Zasady i wytyczne dotyczące relacji wewnątrzbaptystycznych
Zaproponowane przez Specjalną Komisję Sekretarza Generalnego o stosunkach wewnątrzbaptystycznych

Preambuła: Światowy Związek Baptystów: Jedność i Różnorodność
1. „Światowy Związek Baptystów, rozciągający się na każdą część świata, istnieje jako wyraz
zasadniczej jedności baptystów w Panu Jezusie Chrystusie”i
2. Światowy Związek Baptystów (ang: The Baptist World Alliance - BWA) istnieje jako „globalny
ruch baptystów dzielących wspólne wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa związanych ze sobą
przez Bożą miłość by wspierać się, zachęcać i umacniać się nawzajem podczas głoszenia i
przeżywania Ewangelii Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego wobec zgubionego i
cierpiącego świata.”ii
3. BWA skupia swoją działalność na pięciu grupach zobowiązań, a mianowicie, na połączeniu się w
uwielbieniu i wspólnocie, pielęgnowaniu pasji do misji i ewangelizacji, obronie wolności
religijnej i praw człowieka, odpowiedzi na potrzeby człowieka poprzez wsparcie i
zrównoważony rozwój społeczny, i promowaniu istotnych refleksji teologicznych.iii
4. Od początku swojego istnienia, BWA był rozumiany jako rodzina „kościołów baptystycznej
wiary i porządku na całym świecie.”iv W swoich najwcześniejszych lat jednakże członkostwo w
BWA składało się głównie z konwencji i powiązań ze światem zachodnim. W ciągu ostatniego
wieku, rodzina BWA urosła do organizacji o zasięgu światowym z daleko sięgającym
członkostwem ze Wschodem i Zachodem, Północą i Południem. W swoich najwcześniejszych
latach jednakże członkostwo w BWA składało się głównie z konwencji i powiązań ze światem
zachodnim. W ciągu ostatniego wieku, rodzina BWA urosła do organizacji o zasięgu światowym
z daleko sięgającym członkostwem z uwględnieniem Wschodu i Zachodu, Północy i Południa.
5. Wzrost członkostwa w BWA charakteryzuje się zwiększoną różnorodnością kulturową.
Obejmuje ona różne kultury, języki, zwyczaje, historie, rasy, sposoby wyrażania teologicznych
przekonań oraz osobiste i wspólnotowe spotkania z Chrystusem w różnych kontekstach
kulturowych. Dzięki łasce Bożej, BWA odzwierciedla, w sposób widoczny, bogatą różnorodność
jednym ciele Chrystusa.v
6. BWA stara się żyć swoim zobowiązaniem do jedności w obliczu różnorodności, która
charakteryzuje jej członkostwo. Postrzega tę różnorodność jako dar od Boga, a zatem jako
niezbędną, aby skutecznie reprezentować Królestwo Boże mimo pewnych oczywistych wyzwań.
Aby osiągnąć cele, dla których BWA powstał, i które nadal są podstawą współpracy między jego
członkami, musi on zachować delikatną równowagę. Jest to równowaga między utrzymaniem
jedności celów i wspólnego zaangażowania, nawet gdy organizacja stara się szanować i
podtrzymać błogosławieństwo różnorodności, która charakteryzuje wspólnotę.
7. Jednym z największych atutów w zaangażowaniu BWA na całym świecie w jedność, w obliczu
naszej bogatej różnorodności, jest jego zdolność do wspierania przestrzeni dla otwartego
dialogu między różnymi okręgami stanowiącymi członkostwo w BWA. Ta przestrzeń pozwoli
BWA zbierać owoce z różnych biblijnych, teologicznych i empirycznych perspektyw, które
członkowie wnoszą i artykułują w czasie spotkań BWA. Wyraz nowych perspektyw na naszą
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wiarę jak i kulturowe wyrażanie tej wiary jest darem, który jest łaskawie dzielony i otrzymany w
ramach BWA.
8. Jednak zaangażowanie BWA w otwarty dialog i szczerą komunikację pośród naszego głębokiego
zróżnicowania stanowi dla BWA być może największe wyzwanie dla jedności, do której
utrzymania jesteśmy powołani.vi To wyzwanie istnieje w postaci trudności w osiąganiu jasnej,
precyzyjnej i powszechnie rozumianej komunikacji za pomocą języka, zwłaszcza, gdy wchodzi w
grę tłumaczenie z jednego języka na wiele innych. Wzrasta ono, gdy osoby o dobrych
intencjach, nie wiedzą, lub nie doceniają w pełni biblijnych, kulturowych, historycznych i
teologicznych różnic i wrażliwości, które stanowią o perspektywie przedstawionej przez
różnych członków rodziny BWA.
9. Zobowiązanie do utrzymania jedności w BWA, przy jednoczesnym docenianiu różnorodności
charakteryzującej ruch, oznacza troskę, aby podjąć kroki w celu poszerzenia naszej jedności i
zmniejszenia szans na nieporozumienia. Mając to na uwadze, BWA wspiera następujące zasady
i wytyczne do dyskusji i dialogu pośród baptystów uczestniczących w posiedzeniach i pracy
BWA:
Zasady i zalecenia
1. „U Boga wszystko jest możliwe”vii i bez Jezusa Chrystusa nic nie możemy uczynić. .viii Dlatego
wszystkie spotkania BWA odbywają się w kontekście uwielbienia, przy uznaniu obecności i
przywództwa Boga.
2. Chrześcijanie ograniczonymi istotami i grzesznikami zbawionymi z łaski.ix Dlatego nie możemy
zakładać, że nasza wiedza i zrozumienie jest kompletne i wolne od błędów. W związku z tym,
nasze opinie i perspektywy muszą być zawsze przedstawiane w duchu pokory i z prośbą o to,
aby Duch Święty kierował nas w naszym mówieniu i słuchania innych.
3.

