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W swojej książce pt. Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm kierownik Katedry
Ekumenizmu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas
OFMConv w przystępny sposób tłumaczy skąd się wzięła nazwa „ekumenizm”. Nazwa ta
pochodzi od greckiego słowa oikoumene, które oznacza ‘całą zamieszkałą ziemię’ # 1.
Używane także w Nowym Testamencie# 2, słowo oikoumeme wykorzystane zostało
w czasach współczesnych przez działaczy ruchu dążącego do zjednoczenia wszystkich
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wyznań chrześcijańskich w jednym Kościele # 3. Ale wyjaśnienie etymologii tego słowa oraz
uzasadnienie jego użycia jako nazwy ruchu zjednoczeniowego nie jest tym samym, co
przedstawienie racji istnienia samego ruchu, i w książce liczącej 365 stron, na których
– oprócz tych opisujących etymologię słowa oikoumene – trudno znaleźć jakikolwiek
odsyłacz do Słowa Bożego, prof. Kijas poświęca zagadnieniu biblijnej racji istnienia ruchu
ekumenicznego jedno tylko zdanie: „Pytania te nie wypływały jedynie z ciekawości, ale
bardzo często z rzeczywistej troski o czytelność Chrystusowego nauczania i wiarygodność
Jego świadków, za których prosił, aby »stanowili jedno« (J 17, 21)” # 4.
Liczące 826 stron magnum opus polskiego ekumenizmu – Ku chrześcijaństwu jutra –
oferuje 11-stronowy rozdzialik ks. apb. prof. dr. hab. Alfonsa Nossola, Wielkiego Kanclerza
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, pt. „Teologiczne podstawy jedności”,
który zawiera więcej odsyłaczy do dokumentów II Soboru Watykańskiego niż do Biblii, ale
zdąża poinformować, że „Ontologiczna jedność Kościoła, której najgłębszej wewnętrznej
tajemnicy nie jest właściwie w stanie dotknąć zewnętrzne rozdarcie »całodzianej szaty«
jednego i niepodzielnego Jezusa Chrystusa, posiada zatem swoją ostateczną podstawę
w jedności Osób Boskich (por. J 17, 21)”# 5. W liczącym 274 strony zbiorze studiów
i artykułów wybitnego ekumenisty zdanie to jest powtórzone # 6 i autor dołącza kilka
dodatkowych stron napisanych w podobnym stylu, w których sens zacytowanych tekstów
biblijnych jest tłumiony przyjętymi przez autora założeniami nauczania jego Kościoła # 7.
Innym wybitnym ekumenistą jest o. prof. dr. hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski
OFMConv, były kierownik Katedry Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W liczącym 505 stron zbiorze jego tekstów z dziedziny ekumenizmu – Wierzę w jeden
Kościół – zagadnienie biblijnej racji istnienia ruchu ekumenicznego ogranicza do pierwszej
pół strony, począwszy od następujących zdań: „Trójca Przenajświętsza sprawia jedność.
Ojciec zesłał Syna, by nas odrodził i zgromadził w jedno. Syn modlił się »aby wszyscy byli
jedno« (J 17, 21), ustanowił Eucharystię jako sakrament jedności i pozostawił przykazanie
miłości tworzące wspólnotę”# 8.
Ani w zbiorze esejów o tematyce ekumenicznej (453 strony) autorstwa kolejnego
wybitnego ekumenisty – ks. prof. dr. hab. Wacław Hryniewicz OMI, kierownik Katedry
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Teologii Prawosławnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego # 9 – ani w materiale
z sympozjów naukowych # 10 nie doszukujemy się odpowiedzi na pytanie: Jakie jest biblijne
uzasadnienie uczestniczenia ewangelicznie wierzących ludzi w ruchu ekumenicznym # 11?
Podobnie można mówić o podręcznikach ekumenicznych jak Wprowadzenie do teologii
ekumenicznej Jos E. Vercruyssego# 12 czy Zagadnienia ekumeniczne, autorstwa
kierownika Katedry Eklezjologii Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie o. prof. dr. hab. Andrzeja Napiórkowskiego OSPPE, który w podrozdziale pt.
„Stanowisko Magisterium Kościoła” informuje, że dokumenty kościelne odwoływują się do
Chrystusowej modlitwy zawartej w Ewangelii Jana 17, 21. Podrozdział pt. „Stanowisko
Biblii” w książce się nie znajduje# 13.
W niniejszym artykule kontynuowane jest rozważanie pytania: Jakie jest biblijne
uzasadnienie uczestniczenia ewangelicznie wierzących ludzi w ruchu ekumenicznym?,
tym razem w świetle powszechnie używanego przez ekumenistów hasła „aby wszyscy byli
jedno”.

Przemawia do Was ojciec święty# 14

•
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Mistrzem z prawdziwego zdarzenia w budowaniu ekumenii na haśle jedności wyciętym
z Ewangelii Jana 17, 21 był Jan Paweł II. W ciągu ostatnich 30 lat nikt bardziej niż on nie
przyczynił się do przyjęcia i rozpowszechnienia słów Głowy Kościoła jako sloganu
obowiązującego wszystkich do przyłączenia się do ruchu zjednoczeniowego. A zrobił to
w sposób najbardziej skuteczny w swojej encyklice, ogłoszonej 25 maja 1995 # 15: Ut
unum sint, której tytuł łaciński pochodzi od słów: ut omnes unum sint (‘aby wszyscy byli
jedno’).
W encyklice papież pisze: „Wraz z wszystkimi uczniami Chrystusa Kościół katolicki opiera
na zamyśle Bożym swoje ekumeniczne zaangażowanie zmierzające do zgromadzenia
wszystkich w jedności”# 16.
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Jaki może być ten zamysł Boży? Niech sam papież nam wyjaśni: „Sam Jezus w godzinie
swej męki modlił się, »aby wszyscy stanowili jedno« (J 17, 21). Ta jedność, którą Pan dał
swemu Kościołowi i którą pragnie ogarnąć wszystkich, nie jest czymś mało istotnym, ale
stanowi centralny element Jego dzieła. Nie jest też drugorzędnym przymiotem wspólnoty
Jego uczniów, lecz należy do jej najgłębszej istoty. Bóg pragnie Kościoła, ponieważ
pragnie jedności, i właśnie w jedności wyraża się cała głębia Jego agape. Istotnie, ta
jedność dana przez Ducha Świętego nie polega jedynie na tym, że ludzie gromadzą się
w społeczność, która jest zwykłą sumą osób. Tę jedność tworzą więzy wyznania wiary,
sakramentów i komunii hierarchicznej. Wierni stanowią jedno, ponieważ w Duchu trwają
w komunii Syna, w Nim zaś — w Jego komunii z Ojcem: »mieć z nami współuczestnictwo
znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem« (1 J 1, 3). Tak więc, dla
Kościoła katolickiego komunia chrześcijan nie jest niczym innym, jak objawieniem się
w nich łaski, poprzez którą Bóg czyni ich uczestnikami własnej komunii, to znaczy swojego
życia wiecznego. Słowa Chrystusa: »aby wszyscy stanowili jedno« są zatem modlitwą
skierowaną do Ojca, aby Jego zamysł w pełni się urzeczywistnił, tak aby »wydobyć na
światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu,
Stwórcy wszechrzeczy« (Ef 3, 9). Wierzyć w Chrystusa znaczy pragnąć jedności; pragnąć
jedności znaczy pragnąć Kościoła; pragnąć Kościoła znaczy pragnąć komunii łaski, która
odpowiada zamysłowi Ojca, powziętemu przed wszystkimi wiekami. Taki właśnie jest sens
modlitwy Chrystusa: »ut unum sint«”# 17.

Szczególnie zależało uzurpatorowi urzędu Głowy Kościoła # 18 na wybudowaniu ekumenii,
ponieważ nieodzownym warunkiem owej jedności jest właśnie komunia z Biskupem
Rzymu: „Posługa jedności Biskupa Rzymu. 88. Kościół katolicki jest świadom, że pośród
wszystkich Kościołów i Wspólnot kościelnych to on zachował posługę Następcy apostoła
Piotra w osobie Biskupa Rzymu, którego Bóg ustanowił »trwałym i widzialnym źródłem
i fundamentem jedności« i którego Duch podtrzymuje, aby Kościół uczynił także
wszystkich innych uczestnikami tego podstawowego dobra. [...] Komunia wszystkich
Kościołów partykularnych z Kościołem Rzymu: nieodzowny warunek jedności. 97. Kościół
katolicki zarówno przez swoją praxis, jak i w oficjalnych tekstach, wyraża przekonania, że
komunia Kościołów partykularnych z Kościołem Rzymu oraz ich Biskupów z Biskupem
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Rzymu jest w Bożym zamyśle podstawowym warunkiem pełnej i widzialnej komunii” # 19.

Papugi neoewangelikalne# 20

•
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Wszyscy wymienieni dotąd w artykule autorzy reprezentują pogląd rzymskokatolicki,
w związku z którym nie możemy od nich oczekiwać, że będą w stanie dostarczyć nam
odpowiedzi

na

nasze

pytanie:

Jakie

jest

biblijne

uzasadnienie

uczestniczenia

ewangelicznie wierzących ludzi w ruchu ekumenicznym? Specyficzne rzymskokatolickie
pojmowanie Słowa Bożego jako składającego się z natchnionego Pisma Świętego oraz
równie godnej poszanowania nienatchnionej Tradycji świętej, które łączą się ze sobą
i przenikają# 21 doprowadza w praktyce do sytuacji, w której autorzy będący pod wpływem
tego poglądu ogradzają cytaty z Biblii cytatami z orzeczeń Magisterium i zadaniem
ważniejszym niż wytłumaczenie sensu tekstu biblijnego staje się obowiązek należytego
wykładania nauczania ich Kościoła# 22.
Skoro szanse są małe na to, by przedstawicielom Kościoła rzymskokatolickiego udało się
przekonać ewangelicznie wierzących ludzi do przyłączenia się w ruch ekumeniczny, to
może powinniśmy szukać odpowiedzi na nasze pytanie u ludzi ewangelicznie wierzących,
lub u ludzi wywodzących się z kręgów ewangelicznych, lub przynajmniej do
chrześcijaństwa ewangelicznego nawiązujących.
Autorzy uzgodnienia z roku 1994 pt. Evangelicals and Catholics Together (Ewangeliczni
chrześcijanie i chrześcijanie-katolicy razem) już w drugim akapicie powołują się na
encyklikę Jana Pawła II Redemptoris Missio i kontynuują: „Modlimy się razem
o wypełnienie się modlitwy naszego Pana: »Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we
mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś«
(Jan 17)”# 23.
Autorzy raportu wydanego w roku 2003 przez Kościół rzymskokatolicki i Światowy Alians
Ewangeliczny idą za powyższym przykładem: „Społeczność z Bogiem w Chrystusie jest
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widocznie podstawą społeczności z innymi wierzącymi, wszystkimi członkami Ciała
Chrystusa. Mają być jedno, tak jak Ojciec i Syn w Trójcy są jedno (Jan 17, 11.21)”# 24.
Sekretarz Generalny Światowego Związku Baptystycznego Denton Lotz # 25, w niedawno
opublikowanym artykule o baptystach i jedności zdobył się tylko na pojedynczą wzmiankę
o Biblii: „Jedno jest pewne: baptyści na całym świecie powinni modlić się o rozwój ruchu,
który będzie zachęcał chrześcijan do misji i jedności, aby świat mógł uwierzyć w Jezusa
Chrystusa! (J 17)”# 26.
Członek Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP Zdzisław Miara pisze: „Wydaje mi
się, że naszego Pana boli fakt, iż Jego pragnienie wyrażone w arcykapłańskiej modlitwie:
»by byli jedno«, nie jest realizowane przez nas – ludzi już posiadających jedność duchową
i teologiczną”# 27.
Współredaktor organu prasowego Kościoła Chrześcijan Baptystów Ryszard Tyśnicki,
w artykule pt. „Ekumenizm – dlaczego ma sens” – obok zdjęcia przedstawiającego
spotkanie ekumeniczne przedstawicieli różnych Kościołów i religii niechrześcijańskich –
o Biblii powiedział tylko tyle, że Pan Jezus pragnął, „aby wszyscy »byli jedno«”, i że „kto
nie jest przeciwko nam, ten jest za nami”# 28.
Tadeusz Zieliński, profesor ekumenicznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie

i

Dziekan

Wyższego

Baptystycznego

Seminarium

Teologicznego

w Warszawie również jest zdania, że słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Jego modlitwie
arcykapłańskiej

są

uzasadnieniem

Przedstawiając

swoje

marzenia

wszelkiego

powstania

rodzaju

związku

zbliżeń

wyznań

typu

ekumenicznych.
ewangeliczno-

baptystycznego w Polsce napisał: „Istnienie w Polsce kilku Kościołów o tej samej teologii
i duchowości wydaje się wyraźnie naruszać Jezusowy postulat »Aby wszyscy byli jedno«
(J 17:21)”# 29; w kazaniu wygłoszonym podczas nabożeństwa ekumenicznego powiedział:
„Comiesięczne, poniedziałkowe nabożeństwo warszawskich ekumenistów zawsze jest
okazją do nabycia nowych sił. Nowych sił potrzebnych do wytrwałego realizowania
Chrystusowej prośby: aby byli jedno (J 17:22)# 30; i na początku referatu wygłoszonego
w siedzibie Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan w Rzymie powiedział:
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„Ekumeniczne przedsięwzięcie mające na celu wspólne przywracanie i wspólny powrót do
istoty Ewangelii Chrystusa może być zatem postrzegane jako nasza poważna odpowiedź
na wezwanie Pana, aby byli jedno (J 17, 11)# 31.
Po raz kolejny przytaczam uwagi prof. Zielińskiego na temat proof texting (‘dowodzenie
wersetami’), czyli udowadniania tez teologicznych wyrwanymi z kontekstu wersetami:
„W tym kontekście warto zacytować wypowiedź tego autora # 32 na temat proof texting
(‘dowodzenie wersetami’), czyli udowadniania tez teologicznych wyrwanymi z kontekstu
wersetami: »‘Dowodzenie wersetami’ jest metodą interpretacji, która penetruje Biblię by
wydobyć z niej wyrwane z kontekstu wersety czy dłuższe passusy uzasadniające
preferowaną

