczyli przed
stawiciele Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła
Rzymskokatolickiego. Strony omówiły stopień zaawansowania przygotowań do
Zgromadzenia w poszczególnych Kościołach. Polska Rada Ekumeniczna za
prezentowała dokument pt. „Nowe linie podziałów w Europie? Pojednanie
zadaniem Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” . Został on
przygotowany na zlecenie Komisji Kontaktów PRE i Kościoła Ewangelickiego
w Niemczech. Powstały przy udziale doradców ewangelickich i rzymskokatolic
kich z Niemiec dokument opiera się na doświadczeniu pojednania między
narodami polskim i niemieckim. Jest jednocześnie propozycją i zaproszeniem
pod adresem Kościołów Europy Środkowo-Wschodniej do korzystania z tych
doświadczeń. W konsultacjach nad dokumentem uczestniczyli przedstawiciele
Kościoła Prawosławnego z Ukrainy i Białorusi. Poinformowano, że dokument
ten będzie podstawą do dalszych dyskusji w Grazu. Podczas spotkania zarówno
przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, jak i Kościoła Rzymskokatolic
kiego postanowili, że zaakceptują propozycję organizatorów Zgromadzenia
i przedstawią przygotowany wspólnie tzw. dzień polski. Będzie on okazją do
prezentacji własnych problemów oraz drogi, którą Kościoły już przebyły na
ekumenicznej drodze pojednania.
- „Jerozolima - Miasto Święte Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów” - tak
brzmiał temat IX Sympozjum Teologicznego z cyklu „Kościół a Żydzi i juda
izm” , które odbyło się 6 maja w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicz
nej w Warszawie. Otwarcia sympozjum dokonali: rektor ChAT bp prof. Jan
Jeremiasz Anchimiuk i bp Stanisław Gądecki - przewodniczący Rady Epi
skopatu ds. Dialogu Religijnego. Referaty wygłosili: rabin Michael Schudrich
- perspektywa żydowska, mgr Jerzy Pawluczuk - perspektywa prawosławna,
mgr Zbigniew Paszta - perspektywa protestancka, ks. prof. Waldemar Chrostowski - perspektywa rzymskokatolicka, imam Mahmud Taka Żuk - perspek
tywa muzułmańska. Natomiast prof. Karol Karski poruszył kwestie dialogu
i ekumenizmu w Jerozolimie. Organizatorami sympozjum byli: Instytut Dialogu
Katolicko-Judaistycznego Akademii Teologii Katolickiej i Chrześcijańska Aka
demia Teologiczna.
- W dniu 10 maja odbył się w Łodzi zjazd założycielski, podczas którego
podjęto uchwałę o utworzeniu Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji.
Następnie skoncentrowano się na analizie poszczególnych zapisów statutowych.
Po wprowadzeniu niezbędnych korekt przyjęto w głosowaniu ostateczną wersję
Statutu. Powołano także komisję, która dokona rejestracji Towarzystwa
i zorganizuje pierwsze Walne Zgromadzenie Członków w celu wyboru władz
oraz określenia zasadniczych kierunków działalności. PTBR - jak czytamy
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w Statucie - jest stowarzyszeniem naukowym, powstałym z inicjatywy Polskiego
Towarzystwa Ewangelickiego i zajmującym się interdyscyplinarnymi badaniami
nad Reformacją i protestantyzmem. Ważne jest przy tym, że pojęcie Reformacji
rozumiane jest tutaj szeroko, a więc odnosi się nie tylko do aspektu religijnego
i teologicznego, lecz także kulturowego, społecznego, pedagogicznego i psycho
logicznego. Łączy ono w sobie również historię i teraźniejszość protestantyzmu.
Uczestnicy spotkania byli zgodni, iż nowo powołana organizacja nie powinna
mieć charakteru konfesyjnego. PTBR jest stowarzyszeniem osób, które przede
wszystkim łączy kompetencja merytoryczna w realizacji określonych celów.
- W dniu 10 maja odbyła się w katedrze warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego centralna uroczystość z okazji 100-lecia zorganizowania Pol
skiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Uroczys
tej mszy koncelebrowanej przewodniczył zwierzchnik Kościoła - bp Wiktor
Wysoczański. Na uroczystość przybyło ok. 50 kapłanów z delegacjami parafii
polskokatolickich z całego kraju, a także przedstawiciele Kościołów zrzeszonych
w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
- Centralne nabożeństwo w ramach Ekumenicznych Dni Biblijnych odbyło
się 11 maja w bazylice katedralnej św. Floriana na warszawskiej Pradze.
