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Duchowość rozwija się w przestrzeni Kościoła jako wspólnoty wie
rzących, którzy, przeżywając doświadczenie Boga, dążą do pełnej jed
ności z Nim. Rozwój świętości implikuje postawę ekumeniczną. Jed
nakże do bardzo istotnych zagadnień w duchowości ekumenicznej 
należy jedność, świętość oraz apostolskość Kościoła jako świadka, czy
li jego autorytet. Szczególnego znaczenia nabiera każdorazowa osoba 
następcy św. Piotra, czyli każdorazowy Papież. Jeśli rozwój chrześcija
nina na drodze świętości dokonuje się w Kościele i poprzez Kościół to 
do bardzo zasadniczych pytań należą te, które zadali G. Cashmore oraz 
J. Puls, czyli dotyczące cech charakteryzujących Kościół, który miałby 
być jeden w całym świecie oraz problem jakości życia tych, którzy pra
gną tak budować Kościół we współczesnym świecie1.

1. DUCHOWY WYMIAR AUTORYTETU KOŚCIOŁA

Odwołując się do wykładni jaką znajdujemy w KDK nawiązującej 
do nauki Papieża Leona XIII (Encyklika Sapientiae christianae z 10 
stycznia 1890, 22) oraz Papieża Pisa XII (Encyklika Mystici Corporis 
z 29 czerwca 1943 oraz Humani generis z 12 sierpnia 1950), możemy 
odczytać następujące stwierdzenie: „Chrystus, jedyny Pośrednik, usta

1 Por. Spiritual ecumenism, R. L a d o  us ,  w: Dictionery o f  ecumenical movement, 
L  Los s ky ,  J.M. B o n i n o ,  J.S. P o b e e ,  T.T. S t r a n s k y ,  G. Waiwright (red. ) ,  Lon
don 1991, s. 948.
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nowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, nadziei i miłości tu na 
tej ziemi, jako widzialny organizm; nieustannie go też przy życiu utrzy
muje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na wszystkich. Wyposażo
na zaś w organa hierarchiczne społeczność i zarazem Mistyczne Ciało 
Chrystusa, widzialne zrzeszenie i wspólnota duchowa, Kościół ziemski 
i Kościół bogaty w dary niebiańskie -  nie mogą być pojmowane jako 
dwie rzeczy odrębne; przeciwnie, tworzą one jedną rzeczywistość zło
żoną, która zrasta się z pierwiastka boskiego i ludzkiego”2.

Zagadnienie jedności dotyczy zatem bardzo szerokiego zakresu te
matów, wśród których pozostaje otwartym pytanie o autorytet Kościo
ła przekazującego prawdę. Należy podkreślić, że autorytet ten przeja
wia się także jako gwarant autentycznego przekazu treści, które dotyczą 
zarówno wewnętrznego jak również zewnętrznego spektrum rozwoju 
człowieka. Sięgając do Katechizmu Kościoła Katolickiego znajdujemy 
wyjaśnienie, że „Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowie
ka do Boga; równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowol
nym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił”3. Niezwykle ciekawie 
brzmi to stwierdzenie nauki Kościoła w kontekście innego stwierdzenia 
kilka artykułów dalej, a mianowicie: „Wiara jest aktem osobowym, wol
ną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia. Wiara 
nie jest jednak aktem wyizolowanym. Nikt nie może wierzyć sam, tak 
jak nikt nie może żyć sam. Nikt nie dał wiary samemu sobie, tak jak nikt 
nie dał sam sobie życia. Wierzący otrzymał wiarę od innych, dlatego po
winien ją  przekazywać innym”4.

Wspólnotowy wymiar wiary prowadzi do istotnego zagadnienia au
torytetu w przekazie objawionej przez Boga prawdy. Zatem Kościół po
wołany do istnienia przez Jezusa Chrystusa jest przedłużeniem i kon
tynuacją Jego misji, ale także GWARANTEM prawdy. Dlatego nauka 
Kościoła wyraża ten fakt następującymi słowami: „Zbawienie pochodzi

2 KDK 8.
3 KKK 150.
4 Tamże, 166.
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od samego Boga; ponieważ jednak życie wiary otrzymujemy za pośred
nictwem Kościoła, on jest naszą Matką”5.

