ROCZNIKI
TEOLOGII EKUMENICZNEJ
Tom 5(60)
–
2013

KS. PRZEMYSAW KANTYKA

*

W POSZUKIWANIU NOWOTESTAMENTALNEGO
MODELU KOCIOA.
ELEMENTY EKLEZJOLOGII BAPTYSTYCZNEJ
I ZACZ TKI DIALOGU Z BAPTYSTAMI O KOCIELE

IN THE SEARCH FOR A NEW TESTAMENT MODEL OF THE CHURCH.
ELEMENTS OF BAPTIST ECCLESIOLOGY AND BEGINNINGS OF THE DIALOGUE
WITH BAPTISTS ABOUT THE CHURCH
A b s t r a c t. The article depicts the elements of Baptist ecclesiology such as: nature and structure
of the Church, baptism in relation to the Church membership, understanding of the Lord’s Supper
and of the ministry in the Church. At the end there’s an outline of the first fruits of the official
Baptist-Roman Catholic dialogue on the world level concerning ecclesiology.
For Baptists the pattern of the Church is a local congregation gathered by Holy Spirit in the
obedience to the word of God. Such a local gathering is totally independent and any higher forms
of organization or unions do not represent a higher form of ecclesiality. The Baptists practice the
baptism of adults only, as the profession of faith must be prior to the baptism, which does not
create any new reality in a faithful nor cleanse of the original sin. In the Lord’s Supper a faithful
while consuming bread and wine not transformed anyhow, receives by faith the benefits coming
from the vicarious sacrifice of Christ. The ministers in the Church – deacons and presbyters – are
instituted in a non-sacramental rite of ordination. The most of congregations present only men for
ordination.
The official dialogue between Baptists and Roman Catholics produced up to now only one
document. In the field of ecclesiology the statement contains mainly enumeration of divergences.
For this reason it seems obvious that Baptist-Roman Catholic talks will not lead in the near future
to the instauration of the full communion between our two Communities.
Key words: Baptists, ecclesiology, dialogue, ecumenism.
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Szesnastowieczny ruch reformacyjny przybra posta wielu nurtów zblionych do siebie pod wzgldem doktrynalnym, które z czasem stay si odrbnymi denominacjami. Jednym z nurtów reformacyjnych jest baptyzm,
wywodzcy swe pocztki od angielskiego purytanizmu. Dno do oczyszczenia wiary i ycia kocielnego z wielowiekowych, szczególnie redniowiecznych, naleciaoci zaowocowaa poszukiwaniem modelu Kocioa, który byby najbardziej zbliony do wzorca nowotestamentalnego.
Pomimo zredukowania struktur kocielnych do niezbdnego minimum
i atomizacji zborów baptyzm do dnia dzisiejszego nie tylko przetrwa, ale
rozwin si w denominacj liczc ponad 44 mln czonków ochrzczonych
(co wraz z rodzinami daje cznie ok. 88 mln.) 1, a wic liczebnie porównywaln do anglikanów czy metodystów. Niech do strukturalizacji ycia kocielnego idzie u baptystów w parze ze wzgldnym brakiem zapotrzebowania na uprawianie teologii systematycznej, std – podobnie jak w innych
wyznaniach poreformacyjnych, np. u metodystów – czciej bdzie mona
mówi o ortopraksji, nie za o ortodoksji teologicznej. Brak traktatów teologicznych nie oznacza bynajmniej doktrynalnej pustki, lecz inny sposób
formuowania nauki wiary ni ten, do którego jestemy przyzwyczajeni np.
w katolicyzmie, prawosawiu czy nawet luteranizmie. Odmienno stylu
i dysproporcj systemów teologicznych ujawniaj najbardziej ekumeniczne
dialogi doktrynalne, w tym dialog baptystyczno-rzymskokatolicki.
I. ZBÓR BAPTYSTYCZNY – NATURA I USTRÓJ KOCIOA