Przewodniczył mu ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Kazimierz
Romaniuk. Podczas nabożeństwa po raz pierwszy wykorzystano tekst ekumeni
cznego przekładu Ewangelii wg św. Mateusza dokonanego przez biblistów z 12
Kościołów. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni z Kościołów: ewangelic
ko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego, polskokatolickiego, angli
kańskiego, zielonoświątkowego i adwentystów dnia siódmego.
- Sympozjum „Pojednanie Narodów i Kościołów” poświęcone problematy
ce II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego (Graz, Austria, 23-29
czerwca) odbyło się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego 14
maja. Wykład inauguracyjny pt. „Wokół teologii pojednania” wygłosił biskup
opolski Alfons Nossol. N a sympozjum złożyły się trzy sesje -pojednanie jako dar
Boży, pojednanie między narodami i pojednanie między Kościołami. Wśród
prelegentów byli przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Z okazji sympozjum Wydział Teolo
giczny przygotował publikację pod tym samym tytułem co sesja.
- Od 17 do 25 maja trwał w Skoczowie drugi festiwal „Panorama Sztuki
Chrześcijańskiej - Musica Sacra” . Występy odbywały się na przemian w parafia
lnych kościołach: rzymskokatolickim i ewangelicko-augsburskim. W koncercie
inauguracyjnym wzięli udział zwierzchnicy obu diecezji: ks. bp Paweł Anweiler
(ew.-aug.) i ks. bp Tadeusz Rakoczy (kat.). Festiwal jest wspólną inicjatywą
katolików i ewangelików, ukazującą możliwość jedności chrześcijan na
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przykładzie twórczości artystycznej o charakterze religijnym. Jego uczestnicy
oprócz różnorodnych koncertów muzycznych mieli możność obejrzenia spekta
kli teatralnych i wystawy malarstwa.
- 19 maja w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odbyło się ekumeniczne
sympozjum pt. „Zasady funkcjonowania ekonomii w świetle myśli
chrześcijańskiej” . Prof. Urszula Płowieć, sekretarz generalny Polskiego Towa
rzystwa Ekonomicznego, mówiła o zagrożeniach i problemach związanych
z wchodzeniem Polski do struktur gospodarczych Unii Europejskiej, wskazując
na niedostateczne przygotowanie polskiej gospodarki. Prof. Aniela Dylus
z Akademii Teologii Katolickiej przedstawiła „Chrześcijańską wizję etyki
gospodarczej” . Ks. Marcin Hintz (luteranin, ChAT) omówił temat: „Wizja życia
gospodarczego we wspólnym memorandum Kościoła Rzymskokatolickiego
i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech” . Poglądy ekonomiczne o. Sergiusza
Bułgakowa, jego zwrot od marksizmu do jego krytyki, zaprezentował ks. dr
Jerzy Tofiluk (prawosławny, ChAT).
- W inauguracji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego
Kościoła Rzymskokatolickiego we Wrocławiu w dniu 25 maja oprócz katolików
wzięli też udział reprezentanci Kościołów prawosławnych (patriarchatów K on
stantynopola i Moskwy, Kościoła polskiego, estońskiego i fińskiego), protestan
ckich i starokatolickich. Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce, bp Jan Szarek, przekazał pozdrowienia w imieniu Światowej Federacji
Luterańskiej. W ramach kongresu odbyła się też wystawa poświęcona
Kościołowi Prawosławnemu i Ewangelicko-Augsburskiemu w Polsce. W celu
podkreślenia obecności we Wrocławiu także innych wyznań, luterańska parafia
Opatrzności Bożej zaprosiła 30 maja na nabożeństwo ekumeniczne połączone
z Komunią Świętą. Po raz pierwszy w tym kościele było trzynastu biskupów
z ośmiu Kościołów: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego,
ewangelicko-metodystycznego, prawosławnego, polskokatolickiego, m aria
witów, rzymskokatolickiego i ewangelickiego z Śląskich Górnych Łużyc z Nie
miec. Kazanie wygłosił biskup diecezji warszawskiej Kościoła ewangelic
ko-augsburskiego Mieczysław Cieślar. Komunia Święta rozdzielana była przez
biskupa metodystycznego Edwarda Puśleckiego, biskupa reformowanego
Zdzisława Trandę, biskupa ewangelicko-augsburskiego Pawła Anweilera i bis
kupa ewangelickiego z Niemiec Klausa Wollenwebera. Obecny na nabożeństwie
zwierzchnik rzymskokatolickiej diecezji wrocławskiej kard. Henryk Gulbinowicz stwierdził: To jest bardzo piękny znak końca X X wieku, że nauczyliśmy się
wspólnie modlić, wspólnie spotykać, wspólnie szanować.
