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SIEÆ EKUMENICZNA W SPO£ECZEÑSTWIE SIECI:
WIATOWE FORUM CHRZECIJAÑSKIE
(GLOBAL CHRISTIAN FORUM)
JAKO EKUMENICZNA ODPOWIED
NA NOWY KSZTA£T SPO£ECZEÑSTWA GLOBALNEGO

W ró¿nych rodowiskach i organizacjach ekumenicznych coraz czêciej
powtarzana jest myl o koniecznoci znalezienia nowego modelu dialogu
ekumenicznego. Ruch ekumeniczny bez w¹tpienia stan¹³ na zakrêcie, a jego
kierowcy szukaj¹ mapy pomagaj¹cej dojechaæ do celu, choæ równie¿ ten cel
zdaje siê byæ ujmowany rozmaicie. Ekumenizm napotyka³ i napotyka wci¹¿
masê przeszkód, a raczej skromne rezultaty ekumenizmu doktrynalnego, stawianego dot¹d na czele d¹¿eñ ku jednoci chrzecijan, wywo³uj¹ u wielu
zaanga¿owanych wyznawców Chrystusa rozczarowanie i zniechêcenie.

Ekumenizm w kulturze
Natura ekumenizmu  instytucji, inicjatyw i d¹¿eñ, zinstytucjonalizowanych lub nie, zmierzaj¹cych do zjednoczenia b¹d te¿ jednoczenia chrzecijan
 sprawia, ¿e mo¿e byæ on ujmowany jako zwierciad³o procesów spo³ecznych
zmieniaj¹cych spo³ecznoci chrzecijañskie. Ekumenizm obejmuje przecie¿
ca³e wiatowe chrzecijañstwo, a jego globalny zasiêg pozwala mu pretendowaæ do d¹¿enia, które stoi w pierwszym szeregu najbardziej wszechstronnych sporód wszystkich na wiecie. Wszechstronnoæ ta nie ma jedynie
geograficznego charakteru, lecz odnosi siê do wszelakich aspektów cz³owieka i spo³eczeñstwa: kulturowych, politycznych czy gospodarczych. Ekumenizm, tak jak chrzecijañstwo, dzia³a w konkretnych okolicznociach
historycznych i musi te okolicznoci odbijaæ. W ten sposób takie procesy
kszta³tuj¹ce wspó³czesne spo³eczeñstwa, jak globalizacja, konsumpcjonizm,
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rewolucja technologiczna, ale tak¿e antropologiczne napiêcie miêdzy fundamentalizmem a indyferentyzmem oraz postmodernistyczny chaos znaczeniowy znajduj¹ swe implikacje w kszta³towaniu d¹¿eñ ekumenicznych.
Chrzecijañstwo funkcjonuje przecie¿ w kulturze, wykorzystuje j¹ i przetwarza, bêd¹c najpe³niejszym w dziejach wiata wspólnym mianownikiem
kulturowym i spo³ecznym. Historia chrzecijañstwa, ze wszystkimi jego
wewnêtrznymi sporami ju¿ od Soboru Jerozolimskiego rozstrzygaj¹cymi
naturê relacji miêdzy depozytem wiary a kultur¹, jest równie¿ histori¹ tworzenia wspólnej kultury zasadzaj¹cej siê na fundamencie wiary. Nawet jeli
kultura ta jest ró¿nicowana, przes³aniana i wi¹zana kulturami lokalnymi,
to jednak wspólna optyka chrystologicznej i trynitarnej percepcji rzeczywistoci buduje kulturowy patchwork, który tworzy jedn¹ chrzecijañsk¹
nadkulturê. W ten sposób podstawowe prawdy wiary i etyczne j¹dro oparte
na przykazaniu mi³oci Boga i bliniego s¹ znane, zrozumia³e i rozumiane
przez chrzecijan niezale¿nie od szerokoci geograficznej i systemu kulturowego. Tu ods³ania siê istota ekumenizmu. Jednak w miarê jak coraz czêciej
wyra¿a siê rozczarowanie stanem ekumenizmu i dialogu ekumenicznego,
coraz czêciej te¿ wzywa siê do refleksji nad znalezieniem nowych rodków,
które wprowadz¹ dzia³ania ku jednoci chrzecijan na now¹ drogê. I z pewnoci¹, jeli przyjmie siê, ¿e dzia³ania ekumeniczne s¹ prowadzone w konkretnych kontekstach kulturowych, konieczna jest  poza odkrywaniem
przeszkód utrudniaj¹cych relacje ekumeniczne  diagnoza miejsca ekumenizmu w okolicznociach wspó³czesnego wiata. Wiele z tych problemów
wywodzi siê przecie¿ równie¿ z odmiennoci kulturowych, nierównoci
w rozwoju ekonomicznym oraz ró¿nych systemów politycznych, w których
dzia³aj¹ chrzecijanie.

