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POJCIE KRÓLESTWA BO EGO
JAKO KATEGORIA POLITYCZNA W DZIAANIACH
WIATOWEJ RADY KO CIOÓW*
THE KINGDOM OF GOD CONCEPT AS A POLITICAL CATEGORY
IN THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES’ ACTIVITIES
A b s t r a c t. The image of Kingdom of God is often used in many theological interpretations and
practical activities of the World Council of Churches. The way of using this category by the
biggest ecumenical organizations reflects various theological orientations embedded in Protestantism, particularly in the Social Gospel theology. The Kingdom of God is being identified with
an ideal political and social formula, for which striving is proclaiming to be a task to Christians.
This provokes many observers to the sharp criticism. They accuse the Genevan institution of
reducing Christianity to an ideological vision. The article presents the historical sketch of interpretations of the image of Kingdom of God in selected examples of the Protestant theology,
it discusses the way how the World Council of Churches interprets this image, furthermore,
it displays the basic motives of criticism concerning this interpretation.
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samoci. W konsekwencji mo na przypisywa mu znaczenie ekumeniczne.
Sposób jednak, w jaki RK go wykorzystuje, prowokuje znaczn cz obserwatorów do czsto ostrej krytyki i wywouje wiele kontrowersji zarówno
w ruchu ekumenicznym, jak i w relacjach midzywyznaniowych. Sednem tej
krytyki jest zarzut, e w swej interpretacji RK obdziera pojcie Królestwa
Bo ego z eschatologicznego wymiaru i sprowadza je do konkretnej formuy
historycznej, której realizacja jest pojmowana jako zadanie stojce przed
chrzecijanami. W przepowiadaniu genewskiej organizacji Królestwo Bo e
jest wic politycznym modelem, form idealn relacji spoeczno-politycznych, inspirujc si nakazem etycznym Jezusa. Wedug krytyków koncentracja dziaa i teologicznych interpretacji wokó zagadnie spoecznych
i politycznych, bdca konsekwencj takiego pojmowania Królestwa Bo ego, odwodzi od istoty ordzia chrzecijaskiego, którym jest wiara w osobowego Boga realizujca si w cigym nawróceniu (metanoia). Dla teologicznie wiarygodnej i kompetentnej oceny dziaa RK wa ne wic wydaje si przedstawienie etiologii tego pojcia, a tak e kontekstów, w jakich
jest ono wykorzystywane w dziaaniu.
Jürgen Moltmann wyrazi historiozoficzno-teologiczne spostrze enie, e
redniowiecze charakteryzowaa teologia mioci, reformacj – teologia wiary, a epok nowoczesn – teologia nadziei 1. Wykorzystujc ten schemat,
mo na stwierdzi , e wyra a on teologiczne pragnienia odnoszce si do
potrzeb w danym czasie. Teologia mioci akcentowana wic bya w epoce,
w której wojny i spoeczne podziay sankcjonowane byy tradycj. Teologia
wiary w czasie, kiedy zaczyna kiekowa sceptycyzm, a czowiek stan
w centrum postrzegania, teologia nadziei za w czasie, który Kierkegaard
susznie okreli jako „cywilizacj chor na mier ”. Popularno kategorii
Królestwa Bo ego mo e by uznana za pochodn wspóczesnego poszukiwaniu fundamentów wanie w nadziei, coraz czciej odnoszcej si jednoczenie do wymiaru eschatologicznego oraz wymiaru doczesnego. Wanie
w perspektywie nadziei dobrze widziane s motywy krytyki sposobów
wykorzystywania tej kategorii w RK, ale jednoczenie bardziej zrozumiae
staj si same te sposoby.

1

J. MOLTMANN, The Coming of God: Christian Eschatology, London: SCM 1996, s. xii. Cyt.
za: J.H. VAN WYK, John Calwin on the Kingdom of God and eschatology, „In der Skrifling” 35(2)
2001, s. 191.
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1. POJCIE KRÓLESTWA BO EGO
W HISTORII TEOLOGII REFORMACYJNEJ