- 31 maja w Hali Ludowej we Wrocławiu, w ramach 46. Międzynarodowego
Kongresu Eucharystycznego, odbyła się Modlitwa Ekumeniczna z udziałem
papieża Jana Pawła II, przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich, jak
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również polskich muzułmanów i gmin żydowskich. Prezes Polskiej Rady
Ekumenicznej bp Jan Szarek powitał Jana Pawła II słowami: Polska Rada
Ekumeniczna wita Ciebie, Dostojny Bracie, jako świadka wiary, któremu leży na
sercujedność Kościoła. Prezes PRE przypomniał, że Eucharystia jest dla Kościoła
uobecnieniem jedności. Dlatego tym silniej Kościół odczuwa ból, że uczniom
Chrystusa nie dana jest jeszcze pełna komunia. Kościół prosi swojego Pana
o przezwyciężenie podziału - podkreślił bp Szarek. Wyraził przy tym ufność
w Bogu, że On dopomoże nam do osiągnięcia pełnej jedności. Bp Szarek
przypomniał spotkanie z papieżem przed 6 laty, podczas którego Jan Paweł II
wytyczył drogę wiodącą od tolerancji do miłości. Przyznał, że droga do celu jest
jeszcze daleka i że sami, bez pomocy Boga, nie osiągniemy jedności, dlatego
musimy się modlić o pomoc do Ducha Świętego. Na zakończenie podkreślił, że
w dzisiejszych czasach nie wystarcza już wzajemna tolerancja czy nawet
akceptacja w stosunkach między Kościołami chrześcijańskimi, gdyż Jezus
Chrystus oczekuje od nas czytelnego znaku jedności i wspólnego świadectwa.
Przewodnią myślą wspólnej Liturgii Słowa były słowa Jezusa z Jego Modlitwy
Arcykapłańskiej. Papież bardzo wyraźnie podkreślił, że wezwanie to obejmuje
nie tylko Apostołów, ale także wszystkich chrześcijan, we wszystkich pokole
niach. Jedność ta powinna naśladować jedność trynitamą. Nawiązując do
Kongresu Eucharystycznego przypomniał, że chrześcijanie należący do różnych
Kościołów powszechnie uznają wielką rolę, jaką w pojednaniu człowieka
z Bogiem i bliźnimi spełnia Eucharystia, chociaż z powodu rozbieżności
w sprawach wiary nie jest jeszcze możliwe wspólne sprawowanie tej samej
liturgii. Wyraził przy tym na- dzieję, że spotkanie różnych Kościołów na
Kongresie będzie zaczynem ekumenicznego nawrócenia i oczekiwanego pojed
nania Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Niech te słowa Chrystusa staną się
dla nas wszystkich wezwaniem, w obliczu zbliżającego się Roku 2000, do wysiłku na
rzecz wielkiego dzieła zjednoczenia - podkreślił Jan Paweł II na zakończenie.
Przedstawiciele trzech Kościołów w Polsce: ewangelicko-augsburskiego, pra
wosławnego i rzymskokatolickiego złożyli wspólny akt pokutny podczas
Modlitwy Ekumenicznej. Bp Jan Szarek z Kościoła ewangelicko-augsburskiego
prosił Boga o przebaczenie za to, że nie zawsze jako chrześcijanie wyznawaliśmy
prawdę, zło nazywali złem, a dobro dobrem, co doprowadziło do zniekształcenia
wielu ludzkich sumień. Za brak miłości przepraszał Boga prawosławny arcybis
kup wrocławsko-szczeciński, Jeremiasz. Panie, przepraszamy Cię, że mamy tak
twarde serca, tak mało mamy m iłości-modlił się prawosławny hierarcha. Wyznał
również Bogu, że jako chrześcijanie nie dość mocno przeciwstawiamy się
pokazywaniu zniekształconej miłości w mediach. Prymas Polski kard. Józef
Glemp wyznał przed Bogiem w imieniu chrześcijan grzech pychy, która
uniemożliwia właściwe relacje z Bogiem i innymi ludźmi. Nabożeństwo za
kończyło się wspólnym błogosławieństwem, udzielonym przez Jana Pawła II,
abpa Jeremiasza i bpa J. Szarka. Modlitwę ekumeniczną z udziałem papieża,
zorganizowaną w ramach wrocławskiego Kongresu Eucharystycznego poprze
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dziła konferencja przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan
kard. Edwarda Cassidy’ego. Zauważył on, że dzięki Kongresowi Eucharystycz
nemu uświadamiamy sobie, że jedność dana nam we chrzcie wzmacnia się dzięki
naszemu doświadczeniu eucharystycznemu. Na kongresowym podium, obok
katolickich kardynałów i biskupów, zasiedli także przedstawiciele siostrzanych
Kościołów chrześcijańskich. Dzięki temu - podkreślił Kardynał - kongresowa
Komunia jest niedoskonała, ale rzeczywista. Aby pójść dalej potrzeba się
nawrócić i zrozumieć, że droga do pełnej jedności będzie uciążliwa i przyniesie
rozczarowania. Przypomniał, że także Chrystus musiał przejść przez mękę,
cierpienie i hańbę, aby wejść do swej chwały.
