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MIÊDZY JEDNOŒCI¥ EWANGELICZN¥
Henryk Dominik
A EKUMENI¥
ydaje siê, ¿e nie ma we wspó³czes- mentem miêdzyludzkiej harmonii i wspó³¿ynym chrzeœcijañstwie bardziej s³usz- cia narodów.
nego ewangelicznego kierunku
Jak pisa³ w ubieg³ym wieku Martin Lutdzia³ania ni¿ ekumenizm. Wszak Jezus naka- her King: Mi³oœæ chrzeœcijañska oznacza
zywa³: Mi³ujcie siê i ...Aby wszyscy byli uznanie faktu, ¿e wszelkie istnienie jest ze sojedno... Ca³a jednak historia chrzeœcijañstwa b¹ powi¹zane. Ca³a ludzkoœæ uczestniczy
by³a histori¹ jego rozpadu, podzia³u i to ju¿ w tym jedynym , niepowtarzalnym procesie
od czasów apostolskich, gdy jedni byli i dlatego wszyscy ludzie s¹ braæmi. Jednak
Appolosowi, inni Paw³owi, a jeszcze inni i jemu nie dane by³o ¿yæ w tej mi³oœci, gdy¿
Kefasowi. Przyczyny tych podzia³ów s¹ ogól- kula rasisty, pewnie te¿ "chrzeœcijanina"
nie znane czytelnikom Dziejów Apostolskich przerwa³a jego ¿ycie.
Ca³y zreszt¹ wiek XX by³ raczej czasem
i historii Koœcio³a. Sam pisa³em te¿ o nich
wielokrotnie, ostatnio w "Reformacji nadal nienawiœci, a nie mi³oœci; nienawiœci rasowej,
klasowej, narodowej; czasem
aktualnej". Dzisiaj chcia³em
kolonializmu,
totalizmów
zastanowiæ siê nad wspó³czei masowego niszczenia cz³osnymi i jednoczeœnie dzia³aChrzeœcijañstwo, w myœl
wieczeñstwa. Spowodowa³o
niami ekumenicznymi, zmies³ów Ewangelii, powinno
to spotêgowanie kryzysu morzaj¹cymi do ich eliminacji
opieraæ siê na mi³oœci
w imiê nieosi¹galnej zda siê braterskiej wszystkich ludzi. ralnego, przed którym ostrzezasady Aby wszyscy byli jedga³ Alvin Toffler: Uwa¿am,
Jednak mi³oœæ widoczna
no.
¿e w XXI wieku staniemy
wœród wielu cz³onków
Chrzeœcijañstwo, w myœl ró¿nych koœcio³ów chrzeœci- w obliczu g³êbokiego kryzysu
s³ów Ewangelii, powinno jañskich nie by³a nigdy i nie moralnego na skalê planety
opieraæ siê na mi³oœci brateri ¿e obali on wiele tradycyjjest ich wspóln¹ cech¹.
skiej wszystkich ludzi. Jednak
nych systemów religijnych
mi³oœæ widoczna wœród wielu
i filozoficznych. Bêdziemy
cz³onków ró¿nych koœcio³ów chrzeœcijañskich musieli przemyœleæ na nowo wszystkie nasze
nie by³a nigdy i nie jest ich wspóln¹ cech¹. pojêcia dotycz¹ce genezy i przeznaczenia naBy³y czasy, gdy bardzo daleko sta³y od tej szego gatunku - s³owem sam¹ definicje cz³ozasady, która w imiê s³ów Chrystusa powinna wieczeñstwa. Wydaje siê wiêc, ¿e upadek
je kszta³towaæ. By³y czasy koœcielnych nie- etyki i spowodowane tym zagro¿enie ca³ej
nawiœci, kl¹tw, a nawet zbrodni i wojen i coœ ludzkoœci kryzysem moralnym, gospodarz tych zwyczajów w mentalnoœci wielu do czym, wojnami i ludobójstwem, a nawet modziœ pozosta³o. A przecie¿ mi³oœæ g³oszona ¿liwoœci¹ zag³ady atomowej, bêd¹ sygna³em
przez Zbawiciela, powinna byæ priorytetem do otrzeŸwienia i spojrzenia na siebie z mniej¿yciowym chrzeœcijan, gdy¿ jest ona funda- sz¹ lub wiêksz¹ trosk¹ i przyjaŸni¹. Niestety,
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Czy takim w³aœnie koœcio³em jesteœmy?