Ruch ekumeniczny i ruchy spo³eczne
D¹¿enia ku jednoci chrzecijan przyjê³o siê okrelaæ mianem ruchu
ekumenicznego. Pisz¹ o nim ojcowie soborowi w Dekrecie o ekumenizmie,
kiedy definiuj¹ dzia³ania ekumeniczne. Okrelaj¹ ruch ekumeniczny jako
dzia³alnoæ oraz przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do jednoci chrzecijan, zale¿nie od ró¿nych potrzeb Kocio³a i warunków chwili (DE 4)1. Pojêcie
ekumenizmu tak zreszt¹ zros³o siê z pojêciem ruchu, ¿e czêsto bezwiednie
pos³ugujemy siê wyra¿eniem ruch ekumeniczny, traktuj¹c go jako okrelenie
ca³ego zjawiska obejmuj¹cego d¹¿enia do jednoci chrzecijan.

1
Dekret o ekumenizmie, w: Sobór Watykañski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznañ 2002, s. 197.

Sieæ ekumeniczna w spo³eczeñstwie sieci

169

Jest to czêciowo uzasadnione, zw³aszcza jeli pos³u¿yæ siê socjologiczn¹
teori¹ ruchu spo³ecznego. Ekumenizm w swej istocie d¹¿y do zmiany, polegaj¹cej na wyzbyciu siê kontrowersji miêdzy poszczególnymi wyznaniami
chrzecijañskimi, a wiêc na przemianach w relacjach wewn¹trzchrzecijañskich, tak aby coraz bardziej budowaæ jednoæ. Zmiana ta ma charakter
zarówno religijno-teologiczny, jak i spo³eczny. Przyczyny i natura zmiany
spo³ecznej tworz¹ wieloaspektowe i rozbudowane zagadnienie, którego
interpretacje zale¿¹ od przyjêtej aksjologii i koncepcji spo³eczeñstwa, a których
opracowanie wymaga kilkutomowej monografii. Jednak analizuj¹c rodzaje
podmiotów zmian spo³ecznych, nale¿y podkreliæ, ¿e wród nich bardzo
wa¿ne miejsce zajmuje ruch spo³eczny, szczególnie w odniesieniu do epoki
nowoczesnej. Znaczenie i oddzia³ywanie ruchów spo³ecznych s¹ pochodn¹
nowoczesnego spo³eczeñstwa opartego na demokratycznych mechanizmach
rz¹dz¹cych instytucjami pañstwa, a tak¿e na d¹¿eniu do postêpu, do ci¹g³ego
modernizowania i udoskonalania zasta³ych struktur spo³ecznych. Piotr Sztompka
definiuje ruch spo³eczny jako luno zorganizowane zbiorowoci dzia³aj¹ce
wspólnie w niezinstytucjonalizowany sposób w celu wytworzenia zmiany
w ich spo³eczeñstwie2. Definicjê tê rozwija przez wyszczególnienie komponentów ruchu spo³ecznego, którymi s¹: 1) zbiorowoæ ludzi dzia³aj¹cych
razem; 2) wspólny cel dzia³ania zbiorowego, którym jest zmiana spo³eczna
definiowana przez nich w podobny sposób; 3) wysoki stopieñ rozproszenia
tej zbiorowoci, skombinowany z niskim poziomem organizacji formalnej oraz
4) wysoki stopieñ spontanicznoci cechuj¹cy dzia³ania3.
Pomimo tego, ¿e ruch spo³eczny jest bardzo g³êboko zakorzeniony w historii, to jednak jego si³a oddzia³ywania ujawni³a siê szczególnie mocno w epoce nowoczesnej. Sztompka wymienia tu kilka teorii, które nazywa imionami
ich promotorów, a które okrela³y powody wzrostu znaczenia ruchu spo³ecznego. Pierwsza z nich, nazwana przez niego tematem Durkheima, skupia
siê na przyczynach demograficznych: powstawaniu wielkich skupisk ludzkich, urbanizacji i industrializacji, a co za tym idzie zwiêkszenia gêstoci spo³ecznej, mo¿liwoci nawi¹zywania relacji i artyku³owania przekonañ. Druga
 któr¹ okrela jako temat Tönniesa  odnosi siê do alienacji jednostki
we wspó³czesnym spo³eczeñstwie, rozbicia tradycyjnych wiêzi spo³ecznych
(te niemiecki socjolog przyporz¹dkowywa³ wspólnocie s¹siedzkiej, Gemeinschaft) i zwi¹zanej z tymi zjawiskami potrzeby solidarnoci i wspólnoty,
odnajdywanych przez jednostkê w ruchu spo³ecznym. Trzeci temat, Marksowski, nawi¹zuje do konfliktu klas i zwraca uwagê na nierównoci spo³eczne, które mobilizuj¹ klasy upoledzone do dzia³ania. Czwarty, Weberowski,
2