doktrynę,

przy

czym

omija

się

stronniczo

inne

wersety

mogące

zakwestionować tę naukę. Metoda ta lekceważy pryncypium teologiczne i często prowadzi
do zniekształconych interpretacji«”# 33. Bezmyślne powtarzanie po innym takiego
nieuzasadnionego sloganu, wyrwanego z kontekstu przy wypaczaniu sensu jego słów,
dopuszczonego przez profesora chrześcijańskiej teologii systematycznej, jest godne
szczególnego potępienia.
Najnowszego chlapnięcia nieszczęsnego hasła dopuścił się Mirosław Jedynak. Mirosław
Jedynak jest pastorem Kościoła Wolnych Chrześcijan w Bielsku Białej, członkiem Rady
Kościoła Wolnych Chrześcijan i jednocześnie członkiem Rady Krajowej Aliansu
Ewangelicznego. Jako duszpasterz młodzieży w ramach działalności Stowarzyszenia
„Fala” ma liczne kontakty z młodzieżą. Oprócz teologii i boksu jego zamiłowanie to
seks# 34. Jako uzasadnienie przystąpienia KWCh do Aliansu Ewangelicznego pastor
Jedynak pisze: „W ewangelikaliźmie pomimo wielkiej różnorodności, istnieje ze względu
na tożsamość teologiczną silna potrzeba podkreślania jedności i współpracy. Czerpie ona
bezpośrednio z modlitwy arcykapłańskiej Jezusa »A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,
którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie,
a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś«” # 35.
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Co chcesz czynić, uczyń szybko
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Straszny wieczór, w którym pojmano Pana Jezusa, zaczął się od umycia nóg Dwunastu
i ustanowienia Wieczerzy Pańskiej. Ale zanim Zbawiciel modlił się słowami Jego modlitwy
arcykapłańskiej, w jednego z Dwunastu wszedł Szatan. A w tym momencie Pan Jezus
rzekł do zdrajcy: „Co chcesz czynić, uczyń szybko”# 36.
Zacytowane

powyżej

Ewangelicznego,

że

jest

zdanie

„naszego

jednego

Pana

boli

z

członków Rady Krajowej

fakt,

iż

Jego

pragnienie

Aliansu
wyrażone

w arcykapłańskiej modlitwie: »by byli jedno«, nie jest realizowane przez nas”. Piszący te
słowa jest odmiennego zdania, a mianowicie, że naszego Pana boli uczestniczenie
ewangelicznie wierzących ludzi w ruchu ekumenicznym. Ale twierdzę coś więcej: nasz
Pan i Zbawiciel nadal mówi – z równie wielkim bólem co wtedy – „Co chcesz czynić, uczyń
szybko”.
Pan Jezus zawsze wiedział, że Judasz Go wyda # 37. Czytamy jak Zbawiciel umył nogi
Judasza, zaprosił Judasza do pierwszego Stołu Pańskiego, i kilka godzin później nadal
nazywał Judasza przyjacielem# 38, a czy odczuwamy ten ból, który przeżywał nasz Pan,
kiedy wypowiedział do Judasza te słowa: „Co chcesz czynić, uczyń szybko”? W Ewangelii
Łukasza 18, 8 Pan Jezus pyta: „czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy
przyjdzie?” i śmiem twierdzić, że mówi do współczesnych ekumenicznie nastawionych
przywódców neoewangelikalnych: „Co chcecie czynić, uczyńcie szybko”.
Obłudnicy! Jeżeli sytuacja jest taka, jak wy ją przedstawiacie, jeżeli brak widzialnej
jedności jest grzechem i boli waszego Pana, jeżeli wasze zastosowanie słów z Ewangelii
Jana 17, 21 jest właściwe, to dlaczego jeszcze nie zjednoczyliście się? „Ale on,
odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie poszedł” # 39. Wszystkie tłumaczenia odnośnie
tego, dlaczego proces zjednoczenia się nie jest łatwy, wymaga czasu, itd, są zupełnie nie
na miejscu. Wasz Pan od was tego oczekuje – zjednoczcie się! „Bo wiążą ciężkie
brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć” # 40.
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Czyż ubiegłoroczna wizyta Benedykta XVI w Polsce nie była wspaniałą okazją, aby to
uczynić? Andrzej Seweryn modlił się wtedy o zjednoczenie KChB z Kościołem
rzymskokatolickim# 41, ale dlaczego wreszcie nie uczynił tego, o co się modlił?
Rozwiązanie sprawy, kto będzie przywódcą takiego zjednoczonego Kościoła jest
naprawdę proste. Andrzej Seweryn, będąc człowiekiem Biblii (w przeciwieństwie do jego
odpowiednika) mógł – z wiarą abrahamową, że Bóg go pobłogosławi – wziąć wzór
z Abrama, który ustąpił przed Lotem# 42. Mógłby też uwzględnić słowa apostoła Pawła
z Listu do Filipian 2, 3: „I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę,
lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie”. Mógłby wziąć lekcję ze
słów Pana Jezusa zawartych w Ewangelii Łukasza 9, 62: „Żaden, który przyłoży rękę do
pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego”. Jednak oglądał się
wstecz.
A Pan Jezus z bólem mówi wciąż: „Co chcesz czynić, uczyń szybko”.

Problem w tym, że mają jednak skrupuły
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Ewangelicznie wierzący ludzie, którzy dla powodów biblijnych woleliby nie przystąpić ani
do Polskiej Rady Ekumenicznej, ani do Aliansu Ewangelicznego stoczyli się – według
organu prasowego Kościoła Chrześcijan Baptystów – do poziomu sekty# 43. Nieważne, jak
mocno te powody są zakorzenione w Biblii, są oni sektą, radykałami, którym trzeba
stawiać czoło# 44.
Tymczasem w Polskiej Radzie Ekumenicznej, założonej w roku 1946 przy udziale
Polskiego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów # 45, nie wszystko idzie tak
gładko. Dnia 23 stycznia 2000 r. Kościoły-członkowie PRE uroczyście wzajemnie uznali
ważność chrztu udzielonego przez duchownego jakiegokolwiek z nich # 46. Problem w tym,
że zepsuli ten układ – bo odmówili złożenia podpisu – baptyści. Z wyjaśnienia, jakie
przedłożyła ówczesna Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w tej sprawie wynika, że
baptyści mieli zastrzeżenia o podłożu... biblijnym # 47. Z wieloma stwierdzeniami zawartymi
w wyjaśnieniu można się zgodzić. Ale nie ze wszystkim, np. to, że „Baptyści doceniają
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fakt, że pośród dopuszczanych przez Dokument form udzielania chrztu wskazano
zanurzenie w wodzie, nie mogą jednak uznać innych sposobów sprawowania tego
ustanowienia jako niezgodnych z nowotestamentową praktyką [...]”# 48 – co to za
baptyści?
Do stanowiska Rady KChB w sprawie chrztu wrócimy w dalszej części wywodu, ponieważ
ma ogromne znaczenie odnośnie sposobu, w który możemy zrozumieć słowa Pana
Jezusa zawarte w Ewangelii Jana 17, 21, ale rzuci też wielkie światło na inny werset
z Biblii, który jest powtarzany do znudzenia przez ekumenistów: List do Efezjan 4, 5
– „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest”. W to, że jest jeden Pan wierzą nawet
demony# 49. Z wielu moich rozmów na przestrzeni lat z ludźmi różnych wyznań,
przekonałem się, że nasza wiara różni się do tego stopnia, że wliczenie tych różnych
poglądów do kategorii „jednej wiary” byłoby czynem przysłowiowej bezmyślności. A teraz
od Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów dowiadujemy się, że jednego chrztu nie ma, są
różne chrzty, i że niektóre z nich nie znajdują podstaw w Piśmie Świętym i będąc
niewłaściwie udzielone tracą swój walor# 50.
Delegaci na nadchodzący Synod Kościoła Wolnych Chrześcijan, na której ma być
głosowany wniosek o przystąpieniu KWCh do Aliansu Ewangelicznego, powinni zwrócić
uwagę na to, że w swoim artykule przekonującym ich do przyjęcia tego wniosku, Mirosław
Jedynak posługuje się także tym wersetem z Listu do Efezjan 4, 5: „W ewangelikalizmie
pomimo wielkiej różnorodności, istnieje ze względu na tożsamość teologiczną silna
potrzeba podkreślania jedności i współpracy. Czerpie ona bezpośrednio z modlitwy
arcykapłańskiej Jezusa »A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo
uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni
w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś«. Ten postulat jedności
w różnorodności rozwija także Paweł pisząc w liście do Efezjan 4,3-6 o zachowaniu
»jedności Ducha w spójni pokoju«, i dalej »jedno ciało, jeden Duch, jedna nadzieja [...],
jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich«” # 51. Delegaci na
Synod powinni również zwrócić uwagę na to, że także w Aliansie Ewangelicznym nie ma
jednego chrztu. Jednym z członków zwyczajnych Aliansu jest Kościół Dobrego Pasterza,
którego stanowisko wobec chrztu znacznie różni się od stanowiska innych członków
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zwyczajnych oraz KWCh# 52. Nie zabraniam braciom i siostrom z Kościoła Dobrego
Pasterza mieć odmiennego poglądu ode mnie w sprawie chrztu, tylko zaznaczam, że
sugestia członka Rady Krajowej AE, jakoby w Aliansie jest jeden chrzest, jest wyraźnie
fałszem, i wobec tego jego sugestia, jakoby KWCh powinien przystąpić do Aliansu celem
zachowania jedności w obrębie chrztu traci sens. Nie ma żadnego biblijnego uzasadnienia
uczestniczenia ewangelicznie wierzących ludzi w ruchu ekumenicznym.

Uważna lektura J 17

•

SPIS TREŚCI

Wracając do omawianej powyżej książki Stanisława Celestyna Napiórkowskiego cytuję
całość zawartego w niej półstronnego omówienia zagadnienia biblijnej racji istnienia ruchu
ekumenicznego: „Trójca Przenajświętsza sprawia jedność. Ojciec zesłał Syna, by nas
odrodził i zgromadził w jedno. Syn modlił się »aby wszyscy byli jedno« (J 17,21), ustanowił
Eucharystię jako sakrament jedności i pozostawił przykazanie miłości tworzące wspólnotę.
Duch Święty zgromadza w jedność wiary, nadziei i miłości, a zgromadzając wszystkich
w Chrystusie, stanowi zasadę jedności Kościoła. Trójca Przenajświętsza jest także
wzorem jedności, której szukamy. Jaka to będzie jedność? Czy tylko jedność w miłości?
Czy jedność w głoszeniu Ewangelii? # 53 Czy jedność oparta na minimum dogmatów? Czy
jedność na wzór ONZ? Czy jedność w wielości, tzn. jedność w sprawach zasadniczych,
a wolność w pozostałych? Czy wspólnota na wzór rodziny wielu Kościołów bratnich na
zasadzie równości? Czy jedność wyrażana soborem powszechnym zgromadzającym
przedstawicieli wszystkich Kościołów? Czy jedność organiczna obejmująca również
struktury kościelne? Jezus powiedział, że ma to być jedność na wzór jedności w Trójcy
Przenajświętszej: »aby byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
jedno w nas« (J 17,21). Chodzi więc o jedności najdoskonalszą, na wzór trynitarnej,
w jedności i wielości, w zróźnicowaniu i harmonii. Teologowie streszczają tę zasadę
w słowach: »Trójca Przenajświętsza jest przyczyną sprawczą i wzorczą jedności
Kościoła”# 54.
Jak widać, prof. Napiórkowski wymienia kilka rodzajów jedności. Takie wyliczenie różnych
rodzajów jedności jest bardzo charakterystyczne dla ekumenistów. Prof. Napiórkowski
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także dwukrotnie odwołuje się do słów Pana Jezusa zawartych w Ewangelii Jana 17, 21.
Ale musimy zrozumieć, że nie mówił o tych różnych rodzajach jedności Pan Jezus,
tylko wymyślili je ekumeniści. Kluczowym pytaniem dla ewangelicznie wierzących ludzi
jest: Co mówił Pan Jezus o jedności? Jaka jest ta jedność, o której mówi Ewangelia
Jana 17, 21? A według prof. Napiórkowskiego: „Jezus powiedział, że ma to być jedność na
wzór jedności w Trójcy Przenajświętszej”.
Malborski baptysta Edward Krajewski także wyliczył cztery płaszczyzny pojęcia jedności,
które jego zdaniem można dostrzec w Ewangelii Jana 17, a mianowicie: pojednanie
między grzesznikiem a Bogiem, pojednanie między Kościołem a Izraelem, pojednanie
w Zborach, pojednanie między różnymi grupami wyznaniowymi, przy czym dodaje, że
gorąco

popiera

działalność ekumeniczną

KChB # 55.