- W bazylice mariackiej w Słupsku w dniu 31 maja odbyło się ekumeniczne
nabożeństwo. Uczestniczyło w nim kilkaset osób - katolików i luteran. Przybyli
z Niemiec przedwojenni mieszkańcy Słupska i okolic. Wśród niemieckich gości
było wielu dawniej blisko związanych z kościołem mariackim, niegdyś luterańskim. Zostali w nim ochrzczeni, konfirmowani, uczęszczali na nabożeństwa.
Kościół został przejęty przez katolików pięćdziesiąt lat temu. Nabożeństwo
poprowadził według porządku Kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. Mi
rosław Sikora z parafii luterańskiej w Koszalinie. Liturgia odbyła się w języku
polskim i niemieckim. Kazanie w obu językach wygłosił ks. M. Sikora.
Współprowadzącym nabożeństwo był katolicki proboszcz parafii NMP ks.
Paweł Jochaniak. Witając wszystkich przybyłych wyraził radość ze spotkania na
wspólnym nabożeństwie. Ks. M. Sikora poinformował, że podobne na
bożeństwa ekumeniczne organizowane są w ostatnich latach w różnych miejs
cowościach województwa słupskiego i koszalińskiego. Na nabożeństwie obecni
byli przedstawiciele samorządu lokalnego, wojewódzkiej organizacji mniejszości
niemieckiej i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
- W dniach od 1 do 3 czerwca w Warszawie odbyło się sympozjum „Stosunek
Państwa do Kościoła obecnie i w przyszłej Europie” . Zorganizowały je Polska
Rada Ekumeniczna i Akademia Ewangelicka w Mülheim (Niemcy). Na
wspólnych dyskusjach spotkali się Niemcy, Francuzi i Polacy. W państwach tych
funkcjonują praktycznie różne modele stosunków Państwo - Kościół, stąd
organizatorzy wskazywali na ważną rolę wymiany doświadczeń. Z jednej strony
bardzo wyraźny jest rozdział między Państwem a Kościołem we Francji;
w Niemczech istnieją dwa równorzędne Kościoły, a w Polsce praktycznie tworzą
się dopiero prawa w zakresie stosunków między Państwem a Kościołem.
Sympozjum rozpoczęło się od dyskusji na temat Kościoła, jakiego należałoby
sobie życzyć. Rozmawiali o tym: Zofia Kuratowska, wicemarszałek senatu,
Marcus Meckel, poseł Bundestagu, i Pierre Bolle z Grenoble. Później Jürgen
Schmude, prezes Synodu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, mówił o kon
stytucyjnych uregulowaniach tej kwestii w swoim kraju. Polską sytuację
w zakresie stosunków Kościół - Państwo omówili profesorowie: Michał Pietrzak
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i ks. Remigiusz Sobański. O oczekiwaniach Państwa w stosunku do Kościoła
dyskutowali: D anuta Waniek z kancelarii prezydenta RP, Mathias Schreiber
z kancelarii Landu Nadrenii Północnej - Westfalii i Remi Teisser du Cros
- ambasador Francji. W sympozjum uczestniczyli także zwierzchnicy niektórych
Kościołów zrzeszonych w PRE.
- 13 czerwca (a 7 dnia miesiąca Satar 1418 r. według kalendarza m u
zułmańskiego), podczas „Dni Tatarów w Warszawie” w stołecznym Centrum
Islamu powstała Rada Chrześcijan i Muzułmanów. Inicjatorem Dni i powołania
Rady była Fundacja „Dzieło Odbudowy Miłości” (DOM), której przed
stawiciele nawiązali bardzo dobre kontakty podczas prowadzenia transportów
z pomocą dla ofiar wojny w Czeczenii. W skład Rady weszło po 7 przedstawicieli
obu religii. Współprzewodniczącymi zostali: mufti N usretK ujrakovic-naczelny
imam Polski i dr Eugeniusz Sakowicz - adiunkt na Wydziale Teologii ATK,
sekretarz Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds.
Dialogu Religijnego Episkopatu Polski. Sekretarzem Rady został Zdzisław
Bielecki, publicysta, wykładowca Instytutu Dziennikarstwa UW, prezes Fun
dacji DOM. Rada nie m a swoich odpowiedników w innych krajach europejs
kich. Już zainteresowani są przystąpieniem do niej muzułmanie Tatarstanu,
Litwy i Białorusi. Może więc stać się płaszczyzną efektywnego dialogu
chrześcijan i muzułmanów nie tylko w Polsce, ale i na świecie, sprzyjać
przezwyciężaniu uprzedzeń i wzajemnemu poznaniu, budowaniu pokoju.