Do dokadny opis, czym jest Koció w rozumieniu baptystów, znajdujemy w dokumencie Konfesja, czyli wyznanie wiary i ustrój zboru baptystów2. Baptyci wyznaj wiar w
Koció Powszechny jako spoeczno wierzcych w naszego Pana Jezusa Chrystusa, który
On zaoy, którego jest gow i w którym mieszka swoim Duchem tak, e zoony z wielu
spoecznoci zorganizowanych w róne sposoby i rozproszony po caym wiecie, tworzy
1

Zob. K. B e d n a r c z y k. Baptyci. W: Ku chrzecijastwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu. Red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza. Lublin: TN KUL 1996 s. 193-194; Por.
K. K a r s k i. Symbolika. Zarys wiedzy o Kocioach i wspólnotach chrzecijaskich. Warszawa
2003 s. 200. Oficjalna strona Kocioa Chrzecijan Baptystów w RP podaje liczb ponad 100 mln
baptystów na wiecie oraz okoo 5 tys. w Polsce. T.J. Z i e l i s k i. Krotka informacja o Kociele
Baptystycznym. http://www.baptysci.pl/kosciol/1141-krotka-informacja-o-kosciele-baptystycznym
(07.09.2013).
2
Zob. B e d n a r c z y k. Baptyci s. 195.
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jedn cao w Nim. [...] Ta wita spoeczno jest wszdzie tam, gdzie grupy wierzcych
cz si w zbory na podstawie wyznania osobistej wiary3.

Zgodnie z powyszymi zasadami podstawow i jednoczenie pen spoecznoci Kocioa jest kady zbór baptystyczny, niezaleny organizacyjnie, majtkowo i jurysdykcyjnie od innych zborów4. Zbory zrzeszaj si
w szersze organizacje, te jednak nie maj charakteru nadrzdnego i nie urzeczywistniaj wyszego poziomu eklezjalnoci. Na poziomie kraju moe to
by unia krajowa – Koció, na kontynentalnym za federacja (np. Europejska Federacja Baptystów), a na globalnym – zwizek ogólnowiatowy (wiatowy Zwizek Baptystów). Baptyci wierz, e taki wanie sposób organizacji kocielnej, z wieloma wspóistniejcymi obok siebie zborami (gminami),
najlepiej oddaje nowotestamentalny model Kocioa 5. Wszyscy czonkowie
zboru s wczeni w zarzdzanie nim i przyjmuj na siebie cz odpowiedzialnoci za zbór. Ustrój tego typu zwany jest kongregacjonalnym6. Kongregacja jest te wacicielem budynków zborowych i tylko czonkowie zboru decyduj o przeznaczeniu posiadanych nieruchomoci – denominacja nie
moe przej majtku w sytuacji np. rozwizania miejscowego zboru7.
Chocia dowiadczenie nawrócenia jest aktem osobistym kadego wierzcego, nie moe on jednak pozosta sam, lecz potrzebuje grupy czy wspólnoty, która mogaby wspiera go w yciu chrzecija skim. Potrzeba ta wyznacza konieczno istnienia zboru, który
„[…] powinien by gównym orodkiem duchowego ycia chrzecija skiego,
zapewniajc inspiracj, spoeczno , nauczanie, moliwo udziau we wspólnym
naboe stwie i miejsce wykorzystywania duchowych darów swoich czonków”8.

Ponadto wewntrzna konieczno istnienia zboru wynika z obecnoci
Chrystusa na ziemi. Obecno ta musi istnie w konkretnej postaci. Zbór jest
3

