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C elebrate Jesus 2000

(Sprawozdanie z  Europejskich Konsultacji Charyzmatycznych (European Charismatic 
Consultation -ECC) i M iędzynarodowych Konsultacji Charyzmatycznych na temat 

Ew angelizacji Światowej (International Charismatic Consultation on World Evangelisa
tion -  ICCOWE) w  Pradze, 23-27 VIII 2000)

W  dniach 23-27  sierpnia 2000 r. miało m iejsce w  stolicy Czech, w  Pradze, n iezw ykłe  
w ydarzenie. Pod ogólnym  hasłem  Celebrate Jesus 2000 odbyw ały s ię  rów nolegle dwa  
czterodniow e spotkania. Pierwsze z nich zgromadziło uczestników  Europejskich K onsul
tacji Charyzmatycznych {European Charismatic Consultation-ECC), a drugie gości przy
byłych z okazji zjazdu M iędzynarodowych Konsultacji Charyzmatycznych na temat Ew an
gelizacji Światowej {International Charismatic Consultation on World Evangelisation -  
ICCOWE). N iezw ykłym  przywilejem  było spotkanie w szystkich przybyłych z  praskim  
kardynałem M iroslavem  V lkem , który w  bardzo serdecznych słow ach zachęcił w szyst
kich do ow ocnych  obrad. N a samym początku praskiego spotkania ks. kardynał przyw ołał 
żartobliwie tradycyjne zawołanie polityków: „Kto ma Pragę, ten ma Europę” i zaprosił do 
takiej interpretacji tego hasła, która skłoni do żyw szego dzielenia s ię  Ew angelią w  Pradze 
dla dobra całej Europy.

K ilkuset uczestników  spotkań dzieliło się na dwie grupy. Pierwsza z nich, zdecydow a
nie liczniejsza, z  aktualnymi wyzwaniam i ew angelizacji na św iecie zapoznawała się  po
przez prelekcje, św iadectw a i grupy dzielenia. W  pierwszy dzień, w  środę 23 sierpnia, te
matem wiodącym  był biblijny werset zaczerpnięty z Janowej Ewangelii: „Tak B óg um iłował 
św iat” (J 3, 16). K olejne dni pośw ięcone były tematom W cielenia Syna B ożego  (czwartek  
24 sierpnia), kenozy Chrystusa (piątek 25 sierpnia) i wreszcie tem atowi Bożej chw ały  
(sobota 26  sierpnia). Każdy dzień rozpoczynał się  Eucharystią w  budynku Praskiego Wy
ższego  Seminarium D uchow nego (lub innym rodzajem nabożeństwa dla uczestników  po
chodzących z niekatolickich kościołów  i wspólnot chrześcijańskich). W ciągu dnia czeka
ły  na przybyłych na spotkanie jeszcze: poranne wspólnotowe uwielbienie, przedpołudniowe 
prezentacje teologiczne, tem atyczne seminaria popołudniowe, grupy m odlitewne, studia 
biblijne i celebracje w ieczorne (modlitwa, uwielbienie, świadectwo i posługiwanie). S zcze
gólnym  przedmiotem zainteresowania stały się trzy relacje. Pierwsza z  nich donosiła o  prze
budzeniu wśród chrześcijańskich wspólnot w  Skandynawii, druga była zdum iewającym  
św iadectw em  wiary prawosławnego kościoła w  Rumunii (szczególnie członków  silnego  
tam stowarzyszenia eklezjalnej odnowy „Armia Pana”), ostatnia w reszcie -  to zdanie sprawy 
z działalności zakorzenionego najmocniej w e w spólnocie anglikańskiej potężnego ruchu 
opartego na ewangelizacyjnych kursach Alpha: łączna liczba uczestników  tych kursów,
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rozpow szechnionych w  ciągu ostatnich kilku lat zw łaszcza w  krajach anglojęzycznych, 
zbliża s ię  do dw óch m ilionów . Spotkaniom przew odniczyły takie osoby pow szechnie zna
ne w  św iatow ym  ruchu charyzm atycznym, jak na przykład o. Tom Forrest (Am erykanin, 
który jest jed ną z  czo łow ych  postaci w  katolickim  Ruchu O dnow y Charyzm atycznej), 
M ichael Harper (były anglikanin a obecny członek K ościoła praw osław nego) czy  Larry 
Christenson (amerykański pastor luterański).

