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OD WYDAWCY

CZYJ JEST KO�CIÓ£?

Dawno ju¿ nie mówiono i nie pisano o Ko�ciele tak
du¿o jak w ostatnich latach. S¹ to jednak w ogromnej wiêk-
szo�ci wypowiedzi dotycz¹ce zewnêtrznych form dzia³al-
no�ci Ko�cio³a, jego misji w �wiecie, a tak¿e ró¿norodnych
grzechów lub zaniedbañ ludzi nale¿¹cych do Ko�cio³a.
Odnosi siê wra¿enie, ¿e istot¹ Ko�cio³a s¹ podlegaj¹ce
ewolucyjnym zmianom struktury, a g³ównym jego zada-
niem troska o pokój i braterstwo oraz dzia³alno�æ charyta-
tywna. Nie brak chrze�cijan, którzy, wskazuj¹c na siebie
i na w³asne struktury organizacyjne, oznajmiaj¹: �My je-
ste�my Ko�cio³em�. �Ko�ció³ jest nasz!�. W publicystyce
polskiej a¿ roi siê od tekstów ³¹cz¹cych Ko�ció³ z osob¹
jakiego� teologa lub biskupa, z jego wizj¹ ¿ycia chrze�ci-
jañskiego. Gdy siê je czyta, przychodzi na my�l sytuacja
Ko�cio³a w Koryncie, w którym brakowa³o zgody, �jedne-
go ducha i jednej my�li�, a pojawi³y siê roz³amy i spory.
Aposto³ Pawe³ poczu³ siê zmuszony upomnieæ Ko�ció³,
w którym z ust chrze�cijan pada³y s³owa: �Ja jestem od
Paw³a, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa�
(1 Kor 1,12). Zwróci³ spojrzenie wszystkich na Chrystu-
sa, i to ukrzy¿owanego.

We wspó³czesnych debatach o Ko�ciele niemal zupe-
³nie znika z pola widzenia i refleksji misterium Ko�cio³a �
Jego wiê� z Chrystusem, a przez Chrystusa z Bogiem. Ko-
�ció³ jawi siê jako instytucja wy³¹cznie �nasza� � ludzka,
podlegaj¹ca regu³om dzia³ania przez nas ustanawianym.

Na tle przywo³anych wy¿ej sposobów mówienia
o Ko�ciele wyró¿nia siê adhortacja apostolska Ecclesia in
Europa. Ju¿ w podtytule stwierdza siê, ¿e bêdzie w niej
mowa �O Jezusie Chrystusie, który ¿yje w Ko�ciele, jako
�ród³o nadziei dla Europy�. Papie¿ z ca³¹ stanowczo�ci¹
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wyznaje, ¿e wspó³czesny cz³owiek, a tak¿e narody europej-
skie, mog¹ spotkaæ Chrystusa, jedyn¹ nadziejê, która nadaje
sens ¿yciu, bo �Jezus jest obecny, ¿yje i dzia³a w swoim Ko-
�ciele: On jest w Ko�ciele, a Ko�ció³ jest w Nim (por. J 15,1nn;
Ga 3,28; Ef 4,15-16; Dz 9,5)�. Ko�ció³ po prostu nale¿y do
Chrystusa � jest Chrystusowy i Bo¿y (por. 1 Kor 12,28).
Zmartwychwsta³y Chrystus � Syn Cz³owieczy � jest obecny
i dzia³a w Ko�ciele � tak¿e wspó³czesnym (por. Ap 1,9 �3,22).