Tame s. 194. Por. New Hampshire Baptist Confession of Faith, wyznanie wiary z 1833 r.,
szeroko akceptowane wród baptystów. http://www.baptiststart.com/print 1833_new_hampshire.
html (08.09.2013).
4
Por. M. T h o b o i s. Baptisme. W: Encyclopédie du protestantisme. Red. J. Baubérot, I. Engammare, P. Gisel i in. Paris 1995 s. 96.
5
Por. D. L o t z. Baptists. W: Dictionary of the Ecumenical Movement. Red N. Lossky, J.M.
Bonino, J. Pobee i in. Geneva 2012 s. 98. 97-99.
6
Por. K a r s k i. Symbolika s. 199.
7
Por. H. R a w l i n g s. Baptystyczne podstawy wiary. Przedstawienie podstawowych doktryn
biblijnych. Warszawa 2007 s. 234.
8
Tame s. 227.
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wic ciaem Chrystusa, spoecznoci wierzcych. Poniewa organizm ma
tylko jedn gow, tak i dla kadego zboru gow jest wycznie Chrystus
(Kol 1, 17-18)9.
Baptyci podkrelaj fakt zaoenia Kocioa przez Chrystusa. Analiza
okolicznoci uycia w Nowym Testamencie greckiego sowa  [ekklsia] prowadzi ich do wniosku, e w wikszoci wypadków oznacza ono
lokalne spotkanie czy zgromadzenie, a tylko nieliczne teksty wskazuj na
Kocioy czy zbory w ogólnoci. Zawsze jednak s to prawdziwe zbory,
oparte na Biblii10.
Na Boskie, a nie ludzkie pochodzenie Kocioa wskazuj teksty nowotestamentalne (np. 2 Kor 1, 1; 1 Tym 3, 15; 1 Tes 2, 14). Chrystus zaoy
Koció na skale (petra), któr jest objawienie dane Piotrowi i jego wyznanie, e Chrystus jest Synem Boga ywego (Mt 16, 18). Ska t nie jest
natomiast sam Piotr (Petrus). Std kady oparty na Biblii zbór nie jest zbudowany na jakimkolwiek czowieku – nawet na Piotrze – ale na Jezusie
Chrystusie, co znajduje potwierdzenie w sowach w. Pawa o pooonym
fundamencie, którym jest Chrystus (1 Kor 3,11). Wynika z tego równie, e
dla kadego zboru Bóg jest bezporednim ródem autorytetu11.
W Polsce w 2007 r. Koció Chrzecijan Baptystów posiada 86 zborów,
a dorosych ochrzczonych byo ok. 5 tys.12 Podobn liczb trzeba przyj
w odniesieniu do osób bdcych pod ich duchow opiek, co podwaja t
liczb. Polscy baptyci maj wasne Wysze Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie. Zarówno w nim, jak i w Chrzecija skiej Akademii
Teologicznej ksztac swych kaznodziejów i pastorów. Polscy baptyci wydaj te miesicznik „Sowo Prawdy”, ukazujcy si od 1925 r.13
II. CHRZEST A PRZYNALE NO DO KOCIOA

Baptyci, podobnie jak inne wyznania poreformacyjne, praktykuj sprawowanie tylko dwu sakramentów (zwanych „ustanowieniami”): chrztu i Eucharystii. Ju Marcin Luter uzna te dwa sakramenty za jedyne bezporednio
ustanowione przez Chrystusa (por. Mt 28, 19; k 22, 19; 1 Kor 11, 23-26),
9