Druga grupa uczestników  praskiego sym pozjum  spędzała czas przedpołudniow y i po
południow y na teologicznych  wykładach i dyskusjach, łącząc się z  grupą pierw szą w  w ie 
czornych celebracjach. N a tym  m iejscu zainteresowanie skupim y przede w szystk im  na 
tym  ściślej teologicznym  aspekcie sierpniowych dni. W  czwartek zebrani m ieli okazję za
poznać s ię  z nauczaniem  praw osław nego biskupa D ioklei, K allistosa (jest to A nglik  zw ą
cy s ię  „w  św iecie” Timothy Ware). Ten uczący w  Oxfordzie profesor w yg łosił wykład: 
Wcielenie a Kościół. Zdaniem  ks. biskupa Kallistosa, o  ile centralnym pytaniem  teologii 
w ieku dw udziestego było pytanie: „C zym  jest K ościół?”, to odpow iednikiem  tego zagad
nienia w  w ieku następnym  będzie naczelny problem: „Czym  jest osoba ludzka?” W  uka
zyw aniu różnych koncepcji teologii K ościoła bp Kallistos pokazał, jak „teologia pirami
dy” (charakterystyczna dla m entalności odzw iercied lonej w  k ato licyzm ie zw łaszcza  
w  czasach I Soboru W atykańskiego) m oże zostać zrównoważona „eucharystyczną teo lo
gią K ościoła”. W tej w izji celem  istnienia K ościoła na ziem i jest celebrowanie Euchary
stii; a skoro tak, to koncepcja nazbyt jednostronnie instytucjonalna (odw ołująca s ię  chęt
nie do Cypriana z  Kartaginy) ma być dopełniana w izją  K ościoła jako eucharystycznej 
w spólnoty (kontynuacja teologii Ignacego z  Antiochii). Tradycyjny termin com m m io  sanc
torum  m oże w tedy w yrażać dwa przenikające się pojęcia: „communia  św iętych” i „com- 
munio w  tym, co św ięte” (a w ięc przede wszystkim  w  Eucharystii), a form uła, jeden , święty, 
pow szechny i apostolski” m oże w tedy realizować się  również w  konkretnym kościele lo 
kalnym, gdy jego  w spólnota celebruje Eucharystyczną Ucztę.

Następnym  m ów cą był amerykański teolog pentekostalny dr Edmund J. Rybarczyk, 
profesor religii z  U niwersytetu Vanguard w  Costa M esa w  Kalifornii. Poruszył pasjonują
cy temat: M istyka stara i nowa -  podobieństwa między prawosławiem i klasycznym pente- 
kostalizmem. C elem  prof. Rybarczyka było ukazaniem pentekostalizmu jak via media  m ię
dzy praw osław iem  a tradycyjnym protestantyzmem, a to poprzez kultyw owanie „teologii 
doświadczenia” (experiential theology). Charakterystyczną innowacjąpentekostalizm u jest 
odm ienne um iejscow ienie doświadczenia m istycznego: nie tyle na końcu drogi chrześci
jańskiej (tak czynił tradycyjnie kościół prawosławny), ile najej początku. W ażn ejestw  tym  
kontekście odróżnienie cząstkow ych „doświadczeń” (experiences) od ca łościow ego  i ab
solutnie podstaw ow ego „D ośw iadczenia” (Experience). Śmiałe porównanie różnych od
cieni doświadczenia chrześcijańskiej wiary (oparte, bądźmy pewni, na solidnym  studium  
historii mistyki obu tych gałęzi chrześcijaństwa) spotkało się z  żyw ą odpow iedzią w  dysku
sji, wciągającej do pasjonującej wym iany zdań obok przedstawicieli wspom nianych w  tytu
le wykładu wyznań także katolików i anglikanów. Godna podziwu była odważna szczerość 
prof. Rybarczyka, um iejącego wskazać na tendencje konsumpcjonizmu i praktycznego ma
terializmu występujące w  reprezentowanej przez niego tradycji duchowej.