W krytyce, z któr spotyka si RK, od ywaj dawne teologiczne kontrowersje wewntrz chrzecijastwa, a zwaszcza wewntrz protestantyzmu.
Nietrudno nie zauwa y , e w swym nauczaniu spoecznym genewska organizacja inspiruje si przede wszystkim ró nymi orientacjami teologicznymi
wyrastajcymi z teologii protestanckiej i w konsekwencji to napicia wewntrzprotestanckie s najbardziej widoczne w sporach prowadzonych na
ró nych poziomach relacji wokó RK; spostrze enie to nie pomniejsza,
naturalnie, znaczenia wkadu i krytycznych interpretacji wywodzcych si
z Kocioów prawosawnych. Równie rozumienie pojcia Królestwa Bo ego anga uje teologów, a podstawowa, cho czsto nieostra linia podziau
przebiega tu granic midzy protestanck teologi liberaln a protestanck
teologi konserwatywn oraz neoortodoksyjn. Nie mo na wic waciwie
przedstawi dzisiejszej interpretacji omawianego pojcia bez przeledzenia
historycznego procesu ksztatowania si tej granicy i jej teologicznoliberalnej strony.
Owe wewntrzprotestanckie kontrowersje wokó pojcia Królestwa Bo ego ujawniaj si w dziewitnastowiecznej i dwudziestowiecznej debacie teologicznej, dotycz wic przede wszystkim nowoczesnej historii teologii
i z rozumieniem nowoczesnoci s gboko powizane. Nawizuj jednak do
myli pierwszych reformatorów. Ju bowiem Luter nadawa temu obrazowi
znaczenie inne w porównaniu z teologi redniowieczn, która bd to
akcentowaa jego rozumienie eschatologiczne (co nie oznacza oczywicie,
e wymiar eschatologiczny Luter rugowa), bd te , cho raczej incydentalnie, polityczne, w koncepcjach uto samiajcych z nim polityczny porzdek
redniowiecznej Europy, organizowanej wokó wadzy papieskiej i cesarskiej. W refleksji reformatora z Wittenbergi Królestwo Bo e jest obecne
w czasie historycznym, skoro chrzecijanie s usprawiedliwieni przez wiar
ask Chrystusa i wchodz w t usprawiedliwion rzeczywisto ju na ziemi, cho jednoczenie cigle zmagaj si z ziemsk rzeczywistoci ska on
grzechem. Obraz ten jest wic spojony wewntrznie z antropologi lutersk,
wyra ajc si dualistycznym modelem usprawiedliwionego grzesznika (iustus peccator) i odkrywajc wewntrzne napicie, które panuje midzy
usprawiedliwionym czowiekiem wewntrznym, yjcym wedug obietnicy
Ewangelii, i grzesznym czowiekiem zewntrznym, yjcym wedug prawa.
Królestwo Bo e jest wic rezultatem usprawiedliwienia i przejawia si
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w Kociele, rozumianym tu w kluczu definicji Wyznania Augsburskiego jako
zgromadzenie witych, w którym wiernie gosi si Sowo Bo e i nale ycie
udziela sakramentów2. W pimie O zwierzchnoci wieckiej, jak dalece naley jej by posusznym Luter rozciga to dualistyczne ujmowanie rzeczywistoci: „Musimy wic dzieci Adama i wszystkich ludzi podzieli na dwie
czci: jedni nale cy do Królestwa Bo ego, drudzy do królestwa wiata. Ci
nale cy do Królestwa Bo ego to wszyscy wierzcy w Chrystusa i pod
Chrystusem […] Do królestwa wiata i pod prawo nale  ci, którzy nie s
Chrystusa”3. W konsekwencji, jak stwierdzali Eberhard Röhm i Jörg Thierfelder, „Luter uwa a, e chrzecijanie stoj ju u pocztków Królestwa Boego, w którym panuje przebaczenie, mio i pokój. Dlatego te chrzecijanie mogliby waciwie zrezygnowa z miecza i przemocy”4. Zgodnie z lutersk nauk o dwóch królestwach, ziemskim i duchowym, chrzecijanin jest
wic jednoczenie obywatelem obu; yje zarówno w królestwie wieckim,
bdc poddanym prawu i wieckiej wadzy, oraz w królestwie niebieskim,
bdc poddanym nakazom kazania na górze5.
Obraz Królestwa Bo ego wykorzystywa równie Kalwin. Reformator
z Genewy nie pozostawi za sob jakiego systematycznego wykadu dotyczcego tego terminu, ale jest on do czsto wspominany zwaszcza w I i IV
czci jego najwa niejszego dziea, a wic Institutio Christianae Religionis.
Podobnie jak Luter, Kalwin nie traktuje tego pojcia jedynie w kategoriach
eschatologicznych. Jan H. van Wyk zauwa a, e genewski teolog uto samia
Królestwo Bo e z wadz Boga. Bóg za rzdzi tam, gdzie ludzie podporzdkowuj si jego panowaniu poprzez d enie do ycia po bo emu dziki wyrzeczeniu si samego siebie i dziki pogardzie dla wiata i ziemskiego
ycia6. To podporzdkowanie si Bo ej wadzy nastpuje poprzez wiedz dostpn w Pimie witym oraz poprzez mo liwo rozumienia tej wiedzy
dan przez Ducha witego. Mo na wic powiedzie , e Kalwin ujmuje to
pojcie w kategoriach soteriologicznych, jako obrazujce proces zbawienia,
i w kategoriach antropologicznych, jako nastpujc w czowieku przemian
jego woli, dziki której zaczyna on szuka usprawiedliwienia i d y do
2