W tym kontekście bardzo konkretnie brzmi stwierdzenie zawarte 
w Unitatis redintegratio'. „Wszyscy wyznają, że są uczniami Pana, a prze
cież mają rozbieżne przekonania i różnymi podążają drogami, jak gdy
by sam Chrystus był rozdzielony”6. Rozbicie chrześcijaństwa, które sam 
Kościół katolicki określa jako zgorszenie podważające wolę Chrystusa, 
jednocześnie stawia człowieka wobec pytania o jego autorytet. Należy 
podkreślić, że dla rozwoju duchowego człowieka w poszczególnych wy
znaniach chrześcijaństwa, jest to bardzo istotnym zagadnieniem, ponie
waż chodzi w tym miejscu o wierność prawdzie. Do tego odwołuje się 
Dokument wenecki (1976). Stwierdza on: „Sercem wiary chrześcijańskiej 
jest wyznanie Chrystusa jako Pana. Jemu Bóg powierzył wszelki autory
tet na niebie i na ziemi. Jako Pan Kościoła, udziela Ducha Świętego dla 
zbudowania komunii ludzi z Bogiem i między sobą”7.

Sięgając do opracowań encyklopedycznych znajdujemy bardzo wiele 
znaczeń autorytetu: „Autorytet (łac. auctoritas wpływ, znaczenie po
waga, władza)”8. Jednakże jednocząca osoba Boga i Jej autorytet jest 
określany następująco: „W porządku ontycznym wyróżnia się autorytet 
absolutny (Boga) jako główny człon transcendentalnej relacji między- 
bytowej, w której człowiek i jego funkcje autorytarialne zajmują wy
różnioną choć nie absolutną pozycję”9. A. Perz po omówieniu ogólnym 
pochodzenia pojęcia autorytetu i jego znaczenia w relacjach ludzkich 
podaje następujące określenie odwołujące się do osoby Boga: „Autory
tet Boga jest jedynym autorytetem absolutnym, gdyż objawia on pełnię 
prawdy religijnej i kieruje do pełni dobra”10. T. Howland Sanks, sto
sując metodę opisową, wskazuje na autorytet jako absolutny wymóg

5 Tamże, 169.
6 DE 1.
7 Authority in the Church I. The Venice Statement, 1976, 1.
8 Autorytet, Z. C h l e w i ń s k i ,  S. M a j d a ń s k i ,  w: Encyklopedia katolicka, t. I, 

F- G r y g l e w i c z a ,  R. Ł u k a s z y k a ,  Z. Su l ows k i e go ( r e d . ) ,  Lublin 1995, s. 1162.
9 Tamże.
10 Autorytet, A. Pe r z ,  w: Encyklopedia chrześcijaństwa, G. A m b r o s i o  (red.), 

Kielce 2000, s. 68.



56 KS. MAREK TATAR [4]

wspólnotowego charakteru chrześcijaństwa. Odwołując się do Ewange
lii, (por. Łk 22, 24 -  27 ; J 13, 1 -  17) wskazuje jego służebny wymiar 
uosobiony w Jezusie Chrystusie. Szczególne znaczenie posiada w tym 
względzie wypowiedź Jezusa Chrystusa (Mt 28, 18 -29; J 16, 12 -  15), 
który objawia charakter Jego autorytetu z Ojcem w Duchu Świętym. 
Biorąc pod uwagę powyższe słowa Jezusa Chrystusa następująco okreś
la autorytet Kościoła: „Authority in the early church was understood to 
be more than a mere sociological necessity; it was spiritual authority”11. 
Z kolei anglikańsko -  katolicki dokument The gift o f  authority, zajmu
jąc się problemem określenia autorytetu, odwołuje się do osoby Boga 
jako autora życia w całej jego ogólności. Trójjedyny Bóg w całkowitej 
wolności, jako pełnia autorytetu, powołał życie do istnienia i pomimo 
złośliwości ludzkiego grzechu przywraca nadzieję i nowe życie 
wszystkim. Jako autorytet w pełni doskonały jest jednocześnie autorem 
życia w jedności z Nim, prowadząc do tego celu przez nieustanną 
transformację stworzenia. W tym względzie szczególną rolę posiada 
działanie Ducha Świętego, Autora pojednania i zjednoczenia z Bogiem 
oraz drugim człowiekiem. Autorytatywne dzieło Boga znajduje swoją 
pełnię w Słowie Wcielonym, czyli Jezusie Chrystusie: „The authority 
of Jesus Christ is that of the « fa ith fu l w itn ess» , the « A m e n »  (cf. 
Rev 1:5; 3:14) in whom all the promises of God find their « Y e s » ”12.