s. 256.
3

P. Sztompka, Socjologia zmian spo³ecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010,
Por. tam¿e.
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bierze pod uwagê zmiany systemów politycznych, zw³aszcza ich demokratyzacjê, które aktywizuj¹ jednostki do przedsiêwziêæ na rzecz zmiany spo³ecznej, czego manifestacj¹ jest ruch spo³eczny. Temat pi¹ty, okrelony jako
temat Saint-Simona i Comtea opiera siê na przekonaniu, ¿e spo³eczeñstwo
mo¿e byæ plastycznie kszta³towane przez swoich cz³onków, co pobudza ich
do dzia³ania. Dwie ostatnie teorie odnosz¹ siê do ogólnego podniesienia
poziomu standardu kulturowego i edukacyjnego, a co za tym idzie wyobrani
i wra¿liwoci, a tak¿e do bezprecedensowego rozwoju rodków masowego
przekazu, które zarówno umo¿liwiaj¹ poznanie standardów panuj¹cych
w innych rodowiskach i spo³eczeñstwach, jak i komunikowanie siê z tymi
spo³ecznociami4.
Dzia³ania ruchów spo³ecznych wpisuj¹ siê w charakterystyczny dla nowoczesnoci klimat. Nowoczesnoæ posiada bowiem cechê, któr¹ Zygmunt
Bauman trafnie okreli³ jako odró¿niaj¹c¹ j¹ od wszystkich pozosta³ych form
wspó³¿ycia spo³ecznego. Cech¹ t¹ jest kompulsywna i obsesyjna, nieprzerwana, niepowstrzymana i wiecznie niedokoñczona modernizacja, wszechobecne i nieusuwalne, niezaspokojone pragnienie twórczej destrukcji, lub,
jak to bywa niekiedy, destrukcyjnej twórczoci5. Jest to zatem d¹¿enie do
zmiany zastanych warunków, zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami aksjologicznymi i epistemologicznymi. Ruch ekumeniczny mo¿e wiêc byæ uznany za
ruch spo³eczny, jakkolwiek specyficzny. D¹¿enie do zmiany nale¿y wszak
do jego istoty.

Ekumeniczne rozczarowania
Wspomniane i artyku³owane wiele razy rozczarowanie wynikami dialogu
ekumenicznego to jednak fakt, co szczególnie uderza, jeliby przypomnieæ sobie, ¿e posoborowa euforia, której owocem by³o rozwiniêcie ca³ego szeregu
dialogów doktrynalnych miêdzy Kocio³em rzymskokatolickim a ró¿nymi
Kocio³ami chrzecijañskimi, nios³a ze sob¹ nadziejê, ¿e widzialna jednoæ chrzecijan jest tu¿ obok. Wyraz tej nadziei dawano przy ka¿dej okazji. Niepowodzenia dialogów doktrynalnych, które po pierwszym impecie i publikacji wielu
wspólnych uzgodnieñ: Raportu z Malty w 1972 r. bêd¹cego owocem dialogu
katolicko-luterañskiego na szczeblu wiatowym, Komisji ARCIC I (Anglican-Roman Catholic Interconfessional Commision), podpisanego przez wiatow¹ Radê Kocio³ów i Koció³ rzymskokatolicki Dokumentu z Limy (BEM
 Baptism, Eucharist, Ministry), zaczê³y gwa³townie wyhamowywaæ,
Por. tam¿e, s. 260.
Z. Bauman, P³ynna nowoczesnoæ, Wydawnictwo Literackie, Warszawa
2006, s. 45.
4
5
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uwiadomi³y podzielonym chrzecijanom, jak trudno jest przezwyciê¿yæ teologiczne ró¿nice.
Dowodem ugruntowania teologicznych rozbie¿noci sta³ siê nawet taki
ekumeniczny sukces, jak podpisanie Konkordii Leuenberskiej miêdzy piêcioma Kocio³ami wywodz¹cymi siê z ró¿nych reform: luterañskim, reformowanym, unijnym, czeskobraterskim i waldensów. Mimo teologicznopraktycznego
uzgodnienia, jakim by³o wzajemne uznanie urzêdu o³tarza, a co za tym idzie
równie¿ wprowadzenie interkomunii, nie zdo³ano pogodziæ siê co do przekonañ
odnosz¹cych siê do teologii Eucharystii. Luterañsko-reformowane ró¿nice
teologiczne, zw³aszcza zagadnienie realnej obecnoci Chrystusa podczas
sprawowania Eucharystii, pozosta³y wci¹¿ jednym z elementów okrelania
wyznaniowej to¿samoci obu tradycji teologicznych.
O wiele trudniejsze okaza³o siê i wci¹¿ okazuje doktrynalne pogodzenie
miêdzy Kocio³ami katolickim a protestanckimi. Wyp³ywaj¹ce wci¹¿ na nowo
we wzajemnych kontaktach takie zagadnienia, jak sukcesja apostolska i zwi¹zana z ni¹ wa¿noæ urzêdu duchownego, Eucharystia, g³ównie za jej rozumienie w kontekcie dialogu ekumenicznego, okazuj¹ siê przeszkod¹ nie do
przejcia w oficjalnych dialogach. Do tego dochodzi ca³a gama kwestii, które
odnosz¹ siê do porz¹dku kocielnego (np. zagadnienie wiêcenia kobiet w niektórych Kocio³ach protestanckich) oraz pog³êbiaj¹ce siê ró¿nice w podejciu
do wielu kontrowersji etycznych. To wszystko sprawia, ¿e coraz czêciej
stawia siê pytanie o sens istnienia ruchu ekumenicznego, a sami ekumenici
musz¹ ci¹gle na nowo walczyæ ze zniechêceniem.
Przyczyny takiego stanu rzeczy tkwi¹ naturalnie w Kocio³ach i ich teologiach. Niemniej, skoro ruch ekumeniczny i ekumenizm zwi¹zane s¹ równie¿
tendencjami wspó³czesnoci i do pewnego stopnia s¹ od nich zale¿ne, koniecznym jest zwrócenie uwagi na to, jak okrela siê tê wspó³czesnoæ.