Wszyscy ludzie są stworzeni na obraz Boga.x W Chrystusie jesteśmy przekształcani w Jego
obrazxi i dzielimy jedno ciało Chrystusa.xii „Potwierdzamy godność wszystkich ludzi, mężczyzn i
kobiet, ponieważ są oni stworzeni na obraz Boga i powołani do świętości.”xiii Ponadto, jako
członkowie ciała Chrystusa, należymy do siebie nawzajem.xiv Bez względu na to, jak
zadecydowane stanowisko zajmują członkowie BWA w danej sprawie, którą wyrażają, rozmowa
/ dialog muszą być zawsze skoncentrowane na zasadach, a nie na jednostkach, kulturach,
regionach, narodach lub organach denominacji. Nasze rozmowy, dialogi i debaty nigdy nie
mogą przerodzić się w atak na osobowość, ludzkość lub autentyczność czyjejś wiary
chrześcijańskiej i zaangażowania.xv

4. Wszyscy jesteśmy członkami jednego gospodarstwa wiary.xvi „Deklarujemy, że przez Ducha
Świętego, doświadczamy wzajemnej zależności z tymi, którzy podzielają to dynamiczne
uczniostwo Kościoła jako ludu Bożego.”xvii Jako światowa społeczność wierzących baptystów,
pozostajemy niekompletni, dopóki z całym naciskiem nie będziemy chcieli usłyszeć, zrozumieć i
uszanować różne punkty widzenia odzwierciedlone przez innych, szczególnie z kultur, które
zostały zmarginalizowane przez ubóstwo materialne i dziedzictwo kolonializmu i imperializmu.
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Dlatego staramy się unikać praktyk lub rozmów, które utrwalają dominację jednego
kulturowego punktu widzenia, zapewniającego standaryzujące doświadczenie lub teologiczną
perspektywę dla wszystkich członków BWA.
5. Członkowie BWA doceniają język jako dar, który odzwierciedla naszą bogatą różnorodność.
Język jest spisem własnej tożsamości i potwierdzeniem danej historii i kultury. BWA dlatego
uznaje potrzebę zapewnienia większych możliwości, aby pomóc członkom słuchać i mówić w
ich własnym języku.xviii W tym celu, BWA będzie dążyć do zidentyfikowania i zastosowania
różnych narzędzi, które przyczynią się do tego, by komunikacja w różnych językach była
wiarygodna i możliwa podczas naszych spotkań.
6. Jesteśmy powołani, abyśmy się wzajemnie miłowali.xix Przez to pokazujemy, że jesteśmy
uczniami Chrystusa.xx Wierzymy, że prawdziwa jedność i wspólnota nie może być osiągnięta
dopóki relacje nie wyjdą poza uznanie i szacunek dla innych, oraz nie pójdą w kierunku opieki i
troski. Dlatego przedstawiciele uczestniczący w spotkaniach BWA dążą do rozwoju trwałych i
znaczących relacji poprzez przemyślane i pełne modlitwy rozmowy, zarówno w ramach, jak i
poza formalnymi spotkaniami.
7. Uznajemy, że baptyści są znani z tego, że mają szeroki wachlarz poglądów i punktów widzenia
na wiele kwestii, w tym odnośnie tego, co stanowi „prawdę”. Jednak kochamy i akceptujemy
siebie nawzajem.xxi Kiedy wierzymy, że opinia lub podejście jest naprawdę chybione, to
stawiamy sobie wyzwania jak do ukochanych członków rodziny, a nie jak do obcych i wrogów.
Nawet korygowanie dostrzeżonych błędów musi odbywać się w miłości.xxii
8. Jesteśmy zobowiązani do dążenia do dobra dla siebie nawzajem.xxiii Dlatego zachęcamy i
oczekujemy, że w sytuacji, gdzie punkt widzenia lub podejście danej osoby nie jest jasno
sformułowane i zrozumiałe, być może ze względu na język i / lub bariery kulturowe, osoba
prowadząca spotkanie z należytą starannością i szacunkiem zapewni mówcy możliwość do
wyjaśnienia stanowiska, które stara się wyartykułować. To będzie skutkować
skoncentrowaniem się rozmowy na zamierzonym znaczeniu wypowiedzi, a nie błędnych
założeniach odnośnie tego, co zostało powiedziane. Każda osoba, która mówi w czasie naszych
spotkań, będzie miała możliwość dokończenia swojej wypowiedzi bez nieuzasadnionego
przerywania, z wyjątkiem przez prowadzącego spotkania, gdy zostanie pogwałcony wymóg
uprzejmości wypowiedzi i dobrych obyczajów.
9. Na naszych spotkaniach wszystko powinno być robione przyzwoicie i w porządku.xxiv Wszyscy
uczestnicy będą szanować autorytet prowadzącego i dążyć do poszanowania różnorodności i
życia w jedności, która jest darem Ducha Świętego dla rodziny BWA.
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Preambuła do Konstytucji Światowego Związku Baptystycznego.
Raport Wizji BWA opracowany przez komisję 21 wieku i przyjęty na 19. Światowym Kongresie Baptystów w
Birmingham, w Anglii, w 2005 roku.
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Oświadczenie w sprawie elementów zaangażowania BWA powstało w obradach komisji 21 wieku.
„Preambuła” Konstytucji BWA zatwierdzona na inauguracyjnym kongresie w 1905 roku. Zobacz Światowy
Kongres Baptystów, Londyn, lipiec 11-19, 1905: Autoryzowany zapis obrad, (Londyn: Baptist Union Publication
Department, 1905): 330-31.
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