Rozwinął

znaczenie

każdej

z wymienionych płaszczyzn, ale w ogóle nic nie powiedział odnośnie sposobu, w który
w omówionym rozdziale możemy je dostrzec. Wymyślił cztery rodzaje jedności,
powiedział, że możemy je dostrzec w Ewangelii Jana 17, ale nie powiedział jak je
dostrzec. Potrzeba trochę egzegezy.
Rzymskokatolicki biblista Lech Stachowiak, w swoim komentarzu do Ewangelii Jana pisze
o przedmiotowym wersecie: „Z kolei Jezus przechodzi do tematu jedności, zaznaczonego
już w w. 11 w sensie trynitarnym. W ramach zleconej im misji (w. 18) uczniowie Jezusa
będą głosić zbawienie innym. Także w tych przyszłych uczniach Chrystusa słowo Boże
będzie żyło i rozwijało się, przekazywane z pokolenia na pokolenie w niezmienionej swej
pełni. Nad tym procesem nieskazitelnego przekazywania prawdy Bożej będzie czuwał
Duch Święty Pocieszyciel (por. 14, 26; 15, 26). Jezus modli się o prawdziwą jedność tej
społeczności Bożej, która gwarantowałaby wierne przekazywanie Jego nauki przez wieki.
Chrześcijanin osiąga ją przez żywy kontakt z Ojcem i Synem, którzy są najdoskonalszą
jednością (10, 38; 14, 10; 17, 11. 22). W ten sposób wytwarza się nieprzerwane ogniwo
jedności społeczności Chrystusowej, złączonej zawsze z Jezusem, a przez Jezusa
z Ojcem”# 56. Nie ma tu mowy o żadnej sztucznie utworzonej jedności organizacyjnej,
strukturalnej czy hierarchalnej. Jedność, o której mówił Pan Jezus, jest jednością z Nim
i przez Niego z Ojcem, która z kolei jest przyczyną jedności ontologicznej czy duchowej
wszystkich wierzących.
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Dotąd najobszerniejsza wykładnia sensu Ewangelii Jana 17, 21 zacytowana w niniejszym
artykule jest ta przedstawiona przez Jana Pawła II w jego encyklice Ut unum sint. Ale taka
wykładnia nie może przemawiać do ewangelicznie wierzących ludzi, choćby z powodu
zawartych w cytacie stwierdzeń, takich jak np. „Tę jedność tworzą więzy wyznania wiary,
sakramentów

i

komunii

hierarchicznej”,

lub

„komunia

Kościołów

partykularnych

z Kościołem Rzymu oraz ich Biskupów z Biskupem Rzymu jest w Bożym zamyśle
podstawowym warunkiem pełnej i widzialnej komunii”.
Bardzo ważny pod tym względem jest artykuł Henryka Witczyka, w którym przedstawia
egzegezę słów Pana Jezusa w Ewangelii Jana 17 w kontekście odwołania się Jana Pawła
II do Ewangelii Jana 17, 21 w encyklice Ut unum sint. Przytaczam wprowadzenie do tego
studium:
„Do niedawna prawie powszechnie sądzono, że w J 17 Jezus modli się o jedność
podzielonych chrześcijan. Motyw przewodni modlitwy Jezusa: »aby byli jedno« stał się
wręcz hasłem ruchu ekumenicznego, dążącego do pojednanie Kościołów i Wspólnot
chrześcijańskich. Odczytywany był bowiem jako wezwanie do miłości braterskiej i do
odbudowania więzów zerwanej jedności.
Uważna lektura J 17 nasuwa jednak pewne wątpliwości, czy taka interpretacja zdania
»aby byli jedno« oddaje podstawowy sens modlitwy Jezusa. Można wyliczyć następujące
zastrzeżenia:
Po pierwsze, Jezus wypowiada tę modlitwę w najważniejszym momencie swego życia
– »gdy nadeszła godzina«. Jest to czas Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, poprzez
które dokonał zbawienia świata. Czy jedność chrześcijan stawiałby na jednej płaszczyźnie
ze swoją Paschą? Przecież w całej Czwartej Ewangelii nie wspomina się o jakichkolwiek
rozłamach bądź zagrożeniu jedności wewnątrz wspólnoty uczniów.
Po drugie, jeżeli Jezus miał na myśli jedność podzielonych chrześcijan, to Jego modlitwa
przez pierwsze wieki Kościoła była nieaktualna.
Po trzecie, o miłości braterskiej, jej potrzebie i wymogach uczył Jezus w licznych swoich
wypowiedziach i dawał przykład swoim postępowaniem: umywa nogi uczniom oraz daje im
nowe przykazanie: »Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym
poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali« (13, 34n).
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»Ut unum sint« – to motyw przewodni encykliki Jana Pawła II o działalności ekumenicznej
Kościoła. Słowa pochodzące z J 17, 21 powracają w niej często i są podstawą refleksji.
Papież odwołując się do tego wersetu, wzywa chrześcijan najpierw do nawrócenia się do
Boga, a następnie do praktykowania miłości braterskiej, czyli do dialogu w wymiarze
wertykalnym i do dialogu w wymiarze horyzontalnym. Dużą nowością tej encykliki jest
przyznanie pierwszeństwa dialogowi w wymiarze wertykalnym. W pogłębieniu tego dialogu
Jan Paweł II widzi w ogóle przyszłość ruchu ekumenicznego.
W kontekście tego wyraźnego zróżnicowania interpretacji Chrystusowego wezwaniamodlitwy »aby wszyscy byli jedno« warto przyjrzeć się bliżej tekstowi J 17, by zobaczyć
o co naprawdę modli się Jezus w godzinie swej męki, śmierci i zmartwychwstania. Jaką
»jedność«, jaką wspólnotę ma na myśli”# 57.
Analiza Henryka Witczyka jest bardzo wartościowa i gorąco zachęcam wszystkich do jej
studiowania. Poniżej podaję kilka z wniosków tej analizy:
„Kiedy więc Jezus modli się »aby byli jedno«, to ma na myśli tę więź, która zaistniała i trwa
między Nim a tymi, którzy w Niego uwierzyli i nie przestają wierzyć” # 58.
„W ten sposób aż do końca świata coraz to nowi ludzie będą mogli »być jedno«, czyli
przez wiarę w słowo Jezusa jednoczyć się z nim”# 59.
„Tak więc, wierzący, którzy »są na świecie«, mogą »być jedno«, gdy przyjmują dar
w postaci słów i Ducha Jezusowego. Słowa i Duch bowiem ściśle łączą wierzących
z osobą Jezusa, a przez Niego z Ojcem”# 60.
„Słowami »ci, których mi dałeś« [...] Jezus określa wierzących, którzy już na ziemi
stanowią wspólnotę, w której działa zasada jedności, jaką jest Jego obecność. Odchodząc
ze świata prosi Ojca, by wspólnota ta była z Nim tam, gdzie On idzie, czyli u Ojca” # 61.
„Drugim wymiarem dynamicznego »bycia jedno« wierzących, zgromadzonych w nowej
Świątyni, jest dalsze poznawanie imienia Ojca. Łączy się ono z poznawaniem faktu, że
Jezus został posłany przez Ojca”# 62.
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Egzegeza Henryka Witczyka jest szczegółowa i z niej wynika, że Ewangelia Jana 17, 21
nie stanowi polecenia wierzącym, by zjednoczyli się w jakiejkolwiek formie struktury,
organizacji lub hierarchii# 63, tylko jest modlitwą naszego Arcykapłana proszącą Ojca, aby
sprawił, żeby ci, których Ojciec dał Synowi trwali w coraz to bliższej wspólnocie ze Synem
i przez Niego z Ojcem na świecie doczesnym i we wieczności.

Takiego to przystało nam mieć Arcykapłana

•

SPIS TREŚCI

W modllitwie arcykapłańskiej Pana Jezusa w Ewangelii Jana 17 nasz Zbawiciel pokazuje
nam na czym polega Jego służba arcykapłańska dla nas. Jak zauważył C. H. Spurgeon, ta
modlitwa Pana Jezusa „nie była tylko zwykłym końcowym wyrażeniem pragnienia
Zbawiciela, lecz jest niejako wzorem modlitwy, którą obecnie nieustannie kieruje przed
Tron Ojca. Jest tylko różnica w sposobie, w który zanosi Swoje modlitwy. W bólu i łzach
zaniósł Swoją pokorną modlitwę na ziemi – teraz z mocą wstawia się wywyższony
w chwale!”# 64.
W Pierwszym Liście Jana 2, 1 czytamy: „A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca,
Jezusa

Chrystusa,

który

jest

sprawiedliwy”.

Na

skuteczności

służby

naszego

Arcykapłana# 65 polega nasze zbawienie: „Dlatego też może zbawić na zawsze tych,
którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” # 66.
Pan Jezus „sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki” # 67, i w dniu,
w którym nasz Arcykapłan okaże się słabym czy zawodnym, nasze zbawienie utracimy.
Pomyślmy o tym: jeżeli wciąż trwająca modlitwa arcykapłańska naszego Pana okaże się
pod jakimkolwiek względem nieskuteczna, to wtedy utracimy nasze zbawienie.
Zdaniem ekumenistów oraz neoewangelikałów modlitwa Pana Jezusa w Ewangelii Jana
17, 21 po blisko 2.000 lat wciąż pozostaje bez odpowiedzi ze strony Ojca i nie jest
zrealizowana.

Przypomnijmy

słowa

Tadeusza

Zielińskiego:

„Comiesięczne,

poniedziałkowe nabożeństwo warszawskich ekumenistów zawsze jest okazją do nabycia
nowych sił. Nowych sił potrzebnych do wytrwałego realizowania Chrystusowej prośby:
aby byli jedno (J 17:22)# 68; „Ekumeniczne przedsięwzięcie mające na celu wspólne
Strona 15 z 45

Aby wszyscy byli jedno
przywracanie i wspólny powrót do istoty Ewangelii Chrystusa może być zatem
postrzegane jako nasza poważna odpowiedź na wezwanie Pana, aby byli jedno
(J 17, 11)”# 69. Nawet powierzchowny czytelnik 17. rozdziału Ewangelii Jana na pewno
bez trudu zorientuje się, że spisane w 21. wersecie słowa Pana Jezusa nie są wezwaniem
Pana dla chrześcijan, nie są prośbą Chrystusową zaadresowaną do wierzących, tylko są
prośbą skierowaną do Ojca. A Bóg–Ojciec niby tej modlitwy jeszcze nie wysłuchał.
Wobec tego, że modlitwa naszego Arcykapłana po upływie 2.000 lat jeszcze nie została
wysłuchana, co możemy zrobić? Odpowiedzią Andrzeja Seweryna i Benedykta XVI jest
to, co się wydarzyło 25 maja 2006 r. w luterańskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie,
kiedy obaj zwierzchnicy, powołując się na fragment z Ewangelii Jana 17, 20-26 (ten
fragment odśpiewał diakon z Kościoła Prawosławnego) modlili się o jedność Kościoła # 70.
Bluźnierczy sposób, w który Kościół rzymskokatolicki usiłuje dodawać do dzieła i do
zasług jedynego Zbawiciela jest nam dobrze znany. Ale to, że Przewodniczący Rady
Kościoła Chrześcijan Baptystów do tego działania się przyłączył jest powodem wielkiego
smutku dla ewangelicznie wierzących baptystów. Niezależnie jaka była ta jedność, o którą
Pan Jezus się pomodlił, czy Jego modlitwa nie była samowystarczająca, czy nie jest tak,
że musiała być skuteczna? Za kogo się oni uważają?, że swoją modlitwą mogą
zrealizować niezrealizowaną modlitwę naszego Arcykapłana? # 71
W Liście Jakuba 5, 16 czytamy: „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”. Czy nie
wiemy, że na doskonałej sprawiedliwości Pana Jezusa Chrystusa polega nasze
zbawienie?

Jedyną

przyczyną

formalną

usprawiedliwienia

grzesznika

jest

usprawiedliwiająca sprawiedliwość Chrystusa. Przypomnę radosną wieść: grzesznik może
chlubić się przed Bogiem! Ale grzesznik może chlubić się przed Bogiem jedynie
z doskonałej

sprawiedliwości

i

raz

dokonanej

doskonałej

ofiary

Pana

Jezusa

Chrystusa# 72. Jeżeli sprawiedliwość Chrystusa zawodzi, to wtedy nasze zbawienie runie.
A usilna modlitwa naszego sprawiedliwego Arcykapłana musi osiągnąć to, o co się modli.
W Ewangelii Jana 12, 28-30 czytamy o innej modlitwie Zbawiciela: „Ojcze, uwielbij imię
swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał
i słyszał, mówił, że zagrzmiało, inni mówili: Anioł do niego przemówił. Jezus,
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odpowiadając, rzekł: Nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was”.
Jeszcze inna modlitwa Pana Jezusa jest spisana w Ewangelii Jana 11, 39-44: „Rzekł
Jezus: Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie! Już cuchnie, bo
już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli
uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły.
A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A Ja
wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący
wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem:
Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły”.
Rzeczą absolutnie niemożliwą jest, aby modlitwa Pana Jezusa nie została wysłuchana.