ludobójstwo w Ruandzie, w by³ej Jugos³awii,
przeœladowania dysydentów politycznych Czy jesteœmy takim w³aœnie wzorem ¿ycia
i religijnych w wielu krajach œwiata, a z dru- chrzeœcijañskiego, które oddzia³uje i przyci¹giej strony nieokie³znana chêæ zysków, bê- ga innych? Warto siê nad tym zastanowiæ,
d¹ca przyczyn¹ obecnego kryzysu gospodar- gdy¿ œwiat wspó³czesny wiele przez nami
czego, brak odpowiedzialnoœci ich autorów, postawi problemów. A jednym z nich,
rosn¹cy hedonizm, mafijnoœæ kryminalna, szczególnie w dobie ekumenizmu bêdzie
polityczna, a nawet sportowa - wszystkie te problem wolnoœci cz³owieka, a szczególnie
zjawiska œwiadcz¹ o g³êbokim upadku wolnoœci religijnej w tym zniewolonym przez
grzech egoizmu œwiecie, zglobalizowanym
spo³eczeñstw œwiata.
Narzucanie takiego obrazu œwiata przez przez prawa ekonomiczne, spragmatyzoœrodki masowego przekazu, powoduje jego wanym i zrutynizowanym przez religie i ich
rozgrzeszanie z otoczki kryminalnej i upo- przedstawicieli. Œwiat pozby³ siê w wiêkszoœwszechnianie jako czegoœ naturalnego, pow- ci totalizmów politycznych, ale niestety nie
szechnego i godnego naœladowania. Wszys- umys³owych. Te jeszcze istniej¹ pod p³aszczykiem zwyczajowym i retko to ma wp³yw nie tylko na
ligijnym, usankcjonowanym
¿ycie œwieckie, ale i koœcielne,
czêsto przez zwi¹zki religii
które przechodzi, jak¿e czêsŒwiat pozby³ siê
i koœcio³ów z pañstwem
to, z pozycji sacrum, na pozyw wiêkszoœci totalizmów
(islamski szariat, uzurpacja
cjê zainteresowañ wy³¹cznie
politycznych,
ale
niestety
rz¹du dusz przez koœcio³y,
materialnych, w³adzy i u¿ycia,
nie umys³owych.
narzucanie pañstwu swych
a wiêc profanum.
dogmatów i przywilejów).
Ostrzega³ przed tym ju¿
A przecie¿ Umys³owe zniedawno Dietrich Bonhoeffer: Koœció³ jest Koœcio³em tylko wtedy, gdy wolenie jest istota wszelkich totalizmów.
istnieje dla innych... Musi mieæ swój udzia³ Wrogiem myœli samodzielnej jest zw³aszcza
w œwieckich problemach zwyk³ego ludzkiego syndrom grupowego myœlenia, narzucaj¹cy
¿ycia, nie panuj¹c, lecz pomagaj¹c i s³u¿¹c. cz³onkom zbiorowoœci wspólnoœæ przekonañ
Musi mówiæ ludziom wszystkich powo³añ, (Tadeusz Zieliñski), a poza tym Gdzie wszyczym jest ¿ycie w Chrystusie, istnienie dla in- scy myœl¹ tak samo, nikt nie myœli zbyt wiele
nych. W szczególnoœci nasz w³asny koœció³ (Walter Lippman), co siê sprawdza i u nas.