Wyznanie Augsburskie (art. VII „O Kociele”), w: Ksigi Wyznaniowe Kocioa Lutera skiego, Bielsko-Biaa: Augustana 1999, s. 144.
3
E. RÖHM, J. THIERFELDER, Kirche-Staat-Politik. Zum Öffentlichkeitsauftrag der Kirche,
Stuttgart: Calwer Verlag 1979, s. 12.
4
Tam e, s. 13.
5
D.C. DULLING, The Kingdom of God in the Teaching of Jesus, „Word and World” 2/2(1982),
s. 118.
6
J.H. VAN WYK, John Calwin on the Kingdom of God, s. 192.
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uwicenia. Poprzez odkupiecze dziaanie Chrystusa Królestwo Bo e ju
si zaczo, ale jego penia jest dopiero oczekiwana.
Warto wspomnie , e Kalwin cile rozró nia midzy dokonujcym si
w Chrystusie Królestwem Bo ym i wadz wieck, pomimo tendencji, aby
porzdek kocielny, a wic równie struktur jego wadzy, traktowa jako
jedno ze znamion Kocioa7. Rozró nienie to nie zakada jednak rozcznoci. Fakt odkupienia, ujmowany tu zwaszcza w perspektywie antropologiczno-soteriologicznej, jako inicjujcy w ochrzczonym czowieku niemiertelne uwicenie, zakada bowiem mo no rozumienia i stosowania
zasad Królestwa Chrystusowego ju w ziemskim yciu. W konsekwencji
w wieckim porzdku i wieckiej wadzy mog ju by pierwiastki Królestwa Bo ego.

2. POJCIE KRÓLESTWA BO EGO
W UJCIU TEOLOGII LIBERALNEJ

Wiele elementów ortodoksji protestanckiej okrelao dalszy rozwój teologii poreformacyjnej, ogromny jednak wpyw na protestantyzm miay równie póniejsze wpywy owieceniowe oraz niemieckiego idealizmu. W wyniku oddziaywania tych czynników doszo do wyksztacenia si orientacji
teologicznej, któr okrelono mianem teologii liberalnej8. Cho w wielu próbach systematyzacji tego nurtu zwracano uwag na jego niejednorodno
i rozpito stanowisk, to jednak wyodrbniano pewn ilo elementów,
które stanowi jego wspólny mianownik. Wymieniano wród nich monizm
historyczny, który sprowadza do jednoci histori zbawienia i histori
wiata, podkrelanie znaczenia subiektywnej religijnoci, implikujce antydogmatyczne ujcie religii, historyczne ujcie Pisma witego, skutkujce
rozró nieniem midzy istot religii a eklezjalnym przekazem chrzecijaskim, czy redukcjonizm eklezjologiczny, sprowadzajcy Koció do zgromadzenia wiernych. Specyficznie rozumiane pojcie Królestwa Bo ego, bdce
pewn klamr czc proces historii wiata i historii zbawienia, jest równie
jednym z gównych elementów charakteryzujcych teologi liberaln.
7