- 16 czerwca w Ośrodku Edukacji Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
w Konstancinie k. Warszawy odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pa
miątkowej ku czci ks. prof. Witolda Benedyktowicza oraz nadania jego imienia
konstancińskiemu Centrum. W uroczystości uczestniczyła rodzina Zmarłego,
członkowie Rady Kościoła, wierni stołecznego zboru metodystycznego, któremu
ks. Benedyktowicz duszpasterzował przez 40 lat, oraz zaproszeni goście z innych
Kościołów i instytucji. Władze państwowe reprezentował Andrzej Czohara,
dyrektor Departamentu Wyznań w Urzędzie Rady Ministrów. Tablicę pa
miątkową odsłoniła Irena Benedyktowicz, żona Księdza Profesora, a jego syn
Zbigniew w imieniu rodziny przekazał ojcowski księgozbiór bibliotece Wyższego
Seminarium im. Jana Łaskiego, w którym kształcą się duchowni metodystyczni.
- Duchowny ewangelicki, były superintendent Lipska, ks. Friedrich Magirius, został 18 czerwca odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Od
rodzenia Polski za wkład do pojednania niemiecko-polskiego. Polski konsul
generalny w Lipsku Bogumił Król podkreślił w swoim wystąpieniu, że na
pracowitej i niekiedy ciernistej drodze prowadzącej do przełomu politycznego
i także w późniejszym kształtowaniu stosunków między obu narodami, zyskał
ks. Magirius ogromne uznanie w Polsce. Ks. Magirius stał przez wiele lat na czele
Akcji Znaku Pokuty w NRD. Potem, jako superintendent w Lipsku, ponosił
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odpowiedzialność w wydziale synodalnym za prace w zakresie „sprawiedliwości
i pokoju” . Po przełomie był moderatorem „okrągłego stołu” w Lipsku. W latach
1990-1994, poza obowiązkami kościelnymi, pełnił funkcję prezydenta miasta.
Obecnie, jako bezpartyjny radca miejski, związany jest z frakcją zielonych.
- Dnia 20 czerwca odbyło się w parafii ewangelicko-reformowanej w Łodzi
kolejne ekumeniczne nabożeństwo komunijne trzech Kościołów ewangelickich
powiązanych ze sobą wspólnotą ołtarza i ambony. Odbyło się ono na za
kończenie cyklu Ewangelickich Spotkań Modlitewnych. Nabożeństwo, prowa
dzone przez osoby świeckie i duchownych, zawierało elementy liturgiczne
każdego z trzech Kościołów. I tak, liturgia wstępna i końcowa przebiegała
według porządku luterańskiego, spowiednia - według ewangelicko-reformowa
nego, komunijna - według ewangelicko-metodystycznego.
Oprać. Karol Karski

PRZEGLĄD PRASY
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Wielu autorów, zainspirowanych dniami modlitw o jedność chrześcijan, które
odbywają się na początku każdego roku, zastanawia się: „dokąd zmierzasz
ekumenizmie” . Myślę, że warto zapytać: „jaki jesteś i co przynosisz ze sobą
ekumenizmie”? Czy w wystarczającym stopniu przeżywamy i wcielamy w życie
owoce ekumenicznych przedsięwzięć? Szczególną postacią ekumenicznych po
czynań są międzywyznaniowe dialogi teologiczne. Trwają one przynajmniej od
Soboru Watykańskiego II, a wiele rozpoczęło się jeszcze wcześniej. Dlatego
warto i należy pytać o recepcję uzgodnień, jakie zostały wypracowane w dialo
gach teologicznych. Problematykę z tym związaną podjęła Elżbieta Adamiak
w artykule „W ekumenicznej dżungli” „Tygodnik Powszechny” 1997 nr 3, s. 10).
Snuje ona swoje refleksje po spotkaniu członków Sekcji Dogmatycznej Teo
logów Polskich, jakie miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku.
Autorka stawia kilka zasadniczych dla ekumenizmu pytań. Pierwsze pytanie
dotyczy podstawowego poziomu informacji o prowadzonych dialogach i wy
pracowanych tekstach. Istnieje już ok. 100 dokumentów uzgodnień ogólnokościelnych, a także wiele powstałych na innych poziomach dialogu. Niemal połowa
spośród owych uzgodnień ogólnokościelnych została już przetłumaczona na język
polski i ogłoszona drukiem. Niemniej, wszystkie one rozproszone są po przeróżnych
czasopismach i publikacjach, często przy tym pozbawione właściwego komentarza
(tzn. rozjaśniającego trudne dla ,,normalnego’’wiernego sformułowania). Nadal
brakuje zbioru najważniejszych uzgodnień, który stanowiłby najlepsze źródło
informacji i niezrównaną pomoc dla profesorów i studentów teologii.