Ci, którzy uwierzą we mnie

•

SPIS TREŚCI

Słowo „wszyscy” w rozważanym wersecie jest niezwykle znaczące. Co to znaczy
„wszyscy”? Kim oni są, ci „wszyscy”? Odpowiedź znajdziemy w poprzednim wersecie:
„A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby
wszyscy byli jedno”. Pan Jezus modlił się nie tylko za obecnymi w owej przestronnej
jadalni# 73 jedenastoma uczniami, ale też za wszystkimi wierzącymi, za wszystkimi tymi,
którzy do końca świata w Niego uwierzą.
Ekumeniści i neoewangelikałowie marzą o utworzeniu jakiejś struktury, organizacji,
hierarchii itp., ale niezależnie od tego, jaką formę taka struktura mogłaby ewentualnie
przybrać, i tak nie obejmie wszystkich wierzących, ponieważ nie obejmie wierzących,
którzy na przestrzeni minionych 2.000 lat już umarli, a Pan Jezus chce, aby ta jedność
objęła wszystkich wierzących. Jedność, o którą modlił się Pan Jezus polega na
zjednoczeniu poszczególnych wierzących z Chrystusem i przez Niego z Ojcem, i jedyna
jedność, która może powstać między wszystkimi wierzącymi na podstawie owej jedności
z Bogiem jest jednością ontologiczną, jednością duchową, która przybierze swój
ostateczny i pełniejszy wyraz dopiero po ponownym (tzn. drugim) przyjściu Pana Jezusa:
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„Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę
moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata” # 74.
Ale o kluczowym znaczeniu wobec naszego zrozumienia Ewangelii Jana 17 21 są uwagi
Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów dotyczące biblijnej nauki o chrzcie jako właściwie
udzielonym wyłącznie osobom wierzącym. Okazuje się bowiem, że „Chrzest jest przeto
obrzędem dla chrześcijan – ludzi odrodzonych# 75 [...]. Baptyści nie znajdują podstaw
w Piśmie Świętym, by zgodzić się z przyjętym w Dokumencie założeniem, iż chrzest może
być udzielany każdej bez różnicy osobie. [...] chrztu można udzielać tylko i wyłącznie
osobom świadomie, własnowolnie i ufnie wierzącym Panu. [...] Udzielanie chrztu osobom,
które nie wierzą bo nie chcą lub nie są w stanie przyjąć tej postawy (jak w przypadku
niemowląt),

jest

naszym

zdaniem

niedopuszczalnym

naruszeniem

ustanowienia

Pańskiego. Do chrztu wolno zatem dopuścić tylko i wyłącznie ludzi, którzy uwierzyli”# 76.
Z uwag Rady KChB o chrzcie wynika, że zgodnie z nauką biblijną do chrztu wolno
dopuścić tylko i wyłącznie ludzi, którzy uwierzyli. Ale czy taka sama zasada nie obowiązuje
przy dopuszczaniu ludzi do Kościoła? Czy nie jest tak, że do Kościoła Chrystusowego
należą tylko i wyłącznie ci, którzy uwierzyli? Według Rady KChB, udziela się chrztu
ludziom, którzy nie wierzą [„Udzielanie chrztu osobom, które nie wierzą”], którzy nie stali
się wcześniej uczestnikami nowego życia [„chrzest traci swój walor, gdy poddawana jest
mu osoba, która nie stała się wcześniej uczestnikiem nowego życia” # 77], i według Rady
KChB taka praktyka jest niezgodna z nauką biblijną. W rozumieniu Kościołów, które
zdaniem Rady KChB udzielają chrztu niewierzącym, ci ludzie przez chrzest stają się
członkami Kościoła Chrystusowego, ale w rozumieniu Rady KChB ci ludzie nie stają się
członkami Kościoła Chrystusowego, bo nie wierzą. Rada KChB mówi o ufnie
wierzącym: „Trójjedyny Bóg [...] jednoczy z Kościołem czyli wspólnotą odrodzonych ludzi
wszechczasów”# 78.
Z powyższego wynika, że przedstawiciele KChB nie mogą wskazać Ewangelię Jana
17, 21 jako uzasadnienie zjednoczenia się z Kościołami praktykującymi chrzest
niewierzących, rojącymi się od członków wyraźnie niebędących uczestnikami nowego
życia, ponieważ jedność, o którą modlił się Pan Jezus może objąć – według Ewangelii
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Jana 17, 20 – tylko i wyłącznie wierzących.

A gdy się objawi Arcypasterz

•

SPIS TREŚCI

W poprzednim artykule zastanawiałem się, czy wobec przywódców KChB nie ma
zastosowania poważne ostrzeżenie zawarte w Księdze Ezechiela 33, 6# 79. W niniejszym
artykule zaś zastanawiam się, czy ich lekceważenie potrzeb duchowych ludzi
niezbawionych nie znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w który traktują znaczną ilość
członków własnego Kościoła? Czytamy w Pierwszym Liście Piotra 5, 2-3: „Paście trzodę
Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla
brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni,
lecz jako wzór dla trzody”. Ale ekumenicznie nastawieni przywódcy KChB traktują znaczną
część członków własnego Kościoła z bezbrzeżną pogardą. Jak wykazałem w serii
artykułów, pod adresem baptystów (i innych), którzy nie chcą być zrzeszeni ani w Polskiej
Radzie

Ekumenicznej

ani

w

Aliansie

Ewangelicznym,

ze

strony

przywódców

baptystycznych ciągle padają bardzo ostre słowa, takie jak: „sekta”, „radykałowie”,
„agresywni”, „arogancki” „RAA”, „nie tchną Chrystusem” itp.
Takie traktowanie ewangelicznie wierzących baptystów przez ich neoewangelikalnych
przywódców nie jest nowością. W niedawno opublikowanej rozprawie doktorskiej Andrzeja
Seweryna dowiadujemy się, że w ramach Polskiej Rady Ekumenicznej w kwietniu 1950
roku oraz w styczniu 1951 roku odbyły się w Warszawie dwa nabożeństwa interkomunijne
przy udziale duchownych z sześciu Kościołów, w tym Kościoła Baptystycznego, a że
potem „przedstawiciele Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, wobec protestu
wiernych, postanowili nie brać więcej udziału w nabożeństwach interkomunijnych” # 80.
Ówcześni przywódcy baptystyczni musieli wycofać się z udziału w nabożeństwach
interkomunijnych z powodu „protestu wiernych”, ale nie wycofując się ze swojej pozostałej
działalności ekumenicznej i tak robili swoje. Czytając rozprawę Andrzeja Seweryna
przypomniały mi

się

słowa,

które

są

często

przypisywane

następcy Neville’a

Chamberlaina: „historię piszą zwycięzcy”. A kiedy dzieje się tak, wartość naukowa ich prac
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historycznych gwałtownie spada. Ówcześni przywódcy baptystyczni lekceważyli poglądy
swoich wiernych, a obecnie historyk baptystyczny tych samych wiernych tak samo
lekceważy. Kim oni byli, ci wierni Słowu Bożemu wierni? Jakie było uzasadnienie ich
sprzeciwu, a jakie było uzasadnienie udziału w ekumenii podane przez przywódców?
Jakie kroki podejmowali przywódcy baptystyczni celem wytłumaczenia racji swojej
działalności, osiągnięcia porozumienia, pojednania, zgody w tej sprawie, tak, aby
zaangażowanie baptystów w ekumenii mogło być współdziałaniem? Takich rzeczy nie
dowiemy się z doktoratu Andrzeja Seweryna. Nie wystarczy tłumaczyć, że praca dotyczy
zaangażowania baptystów w PRE, a nie ich braku zaangażowania. Poważna praca
historyczna nie może omawiać rozwoju czegoś bez jednoczesnego omawiania
zahamowań tego rozwoju, a poważny historyk musi w swoim opisie uwzględniać fakt, że
zaangażowanie baptystów w ekumenii przez cały okres objęty pracą (1945-1989) zawsze
było uwarunkowywane napięciami między zaangażowanymi w ekumenię baptystami
a baptystami, którzy nie chcieli być w ekumenię zaangażowani. Pod tym względem praca
Andrzeja Seweryna charakteryzuje się cechami, które często znajdujemy w pracach
historycznych, ekonomicznych, kulturowych itd. napisanych w Polsce w okresie, którego ta
praca

dotyczy.

Oczekujemy

od

poważnych

historyków

współczesnych

bardziej

zrównoważonego podejścia do zagadnienia.
Powodu, dla którego recenzenci rozprawy nie polecili uzupełnienia rozprawy brakującymi
informacjami, nie jest trudno dostrzec. Promotor oraz obaj recenzenci są zagorzałymi
ekumenistami, i nie leży w ich interesie rozpowszechnianie wiedzy o wiernym świadectwie
ewangelicznie wierzących ludzi, że nie ma biblijnego uzasadnienia uczestniczenia w ruchu
ekumenicznym. Wiadomo też, że kiedy Przewodniczący Rady Kościoła, który tak
posłusznie angażuje się w ekumenię, zgłosi się po doktorat, to nie należy mu zbyt dużo
utrudniać. Z resztą, surowe oceny są trzymane dla tych, którzy ośmielą się ekumenizm
krytykować# 81.
Niezdolności

przywódców

baptystycznych

wykazania

biblijnego

uzasadnienia

uczestniczenia w ruchu ekumenicznym towarzyszy poważne zaniechanie obowiązków
duszpasterskich wobec tych wielu członków KChB, którzy nie chcą angażować się
w ekumenię i nie rozumieją postępowania ich przywódców. Wielu baptystów wychowywało
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się w Kościele rzymskokatolickim i kiedy przeżyli nawrócenie opuścili – zgodnie z nauką
biblijną – ten Kośćiół. I bardzo często taki krok miał dla nich poważne konsekwencje.
Rodzinie, przyjaciołom, kolegom w pracy złożyli świadectwo, i często ich zwiastowanie
Zbawiciela spowodowało ich wyśmiewanie, prześladowanie, odrzucenie. Tak często ich
wierne świadectwo o Panu Jezusie bardzo dużo ich kosztowało. W takiej sytuacji wierzący
może radować się w Panu# 82, ale ci ludzie naprawdę nie rozumieją, dlaczego ich Kościół
zaangażuje w ekumenię, i takie zaangażowanie jest dla nich sprawą bardzo bolesną.
Oczekują

biblijnego

uzasadnienia

ekumenicznego

zaangażowania

ich

Kościoła,

sformułowanego w kategoriach myślowych zrozumiałych dla biblijnie wierzących ludzi.
A takiego uzasadnienia nie ma.
A kolejne słowa apostoła Piotra w przytoczonym passusie są ponownie dla tych
przywódców poważnym ostrzeżeniem: „A gdy się objawi Arcypasterz”.

Jedność w Chrystusie – C. H. Spurgeon

•

SPIS TREŚCI

Na zakończenie przytaczam słowa Charlesa Haddona Spurgeona. Wszelkie powoływanie
się przywódców KChB na Spurgeona jest znowu wyrazem głębokiej nieuczciwości,
ponieważ zasady wiary, którą wyznawał Spurgeon w wielu aspektach nie mają nic
wspólnego z teologią lansowaną przez przywódców KChB, jak dobitnie wykazuje ten
początkowy fragment kazania, którego wersety przewodnie są z Ewangelii Jana 17, 20-21:
„Najbardziej wzruszająca i pełna miłości modlitwa Mistrza zawarta w tym rozdziale ukazuje
nam najskrytsze wnętrze Jego serca. Pan Jezus był [niemal] w Getsemane i zaczynała się
Jego męka. Stał jak ofiara przy ołtarzu, gdzie zgromadzono już drewno i rozpalono ogień
dla złożenia tej ofiary. Podnosząc wzrok ku Niebu, patrząc na tron Ojca z prawdziwą
synowską miłością, w pokorze opierając całą Swoją ufność na mocy z Nieba, oderwał na
moment Swój wzrok od toczącej się na ziemi walki i opierania się aż do krwi. Prosił o to,
czym Jego serce było wypełnione i czego pragnął najbardziej. Pan Jezus otwierał szeroko
usta, aby Jego Ojciec je napełnił.
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Myślę, że ta modlitwa nie była tylko zwykłym końcowym wyrażeniem pragnienia
Zbawiciela, lecz jest niejako wzorem modlitwy, którą obecnie nieustannie kieruje przed
Tron Ojca. Jest tylko różnica w sposobie, w który zanosi Swoje modlitwy. W bólu i łzach
zaniósł Swoją pokorną modlitwę na ziemi – teraz z mocą wstawia się wywyższony
w chwale! Jego prośba nadal pozostaje taka sama – to, o co prosił, będąc na ziemi, nadal
tego pragnie, przebywając w chwale. Umiłowani, bardzo ważny jest fakt, że w tych
ostatnich chwilach przed śmiercią, Zbawiciel nie tylko pragnął, aby Jego lud był zbawiony,
lecz modlił się o jedność zbawionych – aby, będąc zbawionymi, mogli pozostawać
w jedności.
Nie wystarczyło, aby każda owca została wyrwana z paszczy wilka. Pan Jezus pragnął
zebrać wszystkie owce do jednej owczarni, otaczając je Swoją troską. Pan Jezus nie tylko
pragnął, aby każdy członek Jego ciała mógł być zbawiony w wyniku Jego śmierci – On
pragnął, aby wszystkie członki tworzyły chwalebne ciało! Jedność była tak bliska sercu
Zbawiciela w trudnym momencie cierpienia, że musiała być dla Niego bezcenna! Właśnie
o takiej jedności dzisiejszego ranka mówimy – po pierwsze, o jedności, której Zbawiciel
pragnął. Po drugie, o pracy, którą trzeba wykonać, a mianowicie, aby zbierano plon
wybranych. Po trzecie, o modlitwie, którą zaniósł Zbawiciel. Po czwarte, o oczekiwanym
owocu wysłuchanej modlitwy, i po piąte, o nasuwanym przez tę modlitwę pytaniu.
I. Po pierwsze, o jedności, której Zbawiciel pragnął. Te słowa modlitwy Zbawiciela zostały
wypaczone i wykorzystywano je do wyrządzenia dużo szkody. Duchowni pogrążyli się we
śnie, co w ich przypadku jest czymś zupełnie naturalnym. W czasie tego snu przyśniło im
się coś związanego ze słowami Zbawiciela, lecz wcale nie zrozumieli ich sensu
duchowego. Zarówno ich przypadek jak i tysiące innych, wyraźnie świadczą o tym, że
litera zabija, duch zaś ożywia.
W swoim śnie duchowni wyobrazili sobie ogromną konfederację na czele której stoją
duchowni, oni z kolei są nadzorowani przez innych, którzy pełnią urząd wyższej rangi,
podlegających jeszcze innym ważnym osobom, a w końcu, na czele wszystkich, stoi
najważniejszy zwierzchnik w postaci osoby lub rady. Ta ogromna konfederacja składająca
się również z królestw i narodów, staje się tak potężna, że wywiera swój wpływ na
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poszczególne państwa, kieruje ich polityką, potrafi wywierać swój nacisk na rady a nawet
zbierać i kierować wojskami. Z pewnością słowa Zbawiciela »Królestwo moje nie jest
z tego świata« zakłóciły ten spokojny sen, ale pomimo pojedynczych koszmarów,
wymyślali sobie nadal!
Co gorsze, te swoje wyobrażenia zmienili w rzeczywistość i był taki czas, kiedy tak zwani
wyznawcy Chrystusa byli wszyscy jedno. Patrząc na północ, południe, wschód i zachód
– z centrum Watykanu – jedna złączona organizacja obejmowała całą Europę! I jaki był
tego skutek? Czy świat uwierzył, że Bóg posłał Chrystusa? Skutek był zupełnie odwrotny!
Świat doszedł do przekonania, że Bóg nie miał nic wspólnego z tą niszczycielską,
tyrańską, zabobonną, pogrążoną w ciemnocie organizacją, która nazwała siebie
chrześcijaństwem.
Myślący ludzie tego okresu odrzucili chrześcijaństwo i prawie w ogóle nie można było
znaleźć prawdziwie wierzących ludzi na północy, południu, wschodzie czy zachodzie.
Wszyscy wyznawcy byli jedno, ale świat nie uwierzył – prawda jest taka, że to nie była
wcale ta jedność, o której myślał Chrystus. Pan Jezus nigdy nie zamierzał ustanowić
ogromnego