A przecie¿ Chrystus g³osi³ wolnoœæ
(mam nadziejê, ¿e ka¿dy z nas uczciwie potraktuje swój koœció³) wyst¹pi przeciwko ¿¹- cz³owieka, nikomu nie narzuca³ swych
dzom pychy, kultu w³adzy, zawiœci i bredni, ja- pogl¹dów, dawa³ mo¿liwoœæ wyboru. I doko korzeni wszelkiego z³a. Bêdzie musia³ mó- piero obecnie, po dwudziestu wiekach,
wiæ o umiarkowaniu, czystoœci, ufnoœci, lojal- w wiêkszoœci narodów œwiata mo¿na siê cienoœci, sta³oœci, cierpliwoœci, opanowaniu, po- szyæ z wolnoœci wyborów, zarówno polityczkorze, zadowoleniu. Nie mo¿e nie doceniaæ nych, jak i religijnych, nie boj¹c siê potêpienia
wagi ¿yciowego przyk³adu, sk³adanego przez i stosów. Jest to wa¿na zdobycz, mimo negakonkretnego cz³owieka i przyk³ad taki nie jest tywnych czasami efektów, gdy wolnoœæ wykorzystuje siê w celach wy³¹cznie egoistyargumentem abstrakcyjnym, ale wzorem.
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cznych, nie uznaj¹c ¿adnych granic bro- konieczne jest wyzbycie siê przez koœcio³y
ni¹cych integralnoœci innego cz³owieka, czy chrzeœcijañskie autorytarnego stylu pracy jeinnej grupy spo³ecznej, nie uznaj¹c prawa in- dynych posiadaczy prawdy absolutnej, którzy
nego cz³owieka do w³asnych idei, pogl¹dów chc¹ argumentami prawnymi narzucaæ ogóczy wierzeñ. Obwarowanie ustawodawstwa ³owi swe pogl¹dy, podczas gdy ju¿ kilka wiepañstw prawem miêdzynarodowym otwo- ków temu Montaigne konstatowa³, ¿e Ci,
rzy³o drogê wolnoœci wyboru w wielu dziedzi- którzy chc¹ przeforsowaæ swój pogl¹d przez
nach ¿ycia i instytucje z natury rzeczy auto- przemoc i rozkaz, udowadniaj¹, ¿e musz¹
kratyczne, zosta³y ograniczone w swej niepo- staæ na niepewnych nogach, gdy¿ prawda a¿
hamowanej sk³onnoœci do narzucania swych takich œrodków nie potrzebuje, szczególnie
pogl¹dów i dogmatów innym. Pluralizm gdy jest to prawda Bo¿a, a nie ludzka,
w swej istocie jest nieodwracalny. Trzeba a Przymus wyznawania jakiejœ religii jest oczyuczyniæ wszystko, by pluralizm funkcjonuj¹cy wistym dowodem, ¿e duch, który ni¹ w³ada,
poza bramami koœcio³ów, przekszta³ciæ jest duchem wrogim prawdzie (Dirois).
w wieloœæ wewn¹trz Koœcio³a.
Prawda Bo¿a nie potrzebuje
Na pocz¹tku istnienia chrzeœprzemocy, wrêcz przeciwnie,
Koœció³ nie powinien byæ
cijañstwa panowa³a wieloœæ mo¿e rozwijaæ siê tylko
zaskoczony faktem, ¿e
pisa³ Klaus Berger ("Wierzyæ
w atmosferze wolnoœci. Przew wolnym pluralistycznym
bez Koœcio³a").
moc jest dla jej rozwoju dospo³eczeñstwie bêdzie siê
Wieloœæ w sensie wolnoœci
s³ownie zabójcza, co niejedspotyka³ nie tylko z przydyskusji, dociekañ, poszukinokrotnie ujawni³a historia.
jaznym przyjêciem.