Por. tame s. 229.
Por. tame s. 228.
11
Por. tame s. 228-229.
12
Por. A. S e w e r y n. Zarys dziejów baptyzmu w Polsce. http://www.baptysci.pl/kosciol/1083zarys-dziejow-baptyzmu-w-polsce-1858-2008 (07.09.2013).
13
Zob. http://www.baptysci.pl/slowo-prawdy.
10
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cho pocztkowo dodawa do tej krótkiej listy take spowied . Wyznania poreformacyjne w wikszoci nie zaprzestay jednak praktykowania pozostaych rytów, uznawanych przez katolicyzm i prawosawie za sakramenty,
cho nie nadaje si im rangi sakramentalnej. Baptyci odczytuj z Pisma
witego polecenie sprawowania dwóch „ustanowie ” (ang. ordinances),
chrztu i Wieczerzy Pa skiej, które pojmowane s jako czynnoci o znaczeniu
symbolicznym14.
Baptyci wskazuj na konieczno chrztu, ze wzgldu na nierozerwalny
zwizek, jaki istnieje midzy tym „ustanowieniem” a zbawieniem. Cho sam
chrzest nie zbawia ani nie wnosi niczego do przeycia zbawienia, to jest jego
zewntrznym obrazem15. Chrzest jest wtórny do nawrócenia, które musi
nastpi najpierw. Dopiero czowiek nawrócony, który moe wiadomie zoy wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, moe by
ochrzczony. Chrzest tak rozumiany ma znacznie symboliczne i jest wyrazem
wiary i mioci do Chrystusa16. Nie wprowadza do Kocioa i nie tworzy
w czowieku adnej nowej rzeczywistoci. Nie ma charakteru oczyszczajcego, nie uwalnia wic od grzechu pierworodnego17. Nowo ycia otrzymuje czowiek poprzez swe nawrócenie i to ono wprowadza go do spoecznoci Kocioa. Akcent w przynalenoci do Kocioa pooony jest wic na
wiar czowieka, a nie na otrzymanie przeze chrztu 18.
Chrzest nie jest przy tym konieczny do zbawienia, które niejednokrotnie
utosamiane jest z nawróceniem. Konieczno chrztu wynika jedynie z wyra nego polecenia Pana Jezusa Chrystusa. Jest on istotny dla czowieka, który ju uwierzy w Chrystusa równie ze wzgldu na wiadectwo dawane
przez nawróconego tak czonkom zboru, jak i niewierzcym, e jest on gotów suy Chrystusowi. Pomaga te uzewntrzni przeycie o naturze zupenie wewntrznej, jakim jest nawrócenie i przypomina o jego wanoci.
Wanym argumentem za przyjmowaniem chrztu jest te fakt chrztu samego
Jezusa. Nie ma tu znaczenia, e Jezus przyj chrzest z wody od Jana Chrzciciela. Z tego faktu, jak równie z niepowtarzania chrztu w przypadku ludzi
ochrzczonych chrztem janowym wyprowadzaj baptyci wniosek, e chrzest
janowy by chrztem chrzecija skim 19. Nie bez znaczenia jest take sam spo-

14

Por. L o t z. Baptists s. 98.
Por. K a r s k i. Symbolika s. 198; R a w l i n g s. Baptystyczne podstawy wiary s. 241.
16
Por. T.J. Z i e l i s k i. Koció Chrzecijan Baptystów. Warszawa 1994 s. 13-15.
17
Por. P. J a s k ó  a. Wyznania chrzecijaskie bez jednoci z Rzymem. Opole 2008 s. 126.
18
Por. K a r s k i. Symbolika s. 198; L o t z. Baptists s. 98.
19
Por. R a w l i n g s. Baptystyczne podstawy wiary s. 242.
15
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sób sprawowania chrztu. Poprawnie mona go sprawowa tylko poprzez zanurzenie w wodzie, zgodnie z przekazem biblijnym20.

III. WIECZERZA PASKA

Wieczerza Pa ska jest w rozumieniu baptystów drugim „ustanowieniem”
nakazanym chrzecijanom przez samego Chrystusa. Jezus bowiem ustanowi
ten obrzd zamiast Paschy ydowskiej na pamitk swojej ofiary. Baptyci
uywaj te okrelenia „Stó Pa ski” lub „Stó Pana”. Wieczerza Pa ska ma
znaczenie upamitnienia wyzwolenia z niewoli grzechu oraz oznajmia, e
mier Chrystusa daje wszystkim moliwo zbawienia. Podkrela te zastpczy (za nas, grzeszników) charakter ofiary Chrystusa na krzyu. Sowa
Chrystusa: „To jest Ciao Moje”, „To jest Krew Moja” naley przy tym
rozumie jako przenonie, podobnie jak sowa: „Ja jestem bram” czy „Ja
jestem krzewem winnym”. Tak wic w chlebie i winie nie zachodzi adna
przemiana, a wierzcy, spoywajc chleb i wino, przez wiar otrzymuje korzyci, które wynikaj z zastpczej ofiary Chrystusa 21. Takie rozumienie
bliskie jest koncepcji kalwi skiej22.
Niektórzy autorzy baptystyczni wskazuj na rónic znaczeniow midzy
okreleniem Wieczerzy Pa skiej jako „sakrament” i „ustanowienie”. O ile bowiem wedle koncepcji np. rzymskokatolickiej sakrament ma by czym przekazujcym odbiorcy ask, a w konsekwencji zbawienie, o tyle sowo „ustanowienie” podkrela wycznie symboliczne rozumienie czynnoci sprawowanej
przy Stole Pa skim, przypominajce ludowi wielkie dziea Boe, szczególnie
mier Pana23. Wieczerza Pa ska przypomina chrzecijanom take o obowizku zachowywania osobistej witoci oraz o powtórnym przyjciu Chrystusa24.
Czstotliwo sprawowania Wieczerzy Pa skiej moe by dowolnie ustanawiana przez kady zbór. Zazwyczaj sprawuje si j raz w miesicu 25, przy
czym wystarczajce jest obchodzenie jej raz w roku, w okresie Paschy. Do
20