zjednoczonego

ciała

zwanego

Kościołem,

który

miałby

dominować

i sprawować władzę nad duszami ludzkimi. Pan Jezus nigdy nie chciał, aby był jakiś
Kościół, w którego szeregach mieliby znaleźć się królowie, książęta i mężowie stanu,
którzy są ludźmi miłującymi tylko ten doczesny świat, bezbożnymi, pełnymi nienawiści,
zmysłowymi i diabelskimi. Chrystus wcale nie planował utworzyć jakiejś jednolitej machiny,
miażdżącej sumienia ludzi.
A więc ta utworzona przez człowieka machina kościelna, gdy opracowana została do
perfekcji i zaczęła działać pełną parą, zamiast pracować nad tym, aby świat uwierzył, że
Ojciec posłał Chrystusa, doprowadziła do tego, że świat przestał wierzyć w cokolwiek
– odrzucił pobożność, stał się rozpustny i całkowicie zepsuty! I należało położyć kres temu
systemowi ponieważ stał się powszechną plagą i potrzebne były zmiany, aby przywrócić
zasady moralne. Jednakże wielu nadal ma taki sen [...]” # 83.
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uzasadniających

udział

ewangelicznie

wierzących

ludzi

w

ruchu

ekumenicznym w Ewangelii Jana 17, 21 nie znajdziemy.

Dlaczego się temu
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Śpiewnik Pielgrzyma nr 131 (słowa widoczne w Winampie) • Nuty (pdf)

Przypisy końcowe

# 1.

•
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Zdzisław Józef Kijas, Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, Kraków,

Wydawnictwo WAM, 2004, s. 20-25.
# 2.

Np. w Mat. 24, 14, Łuk. 2, 1, Łuk. 4, 5, Łuk, 21, 26, Dz. 11, 28.

# 3.

„EKUMENIZM, poglądy i postawy wyrażające dążenie do zjednoczenia chrześcijan

wszystkich wyznań w jednym Kościele Chrystusowym [...]” – Wojciech Hanc, Ekumenizm,
w: Encyklopedia

Katolicka,

t. IV,

pod

redakcją

Romualda

Łukaszyka,

Ludomira

Bieńkowskiego i Feliksa Gryglewicza, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, 1983, s. 853.
„RUCH EKUMENICZNY (mniej trafne abstrakcjne określenie »ekumenizm«) – globalna
nazwa wszystkich wysiłków zmierzających do ponownego zjednoczenia chrześcijan
wszystkich wyznań, początkowo przez podejmowanie wstępnych kroków natury
organizacyjnej (np. przez przynależność do Ekumenicznej Rady Kościołów, której nie
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trzeba rozumieć w sensie jakiegoś super-Kościoła) i w końcu przez osiągnięcie, zgodnie
z wolą Jezusa, jednego Kościoła wszystkich, którzy w Niego wierzą. [...] Kościół katolicki
jest obecnie świadom, jak zresztą zawsze był, że jest Kościołem, w którym »trwa« jeden
Kościół Jezusa Chrystusa, jak wyraził się Sobór Watykański II (KK 8)” – Karl Rahner
i Herbert Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, przełożyli Tadeusz Mieszkowski i Paweł
Pachciarek, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 1996, s. 470-471.
„EKUMENIZM [...] Ruch na rzecz jedności wszystkich chrześcijan i połączenia ich
w jednym Kościele” – Nicole Lemaitre, Marie-Therese Quinson, Veronique Sot, Słownik
kultury chrześcijańskiej, przełożył i uzupełnił Tadeusz Szafrański, Warszawa, Instytut
Wydawniczy Pax, 1997, s. 79.
„EKUMENIZM [...] – nurt w chrześcijaństwie, a także zorganizowany ruch dążący
[...] w dalszej perspektywie do przywrócenia między wszystkimi chrześcijanami pełnej
jedności (doktrynalnej, sakramentalnej i organizacyjnej)” – Władysław Łydka, Ekumenizm,
w: Słownik Teologiczny, wydanie II rozszerzone, pod redakcją Andrzeja Zuberbiera,
Katowice, Księgarnia Św. Jacka, 1998, s. 148.
„»Jedna owczarnia i jeden pasterz« – kto ma być tym pasterzem? [...] Duża liczba
Kościołów uczestniczących w dialogu pozytywnie odnosi się do osoby Biskupa Rzymu,
jako ewentualnego pasterza pojednanego Kościoła, brak jednak zgody co do zakresu jego
uprawnień. Kościoły prawosławne, które stosują do niego termin primus inter pares, chcą
wskazać, że papież zajmuje wprawdzie miejsce pierwsze, lecz nie jest to pierwszeństwo
o charakterze jurysdykcyjnym, ale honorowym: jest pierwszy pośród równych mu
patriarchów. W podobnym duchu wypowiadają się wspólnoty protestanckie” – Kijas, Z. J.,
Odpowiedzi..., s. 342-343.
# 4.

Kijas, Z. J., Odpowiedzi..., s. 15.

# 5.

Alfons Nossol, Teologiczne podstawy jedności, w: Ku chrześcijaństwu jutra.

Wprowadzenie do ekumenizmu, pod redakcją Wacława Hryniewicza, Jana Sergiusza
Gajka i Stanisława Józefa Kozy, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
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Lubelskiego, 1996, s. 54.
# 6.

Alfons Nossol, Ekumenizm jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia. Przez

dialog i pojednanie ku ekumenicznej jedności, Opole, Wydawnictwo Świętego Krzyża,
2000, s. 12.
# 7.

Np. Zrozumienie prof. Nossola słowa „Kościół”, który w sposób zasadniczy różni się

od zrozumienia ludzi, których założenia teologiczne są czerpane z samej Biblii.
# 8.

Stanisław Celestyn Napiórkowski, Wierzę w jeden Kościół, Wydawnictwo Diecezji

Tarnowskiej Biblos, 2003, s. 11.
# 9.

Wacław Hryniewicz, Kościół jest jeden, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2004.

# 10. Np.

Ekumenizm

na

progu

trzeciego

tysiąclecia.

Materiały

sympozjum

ekumenicznego inaugurującego działalność Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją
na wydziale Teologicznym UO, redakcja Piotr Jaskóła, Opole, Uniwersytet Opolski
Wydział Teologiczny, 2000; Święta tajemnica jedności. Dekret o ekumenizmie po
dwudziestu latach, redaktorzy tomu Wacław Hryniewicz i Piotr Jaskóła, Lublin, Redakcja
Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1988.
# 11. Książka Wacława Hryniewicza omawia, co prawda, wiele rzeczy w świetle biblijnym.
Ale znowu przyjęte przez niego założenia sprawiają, że jego wywód nigdy nie będzie
przemawiał do tych, którzy wykładają należycie słowo prawdy [por. II Tym. 2, 15]. Np.
podstawowe założenie prof. Hryniewicza – „Przeżywam chrześcijaństwo w Kościele
katolickim. Ktoś inny przeżywa je w Kościele prawosławnym lub protestanckim. Razem
jesteśmy chrześcijanami” [Hryniewicz, W., Kościół..., s. 424] – nie doczeka się w książce
próby uzasadnienia. Autor przytacza Abrahama jako wzór wiary: „Abraham jest
prototypem każdego człowieka wierzącego i ufającemu Bożemu słowu. [...] Głównym
rysem tej wiary jest gotowość wyruszania w nieznaną drogę [...]” [tamże, s. 9-10].
W domyśle mamy zrozumieć, że współcześni wyznawcy chrystianizmu mają wyruszyć się
w nieznaną drogę ekumenizmu. Ale prof. Hryniewicz opuszcza fakt, że mieszkający w Ur
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chaldejskim Abraham służył innym bogom [Joz. 24, 2] i że Bóg, nakazując Abrahamowi
opuścić ziemię swoją i rodzinę swoją tym samym nakazał mu odrzucić bałwochwalstwo,
i będąc posłuszny temu nakazowi Abraham stał się prawdziwym wyznawcą prawdziwego
Boga. Abraham otrzymał od Boga nakaz wyruszania w nieznaną drogę [Dz. 7, 2-4, I Mojż.
12, 1], ale biblijnie wierzącym ludziom należy wyjaśnić – w kategoriach myślenia dla nich
zrozumiałych – jaki jest Boży nakaz ich przyłączenia się do ruchu ekumenicznego.
# 12. Jos E. Vercruysse, Wprowadzenie do teologii ekumenicznej, przekład Mieczysław
Stebart, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2001.
# 13. Andrzej A. Napiórkowski, Zagadnienia ekumeniczne, Kraków, Wydawnictwo
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2001, s. 50.
Postać profesora Napiórkowskiego wymaga naszej uwagi także z innego powodu. Otóż
w opublikowanej wersji jego dysertacji habilitacyjnej [Andrzej A. Napiórkowski, Bogactwo
łaski a nędza grzesznika. Zróżnicowany konsensus teologii katolickiej i luterańskiej
o usprawiedliwieniu osiągnięty w dialogu ekumenicznym, Kraków, Księgarnia Akademicka,
2000] znajduje się ciekawa rzecz. Zagadnieniem poruszonym na stronach od 246-270 jest
niemieckojęzyczny dokument pt: Lehrverurteilungen, kirchentrenend?. 1, Rechtfertigung,
Sakramente, und Amt im Zeitalter der Reformation und heute (Czy potępienia doktrynalne
dzielą Kościoły?). Autor sprawia wrażenie, że omawia zawartość tego dokumentu
i przedstawia czytelnikowi swoją analizę, swoje refleksje nad nim. W niektórych miejscach
(ale wcale nie we wszystkich) autor opatrzył swój rzekomy komentarz przypisem,
odsyłającym czytelnika do niemieckojęzycznego dokumentu przy użyciu skrótu „por.”, co
sprawia wrażenie, że przypis ma charakter uzasadnienia. Nie ma polskojęzycznego
wydania tego dokumentu, ale kiedy porównujemy wskazane miejsca z angielskojęzycznym wydaniem [The Condemnations of the Reformation Era. Do They Still Divide?,
edited by Karl Lehmann and Wolfart Pannenberg, translated by Margaret Kohl,
Minneapolis, Fortress Press, 1990, s. 36-56] widzimy wspomnianą ciekawą rzecz. Okazuje
się, że gdybym chciał przetłumaczyć te strony z wydania angielskojęzycznego na język
polski, to najprościej byłoby dokonać sobie plagiatu z książki prof. Napiórkowskiego.
Podobna uwaga dotyczy również dwóch odsyłaczy do artykułu Alfonsa Skrowronka na
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stronach 253 i 266.
Niemieckojęzyczny dokument jest jednym z najbardziej podstawowych i kluczowych
opracowań dotyczących osiągnięć dialogu lutersko-katolickiego w sprawie nauki
o usprawiedliwieniu. Z poprzedniego artykułu wiemy już, ile jest warta rozprawa
habilitacyjna, w której ani promotor, ani recenzenci nie są w stanie rozpoznać
podstawowych

dla

danej

dziedziny

opracowań

[zob.

w

Internecie:

http://othertongues.neostrada.pl/web/art/E421/E421.pdf]. Ciekawe też, że późniejszy
recenzent wydania książkowego również tego dokumentu nie rozpoznał [Tadeusz
J. Zieliński, Monografia genezy i postanowień „Wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu”,
„Myśl Protestancka”, 2001, nr 2, s. 81-86 – „W warstwie formalnej praca jest niemal bez
zarzutu” (s. 85)]. Chyba że rozpoznał, ale z nieujawnionych przyczyn nie powiedział.
W każdym bądź razie, sprawa wymaga ze strony władz uczelni, na której habilitację
obroniono oraz wydawnictwa Księgarnia Akademicka wyjaśnienia w trybie pilnym.
# 14. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Komisji Języka Religijnego Rady Języka
Polskiego nazwę Szatan zapisujemy wielką literą, kiedy mówimy o przywódcy
zbuntowanych przeciw Bogu aniołów, a kiedy mówimy w znaczeniu przenośnym piszemy
zawsze małą – szatan. Również piszemy nazwę Antychryst dużą literą, kiedy mówimy
o wrogu Chrystusa, który przed końcem świata wystąpi przeciw Niemu, a kiedy mówimy
w znaczeniu przenośnym o człowieku będącym usposobieniem zła piszemy zawsze małą
– antychryst [Zasady pisowni słownictwa religijnego, pod redakcją Renaty Przybylskiej
i Wiesława Przyczyny, Tarnów, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2005, s. 13].
Przenośnie te polegają na pewnych wspólnych cechach, dzielonych przez dwie postacie.
Jedna z postaci posiada dane cechy w pełni, druga postać dzieli te cechy częściowo.
Komisja podaje podobne zalecenie odnośnie wyrazu Ojciec Święty, który piszemy wielką
literą, kiedy mówimy o Bogu Ojcu, a małymi literami, kiedy mówimy o jednym
z zwierzchników Kościoła rzymskokatolickiego [tamże, s. 23, 33]. Czyżby wymiana ta
miała znowu polegać na jakiejś przenośni? Jakie mogą być te cechy, które tacy jak Karol
Wojtyła lub Joseph Ratzinger dzielą z Tym, którego sprawiedliwość sięga aż do niebios?
Wielkich dokonałeś czynów, Boże, któż jest tobie równy? [Psa. 71, 19].