wañ jest nie tylko doskona³¹
Wiara, mi³oœæ i nadzieja drog¹ badañ naukowych
te trzy najwiêksze dary ewan(ks. Tomasz Halik)
w wielu dziedzinach empirygelicznej prawdy, mog¹ siê
cznych, ale mo¿e byæ otwarrozwijaæ i dawaæ owoce tylko
ciem drogi dzia³añ zarówno teoretycznych, w warunkach wolnej ewangelicznej myœli,
jak i praktycznych dla teologii, szczególnie swobody wyboru i gwarancji bezpiecznego
w dzisiejszych ekumenicznych czasach i to dzia³ania. Jak s³usznie zauwa¿y³ przez wielu
ekumenicznych, nie tylko w obrêbie chrzeœci- niedoceniony ks. Józef Tischner: Chrzeœcijañstwa, ale i w ruchu miêdzyreligijnym. jañstwo akceptuje wolnoœæ religijn¹ nie jako
Bowiem Koœció³ nie powinien byæ zaskoczony ustêpstwo, ale z racji swego stosunku do
faktem, ¿e w wolnym pluralistycznym spo³e- prawdy. Dla wiary istotne nie jest to, jakim
czeñstwie bêdzie siê spotyka³ nie tylko z przy- koniecznoœci¹ tego œwiata s³u¿y, lecz to, jak¹
jaznym przyjêciem. Koœció³ musi wykazaæ, ¿e wolnoœæ wyra¿a, jakie cz³owieczeñstwo
nie istnieje tu jedynie sam dla siebie i nie tylko kszta³tuje. Do œwiata wiary wkracza siê
dla swych wiernych. Reprezentuje bowiem zawsze przez bramê wolnoœci. Niewolnikiem
zarazem pewne wartoœci o istotnym znacze- Koœcio³a jako instytucji jest ten, kto przynaniu dla kultury europejskiej oraz wartoœci le¿y do Koœcio³a bez autentycznego wyboru
ogólnoludzkie, a nie tylko jak¹œ prywatn¹ fi- Koœcio³a.
lozofiê chrzeœcijan (ks. prof. Tomasz Halik
Prawo wolnoœci gwarantuje nam na
"Wyzwoleni, a jeszcze nie wolni"). Dlatego szczêœcie mo¿liwoœæ wyboru, mimo ¿e nie

38

S³owo Parafialne
4/2009

PUNKTY WIDZENIA
Obecny bowiem ruch ekumeniczny, poza
jest to droga mile widziana w naszym spo³eczeñstwie, nie mówi¹c ju¿ o koœcio³ach. Ale bardziej tylko chêtnym spojrzeniem na siebie
prawo wyboru jest jedyn¹ drog¹ ¿ycia zgod- przedstawicieli ró¿nych wyznañ chrzeœcijañnie ze swymi pogl¹dami, ze swym sumieniem skich, poza tygodniami modlitw i konfereni obna¿a ono fa³szywy obraz statystyk wyz- cjami, nie zmieni³ powszechnej mentalnoœci
naniowych, niezgodny ze stanem fakty- nieobiektywnej oceny swych religijnych koncznym. Niedzielni, przymusowi chrzeœcijanie trahentów, a pewne wypowiedzi hierarchów
nie s¹ przecie¿ obrazem tego, co faktycznie i oficjalne dokumenty zamrozi³y dalszy postêp
stanowi o sile wiary i Koœcio³ów, nie s¹ tego ruchu.
Podkreœli³ to tak¿e we wspomnianej ju¿
dowodem ani pielgrzymki, ani inne uroczystoœci.
ksi¹¿ce Klaus Berger: Ekumenizm wydaje siê
Si³¹ koœcio³ów jest wy³¹cznie wiernoœæ pu³apk¹ z tego wzglêdu, ¿e z jednej strony
Ewangelii i s³u¿ba mi³oœci. W tym mieœci siê z powodów moralnych oraz w wyniku takiej
ca³a nauka Chrystusa, wartoœci charakteru w³aœnie historii Koœcio³a sta³ siê nieodzowny,
i wolnoœci chrzeœcijanina. I tyla z drugiej strony w swym
ko taka si³a mo¿e byæ tolerofaktycznym dzia³aniu wyzwawana przez spo³eczeñstwa Si³¹ koœcio³ów jest wy³¹cznie la taki rodzaj tolerancji, który
oraz narody, gdy¿ nikomu nie wiernoœæ Ewangelii i s³u¿ba nie jest odporny na kryzysy.