Por. L o t z. Baptists s. 98.
Por. R a w l i n g s. Baptystyczne podstawy wiary s. 251-253.
22
Zob. P. K a n t y k a, K. S t a r c z e w s k i. Eucharystologia wybranych wyzna chrzecijaskich. „Kieleckie Studia Teologiczne” 5 : 2006 s. 49-73. P. Jaskóa (Wyznania chrzecijaskie
s. 125) zauwaa, e „Tradycja baptystyczna w znacznej mierze pokrywa si z teologi reformowan
w wersji kalwi skiej”.
23
Por. R a w l i n g s. Baptystyczne podstawy wiary s. 253-254.
24
Por. tame s. 254-255.
25
Por. K a r s k i. Symbolika s. 198.
21
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uczestnictwa w Stole Pa skim dopuszczani s tylko ochrzczeni czonkowie
zboru. Kady z nich sam ocenia, czy ma odpowiedni postaw serca dla
wzicia udziau w Wieczerzy Pa skiej, i ocena ta jest decydujca26.

IV. POSUGIWANIA W KOCIELE

Baptyci uznaj powszechne kapa stwo wszystkich wierzcych, z wykluczeniem innego porednictwa, jak tylko porednictwo samego Chrystusa 27. Podejcie takie nie eliminuje jednak z ycia zborów osób odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie i przewodniczcych modlitwom. Pastorów powouje si na urzd poprzez akt ordynacji, która nie ma charakteru sakramentalnego. Przyszli duchowni przygotowuj si do swej funkcji w seminariach teologicznych lub na uniwersyteckich wydziaach teologicznych28.
W zborach baptystycznych wystpuj zasadniczo dwa rodzaje posugiwa ,
o których jest mowa na kartach Nowego Testamentu: posuga pastora i diakona. Pastor jest te zwany w pismach Nowego Testamentu prezbiterem lub
biskupem, a okrelenia te s równowane i zamienne, oznaczaj bowiem jeden rodzaj posugiwania, który polega na przewodniczeniu zborowi. Pastor
jest te odpowiedzialny za dawanie dobrego przykadu innym czonkom zboru, a take innym ludziom (1 P 5, 1-4; Hbr 13, 7; Dz 20, 35).
Wikszo baptystów trzyma si nowotestamentalnej zasady, wedle której
posuga pastora (prezbitera, biskupa) moe by powierzana wycznie mczyznom29. Takie stanowisko jest utrzymywane w zborach nalecych do
Konwencji Poudniowych Baptystów (Southern Baptist Convention, SBC),
która w 1980 r. wydaa na ten temat specjalny dokument30. Natomiast zbory
zrzeszone w konwencji Ameryka skich Kocioów Baptystycznych w USA
(American Baptist Churches in the USA, ABCUSA) praktykuj powierzanie
posugi pastora kobietom, podobnie jak zbory w Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Niemczech i we Woszech 31. Pomimo struktury kongregacjonalnej
26