Ekumenizm w kontekstach wspó³czesnoci
Przedstawiciele dyscyplin naukowych komentuj¹cych wspó³czesnoæ
tkwi¹ w ró¿norakich sporach. Jednym z podstawowych zagadnieñ spornych
jest pytanie, czy dzisiejsza epoka to nowoczesnoæ, czy te¿ ponowoczesnoæ. Nie wchodz¹c g³êbiej w to zagadnienie, czêsto zreszt¹ sprawiaj¹ce
wra¿enie sporu czysto retorycznego, nale¿y stwierdziæ, ¿e w wielu punktach
krytycy wspó³czesnoci i promotorzy nowej, doæ pesymistycznej wizji
wiata bliscy s¹ prawdy. O ile nowoczesnoæ wierzy³a w postêp, to obecnie
doæ powszechnie wskazuje siê na kres wiary w niego, w budowê lepszego
wiata i spo³eczeñstwa. Obwieszcza siê koniec spo³eczeñstwa lub koniec
historii (Francis Fukuyama), choæ akurat w tym przypadku mia³o to mieæ
pozytywne skutki. Manuel Castells dobitnie okrela dzisiejsz¹ epokê,
stwierdzaj¹c, ¿e:
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Wspó³czesna kultura i mylenie, zdezorientowane przez skalê i zakres historycznej zmiany, czêsto wpadaj¹ w now¹ odmianê milenaryzmu. Prorocy technologii
wieszcz¹ nadejcie nowej epoki, ekstrapoluj¹c trendy spo³eczne i strukturê ledwie
rozumianej logiki komputerów i DNA. Ponowoczesna kultura i teoria oddaj¹ siê
wiêtowaniu koñca historii, a do pewnego stopnia tak¿e koñca rozumu, rezygnuj¹c z naszej zdolnoci do rozumienia i nadawania sensu nawet nonsensom.
Ukrytym za³o¿eniem jest akceptacja pe³nej indywidualizacji zachowania i niezdolnoci spo³eczeñstwa do kierowania swym losem 6.

Upadek wielkich idei politycznych, które inspirowa³y ludzi do dzia³ania,
niezale¿nie od tego, jak destrukcyjne by³y to idee, wywo³uje wci¹¿ poczucie
dezorientacji, tym bardziej, ¿e towarzyszy mu znaczne os³abienie religijnoci.
Wszystkie te zjawiska odnosz¹ siê przy tym g³ównie do wiata zachodniego,
choæ pewne ich odpryski widoczne s¹ w ca³ym wiecie. Pomimo szeregu
inicjatyw humanitarnych, ekologicznych, pacyfistycznych czy spo³ecznych, nie
mo¿na siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e spo³eczeñstwa zachodnie, szczególnie europejskie, ogarnê³a apatia.
Musi to mieæ konsekwencje równie¿ dla ruchu ekumenicznego. Nietrudno
zauwa¿yæ, ¿e organizacje ekumeniczne przypominaj¹ coraz czêciej stowarzyszenia seniorów. Nieobecnoæ m³odych ludzi z pewnoci¹ podyktowana
jest czynnikami ekonomicznymi: brak czasu, zaanga¿owanie w pracê, rodzina,
ogólny spadek religijnoci. Jednak¿e po czêci jest to widoczna coraz bardziej
niechêæ do dzia³ania spo³ecznego, brak zrozumienia dla wartoci odpowiedzialnoci za spo³eczeñstwo oraz panuj¹cy coraz bardziej i urastaj¹cy do rangi
cnoty indywidualizm, przechodz¹cy czêsto w egoizm. Coraz czêciej pada pytanie o sens aktywnego kszta³towania rzeczywistoci, co wszak by³o istot¹
ruchów spo³ecznych, musi wiêc to mieæ pewien wp³yw na pytanie o sens dzia³añ ekumenicznych, zw³aszcza ¿e dotychczasowe rezultaty nie mog¹ stanowiæ
zachêcaj¹cego bodca. W konsekwencji wiêc tak powszechne jest wo³anie
o poszukiwanie nowej formu³y dla ekumenizmu i nowej mapy dzia³ania dla
ruchu ekumenicznego.
Ekumenizm dzia³a dzi w innym otoczeniu spo³ecznym ni¿ wtedy, kiedy
powstawa³, czyli sto lat temu, i wtedy, kiedy prze¿ywa³ swój najwiêkszy rozwój
 w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Krytyka wspó³czesnoci
nie jest jednak wy³¹czn¹ interpretacj¹ wspó³czesnego wiata. Wiara w postêp
i d¹¿enie do niego poch³onê³y wszak miliony ofiar, skoro by³ on na sztandarach
komunizmu i faszyzmu. Za³o¿enie o ideowoci cz³owieka nowoczesnego nie
powinno byæ to¿same z têsknot¹ za coraz czêciej idealizowan¹ przesz³oci¹.
Fundamentalnym pytaniem, które zadaæ powinni sobie wszyscy maj¹cy wp³yw
na ¿ycie spo³eczne i opisuj¹cy je, jest, jak wykorzystaæ tendencje wspó³czesnoci do zrewidowania kategorii postêpu i okrelenia celu, w jakim powinny
6