Tam e.
Sam termin „teologia liberalna” zastosowany zosta po raz pierwszy w poowie XIX wieku
i odwoywa si do dziea Johanna Semlera, jednego z najwybitniejszych ewangelickich teologów
osiemnastowiecznych, zatytuowanego Institutio ad doctrinam Christianam liberaliter discendam. Zob. E. KLUG, The Roots of Theological Liberalism, „Concordia Theological Quarterly” 44
(1980), s. 220.
8
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Za prekursora teologii liberalnej uznaje si Friedricha Daniela Schleiermachera. Okrelony przez Karla Bartha mianem „ojca teologii liberalnej”,
Schleiermacher wszed do grona najwybitniejszych teologów protestanckich.
W swej teologicznej refleksji kad nacisk na subiektywne, wewntrzne przeycie, definiujc religi jako uczucie bezporedniej zale noci od Boga.
Poo y w ten sposób fundament pod bardziej indywidualistyczne i skupione
na jednostkowych odczuciach rozumienie religijnoci. W takiej koncepcji
pojcie Królestwa Bo ego, którego blisko goszona bya przez Jezusa
i wyra ona najpeniej w jego osobie, odnosi si do wewntrznego poczucia
wiadomoci relacji z Bogiem. „Dla Schleiermachera Królestwo to istnieje
jako wspóczesna wspólnota pod ajca za uczuciem wiadomoci Boga,
które byo w sposób doskonay wyra one w wewntrznym dowiadczeniu
Jezusa z Nazaretu” 9.
Schleiermacher otworzy wic drog dla jednego z aspektów teologii
liberalnej, który formowany by przez indywidualizm oraz subiektywizm
i który w konsekwencji interpretowa pojcie Królestwa Bo ego bardziej
duchowo, indywidualistycznie i psychologicznie. Dla wspóczesnej debaty
teologicznej nad znaczeniem pojcia Królestwa Bo ego w pracach RK
jeszcze istotniejsze jednak byo jego rozumienie w perspektywie etyczno-spoecznej, zapocztkowane przez kolejnego z wielkich teologów liberalizmu, Albrechta Ritschla. Teologia Ritschla, nawizujca do tradycji kantyzmu, definiowaa religi jako etyczne d enia jednostek i spoeczestw do
ustanowienia Królestwa Bo ego. Chrzecijastwo Ritschl definiowa jako
„monoteistyczn, cakowicie duchow i etyczn religi, która, na fundamencie ycia jej zao yciela jako odkupiajcego i ustanawiajcego Królestwo Bo e, polega na wolnoci dzieci Bo ych, zakada postpowanie motywowane mioci, którego intencj jest moralna organizacja ludzkoci”10.
Wedug Ritschla wiedza o Bogu jest dostpna czowiekowi jedynie przez
poznanie osoby Jezusa Chrystusa w jej ujawnieniu si w historii. Wszelkie
próby bezporedniego dotarcia ludzkimi siami do Boga poza Jezusem s
pró ne, równie wszelki mistycyzm. W konsekwencji pojcie i zjednoczenie
z Bogiem mo liwe jest jedynie poprzez wspólnot z Chrystusem na bazie
etycznych wysików podejmowanych dla ustanowienia Królestwa Bo ego.
Teologia Ritschla oddziaaa pot nie na liberalizm teologiczny, zwaszcza w aspekcie epistemologicznym. Stwierdzajc, e czowiek nie posiada,
9