Wydaje siê, ¿e dzisiejsi chrze�cijanie, nie mówi¹c
o setkach tysiêcy ludzi nieochrzczonych na naszym kon-
tynencie, nie znaj¹ tej prawdy, a co za tym idzie, nie prze-
¿ywaj¹ jej i nie czerpi¹ z niej ¿adnej nadziei, ani �wiat³a.
Dlatego te¿ dotykaj¹ ich najbardziej bolesne problemy.
Bardziej boj¹ siê przysz³o�ci ni¿ jej pragn¹, odczuwaj¹
wewnêtrzn¹, drêcz¹c¹ pustkê, utratê sensu ¿ycia. We wspól-
notach, które nie prze¿ywaj¹ prawdy o Jezusie obecnym
w Ko�ciele, spada liczba powo³añ do kap³añstwa i ¿ycia
konsekrowanego. Chrze�cijanie wyzuci z tej prawdy maj¹
kolosalne trudno�ci w podejmowaniu definitywnych wy-
borów ¿yciowych, a czêsto wrêcz rezygnuj¹ z zawierania
sakramentalnego ma³¿eñstwa. W domach takich chrze�ci-
jan ³atwo mno¿¹ siê podzia³y i kontrasty, a nawet pojawia
siê osamotnienie lub rozbicie.

Cz³owiek � nie tylko chrze�cijanin � nie mo¿e ¿yæ bez
nadziei. ¯ycie bez nadziei p³yn¹cej z prawdy, nie tylko
traci sens, ale staje siê nie do zniesienia. Wszelkie tezy lub
mity, którymi karmi siê cz³owiek wspó³czesny (wylicza je
Papie¿ w Ecclesia in Europa, n. 10), okazuj¹ siê z³udne i
niezdolne zaspokoiæ pragnienia sensu i szczê�cia, odczu-
wanego w g³êbi serca.

Skoro trudno ¿yæ mitami b¹d� zmiennymi tezami, jak
szukaæ w Ko�ciele owej prawdy, która rodzi nadziejê? Jak
odnajdywaæ Ko�ció³, nale¿¹cy do ¿yj¹cego Jezusa, który jest
Prawd¹? Albo mówi¹c inaczej, w jaki sposób prawda
o obecno�ci i dzia³aniu Jezusa w Ko�ciele objawia siê temu,
który jej szuka? Zamieszczone w tym numerze �Verbum Vi-
tae� artyku³y pokazuj¹, ¿e objawia siê ona na ró¿ne sposoby,
tak w dziejach ludu starego jak i nowego Przymierza.
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W pierwszej czê�ci numeru zamieszczone zosta³y opra-
cowania, w których artyku³owana jest niezwyk³a prawda
o obecno�ci Boga w dziejach biblijnego Izraela. Do�wiad-
czenie dynamicznej obecno�ci Boga w dziejach Abraha-
ma ukazuje ks. J. Lemañski. Autor podkre�la, ¿e wiara
patriarchy w Boga-Obecnego narasta w trakcie wêdrówki,
doznaje oczyszczenia, umacnia siê, a¿ ostatecznie zosta-
nie potwierdzona w godzinie próby. Odkrywanie prawdy
� przez wiarê � o Bogu-Obecnym jest procesem!

Z kolei autor drugiego artyku³u zada³ sobie trud, by prze-
badaæ metod¹ narratywn¹ opowiadanie o Józefie i jego bra-
ciach, protoplastach dwunastu pokoleñ Izraela (Rdz 37�50).
Odkry³, ¿e przyjmowana przez nich (w wierze) prawda
o Bogu zwyciê¿y³a najwiêksze z³o � tragiczny roz³am
w rodzinie Jakuba. To dziêki tej prawdzie �tworzy siê
wspólnota, po³¹czona ju¿ nie wiêzami krwi, ale aktem ofia-
ry z siebie, niemo¿liwym do spe³nienia bez wiary w Bo-
skie prowadzenie� (ks. Z. Paw³owski).