M. Castells, Spo³eczeñstwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, s. 21.
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pod¹¿aæ spo³eczeñstwa. Apatia, bezideowoæ i skrajny indywidualizm, coraz
czêstsze odchodzenie od kszta³towania polityki to¿samoci mog¹ paradoksalnie tu pomóc, pozostawiaj¹c wolne pole dla narodzin nowych formu³ i wzorów.
Jest to równie¿ pytanie do teologów i ekumenistów, na które zreszt¹ poszukuj¹
oni wci¹¿ nowych odpowiedzi.
Castells w swej klasycznej pozycji Spo³eczeñstwo sieci opisuj¹c wspó³czesn¹ gospodarkê i jej wp³yw na spo³eczeñstwo, pos³uguje siê pojêciem sieci
jako s³owem kluczowym. Odnosi je jednak do dwóch znaczeñ, jakkolwiek
ze sob¹ powi¹zanych: do Internetu, sieci www, która zdeterminowa³a wspó³czesne spo³eczeñstwo, kulturê i gospodarkê, oraz do sieci relacji miêdzy
jednostkami, grupami spo³ecznymi, instytucjami i pañstwami, okrelaj¹cej
geometriê obecnych spo³eczeñstw. Sieæ jest struktur¹ nie posiadaj¹c¹ jednego orodka decyzyjnego, opart¹ na wzajemnych powi¹zaniach i relacjach
pomiêdzy mniej lub bardziej równorzêdnymi podmiotami. Jest elastyczna
i ³atwo przystosowuj¹ca siê do zmian. Jej istotê stanowi wspó³zale¿noæ
i kooperacja, a egzystowanie poza ni¹ jest praktycznie niemo¿liwe. Castells
pisz¹c o wspó³czesnej gospodarce, stwierdza, ¿e jest ona globalna, informacyjna i usieciowiona7. Taka staje siê równie¿ wspó³czesna kultura i takie
warunki okrelaj¹ teren dzia³ania chrzecijañstwa, a w konsekwencji ekumenizmu. Pozostawanie w dawnych strukturach, nieuzupe³nianie ich, musi
skutkowaæ apati¹ i stagnacj¹, skoro coraz bardziej s¹ one niezrozumia³e i nieprzystosowane do nowej geografii ¿ycia spo³ecznego. Rozczarowania, jakie
przynios³y dotychczasowe owoce ruchu ekumenicznego, dialogu ekumenicznego, ekumenizmu doktrynalnego, a nawet ekumenizmu praktycznego nie mog¹
przes³oniæ jednak wielkiej wartoci wspólnych spotkañ, relacji i przyjani,
za nade wszystko poczucia wspólnoty w ³¹cz¹cych chrzecijan elementach
wiary. Ekumenizm ujêty jako ruch powinien wiêc zostaæ dope³niony przez
ekumenizm ujêty jako sieæ.

wiatowe Forum Chrzecijañskie jako nowa
ekumeniczna sieæ
W odpowiedzi na niemia³o rozlegaj¹ce siê jeszcze g³osy rozczarowania
stanem dialogu ekumenicznego, dojrzewa³a w latach dziewiêædziesi¹tych idea
powstania nowej ekumenicznej platformy skupiaj¹cej chrzecijan. Coraz
bardziej przebija³a siê do centrum ekumenicznej opinii publicznej wiadomoæ,
¿e organizacja ekumenizmu wokó³ wiatowej Rady Kocio³ów nie do koñca
obejmuje bogactwo ruchu ekumenicznego, nie tylko dlatego, ¿e Koció³ rzymskokatolicki jedynie wspó³pracuje z RK, ale tak¿e dlatego, ¿e dynamicznie
7