zagra¿a i mo¿e byæ jednomi³oœci. W tym mieœci siê
Wieki wrogoœci i tylko toleczeœnie si³¹ napêdow¹ dzisiejca³a nauka Chrystusa, warrancja, a nie równoprawne
szego œwiata, jego etyki i kultoœci charakteru i wolnoœci
partnerstwo s¹ i bêd¹ prawtury. Wyklucza przemoc, biochrzeœcijanina.. I tylko taka
dopodobnie dalej g³ównymi
r¹c jednoczeœnie w opiekê
si³a mo¿e byæ tolerowana
hamulcami ruchu, a odchoprzeœladowanych, nie bêdzie przez spo³eczeñstwa i naro- dzenie koœcio³a rzymskiego
si³¹ materializmu, ale pomoc¹ dy, gdy¿ nikomu nie zagra¿a od ostatnich posoborowych
tym, którzy siê Ÿle maj¹, i nie i mo¿e byæ jednoczeœnie si³¹ reform jeszcze bardziej utrubêdzie si³¹ w³adzy, ale s³u¿by.
napêdow¹ dzisiejszego
dniaj¹ wzajemne zrozumieW³aœnie takie koœcio³y bêœwiata, jego etyki i kultury.
nie.
d¹ fundamentem nie urzêdoDla ka¿dego wa¿n¹ jest
wej, ale autentycznej ekumesprawa zachowania w³asnej
nii. Gdy¿ obecny Ruch ekumeniczny straci³ to¿samoœci i nie mo¿na jej nagle poœwiêcaæ
kontakt z cz³onkami koœcio³a i prawie przesta³ jakimœ mrzonkom rzekomej jednoœci, która
byæ licz¹c¹ siê si³¹ napêdow¹... Mentalnoœæ nie ma nic wspólnego z pojêciem jednoœci w
ekumeniczna jest bardzo daleka od autenty- s³owach Chrystusa. Wszak On modli³ siê Aby
cznej duchowoœci i od codziennego ¿ycia mi- wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze we mnie, a Ja
lionów chrzeœcijan... Ekumenizm ju¿ prakty- w Tobie. A wiêc nie w jednej strukturze koœcznie przesta³ byæ si³¹ duchow¹, któr¹ œwiat cielnej, jak to sobie niektórzy wyobra¿aj¹, ale
powinien traktowaæ serio - podsumowa³ dzi- byœmy byli jednoœci¹ w Chrystusie, w Jego
siejsze stadium tego ruchu ks. prof. Choan prawdzie, w Jego drodze i naœladowaniu,
Seng Song, prezydent Œwiatowego Aliansu a nie w ceremoniach i w jakiejœ hierarchicznej
podleg³oœci. W takiej chrystologicznej jednoœKoœcio³ów Reformowanych.
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ci nie potrzebujemy wyrzekaæ siê niczego, ani cznych dzia³añ? Czy¿ nie nasuwa siê jeszcze
swej wyznaniowej to¿samoœci, ani teologi- jeden wniosek, by szukaæ jednoœci, tej autencznej prawdy, ani swej historii. W takiej jed- tycznie Chrystusowej tam, gdzie ona rzeczynoœci, jak pisze w “Koœciele œwiêtego nie- wiœcie jest mo¿liwa, na gruncie jednoœci
pokoju" dr Tadeusz Bartoœ: Ka¿dy z nas, S³owa, w gronie bratnich koœcio³ów protesœwiadomy swych ograniczeñ, nie musi w imiê tanckich? By one - jak sugeruje prof.