Por. R a w l i n g s. Baptystyczne podstawy wiary s. 255-256.
Por. L o t z. Baptists s. 98.
28
Por. K a r s k i. Symbolika s. 199.
29
Por. R a w l i n g s. Baptystyczne podstawy wiary s. 235.
30
Zob. Can women be pastors or deacons in the SBC? http://www.sbc.net/aboutus/faqs.asp#9
(07.09.2013); R.R. M e l i c k. Women Pastors: What Does the Bible Teach? http://www.sbclife.net/
articles/1998/05/sla5.asp (07.09.2013).
31
Por. Z i e l i k i. Koció Chrzecijan Baptystów s. 19-20. Zob. Women in ministry.
http://www.abc-usa.org/what_we_believe/abc-organizations/abwim/ (08.09.2013).
27
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baptyci powoali do ycia wiatowy Zwizek Baptystyczny (ZB), który
nie ma prerogatyw jurysdykcyjnych, lecz wspomaga prac misyjn i potwierdza jedno wszystkich zborów baptystycznych. Co pi lat odbywaj
si organizowane przez ZB kongresy wiatowe 32.
Posuga diakona jest wywodzona, zgodnie z wielowiekowa tradycj rónych denominacji, z tekstu z Dziejów Apostolskich (6, 3). Jako pomocnicy
Apostoów, a potem pastorów, diakoni maj si troszczy o biednych i potrzebujcych, a take o biece sprawy zboru i pomaga pastorowi w zarzdzaniu zborem i sprawowaniu „ustanowie ” (sakramentów). Nie mog
jednak przejmowa autorytetu pastora, który jest waciwym przewodniczcym zboru 33.

V. EKLEZJOLOGIA W DIALOGU RZYMSKOKATOLICKOBAPTYSTYCZNYM

Oficjalny dialog doktrynalny rzymskokatolicko-baptystyczny rozpocz
si w 1984 r. Partnerem strony rzymskokatolickiej sta si wiatowy Zwizek Baptystyczny. Zagadnienia, które byy przedmiotem rozmów, to ewangelizacja, nawrócenie, naladowanie Chrystusa, Koció jako koinonia, prozelityzm oraz wolno religijna 34. Wyniki rozmów zapisano w dokumencie
dialogu z 1988 r. Wezwanie do dawania wspólnego wiadectwa w dzisiejszym wiecie. Raport z midzynarodowych rozmów baptystyczno-rzymskokatolickich (1984-1988)35. Nastpnie na okres kilkunastu lat dialog wszed w
faz konsultacji nieformalnych, by w 2006 r. rozpocz si znów w formie
oficjalnej. W okresie od pierwszego raportu podjto szereg kolejnych tematów: prymat papieski, chrzest, mariologia, Pismo wite i Tradycja, Eucha-