Bardziej widocznym do�wiadczeniem obecno�ci i dzia-
³ania Boga w historii ca³ego ludu, a nie tylko patriarchów czy
dwunastu synów Jakuba, by³o przej�cie przez morze, opo-
wiedziane w Wj 13,17�14,31. W wydarzeniu tym, jak trafnie
stwierdza ks. D. Dziadosz, objawi³a siê aktywna obecno�æ
Boga, która nie tylko chroni, ale wrêcz kreuje lud (Izrael),
powo³any do �wiadczenia o niej przed wszystkimi narodami
ziemi. Narrator mówi o zjawiskach naturalnych i znakach
interwencji nadprzyrodzonej, ale w obydwu rodzajach do-
konuj¹cych siê zdarzeñ widzi potê¿ne ramiê Jahwe.

Wnikliwa analiza retoryczna Wj 19,3-8 pozwoli³a od-
kryæ ks. W. Pikorowi, ¿e w perykopie tej zawarty jest mo-
del komunikacji ludu Przymierza z Bogiem, który nie tylko
objawi³ siê w teofanii, ale i uroczy�cie zobowi¹za³ byæ stale
obecnym po�ród Izraelitów. Okazuje siê, ¿e usytuowane
w centrum mowy Boga warunkowe zdanie o konieczno�ci
wej�cia w kontakt ze s³owem Bo¿ym (w.5ab), przesuwa
akcent z relacji legalistycznej (formalnego pos³uszeñstwa
prawom przymierza) na relacjê osobow¹, polegaj¹c¹ na
�s³uchaniu g³osu� Boga. Tylko ono gwarantuje ludowi
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pozostawanie w bezpo�redniej blisko�ci swego Boga. Co
wiêcej, pozwala j¹ prze¿ywaæ sensualnie jako obecno�æ
Mi³o�ci, która mówi, otwiera siê na cz³owieka, daje mu
poznaæ swój g³os i sw¹ twarz (por. Pnp 2,8.14; 4,11; 5,16).

W drugiej czê�ci numeru zamieszczone zosta³y arty-
ku³y, w których prawda o przynale¿no�ci Ko�cio³a do Chry-
stusa, czyli o Jego obecno�ci we wspólnocie ochrzczonych
badana jest przez pryzmat takich do�wiadczeñ, które nie-
raz wydaj¹ siê jej przeczyæ. Pierwszym z nich jest zjawi-
sko pierwszeñstwa (w³adzy) w Ko�ciele. Badaj¹c tekst Mk
10,43 ks. A. Malina wykazuje, ¿e prawdziwa w³adza (au-
torytet) Jezusa, Jego pierwszeñstwo, ods³ania siê w naj-
mniej sprzyjaj¹cych okoliczno�ciach: w Jego mêce, �mierci
i zmartwychwstaniu. Podstaw¹ tej w³adzy � pierwszeñ-
stwa Jezusa � jest Jego doskona³a jedno�æ z Bogiem oraz
uto¿samienie woli Jezusa z Bo¿¹ wol¹ a¿ do ofiarowania
w³asnego ¿ycia. Pierwszeñstwo w Ko�ciele ma byæ rozu-
miane jako pierwszeñstwo �na drodze do Jerozolimy �
miejsca Jego mêki, �mierci i zmartwychwstania. To wy-
ró¿nienie na drodze za Jezusem powinno rodziæ (w Dwu-
nastu) wiêksze ni¿ u innych uczniów pragnienie
rzeczywistej ofiary ¿ycia� (A. Malina). Tak rozumiane
przez wspó³czesne kolegium Dwunastu pierwszeñstwo
mo¿e byæ czytelnym znakiem przynale¿no�ci Ko�cio³a na-
szych czasów do Chrystusa.