Z powyższych stwierdzeń bardzo jasno wynika, że najwyższym auto
rytetem pozostaje dla wszystkich wyznań chrześcijańskich Osoba Boga 
i do Niego się one odwołują. Należy zatem stwierdzić, że w konsekwen
cji wszystkie inne źródła autorytetu posiadają charakter względny, tzn. 
opierający się na absolutnym autorytecie Boga objawiającego się. Od
woływanie się każdego z Kościołów chrześcijańskich do Jezusa Chry
stusa, który jest „odblaskiem Jego chwały i obiciem Jego Istoty” (Hbr 
1, 3), jest poszukiwaniem potwierdzenia swojego własnego autorytetu. 
Uprawomocnienie autorytetu w Kościele dokonuje się przy pomocy au
torytetu Jezusa Chrystusa, który jako Głowa konstytuuje cały organizm

1 ' Authority, T. H o w l a n d  S a n k s , w :  The new dictionary o f  theology, J. А. К о - 
m o n c h a k ,  М. C o l l i n s ,  D. A. L ane(red.), Dublin 1987, s. 74.

12 The gift o f  authority. Authority in the Church III, 1999, 7.
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Mistycznego Ciała13. P. Kantyka w swoim uzasadnieniu tej tezy powo
łuje się na „Wyjaśnienia” do dokumentu Authoruty in the Church /, cy
tując następującą jego wypowiedź: „Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, 
głoszone przez Apostołów, ukazane i odczytywane w pismach nowote- 
stamentalnych pod natchnieniem Ducha Świętego, są podstawową nor
mą wiary i życia chrześcijańskiego to są też źródłem autorytetu”14.

2. AUTORYTET JEZUSA CHRYSTUSA I AUTORYTET 
KOŚCIOŁA PODSTAWĄ ROZWOJU DUCHOWEGO

Wewnętrzny rozwój chrześcijanina może się dokonywać na drodze 
miłości, która, jak twierdzi Papież Benedykt XVI, zawiera się w praw
dzie15. Przekaz uświęcającej prawdy oraz rozwój miłości dokonuje się 
w przestrzeni Kościoła, który odgrywa zasadniczą rolę. Ta prawda do
tycząca Kościoła, którą przedstawia Sobór Watykański II, używając

13 Por. P. K a n t y k a ,  Autorytet w Kościele. Dialog katolicko -  anglikański na forum  
światowym, Lublin 2004, s. 13.

14 The gifit o f  authority. Authority in the Church III, 1999, 14.
15 B e n e d y k t  X V I ,  Caritas in Veritate (skrót CV), Rzym 2009, 1. Papież ujmuje 