D.C. DULLING, The Kingdom of God, s. 119.
P. TOON, The End of Liberal Theology: Contemporary Challanges to Evangelical Orthodoxy, Eugene: Wipf and Stock Publishers 1995, s. 54.
10
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poza histori, adnych kategorii, przez które mógby dotrze do Boga, podnosia znaczenie bada historycznych nad osob Jezusa Chrystusa. Historia
czy raczej refleksja nad histori jest wic miejscem, gdzie czowiek mo e
spotka Boga. Nie wgbiajc si w szczegóowe wyjanienia odnoszce si
do tego epistemologicznego procesu, nale y zaznaczy , e Ritschl przyczyni si, razem z innymi teologami, takimi jak Adolf von Harnack czy
Ernest Troeltsch (którzy byli zreszt jego intelektualnymi spadkobiercami),
do charakterystycznego traktowania historii.
Teologia liberalna akcentowaa bowiem warto wzrostu mo liwoci
ludzkoci w miar rozwoju naukowego i technicznego. Dla liberaów dziewitnastowieczny postp, oszaamiajacy swoim tempem i wznoszcy czowieka do poziomów dotd niedostpnych, by dowodem równie na jego
coraz lepsz kondycj intelektualn i moraln. Teologowie liberalni, wbrew
pesymistycznym, a przynajmniej ostro nym opiniom formowanym w teologii katolickiej czy rodzcym si wyznaniach ewangelikalnych, dowodzili,
e postp ten wiadczy o stopniowym odsanianiu si Królestwa Bo ego.
Innymi sowy, dokonane w historii objawienie Chrystusa jest równie w historii kontynuowane dziki coraz lepszej kondycji czowieczestwa. Takie
rozumienie byo podstaw do stwierdzenia historycznego monizmu, a wic
uto samiania historii ludzkoci i historii zbawienia w jej rozwijajcej si
liniowoci.
W konsekwencji Królestwo Bo e byo traktowane jako etyczne zadanie
stojce przed chrzecijanami. Ale akcentujc znaczenie nauki i poznania
rozumowego, do tego etycznego podejcia liberalizm doczy jeszcze warto poznania naukowego, równie rodzcych si nauk humanistycznych
i spoecznych. To stao si jednym z czynników powstania specyficznego
nurtu teologicznego w obrbie liberalizmu, który przeszed do historii pod
nazw Social Gospel.
Kierunek ten narodzi si w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dekadach
XIX wieku, kiedy kraj zacz dowiadcza dynamicznych przemian spoecznych, bdcych rezultatem postpu technicznego oraz naukowego. Przemiany te okrelane byy przez takie procesy jak industrializacja, urbanizacja,
narodziny spoeczestwa wielorasowego, bdce efektem emigracji zewntrznej i wewntrznej (po wojnie secesyjnej). W konsekwencji rozchwianiu ulegay tradycyjne instytucje spoeczne, takie jak na przykad rodzina,
a jednostka stawaa si coraz bardziej bezsilna wobec si spoecznych ksztatujcych jej yciowe okolicznoci. Teologowie Social Gospel za socjologami
czy historykami zaczli uwzgldnia fakt intensywniejszych powiza midzy
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sfer ekonomiczn, polityczn i osobist, co z kolei prowadzio ich do
konkluzji, e etyczne postpowanie jednostki nie jest kwesti jedynie jej
wolitywnego wyboru, ale równie splotem wielkiej liczby czynników spoecznych i politycznych, na które jednostka nie ma wpywu. W konsekwencji
uznali konieczno zmiany przepowiadania teologicznego i opracowania
wanie spoecznej Ewangelii, która uznajc istnienie grzechu spoecznego,
polegajcego na przyjmowaniu i afirmowaniu bdnych struktur i relacji
spoecznych, dopeniaby Ewangeli „jednostkow” 11. Washington Gladden,
prekursor teologii Social Gospel, uwa a, e chrzecijastwo musi wypracowa nowy sposób ewangelizacji w warunkach nowoczesnego wiata. Przyjmowa, e gdy rozwój ludzkoci tworzy nowe zadania, takie jak misje wiatowe, czy te nowe problemy, jak problem spoeczny, teologia musi je czy
ze starymi fundamentami naszej wiary i czyni je zadaniami i problemami
chrzecijaskimi 12.
Teologia Social Gospel uprawomocniaa wic teologicznie zaanga owanie spoeczne i aktywne ksztatowanie spoecznych instytucji tak, by przybli ay one do po danego ideau, który by okrelony przez pojcie Królestwa Bo ego. Wanie ten obraz by dla przedstawicieli tego kierunku kluczowy, tyle e akcentowali oni jego socjologiczne rozumienie. Walter Rauschenbusch, najwybitniejszy teolog tego nurtu, stwierdza, e Koció musi
odej od religijnoci skoncentrowanej na indywidualnym zbawieniu i pod y za Dobr Nowin o Bo ym Królestwie, która sama w sobie jest, jak to
okrela, spoeczn Ewangeli13. Królestwo Bo e, pojte jako d enie do
sprawiedliwych i pokojowych struktur spoecznych i politycznych, staje si
w perspektywie takiej interpretacji teologicznej kluczowym celem ycia
chrzecijaskiego. Interpretacja ta odnosi perspektyw soteriologiczn nie
tylko do eschatologii, ale równie do doczesnoci, upatrujc pierwiastków
zbawienia równie w zmaganiu si o idealn form polityczno-historyczn.
W ten sposób, w ujciu teologii Social Gospel, kategoria Królestwa Boego zbiegaa si z optymistycznym spogldaniem na wiat, z d eniem do
cigego ulepszania rzeczywistoci i tak te formowaa kolejne pokolenia
teologów, zwaszcza w Stanach Zjednoczonych. Odzwierciedlaa nadzieje
11

P. KOPIEC, Spoeczna Ewangelia (Social Gospel) jako teologiczna odpowied na nowoczesno , „Midzynarodowy Przegld Teologiczny Communio” 35 (2015), nr 2 (190), s. 87 n.
12
R.C. WHITE, Social Reform and the Social Gospel in America, w: J. DE SANTA ANA,
Separation Without Hope: The Church and the Poor During the Industrial Revolution and Colonial Expansion, New York: Orbis Books 1980, s. 54 n.
13
W. RAUSCHENBUSCH, A Theology for the Social Gospel, New York: The MacMillan Company 1917, s. 6.
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dziewitnastowiecznej ideologii postpu cywilizacyjnego, który napawa dum zachodnie spoeczestwa i polityków. W jej ujciu skoro czowiek dziki
swej zdolnoci otrzymanej od Boga mo e pracowa , aby czyni wiat coraz
bardziej sobie podporzdkowany, to jest zdolny równie , aby coraz lepiej
organizowa swe relacje i struktury spoeczne i wyoni jaki idealny porzdek spoeczny i polityczny. W konsekwencji kategoria królestwa Bo ego
w swej teologicznoliberalnej interpretacji przez wielu krytyków traktowana
bya jako wyraz utopii, która pomina podstawowe zao enia teologiczne
i antropologiczne chrzecijastwa, zwaszcza fakt grzesznoci natury ludzkiej.