Z pierwszeñstwem Dwunastu w Ko�ciele ³¹czy siê pierw-
szeñstwo Piotra � jego prymat. Dokonana przez P. Oktabê
(OP) analiza £k 22,31-32 (w nawi¹zaniu do £k 9,28-36 oraz
Dz 12,1-17) pozwoli³a dostrzec Piotra, który jest przyk³adem
mocy wstawienniczej, nieustannie skutecznej modlitwy Chry-
stusa za niego (i wszystkich jego nastêpców). Modlitwa ta,
po³¹czona z modlitw¹ Ko�cio³a, ocala Piotra (a tak¿e ka¿de-
go chrze�cijanina), przyczynia siê do jego nawrócenia i przy-
wraca go wspólnocie. Mocy modlitwy Chrystusa i Ko�cio³a
do�wiadczy³ Piotr na sobie, o niej da³ �wiadectwo, i w ten
sposób umocni³ i nadal umacnia wiarê swoich braci. Piotr
jest wyra�nym znakiem obecno�ci Jezusa w Ko�ciele, mocy
Jego wstawienniczej modlitwy.
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Drugim, niezwykle trudnym do�wiadczeniem Ko�cio-
³a s¹ cierpienia, prze�ladowania i wszelkie przeciwno�ci,
z którymi borykaj¹ siê chrze�cijanie. Przeprowadzona ana-
liza 1 Kor 12,12-27 pozwoli³a odkryæ w tych w³a�nie do-
�wiadczeniach wyj¹tkowe podobieñstwo Ko�cio³a do
Chrystusa. �Duchowy udzia³ w Eucharystii osób chorych,
niepe³nosprawnych, zmagaj¹cych siê z w³asn¹ s³abo�ci¹
i przeciwno�ciami ¿ycia, dope³niony ich realnym udzia³em
w Komunii �wiêtej, to ogromnie wa¿ny element objawiania
siê tajemnicy Ko�cio³a jako cierpi¹cego i chwalebnego Cia³a
Chrystusa� (ks. B. Adamczewski).

Wreszcie, dzisiaj Ko�cio³a, zanurzonego w �wiecie
(czêsto prze�ladowanego) w oparciu o teksty Ksiêgi Apo-
kalipsy bada o. W. Popielewski. W analizie tej Ko�ció³
ukazany jest jako wyj¹tkowo mocno zwi¹zany ze zmar-
twychwsta³ym Jezusem (zw³aszcza poprzez liturgiê). Ko-
�ció³, �zrodzony przez mi³o�æ Chrystusa, spotyka Go
w swojej codzienno�ci jako Oblubieñca, który potrafi roz-
poznaæ mi³o�æ Oblubienicy i � tam, gdzie wymaga tego sy-
tuacja � tê mi³o�æ oczyszcza�. Mi³uj¹ca obecno�æ Pana
wskazuje drogê i prowadzi Ko�ció³ powszechny i Ko�cio³y
lokalne. Co wiêcej, zmartwychwsta³y Jezus przygotowuje
sw¹ Oblubienicê, zwyciêsk¹ w walce z prze�laduj¹cymi j¹
mocami z³a, do godów w niebieskim Jeruzalem (19,1-8).
W ten sposób Ko�ció³ jawi siê jako tera�niejsze i przysz³e
� ostateczne miejsce do�wiadczania obecno�ci i chwa³y
zmartwychwsta³ego Jezusa. Tak wiêc, Ko�ció³ �daje� cz³o-
wiekowi uwielbionego Jezusa � Jego obecno�æ, mi³o�æ,
moc i chwa³ê. Ten wspania³y proces obdarowywania roz-
poczyna siê na ziemi, w momencie wyznania przez cz³o-
wieka wiary Ko�cio³a, a koñczy w niebie, gdy wszyscy
wierz¹cy wejd¹ ju¿ do Miasta �wiêtego.

W ostatniej, trzeciej czê�ci numeru wybitny polski
patrolog, ks. W. Myszor, podejmuje problem chrze�cijan-
-gnostyków w Ko�ciele II i III wieku. Przeprowadzona przez
niego analiza ma³o znanych w Polsce tekstów gnostyckich
pozwala odkryæ, jak od pocz¹tku istnienia Ko�cio³a zmaga-
no siê o g³êbokie rozumienie tajemnicy Ko�cio³a, pojmo-
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wanego jako Cia³o Zbawcy, a tworzonego przez chrze�ci-
jan duchowych � zanurzonych przez chrzest i Eucharystiê
w misterium �mierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystu-
sa, ale otwartego na innych.