Strona 28 z 45

Aby wszyscy byli jedno

# 15. Skorzystał z tego wersetu też wcześniej, np. w jego liście apostolskim Tertio
millenio adveniente z 10 listopada 1994: „Jest to zatem jedno z zadań dla chrześcijan,
zbliżających się do roku dwutysięcznego. Koniec drugiego millennium wzywa nas
wszystkich do rachunku sumienia, a także do stosownych poczynań ekumenicznych, tak
abyśmy wobec Wielkiego Jubileuszu mogli stanąć jeśli nie całkowicie pojednani, to
przynajmniej o wiele bliżsi przezwyciężenia podziałów powstałych w drugim tysiącleciu.
Zdajemy sobie sprawę; że Jest tu potrzebny olbrzymi wysiłek, nie tylko dialogu
doktrynalnego, ale przede wszystkim modlitwy ekumenicznej, która stała się znacznie
żywsza po Soborze; winna ona jednak nadal przybierać na sile obejmując swym
zasięgiem coraz więcej chrześcijan, zgodnie z wielkim błaganiem, jakie Chrystus zanosił
do Ojca przed męką: »Ojcze (...), aby i oni stanowili w Nas jedno« (J 17, 21)” – Jan Paweł
II,

List

apostolski

Tertio

millenio

adveniente,

§ 34,

dostępny

w

Internecie:

http://www.mateusz.pl/dokumenty/tma/tma_04.htm, dostęp 1 października 2007.
# 16. Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, Poznań, Pallottinum, 1995, § 5, s. 9, dostępny
w Internecie: http://www.vatican.va/edocs/POL0057/__P2.HTM, dostęp 1 października
2007.
# 17. Jan

Paweł

II,

Encyklika...,

§ 9,

s. 12-13,

dostępny

w

Internecie:

http://www.vatican.va/edocs/POL0057/__P3.HTM, dostęp 1 października 2007.
# 18. „On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym
z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy” [Kol. 1, 18].
# 19. Jan Paweł II, Encyklika..., § 88, § 97, s. 98, 106-107, dostępny w Internecie:
http://www.vatican.va/edocs/POL0057/__PT.HTM,
http://www.vatican.va/edocs/POL0057/__PU.HTM, dostęp 1 października 2007.
# 20. Wielu

ludzi

dezorientują

neologizmy

„ewangelikał”,

„ewangelikalny”

i „ewangelikalista”, i nie dziwię sie temu. Nie tak dawno mówiło się w języku polskim
o „ewangelicznie wierzących ludziach” lub ewentualnie o „biblijnie wierzących ludziach”. Ci
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ludzie, którzy w ostatnich latach spopularyzowali te neologizmy mają – niemal bez
wyjątku – poglądy, które w języku angielskim fachowym poprawnie nazywają się
new- evangelical lub neo-evangelical, a więc w pełni stosowne jest wobec tych właśnie
ludzi używać określenia „neoewangelikał”. Niezwykle ważne jest, aby ewangelicznie
wierzący

ludzie

zrozumieli,

na

czym

polega

różnica

poglądów

między

nimi

a neoewangelikałami. Niestety, opracowania dostępne w języku polskim nie pozwolają
nam zgłębić sprawy i muszę odesłać zainteresowanych do trzech kluczowych pozycji
angielskojęzycznych: George M. Marsden, Reforming Fundamentalism. Fuller Seminary
and the New Evangelicalism, Grand Rapids, William B. Eerdmans, 1987; Iain H. Murray,
Evangelicalism Divided. A Record of the Crucial Change in the Years 1950 to 2000 ,
Edinburgh–Carlisle, The Banner of Truth Trust, 2000; Iain H. Murray, Revival and
Revivalism. The Making and Marring of American Evangelicalism 1750-1858, Edinburgh–
Carlisle, The Banner of Truth Trust, 1994.
# 21. Zob.: Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, §8-10, dostępny
w

Internecie:

http://www.biblia.poznan.pl/PS/Wstep/KonSW2.htm#R2,

dostęp

1 października 2007.
# 22. Magisterium Kościoła rzymskokatolickiego jest „stróżem i tłumaczem całego
depozytu wiary objawionej” – Pius XII, Encyklika Humanis generis o pewnych fałszywych
poglądach zagrażających podstawom nauki katolickiej z 12 sierpnia 1950, §4, Autorytet
Pisma

świętego,

dostępna

w

Internecie:

http://biblia.wiara.pl/index.php?

grupa=6&cr=3&kolej=0&art=1115736427&dzi=1115458140&katg=, dostęp 1 października
2007.
# 23. „We pray together for the fulfillment of the prayer of Our Lord: ‘May they all be one;
as you, Father, are in me, and I in you, so also may they be in us, that the world may
believe that you sent me.’ (John 17)” – Oświadczenie pt: Evangelicals and Catholics
Together: The Christian Mission in the Third Millenium, dostępny w Internecie:
http://www.leaderu.com/ftissues/ft9405/articles/mission.html, dostęp 1 października 2007].
# 24. „The fellowship with God in Christ is evidently the basis for the fellowship with other
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believers, all members in the Body of Christ. They are to be one as the Father and Son in
the trinity are one (Jn 17:11,21)” – Church, Evangelisation and the Bonds of Koinonia.
A Report of the International Consultation between the Catholic Church and the World
Evangelical

Alliance

(1993-2002),

I A 1 (4),

dostępny

w

Internecie:

http://www.ecumenism.net/archive/2002_wea_pcpcu_church.htm, dostęp 1 października
2007.
# 25. Denton Lotz piastował stanowisko Sekretarza Generalnego ŚZB przez 19 lat. Od
lipca br. funkcję tę pełni Neville Callam.
# 26. Denton Lotz, Baptyści a jedność chrześcijan w XXI wieku, „Słowo Prawdy”, 2007,
nr 1, s. 18. Trzy całe strony miesięcznika „Słowo Prawdy”, a tylko jedno króciutkie
odniesienie do Słowa Prawdy [Jan 17, 17, Efez. 1, 13, Kol. 1, 15, II Tym. 2, 15]. Wydaje
się, że proporcje te są niewłaściwe. Niestety, ten artykuł nie jest dostępny w serwisie
internetowym czasopisma, ale wskazane jest, aby artykuł ten przeczytali wszyscy delegaci
na

nadchodzący

Synod

Kościoła

Wolnych

Chrześcijan

[Synod

odbędzie

się

13 października 2007 r.], ponieważ rzuci światło na światowy wymiar zaproponowanego
przez Andrzeja Seweryna pomostu pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną a Kościołami
zrzeszonymi

w

Aliansie

Ekumenicznym

[zob.

w

Internecie:

http://othertongues.neostrada.pl/web/art/E421/E421.pdf].
# 27. Zdzisław Miara, Jednoczenie Kościołów, „Słowo Prawdy”, 2003, nr 6, s. 11. „Dzięki
zjednoczeniu naszego nurtu, jak również zjednoczeniu nurtu zielonoświątkowego, polska
scena ewangeliczna zyskałaby znacznie na czytelności, i w konsekwencji na znaczeniu.
Środowiska zbyt małe mają to do siebie, że nie mogą zaistnieć w świadomości społecznej
i w takim społeczeństwie jak nasze będą traktowane jako sekty” [tamże, s. 11-12].
O straszeniu

sektami

napisałem

w

innym

artykule

[dostępny

w

Internecie:

http://othertongues.neostrada.pl/web/art/sek/Sekta.pdf]. Wszystkim czytelnikom polecam
rozważanie

I Listu Jana 3, 13,

Ewangelii Jana 15, 18-19,

Ewangelii Łukasza 6, 22-23,

Ewangelii Łukasza 12, 32 oraz Księgi Izajasza 41, 14.
# 28. Ryszard Tyśnicki, Ekumenizm – dlaczego ma sens, „Słowo Prawdy”, 2000, nr 3,
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s. 8, 10, 11.
# 29. Tadeusz J. Zieliński, Kościół Ewangeliczno-Baptystyczny w Polsce. Aktualność
inicjatywy integracyjnej sprzed 65 lat, „Słowo Prawdy”, 2002, nr 11, s. 16.
# 30. Tadeusz J. Zieliński, Zawada autentycznej egzystencji chrześcijańskiej, „Słowo
Prawdy”, 2002, nr 1, s. 3.
# 31. Tadeusz J. Zieliński, Sam Chrystus jest naszą sprawiedliwością, „Studia
i Dokumenty Ekumeniczne”, 2004, nr 1, s. 71. Prof. Zieliński wygłosił ten referat jako
przedstawiciel Światowego Związku Baptystycznego. Związek ten skupia tylko niecałe
42% wszystkich baptystów na świecie [dane pochodzą z: Tadeusz J. Zieliński, Dobro
wspólne

katolicyzmu

i

baptyzmu

według

raportu

z

dialogu

baptystycznego-

rzymskokatolickiego na szczeblu światowym, „Studia Oecumenica”, 3 (2003), s. 54, n. 5].
Referat ten wygłoszono po angielsku, ale opublikowano jego przekład na język polski.
Angielskojęzyczny tekst tego referatu powinien być dostępny wszystkim zainteresowanym
na stronie internetowej ŚZB tak, aby teolodzy baptystyczni niezrzeszeni w ŚZB mogli
ustosunkować się do zawartego w nim skandalicznego stwierdzenia prof. Zielińskiego:
„Trzeci rozdział WD (paragrafy 14-18) formułuje naukę o usprawiedliwieniu w taki sposób,
że może być on – przypuszczam – przyjęty bez wahania przez wszystkich baptystów”
[Zieliński, T. J., Sam Chrystus..., s. 73].
# 32. Teologa baptystycznego Russella H. Dildaya.
# 33. Tadeusz J. Zieliński, Biblia, Słowo Boże i księgi religii światowych w ujęciach
baptystycznych, w: Księgi święte a słowo Boże, red. Łukasz Kamykowski i Zdzisław
J. Kijas, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
2005, s. 83-84.
# 34. Informacja

ta

jest

dostępna

Stowarzyszenia

Akademickiego

od

w

serwisie
listopada

internetowym
2006 r.

[zob.