3. OBRAZ KRÓLESTWA BO EGO JAKO PARADYGMAT DZIAANIA
WIATOWEJ RADY KO CIOÓW

RK od samego pocztku swej dziaalnoci mocno anga owaa si spoecznie. Stwierdzenie takie ilustruje ju cho by to, e tworzona bya przez
ekumenistów zaanga owanych w jedn z pierwszych organizacji ekumenicznych „ ycie i Dziaanie”, gdzie akcentowano praktyczne dziaania diakonijne
w ruchu ekumenicznym. Zorganizowana w 1925 r. w Sztokholmie konferencja tej organizacji uznawana jest za wydarzenie symboliczne, które wyznacza pocztki systematycznej refleksji i instytucjonalnych dziaa ruchu
ekumenicznego odnonie do zagadnie spoecznych14. To spoeczne ukierunkowanie genewskiej instytucji znajdywao te swój wyraz ju w pierwszych
zgromadzeniach ogólnych RK w Amsterdamie w 1948 r. i w Evanston
w 1954 r., a tak e w regionalnych wydarzeniach, takich jak spotkanie
w Arnoldsheim w Niemczech w 1954 r., gdzie ekumenici odnieli si do
poszczególnych problemów zwizanych z powojenn sytuacj polityczn,
gospodarcz i spoeczn, dajc zreszt wyraz bardzo dobrej znajomoci
kontekstu historycznego, kompetencji analitycznych i gbokiej intuicji
w prognozowaniu kierunków rozwoju spoeczestw15. Symbolicznym wydarzeniem obrazujcym stopie zaanga owania spoecznego i politycznego
bya konferencja Church and Society („Koció i spoeczestwo”), zorganizowana w Genewie w 1966 r., na której zaaprobowano uczestnictwo
Kocioów we wspieraniu ró nych strategii rozwojowych wdra anych przez
14
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poszczególne pastwa i organizacje midzynarodowe. Na konferencji tej
wypracowano jeszcze szersz teologiczn legitymacj dla spoecznego i politycznego zaanga owania chrzecijan.
W dziaalnoci RK byo i jest wida równie inspiracj pewnymi kierunkami teologicznymi. Wedug Bocka nale ay do nich chrzecijaski realizm Reinholda Niebuhra, teologia dialektyczna Karla Bartha, ale przede
wszystkim teologia Social Gospel i zbiegajce si z ni pierwiastki teologii
liberalnej16. W miar rozwoju historycznego i podejmowania przez genewsk
organizacj kolejnych zagadnie oraz anga owania si w kolejne pola dziaalnoci, coraz bardziej w tych dziaaniach objawiaj si ró ne aspekty
teologii spoecznej Ewangelii. S one widoczne zwaszcza w tworzeniu
i wdra aniu licznych programów, które maj na celu budowanie bardziej
sprawiedliwych i pokojowych spoeczestw. Przykadami takich inicjatyw
jest zainicjowany w 1990 r. program Justice, Peace and Integrity of Creation
(„Sprawiedliwo , pokój i zachowanie stworzenia”), w którym akcentuje si
konieczno zrównowa onego rozwoju, program AGAPE (Alternative Globalization Adressing People and Earth), w którym uznaje si globalizacj
napdzan neoliberalnym paradygmatem za najwa niejsze wyzwanie dla Kocioów chrzecijaskich, czy program Ekonomia ycia, promujcy alternatywne spojrzenie na ekonomi, odrzucajce budowanie struktur ekonomicznych na antropologicznym modelu homo oeconomicus, traktujcym
czowieka jako istot z natury chciw i nienasycon. W tle tych inicjatyw
pobrzmiewaj echa optymistycznego spojrzenia na zdolno ludzkoci do
budowy bardziej sprawiedliwego porzdku wiatowego.
Najlepsze podsumowanie wkadu teologii Social Gospel w dziaanie RK