Z kolei ks. M. Szram z prawdziwym znawstwem przed-
stawia niezwykle ciekaw¹ eklezjologiê Orygenesa, wed³ug
którego Oblubienica Chrystusa istnia³a przed za³o¿eniem
�wiata w Boskiej M¹dro�ci-Rozumie-Logosie, nastêpnie
w Ko�ciele starotestamentalnym (w biblijnym Izraelu),
w Ko�ciele Chrystusowym otwartym dla wszystkich na-
rodów, a¿ osi¹gnie na nowo swój niebiañski kszta³t.
�W obecnym �wiecie Ko�ció³ jest wprawdzie w posiada-
niu Chrystusa, ale ¿yje ci¹gle w Jego cieniu, czyli ogl¹da
go za po�rednictwem Jego cz³owieczeñstwa, a nie bezpo-
�rednio. Doskona³e zjednoczenie z Chrystusem i poznanie
Go nast¹pi dopiero podczas godów eschatologicznych�.
Równocze�nie ks. Szram wydobywa z tekstów Orygenesa
donios³¹ prawdê o Ko�ciele jako jednej z trzech form �ucie-
le�nienia� Syna Bo¿ego (obok Pisma �w. i ludzkiej postaci,
któr¹ przyj¹³ we Wcieleniu). Orygenes naucza³, ¿e ca³a ludz-
ko�æ jest wybrana od pocz¹tku przez Boga i powo³ana do
bycia Ko�cio³em. Uznaje Chrystusa za fundament i Oblu-
bieñca nie tylko Ko�cio³a chrze�cijañskiego, za³o¿onego
po Jego wcieleniu, ale ca³ej wspólnoty ludzkiej, dla której
ów Ko�ció³ Chrystusa jest widzialnym znakiem i zapro-
szeniem do powrotu do jedno�ci z Bogiem. Dowodzi, ¿e
�wiat zosta³ stworzony dla Ko�cio³a, który nie przemija,
ale siê rozwija i przemienia, aby ostatecznie staæ siê do-
skona³ym ukoronowaniem dziejów ludzko�ci jako jedna
rodzina podporz¹dkowana Chrystusowi-G³owie, a przez
Niego Bogu Ojcu.

W eseju Chrystocentryzm. Dialog Ko�cio³a i �wiata
ks. J. Szymik ukazuje, ¿e istnieje w ludzkiej kulturze g³ê-
boka têsknota za wiêzi¹ z religi¹. Je¿eli kultura wyra¿a
istotê cz³owieka, wyra¿a równie¿ jego konstytutywny,
a wychylony w transcendencjê wymiar �Boskiego obrazu
i podobieñstwa�. W Ko�ciele prawda o �od-Boskim� po-
chodzeniu i �ku-Boskim� spe³nieniu cz³owieka jest kamie-
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niem wêgielnym wszelkiej refleksji i do�wiadczenia reli-
gijnego, a zarazem podstaw¹ dialogu ze wspó³czesn¹ kul-
tur¹. Wiê� kultury i chrze�cijañstwa w atlantyckim krêgu
cywilizacyjnym podlega wspó³cze�nie znacz¹cym przeobra-
¿eniom. Niektóre z nich budz¹ niepokój chrze�cijañskiego
teologa, wydaj¹ siê bowiem odej�ciem od inkarnacyjnego
paradygmatu � od prawdy o Wcieleniu Boga i o Jego obec-
no�ci jako zmartwychwsta³ego Pana w �wiecie wspó³cze-
snym, zw³aszcza w Europie � od obecno�ci najpe³niej
manifestuj¹cej siê przez Ko�ció³, Cia³o nale¿¹ce do uwiel-
bionego Jezusa.

Ks. Henryk Witczyk
Redaktor naczelny �Verbum Vitae�
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