tę kwestię w następujący sposób, podkreślając znaczenie miłości: „Miłość w Prawdzie, 
której Jezus Chrystus stał się świadkiem przez swoje życie ziemskie, a zwłaszcza przez 
swoją śmierć i zmartwy chwstanie, stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego roz
woju każdego człowieka i całej ludzkości. Miłość « c a r i t a s »  to nadzwy czajna siła, 
skłaniająca osoby do odważnego i ofiarnego zaangażowania się na polu sprawiedliwo
ści i pokoju. To siła, która ma swoje początki w Bogu -  odwiecznej Miłości i absolutnej 
Prawdzie. Każdy znajduje swoje dobro, podejmując plan, który Bóg ma wobec niego, 
by w pełni go urzeczywistnić: w tym bowiem planie znajduje swoją prawdę, a przyjmu
jąc ją staje się wolny (por. J 8, 22). Dlatego obrona prawdy, proponowanie jej z pokorą 
i przekonaniem oraz świadczenie o niej w życiu stanowią wymagające i nie do zastąpie
nia formy miłości. Ona bowiem «w sp ó łw eseli się z praw dą» (1 Kor 13, 6). Wszyscy 
ludzie doświadczają wewnętrznego impulsu do miłowania w sposób autentyczny: mi
łość i prawda nigdy ich nie opuszczają całkowicie, ponieważ stanowią powołanie wpi
sane przez Boga w serce i umysł każdego człowieka. Jezus Chrystus oczyszcza i uwal
nia od naszych ludzkich ograniczeń poszukiwanie miłości oraz prawdy i odsłania przed 
nami w całej pełni inicjatywę miłości i projekt prawdziwego życia, jaki Bóg nam przy
gotował. W Chrystusie miłość w prawdzie staje się Obliczem Jego Osoby, a dla nas po
wołaniem do miłowania naszych braci w prawdzie Jego projektu. On bowiem sam jest 
Prawdą (por. J 14, 6). Tamże.
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wobec niego określenia „niejako sakrament”16, wysuwa się na pierw
szy plan w Lumen gentium i brzmi następująco: „Tajemnica Kościoła 
świętego ujawnia się w jego założeniu. Pan Jezus bowiem zapocząt
kował Kościół swój głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejście 
Królestwa Bożego obiecanego od wieków w Piśmie...”17. Warto podkre
ślić jeszcze jeden fragment nauczania soborowego, niezwykle istotny 
z punktu widzenia interesującego nas tematu: „Chrystus, jedyny Pośred
nik, ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, nadziei i miło
ści tu na tej ziemi, jako widzialny organizm; nieustannie go też przy ży
ciu utrzymuje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na wszystkich”18.

Wiarygodność Kościoła, w jego podstawach, uzależniona jest od wia
rygodności, a tym samym autorytetu Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że 
jest to sprawa zasadnicza, ponieważ właśnie w tej przestrzeni następu
je antyduchowy, a tym samym antyekumeniczny proces zawłaszczenia 
zarówno osoby Jezusa Chrystusa, jak również przekazu Jego prawdy. 
Właśnie w tej przestrzeni istnieje najbardziej poważne niebezpieczeń
stwo manipulacji prawdą, która jest wprost przeciwna chrześcijańskiej 
postawie miłości19. Chrystocentryzm jako zasadniczy kierunek ducho
wości ekumenicznej nie pozostawia wątpliwości. Jezus Chrystus wska
zuje na siebie jako źródło autorytetu starotestamentalnego (por. Mt 5, 
17). Lektura Ewangelii pozwala wyszczególnić następujące główne ak
centy wskazujące na autorytet Chrystusa: powołanie uczniów (por. Mt 
5,20.22.28.32.34.39.44; Mk 1,22; Łk 4,32); On otrzymuje autorytet na 
niebie i ziemi wynikający z Jego relacji do Ojca (por. Mt 11, 27; 17, 5; 
Mk 9, 7; Łk 9, 35; J 3, 11); posłuszeństwo duchów, które go rozpoznają 
i potwierdzają (por. Mk 1, 25; 1, 27; 9, 25); władza i autorytet wobec 
grzechów (por. Mk 2, 5); swoim autorytetem uzdrawia, wskrzesza (por. 
Łk 4, 39; 5, 24); Jego autorytet pozwala na zachowanie, które budzi 
sprzeciw społeczny, ale jednocześnie jest w pełni ekumeniczne i wyni
kające z troski o człowieka (por. Mk 2, 15 -17 ;  Łk 5,33 -  35; 6 ,6 -  11).

16 KK 1.
17 Tamże, 5.
18 Tamże, 8.
19 Por. CV2.
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On posiada władzę i mocą swojego autorytetu przekazuje ją  uczniom 
(por. Mt 10, 1.5- 8 ;  28, 19; J 2, 21 -  23).