sformuowa Paul Albrecht, jeden z najwybitniejszych ekumenistów i dyrektor
komórki RK zajmujacej si relacjami Kocioa i spoeczestwa. Albrecht uj
jej postulaty w 6 punktach:
1. Odrzucenie statycznej koncepcji czowieka i spoeczestwa i odrzucenie chrzecijaskiej koncepcji grzechu jako argumentu za odmow zaangaowania w popraw warunków spoecznych.
2. Twierdzenie, e w ruchu protestu przeciwko spoecznej niesprawiedliwoci objawia si Bo e dziaanie, a czowiek powinien wspópracowa z Bogiem w celu realizacji Królestwa Bo ego na ziemi.
3. Odrzucenie wszystkich mechanicystycznych i atomistycznych koncepcji spoeczestwa, takich jak dominujcy w zachodniej kulturze laissez-faire
kapitalizm.
16
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4. Twierdzenie, e ludzie s w sposób decydujcy determinowani przez
swe rodowisko spoeczne i e spoeczne struktury mog by systematycznie
zmieniane, aby promowa lepsze warunki ycia ludzkiego.
5. Akcentowanie roli pastwa i wspólnoty w celu regulowania ró nych
aspektów ycia spoecznego i rozwijania bardziej sprawiedliwych wzorów
spoeczestwa.
6. Troska o solidarno spoeczn i równo szans jako istotny element
chrzecijaskiego rozumienia spoecznej reformy i spoecznej zmiany17.
Albrecht w swej licie nawizuje do pojcia Królestwa Bo ego, podkrelajc domylnie jego znaczenie dla spoecznej refleksji RK. Istotnie, mo na z penym przekonaniem stwierdzi , e jednym z przejawów inspirowania
si genewskiej organizacji teologi Social Gospel jest wykorzystywanie tego
obrazu w takim rozumieniu, w jakim funkcjonowao ono w tradycji spoecznej Ewangelii. Wielokrotnie dowodzi tego lektura dokumentów RK oraz
tworzonych na jej onie ró nych orientacji teologicznych. Królestwo Bo e jest
tu ujmowane jako idealny model spoeczny i polityczny, którego realizacja jest
zadaniem stojcym przed chrzecijanami. Ruch ekumeniczny za powinien
odkrywa swe powoanie w czeniu wysików chrzecijan z poszczególnych
wyzna i stron wiata w d eniu do pokojowego i sprawiedliwego wiata.
Wiele mówice jest tu motto ostatniego zgromadzenia ogólnego RK w Pusan
w 2013 r., brzmice A Pilgrimage of Justice and Peace („Pielgrzymka sprawiedliwoci i pokoju”). Okrelenie dziaa politycznych d cych do tych
wartoci pojciem pielgrzymki, sugerujcym jednoznacznie ich religijne
znaczenie, dobrze demonstruje motywy i cele RK.
Przykadów wykorzystywania kategorii Królestwa Bo ego jako socjologicznego modelu jest wiele i nie jest mo liwym dokadne ich przeledzenie
w krótkim artykule. Warto przytoczy przynajmniej dwa z nich. Richard
Dickinson w swej ksi ce omawiajcej podejcie RK do globalizacji, ilustrujc sposób teologicznego uzasadniania tego podejcia, stwierdza: „Obiecane nam Królestwo Bo e jest królestwem sprawiedliwoci dla tych, którzy
s niesprawiedliwie traktowani; jest królestwem wspóczucia dla tych, którzy zostali rozproszeni, zamani i zranieni; jest królestwem odpowiedzialnoci dla tych, którzy sprawowali wadz; jest królestwem wczenia i solidarnoci dla tych, którzy zostali wykluczeni i zmarginalizowani”. W kolejnym akapicie autor znaczco odnosi sw charakterystyk do konkretnych
przykadów historycznych: „ y w peni oznacza y w obietnicy Królestwa
17