W  piątek, w  dzień p ośw ięcony kenozie Chrystusa, uczestnicy teologicznego spotkania 
m ogli w ysłuchać wykładu przedstawionego przez dra Veli-M att Kärkkäinena, fińskiego
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przedstaw iciela teologii system atycznej z  Teologicznego Seminarium Fullera z  Pasadeny 
w  Kalifornii. Temat jego  wystąpienia brzmiał: „Duch Święty wezwał mnie pneumatolo- 
giczny potencjał nauczania M. Lutra o zbawieniu”. Intelektualne poruszenie na sali w y 
w oła ło  n iezw yk le cenne zinterpretowanie pojęcia theosis (tradycyjnie kojarzonego ze  
w schodnią linią teologii chrześcijańskiej) w  św ietle pojęć tradycji luterańskiej. Dr Kärkkäin- 
en w yg łosił charakterystyczne zdanie na temat nauczania Lutra o  łasce B oga udzielonej 
człow iekow i (w edług Lutra łaska czyni z człow ieka mehr als ein Mensch): „Jest to doktry
na patrystyczna w  najlepszym  wydaniu”.

Pneum atologicznej tem atyce pośw ięcone było również następne przedłożenie. Kato
licki pracownik Uniwersytetu Marquette w  M ilwaukee (U SA ), dr Ralph D el C olle, w  w y 
kładzie Wcielenie a Duch Święty, skupił się na zbawczych konsekwencjach dla ludzi udziału  
D ucha Św iętego w  wydarzeniu Jezusa Chrystusa.

N iezw yk łą  okazją intelektualną i duchową było również sobotnie spotkanie z  praw o
sław nym  m ów cą o. Hilarionem A lfyeyevem , pracownikiem Patriarchatu M oskiew skiego. 
M ający doktorat z Oxfordu i doświadczenie nauczania zarówno w  Rosji, jak i w  Stanach 
Zjednoczonych, ten prawosławny teolog przedstawił temat: Chrystus kosmiczny -  zwy
cięzca piekła. N ie  uniknięto w  dyskusji, jak łatwo się  dom yślić, takich problem ów  jak  
apokatastaza czy  pow szechność dostępu do zbawienia. Szczególn ie w iele  debatowano jed 
nak na temat interpretacji biblijnych fragmentów m ówiących o m ożliw ości ogłoszen ia  
Ew angelii ludziom , którzy już zakończyli ziem ski bieg życia. Wyraźne odm ienności k ie
runków zaznaczyły się  w  tej dziedzinie już w  starożytności, na przykład m iędzy teologa
m i aleksandryjskimi (K lem ensem  czy  Cyrylem) a teologam i Zachodu (takimi jak A ugu
styn).

Oprócz głębokiej kompetencji autorów wykładów wartość praskiego spotkania leżała 
w  niezw ykłym  bogactw ie zgrom adzonych dyskutantów. M ożna było w ysłuchać, jak śc ie 
rają się opinie pentekostalnego pastora z  Oklahomy i prawosławnego księdza z  Rumunii, 
Bułgara pracującego w  protestanckim kolegium  w  Pradze i przedstawiciela niem ieckiej 
placów ki amerykańskiej organizacji Campus Crusade for Christ. M ożna było podziw iać, 
jak teo logow ie katoliccy, prawosławni, anglikańscy czy protestanccy dyskutują z  zaanga
żow aniem  o poglądach teologów  prawosławnego Średniowiecza, o subtelnościach Sobo
ru C halcedońskiego czy o teologicznych niuansach czasów  Reformacji. 1 w  końcu -  trud
no  b y ło  n ie  za u w a ży ć  od w a g i ducha w  w iern ości -  n ie ty lko  dek larow an ej, a le  
i praktykowanej -  nauczaniu B iblii i jego  interpretacji przez Tradycję K ościoła, zw łaszcza  
tę  najstarszą, patrystyczną.

Odjeżdżający do sw oich m iejsc chrześcijańskiego zaangażowania uczestnicy sierpnio
w ych  dni w  Pradze, zarówno Europejskich Konsultacji Charyzmatycznych jak i M iędzy
narodowych Konsultacji Charyzmatycznych na temat Ewangelizacji Światowej, pew ni 
byli jednego: że  chociaż praskie spotkanie odbyło się  przy końcu lata, przeniknięte było  
do głębi teologiczną atmosferą nowej w iosny chrześcijaństwa.

ks. Andrzej Siemieniewski