jednoœci wyrzekaæ siê swej to¿samoœci... Ró¿- Tadeusz Zieliñski w artykule "Twórzmy nonice, nawet gdy dotycz¹ spraw wa¿nych, nie w¹ historiê" (S³owo Prawdy nr.7-8/2008) niszcz¹ pierwotnej jednoœci, lecz paradoksal- ostatecznie prowadzi³y do powo³ania jednenie j¹ buduj¹... Chrzeœcijañstwo ma byæ go koœcio³a protestanckiego w Polsce, harwspólnot¹ mi³oœci, b³ogos³awienia, a nie po- monijnie ³¹cz¹cego i szanuj¹cego ró¿ne sk³atêpiania; przyjmowania, a nie odrzucania.
dowe nurty konfesyjne i pobo¿noœciowe, buA tymczasem ostatnie lata
duj¹cego now¹ wspóln¹ to¿przynios³y nam srogie niesamoœæ i otwartego na dalsze
Koœció³ katolicki po Domispodzianki "ekumeniczne",
œrodowiska akceptuj¹ce przynus Iesus straci³ w du¿ym
które u wielu ludzi po³o¿y³y
jêty w nim system wartoœci.
stopniu
“ekumeniczn¹”
tamê dla wszelkich dzia³añ
Koœció³ taki móg³by formu³owiarygodnoœæ, to znaczy
tego typu. Koœció³ katolicki
waæ jednolity g³os protestanprzesta³ byæ partnerem...
po Dominus Iesus straci³
cki w spo³eczeñstwie polskim,
Przypatruj¹c siê debacie
w du¿ym stopniu 'ekumeniprowadziæ wyraŸnie dostrzeekumenicznej, mo¿na
czn¹' wiarygodnoœæ, to znagaln¹ s³u¿bê spo³eczn¹,
odnieœæ wra¿enie, ¿e staje
czy przesta³ byæ partnerem...
wspó³pracowaæ konstruktysiê ona Ÿród³em rosn¹cego
Katolicyzm w rozumieniu
wnie z koœcio³em rzymskokazamieszania,
a
nie
odzyskaostatnich papie¿y od Paw³a VI
tolickim i innymi wspólnotami
niem utraconej jednoœci
do Benedykta XVI, stawia
religijnymi, pozostaj¹c wierny
pod znakiem zapytania szczetemu, co najlepsze w spuœ(o. Stanis³aw Obirek)
roœæ dialogu... Ich lêk o zaciŸnie Reformacji.
chowanie tradycji jest tak duJest to propozycja, nad
¿y, ¿e narzucaj¹ Koœcio³owi granice, które s¹ któr¹ nie mo¿na przejœæ bez zastanowienia.
nie do zaakceptowania dla naszych partne- Powinna ona byæ otwarciem w³aœciwej drogi
rów... Przypatruj¹c siê debacie ekumenicznej, przemyœleñ ekumenicznych i porzucenia fa³mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e staje siê ona Ÿró- szywych integrystycznych dróg ekumenii,
d³em rosn¹cego zamieszania, a nie odzy- które do niczego twórczego, poza niesnaskaskaniem utraconej jednoœci (o. Stanis³aw mi, nie prowadz¹. A wobec wielu zagro¿eñ
wspó³czesnego œwiata chrzeœcijañskiego,
Obirek " Przed Bogiem").
W takiej sytuacji, czy¿ nie wa¿niejsze jest czas do podjêcia dzia³añ wydaje siê ostatedla du¿ej grupy wierz¹cych innowierców za- czny i konieczne wydaje siê tak¿e wytyczenie
chowanie i obrona w³asnej ewangelicznej w³aœciwych, zgodnych z duchem Ewangelii
to¿samoœci? Czy¿ nie wa¿niejsza dla tej kierunków ekumenii.
to¿samoœci jest obiektywna, ale krytyczna
Henryk Dominik
ocena i zwalczanie fa³szywych integrysty-

40

S³owo Parafialne
4/2009