Por. tam¿e, s. 84n.
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rozwijaj¹ce siê wspólnoty ewangelikalne i pentekostalne nie uczestnicz¹
w dialogu ekumenicznym. Coraz wyraniej równie¿ ukazywa³y siê ekumenistom zmiany dotycz¹ce wiatowego chrzecijañstwa.
Transformacje te dobitnie obrazuj¹ statystyki. Atlas wiatowego chrzecijañstwa8 ukazuje szereg przemian, jakie dokona³y siê w ci¹gu stu lat dziel¹cych konferencjê ekumeniczn¹ zorganizowan¹ w 1910 r. w Edynburgu,
przyjêt¹ jako datê pocz¹tku ruchu ekumenicznego, oraz 2010 r., kiedy to
w setn¹ rocznicê tego wydarzenia w szkockiej stolicy zebra³y siê delegacje
ró¿nych Kocio³ów chrzecijañskich. I tak, w 1910 r. 66% chrzecijan mieszka³o w Europie, w 2010 r.  jedynie 26%. W 1910 r. w Afryce populacja
chrzecijan wynosi³a 2% wobec ponad 25% obecnie. Globalna Pó³noc, a wiêc
Europa i Pó³nocna Ameryka, w 1910 r. obejmowa³a 80% chrzecijan, dzi
tylko 40%9. A geograficzne centrum chrzecijañstwa znajduje siê wspó³czenie obok legendarnego Timbuktu w Mali. Ponad 70% populacji Afryki subsaharyjskiej jest dzi chrzecijañska. Powstaj¹ szybko rozwijaj¹ce siê wspólnoty
chrzecijañskie w tak obcych dot¹d pañstwach, jak Nepal, Kambod¿a czy
Mongolia. Co wiêcej, w tych trzech krajach oraz dodatkowo w Chinach, wzrost
populacji chrzecijan jest najwy¿szy. Ogólnie, chrzecijañstwo sporód wszystkich religii i systemów religijnych notuje najszybszy rozwój w Azji, wynosz¹cy
2,4%, wobec wzrostu 1,7% odnosz¹cego siê do muzu³manów (jakkolwiek
w liczbach bezwzglêdnych wzrost liczebnoci muzu³manów w Azji jest najwiêkszy). Liczba buddystów, którzy stanowili po³owê azjatyckiej populacji
w 1910 r., spad³a obecnie do 22%. Chrzecijanie stanowi¹ dzi 8,5% ludnoci
Azji, co daje 350 milionów ludzi.
Geograficzne przesuniêcie chrzecijañstwa by³o na wiele sposobów manifestowane podczas Zgromadzenia Ogólnego wiatowej Rady Kocio³ów,
które odby³o siê w dniach 30 padziernika  8 listopada 2013 w Pusan w Korei
Po³udniowej. Poza okreleniami wielu wa¿nych dróg dzia³ania ruchu ekumenicznego konferencja ta wnios³a obraz chrzecijañstwa koreañskiego, jaki
poruszy³ wielu delegatów, zw³aszcza z krajów europejskich 10. W relacjach
uczestników jest to chrzecijañstwo dynamiczne i entuzjastyczne, co odzwierciedlaj¹ obserwacje dotycz¹ce praktyk religijnych; w wi¹tyniach w niedzielê
odbywaj¹ siê nieprzerwane nabo¿eñstwa, które trwaj¹ bardzo d³ugo, a w których bior¹ udzia³ tysi¹ce wiernych. Równie¿ modlitwy i nabo¿eñstwa specjalne w tygodniu ca³kowicie zape³niaj¹ wi¹tynie. Jak wyrazi³ to jeden
8
M. T. Johnson, K. R. Ross, Atlas of Global Christianity, 19102010, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009.
9
Por. W. Granberg-Michaelson, From Times Square to Timbuktu. The Post-Christian West Meets the Non-Western Church, B. Eerdmans Publishing 2013, s. 8.
10
Por. H.-G. Link, Aufburch zu einem neuen Pilgerweg, Roczniki Teologii
Ekumenicznej, 5 (60) 2013, s. 19.
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z uczestników konferencji w Pusan, Europejczykowi obraz ten pozwala zapomnieæ o pustych kocio³ach.
Nastêpuj¹ce przemiany skierowa³y ekumenistów w stronê inicjatyw podejmuj¹cych takie wyzwania. Myl o koniecznoci stworzenia platformy, która
skupia³aby chrzecijan z Kocio³ów zgromadzonych wokó³ wiatowej Rady
Kocio³ów, Kocio³a katolickiego, wspólnot ewangelikalnych i pentekostalnych,
Kocio³ów niezale¿nych, jak i ró¿nych organizacji ekumenicznych podda³
po raz pierwszy w 1998 r. Konrad Raiser, ówczesny sekretarz generalny RK,
na spotkaniu przedstawicieli ruchu ekumenicznego w ekumenicznym centrum
spotkañ i formacji wiatowej Rady Kocio³ów w Bossey pod Genew¹ 11.
W dokumencie bêd¹cym pok³osiem spotkania zauwa¿ono dramatyczne zmiany w sytuacji na wiecie, jak i intensyfikacjê relacji miêdzy Kocio³ami
a organizacjami ekumenicznymi. Stwierdzono, ¿e
wysi³ki zmierzaj¹ce w stronê jednoci chrzecijan przybieraj¹ wiele form, maj¹
wiele podmiotów i koncentruj¹ siê w wielu centrach. Ró¿norodnoæ ta przyczynia
siê jednak do stawiania pal¹cego pytania, jak wzmocniæ ca³oæ tego ruchu wobec
tendencji atomizacji i wspó³zawodnictwa, istotnych zw³aszcza w obliczu coraz
bardziej kurcz¹cych siê zasobów12.