Autorytet Jezusa Chrystusa, który jest Głową Mistycznego Ciała, czyli 
Kościoła, stanowi podstawę misji ewnagelizacyjno -  uświęcającej wobec 
świata, którą należy ujmować w sposób uniwersalistyczny pod względem 
czasowo -  przestrzennym. W taki też sposób ujmuje tę prawdę Katechizm 
Kościoła Katolickiego w słowach: „Urzeczywistnienie w pełni czasów 
zbawczego planu Ojca jest zadaniem Syna; taki jest motyw Jego posłania. 
Pan Jezus bowiem zapoczątkował Kościół swój, głosząc radosną nowinę, 
a mianowicie nadejście Królestwa Bożego obiecanego od wieków w Pi
śmie. Aby wypełnić wolę Ojca, Chrystus zapoczątkował Królestwo nie
bieskie na ziemi. Kościół jest Królestwem Chrystusa obecnym już w ta
jemnicy”20. Wspomniany już Dokument wenecki odwołując się do Ducha 
Świętego i Jego roli wobec Kościoła, wskazuje na ewangelizacyjno -  mi
syjne posłanie Kościoła od samych jego początków: „Poprzez dar Ducha 
wspólnota apostolska mogła poznać w słowach i czynach Jezusa zbawcze 
działanie Boga oraz rozpoznać swą misję głoszenia wszystkim ludziom 
dobrej nowiny o zbawieniu”21.

Podkreślenie osoby oraz roli Ducha Świętego wobec Kościoła wpro
wadza wierzących w całą przestrzeń trynitamej jedności Boga. Jego 
posłanie, konstytuujące Kościół poprzez wieki jego istnienia, buduje 
jednocześnie autorytet wspólnoty wierzących od czasów apostolskich. 
Asystencja Ducha Świętego pozwala Kościołowi trwać w wierności 
przekazywanego objawienia, sprawować sakramenty, które są źródłem 
i jednocześnie środkiem uświęcającym, trwać w jedności z widzialną 
głową Kościoła, którą jest każdorazowy następca św. Piotra22.

Wspólnota wierzących korzysta zatem z całości depozytu wia
ty, a przez to sama staje się autorytetem w spełnianiu nakazu misyj- 
no -  ewangelizacyjnego. Prawdę tę podkreślił także Dokument we
necki w następujących słowach: „Wspólne życie w Ciele Chrystusa 
daje wspólnocie i każdemu z jej członków to, czego potrzebują do

20 KKK 763.
21 Authority in the Church I. The Venice Statement, 2.
22 Por. R K a n t y k a ,  Autorytet w Kościele, dz. cyt., s. 15.
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wypełniania swej odpowiedzialności: w ten sposób uzdolnieni są do 
tego, aby za ich pośrednictwem objawiał się autorytet Chrystusa”23. 
Słowa te, pochodzące z dokumentu uzgodnienia ekumenicznego, są 
jakby odbiciem soborowego nauczania Kościoła katolickiego: „Tak to 
Kościół jedyna trzoda Boża, jako znak podniesiony między narodami, 
podając Ewangelię pokoju całemu rodzajowi ludzkiemu, pielgrzymuje 
w nadziei, aż do wyznaczonego w górnej ojczyźnie kresu”24.

3. FUNDAMENTALNE ZNACZENIE KRYTERIÓW 
WIARYGODNOŚCI

Analiza zagadnienia w dalszym ciągu stawia wobec nas pytania o kry
teria wiarygodności Kościoła. Należy podkreślić, że dla wierzących 
chrześcijan identyfikujących się ze swoimi własnymi wspólnotami wy
znaniowymi, to właśnie ich wspólnota jest nośnikiem i przekazicielem, 
a także właściwym autorytetem przekazywanej prawdy. Jednocześnie 
każda wspólnota podkreśla wartość drogi uświęcającej, jaką proponuje 
dla swoich wiernych. Zagadnienie to należy niewątpliwie do zasadni
czych problemów, które nie pozwalają na urzeczywistnienie się modli
twy Jezusa Chrystusa, którą znajdujemy w Ewangelii, a która jest punk
tem wyjściowym a także docelowym duchowości ekumenicznej (por. 
J 17,21). Jak podkreśla nauka soborowa, a także historia Kościoła, z po
działami mamy do czynienia od samego początku. Spotykamy te akcen
ty np. w 1 Kor 1, llnn; 11, 2225. Konstytuujący się Kościół pierwszych 
wieków wstrząsany był licznymi podziałami, powstałymi na gruncie 
gnostycyzmu, montanizmu, marcjonizmu, manicheizmu, monarchiani- 
zmu. One prowadziły do krystalizowania się wyraźnej doktryny i wy
kładni nauki Kościoła. Tak rozwinęły się szkoły i kierunki teologiczne 
w Aleksandrii oraz w Antiochii. Pierwsze Sobory powszechne w Nicei 
(325), Konstantynopolu (381), Efezie (431) przyniosły wyraźnie nakre