32

Por. K a r s k i. Symbolika s. 199.
Por. R a w l i n g s. Baptystyczne podstawy wiary s. 236.
34
Por. P. K a n t y k a. Dialog ekumeniczny katolicko-protestancki – zaoenia, zakres, rezultaty.
W: Ekumenizm w posoborowym pówieczu. Sukcesy i trudnoci katolickiego zaangaowania na
rzecz jednoci chrzecijan. Red. M. Skadanowski, T. Syczewski. Seria: Teologia w dialogu nr 14.
Lublin 2013 s. 38.
35
Summons to Witness to Christ in Today’s World. A Report on Conversations 1984-1988.
Atlanta, USA, 23 July 1988. W: Growth in Agreement II. Reports and Agreed Statements of
Ecumenical Conversations on a World Level 1982-1998. Red. J. Gros, H. Meyer, W.G. Rusch.
Geneva–Grand Rapids 2000 s. 373-385. Zob. T.J. Z i e l i s k i. Dobro wspólne katolicyzmu i baptyzmu wedug raportu z dialogu baptystyczno-rzymskokatolickiego na szczeblu wiatowym. W:
„Studia Oecumenica” 3 : 2003 s. 53-63.
33
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rystia, posugiwanie duchowne. Znajd one z pewnoci wyraz w kolejnym
dokumencie dialogu, który jest w opracowaniu36.
Dokument z 1988 r. zawiera kilka odniesie eklezjologicznych. Pierwszym jest nawizanie do nauki o sakramentach chrztu i Eucharystii. Kwestii
tych nie omawiano szczegóowo. Skatalogowano stanowiska obu stron w sprawie chrztu 37, a o Eucharystii wspomniano jedynie w jednym miejscu…38.
Do opisu rzeczywistoci Kocioa posuono si biblijno-patrystyczn
kategori koinonii jako najlepiej oddajc natur wspólnoty eklezjalnej. Koinonia [
] oznacza bowiem „wspódzielenie rzeczywistoci razem posiadanej”, a wic bliska jest Pawowej kategorii bycia „w Chrystusie” (1 Kor
12, 12nn)39. W Chrystusie i przez Chrystusa Bóg zaoy fundament swojego
Kocioa, sama za koinonia midzy Bogiem a lud mi oraz w obrbie Kocioa jest darem Boym40. Wszystko, w co wyposaony jest Koció, a wic
rónorodno darów i posugiwa , jest darem Ducha witego41. Od Ducha
pochodzi take kady wymiar ycia kocielnego: kult, wewntrzny wzrost,
goszenie Ewangelii i wiadectwo dawane wiatu 42.
Dokument Summons to Witness odnotowuje take podstawowe rozbienoci midzy katolikami i baptystami w rozumieniu struktury Kocioa. Dla
baptystów podstaw do opisu Kocioa jest lokalne zgromadzenie zwoane
przez Ducha witego w posusze stwie sowu Boemu. Dla katolików natomiast istotne jest odniesienie do wspólnoty wiary, nadziei i mioci, która
zostaa zaoona przez Chrystusa na ziemi jako widzialna struktura i jest
przez Niego podtrzymywana w istnieniu. Katolicy i baptyci rónie te definiuj obecno Chrystusa w Kociele. Dla katolików Koció jako mistyczne ciao Chrystusa wyposaony jest w organa hierarchiczne i te dwa elementy konstytuuj jedn Bosko-ludzk rzeczywisto . Baptyci Boskiego
elementu Kocioa upatruj w jego pochodzeniu, misji oraz celu. Natomiast
historyczna realizacja i struktura Kocioa jest wedug tej koncepcji elementem ludzkim43.
36

Por. T. K a  u  n y. Na drogach jednoci. Dwustronne dialogi doktrynalne Kocioa rzymskokatolickiego na paszczynie wiatowej. Kraków 2102 s. 218-219.
37
Summons to Witness to Christ in Today’s World nr 18.
38
Tame nr 19.
39
Tame.
40
Tame nr 20-21.
41
Tame nr 23.
42
Tame nr 22.
43
Tame nr 23, 48. W opisie rzymskokatolickiego rozumienia struktury Kocioa dokument
przywouje konstytucj II Soboru Watyka skiego Lumen gentium punkt 8.
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W katalogowaniu rónic midzy katolicyzmem i baptyzmem dialogujce
strony zaznaczyy te odmienno praktyki chrzcielnej. Podkrelono przy
tym rónorodno postaw zborów baptystycznych wobec osób ochrzczonych
w innych Kocioach i Wspólnotach kocielnych w przypadku konwersji.
Postawy te rozcigaj si od cakowitej akceptacji osób ochrzczonych w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek wieku do rebabtyzacji kadego, kto nie zosta ochrzczony przez duchownego baptystycznego44. Podobnie baptyci prezentuj rónorodno stanowisk wobec przynalenoci kocielnej dzieci45.
W dokumencie z 1988 r. powracaj te i pozostaj otwarte pytania odnonie do rozumienia wiary, która wedle baptystów musi zosta wiadomie
wyznana przez kandydata do chrztu i wobec tego poprzedza chrzest. U katolików natomiast praktyka chrztu dzieci opiera si na uczestnictwie we
„wspólnocie wiary”, a sam chrzest jest „sakramentem wiary”. W zwizku
z tym baptyci stawiaj pytanie: „Czy wiara wspólnoty moe zastpi osobist wiar dziecka?” 46
*
Komentatorzy podkrelaj fakt, e tre dokumentu dialogowego wskazuje jednoznacznie, e obecnie nie ma jeszcze midzy katolikami a baptystami
porozumienia co do strukturalnego ksztatu koinonii47. Tote, jak zaznaczono
w samym dokumencie, rozmowy midzy baptystami i katolikami nie doprowadz w bliskiej przyszoci do penej komunii midzy naszymi Wspólnotami 48. Moliwa jest natomiast i podana dalsza wymiana myli, studium
nad zagadnieniami doktrynalnymi oraz wspópraca w rónych dziedzinach
ycia spoecznego. Biorc pod uwag zarówno istniejce rónice doktrynalne midzy katolicyzmem i baptyzmem oraz stopie zaawansowania dialogu
doktrynalnego, naley stwierdzi , e chocia droga do gbokich uzgodnie
teologicznych, dajcych podstaw do odzyskania jednoci, wydaje si jeszcze daleka, to wane jest te samo rozpoczcie i podtrzymanie dialogu. Nawet najdusza droga zaczyna si przecie od postawienia pierwszego kroku.