Chrześcijańskiego
w

Internecie:

http://www.chsa.org.pl/miasto.php?art=513&id_miasta=15, dodano 24 listopada 2006,
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dostęp 2 października 2007, kopia strony w posiadaniu autora niniejszego artykułu]. Opis
Mirosława Jedynaka na wskazanej stronie internetowej jest w najlepszym przypadku
przejawem jego czystej głupoty. Oczekujemy od młodzieży, że powstrzymają się od
aktywności seksualnej przed ślubem i jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że
w dzisiejszym świecie nie jest to łatwe zadanie do spełnienia. Czy wypada, aby
duszpasterz młodzieży w taki sposób lekceważył sprawę, i o takich poważnych sprawach
mówił tak niepoważnie, i tak lekceważył własną żonę? Ta ostatnia uwaga pochodzi od
mojej żony, która nie życzy sobie, abym ja się o niej w taki sposób wyrażał.
Moja żona opowiada, jak w latach 80. jeździła na obozy chrześcijańskie do Wisły, które
były prowadzone przez pracownika wśród młodzieży. Często zachowywał się w sposób
bardzo nonszalancki i pewny siebie w sprawach seksu. Zdarzało się, że kojarzył młodych
ludzi w pary i był ciekawy, czy te pary przetrwają do następnego przyjazdu. Na każdym
obozie były prowadzone wykłady na temat chodzenia ze sobą, życia w małżeństwie itp.,
ale nawet wtedy, jako niemężatka, moja przyszła żona odebrała z niesmakiem to, że
pewne sprawy omówiono zbyt szczegółowo i do dziś utkwił jej w pamięci nonszalancki
sposób ich traktowania. Po jakimś czasie organizator opuścił żonę i dzieci z inną kobietą.
Czy bracia, którzy obecnie pełnią służbę duszpasterską w Zborach ewangelicznych
posiadają odpowiednią mądrość, aby wziąć z tej historii lekcję?
# 35. Mirosław Jedynak, Alians Ewangelikalny, „Łaska i Pokój”, 2007, nr 2, s. 4.
# 36. Nie jest bez znaczenia to, że cytuję te słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana 13, 27
według Biblii ekumenicznej.
# 37. Psa. 41, 10.
# 38. Jan 13, 1-30, Mat. 26, 50.
# 39. Mat. 21, 29.
# 40. Mat. 23, 4, por. Łuk. 11, 46.
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# 41. „Po zakończeniu przemówienia Papieża w kościele św. Trójcy rozpoczęła się
modlitwa powszechna »o dar jedności dla chrześcijan i pokój Boży dla wszystkich ludzi«.
Jej współautorami są przedstawiciele wszystkich Kościołów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej. 7 wezwań modlitwy odczytali reprezentanci poszczególnych
Kościołów (...) o »łaskę zjednoczenia dla podzielonego Kościoła« - modlił się ks. prezbiter
dr Andrzej Seweryn z Kościoła Chrześcijan Baptystów”. Cytat pochodzi z serwisu
internetowego Katolickiej Agencji Informacyjnej i Polskiej Agencji Prasowej, dostępny
w Internecie: http://www.b16.pl/serwis/1244,.html, dostęp 2 października 2007.
# 42. Por. I Mojż. 13, 8.
# 43. „Następnie pojawił się wniosek jednego ze zborów o wystąpieniu [KChB] z Polskiej
Rady Ekumenicznej [...]. I w tym momencie zrobiło się naprawdę groźnie, bo w wyniku
przegłosowania tej idei groziło nam stoczenie się Kościoła do poziomu sekty, w najbardziej
pejoratywnym sensie tego słowa (z nikim nie utrzymuje oficjalnych związków, odcinając
się zarówno od Kościołów ewangelicznych z AE, jak i tradycyjnych z PRE)” – Włodek
Tasak, „Czy zechce nam się ruszyć z miejsca w którym się znaleźliśmy?”, „Słowo
Prawdy”,

2001,

nr 11,

s. 28,

zob.

szerzej

w

Internecie:

http://othertongues.neostrada.pl/web/art/sek/Sekta.pdf.
# 44. „ [...] stawiałem czoło [...] radykałom dążącym do opuszczenia przez nasz Kościół
Polskiej Rady Ekumenicznej” – Redaktor [Włodek Tasak], Baptyści wychodzą z podziemia
w świetle kamer telewizyjnych, „Słowo Prawdy”, 1999, nr 3, s. 2.
# 45. Andrzej Seweryn, Na drodze dialogu. Zaangażowanie ekumeniczne Kościoła
Baptystycznego jako członka Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 1945-1989,
Warszawa,

Wydawnictwo

Uczelniane

Wyższego

Baptystycznego

Seminarium

Teologicznego w Warszawie, 2006, s. 23, 59.
# 46. Zob. w Internecie:

http://ekumenizm.wiara.pl/?

grupa=6&art=1038494721&dzi=1132145823, dostęp 2 października 2007.
Strona 34 z 45

Aby wszyscy byli jedno

# 47. Także w roku 2000 w identycznych okolicznościach baptyści zepsuli uzgodnienie
Kościołów zrzeszonych w PRE odnośnie wspólnego przystępowania do Stołu Pańskiego.
Przeszkodą w podjęciu tego kroku ekumenicznej wiary podobnie okazały się przekonania
biblijne baptystów. Zob. Wiadomości Kościelne. Na progu nowego Tysiąclecia, „Słowo
Prawdy”, 2000, nr 12, s. 26.
# 48. Stanowisko Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP w sprawie projektu
dokumentu pt. „Chrzest - sakrament jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu
Trzeciego Tysiąclecia”, §8, zob. w Internecie: http://www.baptysci.pl/o_kosciele.php?
subaction=showfull&id=1093207374&archive=&start_from=&ucat=2&

oraz

http://www.baptysci.pl/doc/chrzest.rtf, dodano 22 sierpnia 2004, dostęp 2 października
2007.
# 49. Jak. 2, 19.
# 50. Stanowisko Rady Kościoła..., §4, §6.
# 51. Jedynak, M., Alians..., s. 4.
# 52. Zob.

w

Internecie:

http://www.dobrypasterz.org.pl/strony/onas/misja.html,

http://www.dobrypasterz.org.pl/strony/onas/konfesja.html, dostęp 2 października 2007.
# 53. Powyżej zaznaczyłem, że Kościół rzymskokatolicki ma odmienne od ewangelicznie
wierzących ludzi zrozumienie określeń „Kościół” i „Słowo Boże”, a więc musimy być tego
świadomi, kiedy mamy do czynienia z ludźmi tego wyznania i używają tego typu określeń.
Podobne zastrzeżenia musimy mieć także w wielu innych przypadkach, np. w przypadku
słowa „Ewangelia”. W nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego Ewangelia jest źródłem
wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, i to słowo jest utożsamione nie z czterema
biblijnymi opisami życia Jezusa Chrystusa, ale z Tradycją świętą i Pismem Swiętym, czyli
słowem Bożym w zrozumieniu rzymskokatolickim [zob. w Internecie: Konstytucja
dogmatyczna

o

Objawieniu

Bożym

Dei

Verbum,

§7,

dostępny

w

Internecie:
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http://www.biblia.poznan.pl/PS/Wstep/KonSW2.htm#R2, dostęp 2 października 2007].
# 54. Napiórkowski, S. C., Wierzę..., s. 11.
# 55. Edward Krajewski, Aby byli jedno. Rozważania o płaszczyznach jedności, „Słowo
Prawdy”, 1996, nr 1, s. 14-15.
# 56. Lech Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp – Przekład z oryginału –
Komentarz, Poznań–Warszawa, Pallottinum, 1975, s. 346.
# 57. Henryk Witczyk, »Aby byli jedno«. Sens modlitwy Jezusa w J 17, 1-26, w: Biblia
podstawą jedności, redaktor Adam Ryszard Sikora, Lublin, Redakcja Wydawnictw
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996, s. 85-86. Prof. Witczyk jest obecnie
kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
# 58. Tamże, s. 96.
# 59. Tamże, s. 99.
# 60. Tamże, s. 100.
# 61. Tamże, s. 110.
# 62. Tamże, s. 113.
# 63. Por.: „Każdy zbór bezpośrednio odpowiedzialny przed Chrystusem. Podkreślamy
znaczenie kolejnej zasady Słowa Bożego, którą winniśmy kierować się w związku ze
zborem, mianowicie, że każdy zbór jest niezależny i odpowiedzialny wyłącznie wobec
Chrystusa. W Nowym Testamencie nie występuje coś takiego jak denominacja, federacja
zborów, czy też krąg społeczności” [William MacDonald, Lojalność – wobec czego?,
copyright for the Polish translation by Czesław Bassara, Tychy, Emmaus, 1990, s. 21].
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# 64. Charles Haddon Spurgeon, z kazania pt. Unity in Christ (Jedność w Chrystusie),
wygłoszonego 7 stycznia 1866, Metropolitan Tabernacle Pulpit, t. 12, nr 668.
# 65. Hebr. 4, 15, Hebr. 7, 26.
# 66. Hebr. 7, 25. Por. Hebr. 9, 24-25.
# 67. Hebr. 7, 24.
# 68. Zieliński, T. J., Zawada..., s. 3.
# 69. Zieliński, T. J., Sam Chrystus..., s. 71.
# 70. „Po zakończeniu przemówienia Papieża w kościele św. Trójcy rozpoczęła się
modlitwa powszechna »o dar jedności dla chrześcijan i pokój Boży dla wszystkich ludzi«.
Jej współautorami są przedstawiciele wszystkich Kościołów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej. 7 wezwań modlitwy odczytali reprezentanci poszczególnych
Kościołów (...) o »łaskę zjednoczenia dla podzielonego Kościoła« - modlił się ks. prezbiter
dr Andrzej Seweryn z Kościoła Chrześcijan Baptystów”. Cytat pochodzi ze serwisu
internetowego Katolickiej Agencji Informacyjnej i Polskiej Agencji Prasowej, dostępny
w Internecie: http://www.b16.pl/serwis/1244,.html, dostęp 2 października 2007.
# 71. „Wołajcie głośniej, wszak jest bogiem, ale może się zamyślił lub jest czym innym
zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi? Niech się więc obudzi!” [I Król. 18, 27].
# 72. Por. Gal. 6, 14.
# 73. Mar. 14, 15, Łuk 22, 12.
# 74. Jan 17, 24.
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# 75. Powyżej zaznaczyłem, że Kościół rzymskokatolicki ma odmienne od biblijnie
wierzących ludzi zrozumienie określeń: „Kościół”, „Słowo Boże”, „Ewangelia”. Jak ważne
jest, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy operują tymi samymi określeniami co my,
aby upewnić się, czy posługują się tymi słowami w takich samych znaczeniach, co my.
Z pewnością możemy stwierdzić, że jedno z najważniejszych pojęć, co do którego musimy
być pewni, że wiemy o czy mówimy, skupia się wokół takich słów jak: „odrodzenie”,
„nawrócenie”, „nowe narodzenie”. Jak ważne jest, aby bracia zwiastujący Ewangelię byli
pewni, jaka jest biblijna podstawa użycia przez nich takich słów. Jak ważne też, abyśmy
wypytywali, kiedy np. czytamy takie stwierdzenia jak: „człowiek staje się w pełni
chrześcijaninem tylko przez świadome zawierzenie Jezusowi Chrystusowi [...]” [Zieliński,
T. J., Kościół Ewangeliczno-Baptystyczny..., s. 17]. W tym zdaniu jakie może być
znaczenie słów „w pełni”?
Jednym z powodów zamieszania, które istnieje wokół pojęcia nowego narodzenia jest
z pewnością niski poziom prac naukowych, dostępnych na ten temat w języku polskim.
Jako

przykład

przytoczę

opublikowaną

wersję

rozprawy

habilitacyjnej

Andrzeja

Siemieniewskiego, obecnie profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
oraz biskupa pomocniczego wrocławskiego [Andrzej Siemieniewski, Ewangelikalna
duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka, Wrocław, Papieski Fakultet
Teologiczny we Wrocławiu, 1997]. Prof. Siemieniewski był jednym z wykładowców na
sympozjum naukowym zorganizowanym przez KChB w 2004 r. [zob. Misja jako problem
międzykościelny, pod redakcją Tadeusza J. Zielińskiego, Warszawa–Katowice, Wyższe
Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie, Credo, 2006]. Można go też słuchać
w Radiu Maryja [http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=5928, dostęp 2 października
2007]. Możemy z niemal całą pewnością stwierdzić, że gdyby rozprawa ta została
oceniana na uczelni, która ma duże doświadczenie badań nad teologią XVII-wiecznych
anglosaskich kalwinistów i ich spadkobierców, to nie otrzymałaby wyniku pozytywnego.
Nie jest to tylko kwestia potrzeby uzupełnienia pracy brakującymi informacjami, ponieważ
autor zupełnie pomylił się w swojej wykładni rozwoju chrześcijaństwa ewangelicznego.
Otóż duża część rozprawy jest poświęcona staraniom autora wykazania ciągłości rozwoju
oraz zasadnicza spójność tego nurtu od Solomona Stoddarda w drugiej połowie XVII
wieku, przez Billy Sundaya na początku XX wieku i do współczesnego nam Billy Grahama.
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Zupełnie

inny

obraz

tego

rozwoju

wykazuje

Iain

Murray

w

swojej

książce

o chrześcijaństwie ewangelicznym w Stanach Zjednoczonych [Murray, I., Revival and
Revivalism..., dz. cyt.]. Książka Iaina Murraya jest oparta na pełniejszych i starszych
źródłach, często współczesnych opisywanym wydarzeniom, i analiza Iaina Murraya jest
bardziej szczegółowa. Iain Murray dobitnie wykazuje, jak w omówionym okresie (17501858) nurt chrześcijaństwa ewangelicznego utracił spójność, tak że nawet w tym krótszym
okresie zasadniczo brakowało mu ciągłości. W bibliografii Siemieniewskiego ta książka
Murraya nie figuruje, mimo że figuruje inna publikacja Murraya. Wnioski prof.
Siemieniewskiego różnią się diametralnie od wniosków, opublikowanych wcześniej przez
Iaina Murraya, i brak odniesienia do książki Murraya w rozprawie Siemieniewskiego jest
poważną wadą. Znowu nasuwa się pytanie: dlaczego ani promotor ani recenzenci
rozprawy tego braku nie zauważyli?
Rażącym przykładem niezrozumienia prof. Siemieniewskiego jest następujące jego
stwierdzenie: „Od osiemnastego wieku począwszy, a na współczesnych nam słuchaczach
Billy Grahama skończywszy, uczestnicy ewangelikalnego nurtu duchowości protestanckiej
partycypują

w

Wesleyowym

doświadczeniu”

[Siemieniewski,

A.,

Ewangelikalna

duchowość..., s. 112-113]. Nadal nie umiem inaczej takiej rzeczy skomentować:
kompletna bzdura.
To same zdanie jest powtórzone w kolejnej książce prof. Siemieniewskiego [Andrzej
Siemieniewski, „Ochrzczeni w jednym Duchu”. Perspektywy integracji mistycyzmu
pentekostalnego z duchowością katolicką, Wrocław, Papieski Wydział Teologiczny we
Wrocławiu, 2002, s. 267], w której widoczny jest sposób, w który niezrozumienie prof.
Siemieniewskiego przekłada się na jego analizę teologii Jonathana Edwardsa. Edwards
przeżył nawrócenie na początku roku 1721, jeszcze 14 lat przed przypłynięciem
nienawróconego Jana Wesleya do Ameryki w roku 1735 i 17 lat przed „dziwnym
rozgrzaniem serca” Jana Wesleya w kaplicy przy londyńskim Aldersgate Street w 1738.
Nadgorliwość

prof.