Warsztat pracy ekumenisty wciąż jest zbyt ubogi w pomoce naukowe. Istnieją
nieliczne zbiory dokumentów ekumenicznych (np. „U t Unum. Dokumenty
Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu”, zbiór dokumentów Grupy
Roboczej Watykan-Genewa) i są to dzieła z lat minionych. Rzeczywiście,
w ostatnich latach nie podjęto trudu wydania zbioru dokumentów ekumenicz
nych. Na pewno jakieś dzieło zbiorowe ułatwiłoby życie niejednemu po
szukującemu. Obok dokumentów z dialogów teologicznych istnieją także
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dokumenty ekumeniczne publikowane przez poszczególne Kościoły. Jest to
również bogate źródło wiedzy o Kościołach oraz ich sposobie rozumienia
wspólnej drogi do jedności. Na pewno zasługują na publikację. Ekumeniści
z Kościoła rzymskokatolickiego przygotowują zbiór dokumentów ekumenicz
nych swojego Kościoła. Prawdopodobnie w następnym roku ukaże się drugi tom
„U t Unum ” . W Instytucie Ekumenicznym K UL rozpoczęto już prace nad tym
dziełem. Będzie to opasłe tomisko, albo dwa, gdyż zaplanowano 1200 stron
maszynopisu. Zapewne i tak wszystkie teksty, łącznie z przemówieniami papieża
i biskupów polskich, nie zostaną opublikowane. Na pewno jednak ukażą się te
najważniejsze. Myślę, że bardzo byłyby też potrzebne zbiory dokumentów
ekumenicznych wydawanych przez inne Kościoły.
Systematyczne publikowanie dokumentów dialogów teologicznych jest
niezbędne. Myślę jednak, że dla rzeczywistej recepcji zdobyczy dialogów
potrzebne są dzieła przybliżające je mniej biegłym w teologii czytelnikom.
Konkretne dokumenty są zrozumiałe dla garstki doświadczonych ekumenistów.
Potrzebna jest wykładnia, przełożenie na język zrozumiały dla mniej zaawan
sowanych w teologii czytelników bądź słuchaczy. Wydaje mi się, że to właśnie jest
najważniejsze, gdy myślimy o skutecznej recepcji dialogów. Elżbieta Adamiak
w swoim artykule podkreśla jedną z trudności, przed którymi stoją odbiorcy
dokumentów ekumenicznych: Inną płaszczyzną poruszanego problemu jest
sprawa języka. Komisje dialogu wypracowują często swój własny język, który nie
jest językiem żadnej z tradycji wyznaniowych, biorących udział w rozmowach.
Dzięki temu możliwe jest dojście do odkrycia daleko idącej zgodności w kwestiach
dotąd uważanych za nieprzekraczalne bariery - np. rozumienie usprawiedliwienia
w dialogu katolicko-luterańskim czy uznanie realnej obecności Chrystusa w Eucha
rystii w dialogu katolickc^teformowanym.
Kto może dokonać przełożenia trudno dostępnych treści teologicznych na
bardziej zrozumiałe pojęcia? Zapewne wspomniana garstka doświadczonych
ekumenistów. Ich wieloletnia praca i osobiście przeżyte spotkanie okażą się na
pewno bardzo pomocne. Pisanie tekstów popularnych, które miałyby na celu
przybliżenie czytelnikom zawiłości teologicznych jest niezwykle trudne. Wiedzą
to świetnie ci, którzy starają się uprawiać tę działkę. Na dodatek nie jest to
działalność przynosząca zaszczyty. Nie liczy się w pracy naukowej profesora
uniwersytetu. Trudno się więc dziwić, że tylko w wolnych chwilach (a takich na
ogół jest niewiele) profesorowie ekumeniści piszą artykuły popularnonaukowe.
Chciałabym tu od razu podkreślić, że „Tygodnik Powszechny”, w którym
zamieszczony jest omawiany przeze mnie artykuł Elżbiety Adamiak, jest
mecenasem ekumenizmu, konsekwentnie przybliża czytelnikom owoce dialogu.
Tutaj pisują słynni ekumeniści (na przykład w tym samym numerze znajdujemy
artykuł ks. Wacława Hryniewicza pt. „Dialog antiocheńskich chrześcijan” , s.
11); tutaj wypowiadają swoje zdanie młodzi teologowie-ekumeniści, którzy
poznają smak chrześcijaństwa z kart dokumentów ekumenicznych oraz z osobis
tych spotkań z braćmi inaczej wyrażającymi swoją wiarę.