23 Authority in the Church I. The Venice Statement, 3.
24 DE 2.
25 Por. tamże, 3.
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ślone wyznanie wiary, a także stały się odpowiedzią na kontrowersje 
teologiczne, które bardzo wyraźnie uderzały w jedność Kościoła26.

Kościół katolicki w swojej wykładni bardzo wyraźnie podkreśla to, 
co obowiązuje tych, którzy identyfikują się z nim. Zaznacza, że dzieło 
Ducha Świętego urzeczywistnia się poprzez dążenie do prawdy, życie 
we wspólnocie wiary, a także posłudze. To właśnie On uposaża Ko
ściół w dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne27. Odwołując się do bi
blijnych obrazów, opisuje naturę Kościoła, wskazuje na konstytutywną 
rolę sakramentów św., ze szczególnym uwzględnieniem chrztu, ukazuje 
rolę struktury hierarchicznej z każdorazowym Piotrem na jego czele, by 
ostatecznie stwierdzić: „To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który 
wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, święty, katolicki i apostolski, 
któiy Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasie
nia Piotrowi (J 21, 17), zlecając jemu i pozostałym Apostołom, aby go 
krzewili i nim kierowali (por Mt 18, 18nn), i który założył na wieki jako 
filar i podwalinę prawdy (lTym 3, 15). Kościół ten, ustanowiony i zor
ganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele kato
lickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających 
z nim we wspólnocie (communio)...”2%.

Wymieniony powyżej fragment nauki Soboru Watykańskiego II bar
dzo jasno określa kryteria wiarygodności i autorytetu Kościoła katolic
kiego. Problem ten znalazł swoje miejsce w nauce Jana Pawła II, za
wartej w Encyklice Ut unum sint. Papież zaznacza, że przez dwa wieki 
Kościoła katolickiego, to właśnie ten Kościół zachował jedność wszyst
kich dóbr, w które Bóg pragnął go wyposażyć. Jeśli nastąpiły rozdarcia 
i rozbicia, to są one efektem ludzkich błędów oraz słabości, ale nie prze
kreślają one całości depozytu wiary29. To stwierdzenie znajduje swoje 
rozwinięcie w Katechezach Jana Pawła II. W jednej z nich stwierdza:

26 Por. M. B a n a s z a k , Historia Kościoła Katolickiego, t. I, Warszawa 1989, s. 52 
-  164; Dokumenty Soborów Powszechnych, 1 .1, A. B aron , H. P ietras(red .), Kraków 
2001, s. 21 -  189.

27 Por. KK4.
28 Tamże, 8.
29 Por. Jan P a w e ł  II,  Ut unum sint (skrót UUS), Rzym 1995, 11.



62 KS. MAREK TATAR [10]

„Kościół natomiast został ustanowiony i otrzymał swoją strukturę od 
Tego, który go założył -  Jezusa Chrystusa, Wcielonego Syna Bożego. 
Na mocy własnego autorytetu Chrystus zbudował Kościół dokonując 
wyboru dwunastu mężczyzn i ustanawiając ich Apostołami, czyli posła
nymi, by w Jego imieniu prowadzili nadal Jego dzieło. Spośród Dwu
nastu wybrał jednego, Apostoła Piotra, któremu powiedział: Szymonie 
(...), Ja prosiłem za tobą (...). Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci 
(Łk 22,31 -  32)”30. Jednocześnie podkreśla, że niezwykle istotnym kry
terium, pozwalającym budować Kościół, jest zażyłość z Jezusem Chry
stusem. To jest gwarancja właściwej drogi, wynikająca z otwarcia na 
Ducha Świętego. Dar jedności pochodzi z wysoka, a zatem nie moż
na zacieśnić jej określenia czy opisu do czysto naturalistycznych kryte
riów. Dlatego jest to zagadnienie niezwykle skomplikowane i właściwe 
niemożliwe do uchwycenia jedynie naturalnymi możliwościami umysłu 
ludzkiego. Musi dokonywać się permanentne odwoływanie się do Źró
dła i Jego autorytetu31.

