
Ekumenizm i dialog międzyreligijny w dokumentach Soboru Watykańskiego II (1962-1965)

DEKRET O EKUMENIZMIE (Unitatis redintegratio)
DE 4.  Ponieważ dziś w bardzo wielu stronach świata pod tchnieniem łaski Ducha Św. czyni się tyle wysiłków przez
modlitwę, słowo i działalność, by przybliżyć się do tej pełni jedności, jakiej chce Jezus Chrystus, obecny Sobór święty
zachęca  wszystkich  wiernych  Kościoła  katolickiego,  by  rozeznając  znaki  czasu  pilnie  uczestniczyli  w  dziele
ekumenicznym.  Przez  „Ruch ekumeniczny”  rozumie  się  działalność  oraz  przedsięwzięcia  zmierzające  do  jedności
chrześcijan,  zależnie  od  różnych  potrzeb  Kościoła  i  warunków  chwili,  jak  np.:  najpierw  wszelkie  wysiłki  celem
usunięcia słów, opinii i czynów, które by w świetle sprawiedliwości i prawdy nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi
braci  odłączonych,  a  stąd  utrudniały  wzajemne  stosunki  z  nimi,  następnie  „dialog”  podjęty  między odpowiednio
wykształconymi rzeczoznawcami na zebraniach chrześcijan z różnych Kościołów czy Wspólnot, zorganizowanych w
duchu religijnym, w czasie którego to dialogu każdy wyjaśnia głębiej naukę swej Wspólnoty i podaje przejrzyście jej
znamienne rysy. Przez taki bowiem dialog uzyskują wszyscy bliższe prawdy poznanie doktryny oraz życia jednej i
drugiej Wspólnoty i bardziej bezstronną ocenę, wtedy też te Wspólnoty osiągają pełniejszą współpracę we wszystkich
zadaniach, które dla wspólnego dobra stawia przed nimi sumienie chrześcijańskie, i gromadzą się, gdzie tylko się godzi,
na jednomyślną modlitwę. Wszyscy wreszcie obliczają się ze swej wierności wobec woli Chrystusa co do Kościoła i jak
należy biorą się rzetelnie do dzieła odnowy i reformy. 

DEKLARACJA O STOSUNKU KOŚCIOŁA DO RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH (Nostra aetate)
DRN  2.  Od  pradawnych  czasów  aż  do  naszej  epoki  znajdujemy  u  różnych  narodów  jakieś  rozpoznanie  owej
tajemniczej  mocy,  która obecnie jest  w biegu spraw świata i  wydarzeniach ludzkiego życia;  nieraz  nawet uznanie
Najwyższego Bóstwa lub też Ojca. Rozpoznanie to i uznanie przenika ich życie głębokim zmysłem religijnym. Religie
zaś związane z rozwojem kultury starają się odpowiedzieć na te same pytania za pomocą coraz subtelniejszych pojęć i
bardziej wykształconego języka. 
Tak  więc  w hinduizmie  ludzie  badają  i  wyrażają  boską  tajemnicę  poprzez  niezmierną  obfitość  mitów i  wnikliwe
koncepcje filozoficzne, a wyzwolenia z udręk naszego losu szukają albo w różnych formach życia ascetycznego, albo w
głębokiej medytacji, albo w uciekaniu się do Boga z miłością i ufnością. Buddyzm, w różnych swych formach, uznaje
całkowitą niewystarczalność tego zmiennego świata i naucza sposobów, którymi ludzie w duchu pobożności i ufności
mogliby albo osiągnąć stan doskonałego wyzwolenia, albo dojść, czy to o własnych siłach, czy z wyższą pomocą, do
najwyższego oświecenia. Podobnie też inne religie, istniejące na całym świecie, różnymi sposobami starają się wyjść
naprzeciw niepokojowi ludzkiego serca,  wskazując drogi,  to znaczy doktryny oraz nakazy praktyczne, jak również
sakralne obrzędy. Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym
szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu
wypadkach różnią  się  od zasad  przez  niego  wyznawanych i  głoszonych,  nierzadko jednak odbijają  promień  owej
Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi. Głosi zaś i obowiązany jest głosić bez przerwy Chrystusa, który jest „drogą,
prawdą i życiem” (J 14,6), w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym Bóg wszystko z sobą pojednał.
Przeto wzywa synów swoich, aby z roztropnością i miłością przez rozmowy i współpracę z wyznawcami innych religii,
dając świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego, uznawali, chronili i wspierali owe dobra duchowe i moralne, a także
wartości społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują. 
DRN  3.  Kościół  spogląda  z  szacunkiem  również  na  mahometan,  oddających  cześć  jedynemu  Bogu,  żywemu  i
samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet
zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do
którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi
i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg
będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i
oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużny i post. Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało sporów i
wrogości  między  chrześcijanami  i  mahometanami,  święty  Sobór  wzywa  wszystkich,  aby  wymazując  z  pamięci
przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali
sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność. 
DRN 4. Zagłębiając tajemnicę Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o więzi którą lud Nowego Testamentu zespolony
jest  duchowo  z  plemieniem  Abrahama.  Kościół  bowiem  Chrystusowy uznaje,  iż  początki  jego  wiary  i  wybrania
znajdują się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków. Wyznaje, że w powołaniu
Abrahama zawarte jest również powołanie wszystkich wyznawców Chrystusa, synów owego Patriarchy według wiary, i
że wyjście ludu wybranego z ziemi niewoli jest mistyczną zapowiedzią i znakiem zbawienia Kościoła. Przeto nie może
Kościół zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owego ludu, z którym Bóg w niewypowiedzianym miłosierdziu swoim
postanowił zawrzeć Stare Przymierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu i karmi się korzeniem dobrej oliwki, w
którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów. Wierzy bowiem Kościół, że Chrystus, Pokój nasz, przez
krzyż pojednał Żydów i narody i w sobie uczynił je jednością. 

Polecenia:
1. Na podstawie DE 4 zapisz, czym jest „Ruch ekumeniczny” i wymień działania podejmowane w ramach tego ruchu.
2. Na podstawie DRN 2-4 zapisz, co Kościół katolicki uznaje za wartościowe w innych religiach.
3. Na podstawie własnych obserwacji określ aktualne perspektywy ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.
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