P. ALBRECHT, The Situation of Ecumenical Social Thought Today (archiwa
243.02.8).

RK, box

178

PIOTR KOPIEC

Bo ego. Czasami Królestwo Bo e wydaje si by tu obok, jak wtedy gdy
zo systemu apartheidu zostao w peni pokonane albo gdy odrobina pokoju
przysza do wojujcych wspólnot religijnych w Irlandii. Czasami Królestwo
Bo e wydaje si bardzo daleko, gdy wojna domowa rozpala narody w Rwandzie, Sudanie czy Sri Lance” 18. Jeszcze lepiej ilustrujca rozpowszechnione
w RK rozumienie Królestwa Bo ego jest proklamacja Kocioów regionu
Pacyfiku o wykorzystywaniu wzorów kultury wywodzcych si z lokalnych
spoecznoci w budowie bardziej sprawiedliwego spoeczestwa: „Kocioy
Pacyfiku uznaj «Wysp Nadziei» [program rozwijany lokalnie przez Kocioy Pacyfiku w celu przeciwdziaania negatywnym skutkom globalizacji –
dopisek P.K.] za waciwe wyra enie globalnej, ekumenicznej koncepcji
Królestwa Bo ego w kontekcie Pacyfiku... To, co najlepsze w naszych tradycyjnych wartociach, jest jak nasiona Królestwa Bo ego, które mo emy,
jako chrzecijanie, zaofiarowa wiatu”19.
Oba fragmenty ukazuj explicite funkcjonujc w RK identyfikacj Królestwa Bo ego z jak idealn kondycj spoeczestw wiatowych, okrelan
przez idea sprawiedliwoci, pokoju i wstrzemiliwoci. Obraz ten jest
czsto wprost przypisywany konkretnym politycznym dziaaniom, promujcym polityczne strategie i anga ujcym si w polityczne spory. Wywouje to
czsto kontrowersje i inspiruje do formuowania zarzutów o zafaszowanie
bd przynajmniej zubo anie tego pojcia. Zarzuty te s formuowane w rozmaity sposób, szczególnie przekonujce s jednak te, które wskazuj na jego
zideologizowanie bd politycyzacj. Krytycy, którzy ledz dziaania RK,
stwierdzaj, e odnoszenie pojcia Królestwa Bo ego do jakiejkolwiek
historycznej formy spoeczno-politycznej jest niebiblijne i przez to z perspektywy chrzecijaskiej niewiarygodne. Zwodzi chrzecijan od nakazu
ewangelizacji, redukuje znaczenie indywidualnego nawrócenia, odrywa ich
od wertykalnej perspektywy religii i spaszcza w ten sposób ordzie chrzecijaskie do ziemskiego wymiaru. W ten sposób Królestwo Bo e staje si
nie tyle obietnic wiecznego zbawienia, ale obietnic zbawienia tu i teraz,
ograniczonego do utopijnej w gruncie rzeczy wizji wyspy szczliwoci.
Utopijny i zwodniczy jej charakter dobrze oddaje krytyka niemieckiego teologa Petera Beyerhausa. Uwa a on, e kategoria Królestwa Bo ego jest
przez genewskich teologów ideologizowana w ten sposób, e specyficzne
18
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wydarzenie historiozbawcze zwizane z powtórnym przyjciem Chrystusa
jest niejako „cigane” w ramy ludzkiej, wiatowej historii i ma na celu
realizacj ideau „nowej ludzkoci” rodkami politycznymi20. Królestwo Boe zmienia si w ten sposób w ideologiczn wizj.
*
Sposób, w jaki RK wykorzystuje pojcie Królestwa Bo ego, staje si
wyran ilustracj motywów i celów, jakie przyjmuje genewska organizacja.
W swym spoecznym zaanga owaniu, które stopniowo przesuwa si do centrum jej aktywnoci, skupia si si ona coraz bardziej na sferze politycznej.
Wyranie obecne w dokumentach RK uto samianie Królestwa Bo ego
z abstrakcyjn wizj idealnych relacji politycznych i spoecznych prowokuje
do zarzutu o ideologizacj chrzecijastwa. Krytycy takiego sposobu dziaania susznie wskazuj, e jest ono jednostronne i redukcjonistyczne, zuboajce ordzie Ewangelii. Z drugiej strony warto pamita , e w tej teologicznej socjologii, jak prezentuje RK, czsto odbijaj si cierpienia
i ndza peryferyjnych zaktków wiata. Krytyka, która odnosi si wic do
dziaa genewskiej organizacji, musi by wic miarodajna i konstruktywna,
aby nie zniweczy wielu osigni , które stay si jej udziaem.
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POJCIE KRÓLESTWA BO EGO JAKO KATEGORIA POLITYCZNA
W DZIAANIACH WIATOWEJ RADY KO CIOÓW
Streszczenie
Obraz Królestwa Bo ego jest bardzo czsto wykorzystywany w teologicznych interpretacjach
i praktycznych dziaaniach wiatowej Rady Kocioów. W sposobie, w jaki najwiksza organizacja ekumeniczna stosuje t kategori, odbijaj si ró ne kierunki teologiczne wyrose w protestantyzmie, przede wszystkim teologia Social Gospel. Pojcie to jest uto samiane z pewn
idealn formu polityczn i spoeczn, do której d enie jest zadaniem stojcym przed chrzecijanami. Takie jego wykorzystywanie prowokuje wielu obserwatorów do ostrej krytyki, w której genewskiej organizacji zarzuca si, e sprowadza chrzecijastwo do wizji ideologicznej.
Artyku przedstawia historyczny szkic interpretacji pojcia Królestwa Bo ego w wybranych ujciach teologii protestanckiej, prezentuje, w jaki sposób wiatowa Rada Kocioów interpretuje to
pojcie, ponadto ukazuje podstawowe motywy krytyki tej interpretacji.

Sowa kluczowe: Królestwo Bo e; wiatowa Rada Kocioów; spoeczna Ewangelia; ekumenizm.