44

Tame nr 49.
Tame nr 50.
46
Tame nr 51: „Can the faith of the community supply for the personal faith of an infant?”.
Uycie ang. czasownika „supply” przywouje na myl prawnokanoniczn kategori Ecclesia suplet,
mówic o uzupenianiu przez Koció jakiego braku, np. w aspekcie formalnym sakramentu.
47
Por. K a  u  n y. Na drogach jednoci s. 221.
48
Summons to Witness to Christ in Today’s World nr 58.
45
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W POSZUKIWANIU NOWOTESTAMENTALNEGO MODELU KOCIOA.
ELEMENTY EKLEZJOLOGII BAPTYSTYCZNEJ
I ZACZ TKI DIALOGU Z BAPTYSTAMI O KOCIELE
Streszczenie
Artyku przedstawia elementy eklezjologii baptystycznej, takie jak: natura i struktura Kocioa,
chrzest w relacji do przynalenoci kocielnej, rozumienie Wieczerzy Pa skiej oraz posugiwania
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duchownego w Kociele. W ko cowej czci znajduje si zarys opisu pierwszych owoców oficjalnego dialogu baptystyczno-rzymskokatolickiego na forum wiatowym na temat eklezjologii.
Dla baptystów wzorem Kocioa jest zgromadzenie lokalne zwoane przez Ducha witego
w posusze stwie sowu Boemu. Takie zgromadzenie jest cakowicie niezalene i jakiekolwiek
wysze formy organizacji czy unii nie tworz wyszego stopnia eklezjalnoci. Baptyci praktykuj
chrzest dorosych, jako e wyznanie wiary musi poprzedza przyjcie chrztu, który nie tworzy
w wierzcym adnej nowej rzeczywistoci ani nie zmywa grzechu pierworodnego. W Wieczerzy
Pa skiej wierny, spoywajc chleb i wino w aden sposób nieprzemienione, przez wiar otrzymuje
korzyci wynikajce z zastpczej ofiary Chrystusa. Duchowni w Kociele – diakoni i prezbiterzy –
s ustanawiani w niesakramentalnym rycie ordynacji. Wikszo kongregacji przedstawia do ordynacji jedynie mczyzn.
Oficjalny dialog midzy baptystami a katolikami rzymskimi przyniós jak dotd tylko jeden
dokument. W dziedzinie eklezjologii owiadczenie zawiera gównie wyliczenie rozbienoci. Z tego
powodu wydaje si oczywistym, e rozmowy baptystyczno-katolickie nie doprowadz w najbliszej
przyszoci do ustanowienia penej komunii midzy oboma naszymi Wspólnotami.

Sowa kluczowe: baptyci, eklezjologia, dialog, ekumenizm.