Podkrelono koniecznoæ powstania bardziej efektywnej i szerszej sieci relacji, która przekszta³ci ró¿nice w rozumieniu miêdzy partnerami we wzajemnie
zobowi¹zany dialog, tak by wszyscy mogli znaleæ w³aciw¹ drogê ku janiejszemu postrzeganiu i wierniejszemu pos³uszeñstwu13. Zwrócono uwagê na
to, ¿e ma to byæ forum  nie organizacja. Powinno siê ono cechowaæ strukturalnym i legislacyjnym minimalizmem oraz szerok¹ formu³¹, a tak¿e elastycznie reagowaæ na wezwania i sytuacje danej chwili. Jego manifestacj¹ maj¹
byæ spotkania w raczej niewielkich grupach. Dostêp musi byæ otwarty dla
chrzecijan, a jedynym istotnym warunkiem powinna byæ akceptacja bona
fide partnera w dialogu, celem którego jest umacnianie pos³uszeñstwa wszystkich Chrystusowi14. Uczestnicy forum musz¹ wyznawaæ wiarê w Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawcê i wzywaæ do oddawania chwa³y Bogu Ojcu,
Synowi i Duchowi wiêtemu15.
11
Instytut w Bossey zosta³ za³o¿ony w 1946 r. Obecnie mieci siê tam biblioteka
wiatowej Rady Kocio³ów oraz Instytut Ekumeniczny kszta³c¹cy w zakresie teologii
ekumenicznej, etyki spo³ecznej i misjologii. Por. K. Karski, wiatowa Rada Kocio³ów,
w: W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza red., Ku chrzecijañstwu jutra, TN KUL, Lublin
1996, s. 299.
12
Proposals Regarding a Forum of Christian Churches and Ecumenical Organizations: http://www.globalchristianforum.org/reports.html [23.06.2014].
13
Tam¿e.
14
Tam¿e.
15
Tam¿e.
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Pomys³ ów by³ omawiany nastêpnie na VIII Zgromadzeniu Ogólnym wiatowej Rady Kocio³ów w Harare w grudniu 1998 r., gdzie zdecydowano o powo³aniu sta³ej komisji odpowiedzialnej za ideê organizacji podobnego forum16.
Na spotkaniach inicjowanych na gruncie przygotowañ do urzeczywistnienia tej
inicjatywy okaza³o siê, ¿e znaczn¹ czêæ ich uczestników stanowi¹ chrzecijanie
ewangelikalni i wywodz¹cy siê z Kocio³ów niezale¿nych. Nastêpne zebrania
organizacyjne odby³y siê w 2000 i w 2002 r. w Pasadenie w Kalifornii. W tym
drugim spotkaniu uczestniczy³o ju¿ bardzo szerokie grono przedstawicieli
ró¿nych wyznañ, Kocio³ów oraz organizacji chrzecijañskich i ekumenicznych.
W Pasadenie sformu³owano równie¿ definicjê wiatowego Forum Chrzecijañskiego (FCH), która dzi jest uznana za jego deklaracjê za³o¿ycielsk¹:
jest to otwarta przestrzeñ, w której przedstawiciele szerokiego spektrum Kocio³ów chrzecijañskich i organizacji miêdzykocielnych, wyznaj¹cy Trójjedynego
Boga i Jezusa Chrystusa jako doskona³ego w swej boskoci i cz³owieczeñstwie,
mog¹ wspólnie siê gromadziæ, aby rozwijaæ wzajemny szacunek, analizowaæ i podejmowaæ wspólne wyzwania17.