Niezwykle istotne i praktyczne jest odwołanie się do teologii do
gmatycznej oraz fundamentalnej, która pozwala zarysować i skonkre
tyzować kryteria pozwalające określić tzw. „kościelność” . Ks. prof. Cz. 
Bartnik, odwołując się do nauki Kościoła, zawartej w dokumentach so
borowych, systematyzuje je  następująco: realność zbawcza, prawowita 
władza, właściwa autonomia, własna osobowość, imię Kościoła32.

Dyrektorium ekumeniczne, które daje podstawy i jest fundamentem 
praktycznego wymiaru budowania drogi prowadzącej do jedności du
chowej i fizycznej Kościoła, wymienia trzy elementy jednoczące, które 
nazywa węzłami i są nimi: węzeł wiary, węzeł życia sakramentalnego, 
węzeł posługi hierarchicznej33.

30 Jan P a w e ł  l i ,  Jedność przezwycięża podziały 30.8.1995, w. Tenżę, Dzieła ze
brane. Katechezy, cz. 2, Kraków 2007, s. 800 -  801.

31 Jan P a w e ł  11, Działalność ekumeniczna 2.8.1995, w: Tenże, Dzieła zebrane, 
dz. cyt., s. 7 9 2 -7 9 4 .

32 Por. Cz. B a r t n i k ,  Dogmatyka, t. II, Lublin 2003, 67 -6 8 .
33 Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu z 25 mar

ca 1993, Papieska Rada do spraw jedności chrześcijan, w: Ut unum. Dokumenty Kościół
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Powyższe kryteria może w sposób bezpośredni nie opisują wymiaru 
duchowego ekumenizmu, ale są niezwykle istotne, ponieważ pozwa
lają na sprecyzowanie uświęcającej drogi chrześcijanina w wymiarze 
ekumenicznym. W ten sposób także określają pozycję Kościoła wobec 
innych Kościołów, a także Wspólnot wyznaniowych. Możemy zatem 
zauważyć, że cały wymiar eklezjalny, który jest niezwykle istotny, nie 
rozmywa się w działaniu, które poszukuje kompromisu. Wiarygodność 
Kościoła daje pewność tym, którzy żyją w Kościele, że posiadają pew
ny i jasny cel postępowania na drodze uświęcającej, a także dysponują 
pełnią środków do niego. Wobec tych zaś, którzy są członkami innych 
Kościołów i Wspólnot, precyzuje jakość relacji34.

4. PNEUMATOLOGICZNY WYMIAR 
PŁASZCZYZNĄ JEDNOŚCI

To wszystko prowadzi do określenia statusu eklezjalnego Kościołów 
jako wspólnoty w Duchu Świętym. Jak już zostało wspomniane, to Jego 
osoba jest Inspiratorem całego dzieła ekumenicznego, a także rozwoju 
życia uświęcającego. Świętość, aby była autentyczna, realizuje się na 
drodze miłości Boga i bliźniego (por. Mt 22, 37 -  40). Te dwa wymiary 
muszą być kompatybilne, aby chrześcijaństwo stawało się świadectwem 
uświęcającym i urzeczywistniającym ideę Jezusa Chrystusa, dotyczącą 
budowania Królestwa Bożego35. Działanie Ducha Świętego oraz skut
ki misterium Jego zesłania są zasadą całej przestrzeni, którą określa

katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998 , S.C. N a p i ó r k o w s k i ,  K. L e ś n i e w 
ski ,  J. L e ś n i e w s k a  (red.), Lublin 2000, s. 3 4 - 3 5 .