EKUM ENICZNY PRZEGLĄD PRASY

183

Tłumaczenie, publikacja dokumentów ekumenicznych i bardziej popular
nych opracowań wymaga systematyczności i dobrego zaplecza naukowego.
Myślę, że właściwym miejscem dla takiej pracy byłyby Instytuty Ekumeniczne.
Może jeden z Instytutów Ekumenicznych odkryje swoje powołanie właśnie w tej
dziedzinie. Chodziłoby zresztą nie o wszystkie dokumenty dialogów teologicz
nych, lecz tylko te najważniejsze. Niezbędna byłaby również dokładna i wciąż
aktualna bibliografia dokumentów ekumenicznych. Może też warto pomyśleć
0 bardziej praktycznym wymiarze prac naukowych z zakresu ekumenizmu.
Prace magisterskie i doktorskie powstają niejednokrotnie bez żadnego związku
z praktycznym zastosowaniem omawianych teorii. Dobrze by się stało, gdyby
studenci poszukali na własnych podwórkach, jak wcielić w życie wyniki dialogu.
Młodzi adepci teologii niejednokrotnie wykazali się spostrzegawczością, odwagą
1pomysłowością w praktycznym stosowaniu tego, co wynieśli z wykładów. Nie
inaczej zapewne byłoby z ekumenizmem.
Elżbieta Adamiak porusza następny ważny problem. Pisze ona: Kolejne
pytania koncentrują się wokół metody: w jaki sposób treść tych uzgodnień wpleść
w wykłady teologii? Jest to najpierw problem czysto praktyczny: kiedy ksiądz lub
świecki profesor, zazwyczaj obarczony wieloma pozanaukowymi obowiązkami, ma
znaleźć czas na studium obszernych uzgodnień i jak wygospodarować czas
potrzebny na przekazanie tego szerokiego materiału studentom, skoro godzin
wykładowych i tak ciągle za mało? Jeśli wykładowca rozwiąże ten problem, stoi
zasadniczo przed dwiema możliwościami: albo wyniki dialogów jako kolejny etap
rozwoju danej dziedziny teologicznej, albo lektura uzgodnień skłoni go do innego
spojrzenia na przekazywaną naukę wiary i nowego jej ujęcia.
W ostatnich latach oczywiste stało się, że nie wystarczą już wykłady z ekumeniz
mu, by ukształtować ekumenicznie otwartych studentów teologii, zarówno
świeckich, jak i przyszłych kapłanów. Ekumenizm musi przeświecać przez
wszystkie dziedziny teologiczne! Jak to jednak zrealizować, biorąc pod uwagę
chociażby te trudności, o których pisze Elżbieta Adamiak? Ekumenizm jest
dziedziną interdyscyplinarną. Sami dogmatycy nie pokażą, jak go przekazywać
w całej teologii. Niezbędne jest wspólne wypracowanie zasad przekazywania
osiągnięć ekumenizmu przez przedstawicieli wszystkich dziedzin teologicznych.
I niemożna ograniczyć się tylko do teologii wykładanej na uniwersytetach. Istnieje
wielkie zapotrzebowanie na przystępne opracowanie sposobu wykładania ekume
nizmu w seminariach duchownych, instytutach teologicznych czy chociażby
w katechezie. Obok ekumenizmu jako oddzielnego przedmiotu musi powstać tzw.
ścieżka międzyprzedmiotowa. Dopóki to się nie stanie, dopóty wykładowcy (nie
tylko ekumenizmu) będą zmuszeni chałupniczo, a co za tym idzie - wybiórczo,
wplatać zagadnienia ekumenizmu do swoich przedmiotów.
Należy się też zastanowić co przekazywać słuchaczom teologii. Czy po kolei
omawiać dokumenty? Chyba trudno byłoby wówczas znaleźć mniej zajmujący
przedmiot, niż ekumenizm. A ponadto, jak zauważa Autorka wspomnianego
artykułu: praktyka życia kościelnego wskazuje, że procesy oficjalnego zatwierdzania
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uzgodnień są długotrwale i latami czekać trzeba na ostateczne decyzje. Często zresztą
problemem jest już określenie instancji i sposobu tego zatwierdzenia np. w dialogach
ze światowymi związkami Kościołów, gdzie glos decydujący mają poszczególne
Kościoły lokalne. Niewykluczone jest także odrzucenie wyników uzgodnień przez
któryś z Kościołów. Jak więc przekazywać wiedzę o nich, by nie sugerować, że
dokonało się coś, cojeszcze się nie dokonało? Mówiąc inaczej: jaką rangę teologiczną
nadać tym tekstom? Z pewnością konieczne jest zróżnicowanie ocen.