Po kilku kolejnych spotkaniach przygotowawczych, w 2007 r. w kenijskim
Limuru, nieopodal Nairobi, dosz³o do pierwszego zgromadzenia FCh,
w którym wziê³o udzia³ 230 wysokich przedstawicieli wszystkich g³ównych
tradycji chrzecijañskich oraz wiatowych organizacji ekumenicznych. Entuzjastycznie wybrzmiewa³y s³owa cz³onków Kocio³ów pentekostalnych,
afrykañskich, prawos³awnych, protestanckich i katolickich. Media donosi³y
o historii, która dzieje siê na FCh, o prze³omowym wydarzeniu w chrzecijañstwie dwudziestego pierwszego wieku, o kamieniu milowym ustanawiaj¹cym przyk³ad i standardy dialogu miêdzy chrzecijanami18. Na zakoñczenie
opublikowano tzw. Orêdzie z Nairobi, w którym podsumowano podstawowe
treci poruszane podczas zgromadzenia: wspólnotê wiary, fakt podzia³u
i wspólne wyzwania niesione przez wiat i zmieniaj¹ce siê miejsce chrzecijañstwa w obecnych realiach. Kolejne zgromadzenia odby³y siê w 2011 r.
w Manado w Indonezji oraz w Stambule. W Manado powo³ano równie¿ Teologiczn¹ Grupê Robocz¹, która spotka³a siê po raz pierwszy w 2012 r. w Akrze,
w Ghanie. Grupa ma za zadanie dokonywanie teologicznej refleksji nad
histori¹, dowiadczeniem i znaczeniem FCh w kontekcie wspó³czesnego
chrzecijañstwa i ekumenizmu. Plan dzia³ania przewiduje uczestnictwo przedstawicieli Forum w ró¿nych inicjatywach ekumenicznych, zgromadzeniach,
16
Por. W. Vondey (ed.), Pentecostalism and Christian Unity. Continuing and
Building Relationships, Pickwick Publications, Eugene 2013, s. 16.
17
Our Unfolding Journey with Jesus Christ, 3: http://www.globalchristianforum.org/papers.html [23.06.2014].
18
Tam¿e.
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zw³aszcza na poziomie wiatowym, a tak¿e wspieranie i wizytowanie ró¿nych
regionalnych konsultacji. W ten sposób przedstawiciele FCh uczestniczyli
w Zgromadzeniu Ogólnym wiatowej Rady Kocio³ów w Pusan. Istotnym
elementem ³¹cz¹cym poszczególne krêgi regionalne jest publikowany co pó³
roku w jêzykach angielskim, hiszpañskim i francuskim newsletter Global
Christian Forum News.
W jednym z g³ównych dokumentów, które powsta³y dotychczas na ³onie
FCh, Our Unfolding Journey with Jesus Christ, definiuje siê go jako
now¹ i wie¿¹ inicjatywê, która wy³oni³a siê pod koniec XX wieku w odpowiedzi
na osi¹gniêcia, jak i niepowodzenia w historycznym d¹¿eniu do jednoci chrzecijan. Wiek dwudziesty by³ wiadkiem licznych i znacz¹cych przemian w wiatowym chrzecijañstwie, miêdzy innymi pojawieniem siê nowych wyrazów
wiary chrzecijañskiej na po³udniowej pó³kuli, rozwojem chrzecijañstwa
w Chinach, wzrastaj¹c¹ wiadomoci¹ pluralizmu religijnego we wszystkich
zak¹tkach wiata, odnow¹ chrzecijañstwa w by³ych krajach komunistycznych,
permanentnym cierpieniem Kocio³a w wielu ró¿norakich okolicznociach i wzrastaj¹c¹ sekularyzacj¹ w krajach zachodnich. Zjawiska te wp³ynê³y na potrzebê
inicjatywy, która rozszerzy³aby i pog³êbi³a relacje miêdzy braæmi i siostrami
w Chrystusie, jak i miêdzy Kocio³ami, które dotychczas mia³y ma³o, jeli w ogóle,
wzajemnych kontaktów, b¹d mo¿liwoci kontaktów. FCh jest tak¹ w³anie
inicjatyw¹: dostarcza mo¿liwoci procesu, w którym wszyscy chrzecijanie
i wszystkie Kocio³y s¹ zaproszone do tego, by rozpoznaæ w tych, którzy pochodz¹ z ró¿nych wyznañ, tradycji, kultur czy fundamentów znamiona ¿ywej wiary
w Pana Jezusa Chrystusa19.

* * *
Dorobek siedmiu lat dzia³ania wiatowego Forum Chrzecijañskiego jest
dotychczas raczej nie usystematyzowany. Doæ luna struktura, któr¹
przyjêto zgodnie z za³o¿eniem, przyczynia siê do tego, ¿e stanowi on pewnego
typu platformê ró¿nych idei, stanowisk, wniosków praktycznie z wszystkich
rejonów wiata. W tym znaczeniu jego reprezentatywnoæ geograficzna i wyznaniowa jest bardzo wysoka. Z drugiej strony, tak wielka rozpiêtoæ wymusza
równie du¿y stopieñ ogólnoci w ocenach dotycz¹cych poruszanych zagadnieñ. Bez w¹tpienia jednak Forum s³u¿y gromadzeniu siê chrzecijan i umacnianiu w nich wspólnej to¿samoci chrzecijañskiej. Przewijaj¹cy siê za wci¹¿
w tekstach motyw podró¿y z Jezusem Chrystusem w plastyczny sposób
ukazuje dynamiczny, otwarty i inkluzywny charakter ekumenicznej sieci,
19
Our Unfolding Journey with Jesus Christ: http://www.globalchristianforum.org/
papers.html [23.06.2014].
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która stanowi globalny geograficznie i wyznaniowo orodek refleksji i aktywnoci ekumenicznej, przyczyniaj¹cy siê do g³ównego celu ekumenizmu, jakim
jest d¹¿enie do jednoci chrzecijan.
Summary
AN ECUMENICAL NETWORK WITHIN THE NETWORK SOCIETY:
THE GLOBAL CHRISTIAN FORUM AS AN ECUMENICAL ANSWER
TO THE N EW SHAPE OF THE GLOBAL SOCIETY
According to many theologians, ecumenism desperately needs new patterns
to spark off struggle for the Christian unity. In the common opinion, ecumenical achievements up to now come out rather poorly. It partly results from the theological difficulties, which often seem to be the stumbling blocks of many dialogues. Yet, another
cause that has to be stressed, stems from various transformations of the global Christianity and global societies. In terms of demography, Christianity has clearly shifteds
to the South with all the consequencses of this trend. Societies transform economically and socially towards new sociological models which are still being described. Various commentators of the contemporary culture see the condition of todays human
being as apathetic and extremely individual. These trends set a new background for
Christian Churches as well as for ecumenical leaders and circles. Global Christian
Forum may be recognized as an answer to the new social and cultural order of the
world. It is intended to be a Christian, ecumenical network which could flexibly face
various tendencies of the contemporary society, economy and culture.
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