Siemieniewskiego

w

pasowaniu

Edwardsa

do

stereotypu

wesleyowskiego widzimy np. w podrozdziale 6.3 pt. „Tradycja entuzjastycznego
protestantyzmu: konieczność radykalnego początku”. Omawiając zrozumienie pojęcia
nawrócenia u Edwardsa prof. Siemieniewski wydaje się sugerować, że przeżycie opisane
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w Dzienniku Edwardsa w dniu 10 stycznia 1723 [powinno być: 12 stycznia 1723]
relacjonuje jego nawrócenie. Cytat z Dzienniku Edwardsa, w brzmieniu podanym przez
prof. Siemieniewskiego, jest następujący: „Wyznałem Bogu tego poranka, że wierzę
w Jezusa Chrystusa i przyjąłem Go jako Pana i Zbawiciela, że przyjąłem błogosławionego
Ducha jako mojego nauczyciela, Uświęciciela i jedynego Pocieszyciela, oraz prosiłem
Boga, by spojrzał na to, w imię Chrystusa, jako moje oddanie się Jemu”. Oryginalny cytat
w języku angielskim, w brzmieniu podanym przez prof. Siemieniewskiego jest następujący:
„I told God this morning that I did believe in Jesus Christ, and receive him as a Prince and
Savior. That I did receive the blessed Spirit as my Teacher, Sanctifier and only Comforter
[...]. And I pray God, for the sake of Christ, to look upon it as a self-dedication” [tamże,
s. 265]. Cytat angielski podany przez prof. Siemieniewskiego nie zawiera w kilku miejsach
wielokropka w nawiasie kwadratowym celem oznaczenia, że cytat został znacznie
skrócony, i oryginalny cytat powinien brzmieć: „I [...] told [...] God [...] this morning [...] that
I did believe in Jesus Christ, and did receive him as a Prince and Savior [...] and that I did
receive the blessed Spirit as my Teacher, Sanctifier, and only Comforter [...] and I pray
God, for the sake of Christ, to look upon it as a self-dedication” [The Works of Jonathan
Edwards, revised and corrected by Edward Hickman, Edinburgh–Carlisle, The Banner of
Truth Trust, 1974, t. 1, s. xxv]. Trochę znajomości języka XVIII-wiecznych spadkobierców
XVII-wiecznych anglosaskich kalwinistów wystarczyłoby, by stwierdzić, że Edwards na
pewno nie mówi w tym miejscu o swoim nawróceniu, choćby dlatego, że dla takich ludzi
nawrócenie na pewno nie było czynem self-dedication. Wyraźna w tłumaczeniu słów
Edwardsa podanym przez prof. Siemieniewskiego jest próba włożenia w usta Edwardsa
formułki, która weszła w modę dopiero w znacznie późniejszym okresie: „wierzę w Jezusa
Chrystusa i przyjąłem Go jako Pana i Zbawiciela”. Jest to okropne tłumaczenie,
i poprawniejsze tłumaczenie słów Edwardsa brzmi: „wierzę w Jezusa Chrystusa
i przyjmuję Go jako książęcia/Wodza/Władcę i Zbawiciela” [por. Dz. 5, 31 w tłumaczeniu
Authorised Version oraz Biblii gdańskiej, Biblii warszawskiej i Biblii Tysiąclecia]. Takie
brzmienie słów Edwardsa miało dla niego zupełnie inne znaczenie niż to, co chce prof.
Siemieniewski. Nieznajomość prof. Siemieniewskiego następstwa czasów w języku
angielskim pokazuje, że nie posiada odpowiedniego warsztatu naukowego, aby podjąć
badania nad teologią Edwardsa. A chyba tylko człowiek pod silnym wpływem nauczania
Kościoła rzymskokatolickiego mógłby tłumaczyć słowa Edwardsa „for the sake of Christ”
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jako „w imię Chrystusa” (zamiast „ze względu na Chrystusa”).
Omówiony wpis w Dzienniku Edwardsa nie może być opisem jego nawrócenia też
z innego powodu. Prof. Siemieniewski pisze, że „jedna z najlepszych biografii
J. Edwardsa” to ta, którą napisał Iain Murray [Siemieniewski, Ewangelikalna duchowość...,
s. 68]. W tej biografii Iain Murray dowodzi, że Edwards przeżył nawrócenie na początku
roku 1721 [Iain H. Murray, Jonathan Edwards: A New Biography, Edinburgh–Carlisle, The
Banner of Truth Trust, 1987, s. 35].
Kolejnym przykładem nadgorliwości prof. Siemieniewskiego oraz jego okropnego
tłumaczenia jest następujący cytat z kazania Edwardsa: „Boży ludzie poczęci są z Boga
w jednym momencie”. Oryginalny cytat (którego nie podaje prof. Siemieniewski) brzmi:
„God’s people are immediately begotten of God” [The Works of Jonathan Edwards, dz. cyt.
t. 2, s. 940]. Kto nie wie, że słowo immediately to przeciwieństwo słowa mediately
(‘bezpośrednio’ – ‘pośrednio’), a w dodatku nie potrafi tego wnioskować z czytania
poprzedniej strony kazania [„First. They are remotely descended from God (...) Secondly.
God’s people are immediately begotten of God”] w ogóle nie powinien przystępować do
badań nad teologią spadkobierców XVII-wiecznych anglosaskich kalwinistów. Takie próby
włożenia w usta Edwardsa sformułowań teologicznych, które pochodzą z późniejszego
okresu świadczą – niezależnie od tego, jakie to doktoraty za takie prace są przyznawane
– o bardzo niskim poziomie naukowym.
W niniejszym przypisie mowa była o znaczeniu takich słów jak: „odrodzenie”,
„nawrócenie”, „nowe narodzenie”. Prof. Siemieniewski przypomina, że „W tradycji
katolickiej nowe narodzenie silnie łączone jest z momentem przyjęcia sakramentu chrztu”
[Siemieniewski, A., Ewangelikalna duchowość..., s. 232]. Tę informację zawsze trzeba
brać pod uwagę, kiedy mamy do czynienia z ludźmi tego wyznania, którzy mówią, że
narodzili się na nowo. Omówienie teologii katolickiej w książkach prof. Siemieniewskiego
jest wartościowsze niż jego omówienie teologii protestanckiej, i prof. Siemieniewski pisze
m.in. o tym, że francuski teolog jezuita Ch. A. Bernard utrzymuje, że człowiek może
przeżyć nawrócenie aż trzy razy, czy na trzech poziomach: nawrócenie wstępne, pierwsze
nawrócenie, drugie nawrócenie [Siemieniewski, A., „Ochrzczeni w jednym Duchu”...,
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s. 258], i to też trzeba brać pod uwagę, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy mówią,
że „nawrócili się”, abyśmy mogli pomóc im nie tylko zrozumieć prawdziwe znaczenie
nawrócenia, ale też to biblijne nawrócenie przeżyć.
Książka prof. Siemieniewskiego pt. Między sektą, herezją a odnową. Biblijna wiara
a zarzuty fundamentalistów. Jak narodzić się na nowo i zostać wolnym chrześcijaninem,
Toruń, Wydawnictwo Ewangelizacyjne Abigail, 1998, to bardzo ważna pozycja i powinien
ją przeczytać każdy, kto chce ewangelizować ludzi wyznania rzymskokatolickiego, aby
zapoznać się z błędnym myśleniem autora i jego Kościoła.
# 76. Stanowisko Rady Kościoła..., §6, §7.
# 77. Tamże, §6.
# 78. Tamże, §5.
# 79. Zob. w Internecie: http://othertongues.neostrada.pl/web/art/M940/M940.pdf.
# 80. Seweryn, A., Na drodze..., s. 64.
# 81. W poważnym instytucie naukowym nawet asystenci pracowników naukowych
i pomocnicy przy badaniach posiadają stopień doktora. W takim gronie człowiek, który
napisał tylko doktorat jest świadomy, że skrót „dr” przed jego nazwiskiem podkreśla tylko,
że stoi w hierarchii najniżej. Poza instytutem mogą być sytuacje, kiedy wypada posługiwać
się tym skrótem, np. aby wykazać ogólny poziom wykształcenia. Ale czy wypada
posługiwać się takimi skrótami w Zborach? W Zborach ewangelicznych jest dużo ludzi
inteligentnych, którzy doktoratu nie posiadają np. dlatego, że nigdy nie mieli sposobności,
nie mieli takiej potrzeby zawodowej, nie chcieli – zgodnie z nauką biblijną – podjąć studia
teologiczne na uczelni ekumenicznej, lub też nie mieli sponsora zachodniego. Są też
ludzie mniej wykształceni i niewykształceni, którzy w oczach Boga są równoważni w Jego
królestwie. „Prości” ludzie – poprzez np. ich sprzeciw wobec ekumenizmu – często
wykazują lepsze zrozumienie Słowa Bożego niż wszyscy doktorzy ekumeniczni razem
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wzięci. W przywołanych słowach apostoła Piotra czytamy, że bracia starsi powinni trzodę
Bożą paść „nie jako panujący”. To, że człowiek jest wypróbowanym i nienagannym
pracownikiem Bożym wykazuje się nie posiadaniem doktoratu, lecz sposobem, w który
wykłada się Słowo Boże [II Tym. 2, 15] i nim żyje [„jako wzór”].
# 82. Zob. Dz. 5, 41.
# 83. „The most tender and touching prayer of the Master contained in this chapter,
opens up to us his inmost heart. He was [almost] in Gethsemane, and his passion was just
commencing; he stood like a victim at the altar, where the wood was already laid in order
and the fire was kindled to consume the sacrifice: lifting up his eye to heaven, with true
filial love gazing upon his Father’s throne, and resting in humble confidence upon
Heaven’s strength, he looked away for a moment from the strife and resistance unto blood
which was going on below. He asked for that upon which his heart was most fully set. He
opened his mouth wide that his God might fill it.
This prayer, I take it, was not only the casual expression of the Saviour’s desire at the last,
but is a sort of model of the prayer which is incessantly going up from him to the eternal
throne. There is a difference in the mode of its offering; with sighs and tears he offered up
his humble suit below, but with authority he pleads enthroned in glory now; but the plea is
the same; that which he desired while still below, is that which his soul panteth after now
that he is taken up and is glorified above. It is significant, beloved, that the Saviour should
in his last moments not only desire the salvation of all his people, but should plead for the
unity of the saved ones, that being saved they might be united.
It was not enough that each sheep should be taken from the jaw of the wolf; he would
have all the sheep gathered into one fold under his own care. He was not satisfied that the
members of his body should each of them be saved as the result of his death; he must
have those members fashioned into a glorious body. Unity lying so very near the Saviour’s
heart at such a time of overwhelming trial must have been held by him to be priceless
beyond all price. It is of this unity that we shall speak this morning – on this wise: first of all,
we will have a little to say upon the unity desired; then upon the work necessary, – namely,
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that the chosen be gathered in; thirdly, upon prayer offered; fourthly, upon the result
anticipated; and fifthly, upon the question suggested.
I. First, then, UPON THE UNITY DESIRED.
These words of the Saviour have been perverted to the doing of a world of mischief.
Ecclesiastics have fallen asleep, which, indeed, is their ordinary condition; and while
asleep they have dreamed a dream, – a dream founded upon the letter of the Saviour’s
words, of which they discern not the spiritual sense. They have proved in their own case,
as has been proved in thousands of others, that the letter killeth, and only the spirit giveth
life.
Falling asleep, I say, these ecclesiastics have dreamed of a great confederation, presided
over by a number of ministers, these again governed by superior officers, and these again
by others, and these topped at last by a supreme visible head who must be either a person
or a council: this great confederacy containing within itself kingdoms and nations, and
becoming so powerful as to work upon states, to influence politics, to guide councils, and
even to gather together and to move armies. True, the shadow of the Saviour’s teaching,
‘My kingdom is not of this world,’ must have caused an occasional nightmare in the midst
of their dream, but they dreamed on; and what is worse, they turned the dream into
a reality, and the time was when the professed followers of Christ were all one, when
looking north, south, east, west, from the centre at the Vatican one united body covered all
Europe. And what was the result? Did the world believe that God had sent Christ? The
world believed the very opposite. The world was persuaded that God had nothing to do
with that great crushing, tyrannous, superstitious, ignorant thing which called itself
Christianity; and thinking men became infidels, and it was the hardest possible thing to find
a genuine intelligent believer north, south, east, or west. All professors were one, but the
world believed not; the fact being that this was not the unity which Jesus had so much as
thought of – it was never his intention to set up a great united body to be called a Church
which should domineer and lord everywhere over the souls of men, and comprehend
within its ranks, kings, princes and statesmen who might be worldly, ungodly, hateful,
sensual, devilish. It was never Christ’s design to set up a conscience crushing engine of
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uniformity; and so the great man-devised machine when it was brought to perfection, and
set to work with the greatest possible vigour, instead of working out that the world should
believe that the Father had sent Christ, wrought out just this, that the world did not believe
anything at all, but became infidel, licentious, and rotten at the core, and the system had to
be abated as a common nuisance, and something better brought into the world to restore
morality. Yet people dream that dream still [...]” [Spurgeon, C. H., Unity in Christ, dz. cyt.].

Peter Nicholson, 2 październik 2007 r.
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