Wydaje się że bezpośredni przekaz treści zawartych w dokumentach ekumeniczych jest niezbędny tylko dla garstki ekumenistów. Oni powinni je znać
dokładnie, natomiast szerokiej rzeszy studentów należałoby powiedzieć jakie
tematy poruszane są w dialogach teologicznych i z jakim skutkiem. Należałoby
pokazać w czym chrześcijanie są coraz bliżej siebie, a co wciąż ich dzieli. A przede
wszystkim zainteresować braćmi chrześcijanami inaczej przeżywającymi i wy
rażającymi swoją wiarę. Jeżeli studenci teologii nauczą się szacunku dla innych,
jeżeli dostrzegą wartość innej drogi do Chrystusa, to na pewno sami poszukają
dokładniejszych wiadomości i sami zdecydują się na osobiste spotkanie z braćmi
chrześcijanami.
Kilka jeszcze uwag na temat przyszłości ekumenizmu. „Przegląd Powszechny”drukuje artykuł Davida Jenkinsa pt. „Spojrzenie na przyszłą duchowość
ekumeniczną”(1997 nr 5). Autor pokazuje w jaki sposób duchowość staje się
powoli płaszczyzną, na której ekumeniczne działania mogą przynieść najtrwalsze
owoce. Co prawda w relacjach między protestantami i katolikami zagadnienia
związane z życiem duchowym chrześcijanin nie zawsze dawały nadzieję, że staną się
czynnikami jednoczącymi teologów. Wręcz przeciwnie, podziały reformacji
w dużym stopniu rodziły się z tychże zagadnień. Luter krytykował nie tylko
konkretne praktyki katolików, ale też założenia ich życia duchowego. Stop
niowo wzrastające niezrozumienie intencji drugiej strony przyczyniło się do
całkowitego zamknięcia się. Jenkins twierdzi w swoim artykule, że protestanci
stopniowo zaczęli inaczej rozumieć słynne wyrażenie „sola Scriptura” :
początkowe założenia protestantów, iż Pismo Święte poprzedza Kościół oraz że
leży ono u podstaw autorytetu Kościoła, całkowicie go przy tym przekraczając,
okazały się historycznie nieprawdziwe i teologicznie nie do utrzymania. (...) Nawet
protestanccy uczeni musieli przyznać, że Kościół kształtował Pismo Święte. Z kolei
uczeni katoliccy musieli przyznać, że tak samo Pismo Święte kształtowało Kościół.
Powolne zmiany, jakie dokonywały się w obu Kościołach wywołały coraz
większe zainteresowanie protestantów duchowością i mistyką katolicką. Zainte
resowanie to napotykało jednak znaczne trudności z trzech powodów: po
pierwsze nieznajomość tradycji i miejsca, jakie w niej zajmowała mistyka, po
drugie pojawienie się nowych filozofii i psychologii (zwłaszcza fenomenologii
i egzystenqalizmu, które umożliwiły sformułowanie teorii dynamiki wiary
religijnej i osobistej przemiany) oraz po trzecie spójność teologii katolickiej,
uniemożliwiająca zrozumienie jednego jej aspektu bez ogarnięcia całości.
Trudności te po pewnym czasie nieco złagodziły się, gdyż zarówno filozofia, jak
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i nowe form y pastoralne psychologii religii okazały się niezdolne do zaspokojenia
głębokiej potrzeby duchowej. Tęsknotę za duchowością w protestantyzmie
wypełniła odnowa charyzmatyczna. Umożliwiła ona chrześcijanom takie
doświadczenie Boga, którego nie potrafili oni ująć w ramy dotychczasowych
pojęć teologicznych, stając się tym samym wyzwaniem dla samej teologii.
Odnowa charyzmatyczna przeniknęła również do Kościoła katolickiego, sta
wiając go przed podobnymi problemami, jak protestantów. Zataczając coraz
szersze kręgi wśród chrześcijan wielu wyznań odnowa charyzmatyczna, zachęca
do poszukiwań coraz głębszej duchowości, wspólnej dla wszystkich chrześcijan.
Jenkins kończy swój artykuł słowami: Trzeba też jasno powiedzieć, że katolicy
i protestanci mogą jedynie zyskać, jeśli z życzliwością podejmą wspólnie próbę
zbadania środków, za pomocą których w dzisiejszych czasach człowiek wierzący
może zostać przemieniony w najgłębszym sensie na obraz i podobieństwo Chrys
tusa. Myślę, że skupienie się nad duchowością w dialogach ekumenicznych
umożliwiłoby wyjście z impasu, w jakim znalazły się niektóre z nich oraz
ułatwiłoby recepcję przyjętych uzgodnień.
Iga Czaczkowska
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