34 Por. W. S t e e l e ,  Ecumenism fo r  Catholics, Derbyshire 2003, s. 15. Autor ujmuje 
problem w następujących słowach: “This richer understanding o f Church as Commu
nion meant that the Catholic Church could develop a different understanding o f the place 
of other Christian communities. If we recognized Baptism o f a given denomination, we 
were in a position to recognize that this denomination as such could be a partly in com
munion with the Catholic Church, sharing in the mystery o f the one Church o f Christ 
with some, perhaps many, o f what in the Catholic view are essential characteristics o f 
this one Church”, tamże.; The Search fo r  Christian Unity, Directory Catholic Bishop’s 
Conference of England and Wales, London 2002, s. 46 -  59.; UUS, 82 -  96.

35 Por. W. K asper, Sakrament jedności, (tłum.) R. Zajączkowski, Kielce 2005, 5 7 -5 8 .



64 KS. MAREK TATAR [12]

my jako duchowość ekumeniczną, bazującą na miłości. On jest sprawcą 
wspólnoty uświęcanej oraz uświęcającej, gdzie rozwija się w wierzą
cych cała konstrukcja duchowa oparta na cnotach teologalnych wia
ry, nadziei i miłości. On jest tym, który udziela łask i charyzmatów, 
wzbogaca wierzących oraz Kościół, a wszystko to konstytuuje commu
nio z Bogiem i człowiekiem i jego wspólnotą wiary36. Przyjęcie całego 
pneumatologicznego wymiaru, który konkretyzuje się, jak twierdzi So
bór, jako „dusza Ciała Chrystusowego”37, a także ontologiczna jedność 
Chrystusa, unia hipostatyczna38, pozwala określić status eklezjalny Ko
ściołów oraz Wspólnot chrześcijańskich. Dlatego Unitatis redintegratio 
podkreśla, że wiara i chrzest tych którzy odłączyli się od pełnej Jedności 
z Kościołem katolickim, daje im „należne imię chrześcijańskie”39. Na
stępnie Ojcowie soborowi zauważają: „Ponadto wśród elementów czy 
dóbr, dzięki którym razem wziętym sam Kościół się buduje i ożywia, 
niektóre i to liczne i znamienne mogą istnieć poza widocznym obrębem 
Kościoła katolickiego: spisane słowo Boże, życie w łasce, wiara, na
dzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha Świętego oraz widzial
ne elementy: wszystko to, co pochodzi od Chrystusa i do Niego prowa
dzi, należy słusznie do jedynego Kościoła Chrystusowego”40.

Światowa Rada Kościołów wypowiadając się na ten temat w 1950r. 
w Toronto oświadczyła: „Uznanie eklezjalnego charakteru innych Ko
ściołów i Wspólnot polega na dowartościowaniu w nich kościelnotwór- 
czych elementów”41. Należy zaznaczyć, że proces rozwoju ekumenicz
nego musi być kompatybilny z rozwojem duchowym wierzących oraz 
Kościołów i wspólnot. Jedynie w ten sposób nie zostanie on zreduko
wany do wymiaru czysto teoretycznego lub jedynie pragmatycznego.

36 Por. KK4.
37 Tamże, 7.
38 Tamże, 8.
39 DE 3.
40 Tamże.
41 S. N a p i e r a ł a ,  Jedność Kościoła a jedność chrześcijan, w : W. H r y n i e w i c z ,  

J.S. Gaj ek , S. K o z a  (red.), Ku chrześcijaństwu ju tra , Lublin 1997, s. 59.
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Z tego względu właściwe rozpoznanie autorytetu Kościoła, który na
leży do podstaw teologicznych i jednocześnie środków uświęcających 
w życiu chrześcijanina, jawi się jako konieczność. Jest to jednocześnie 
droga dążenia do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem poprzez otwarcie 
na Ducha Świętego.

Summary

The World Council o f Churches giving its opinion on this subject in 1950 in Toronto 
stated: “The recognition o f the ecclesial character o f other Churches and Communities 
means appreciating their church-creative elements”. It should be noted that the ecumeni
cal development must be compatible with the spiritual development o f believers and 
their Churches and communities. Only in this way it will not be reduced to the theoreti
cal or only pragmatic dimension. Therefore appropriate recognition o f the authority o f 
the Church, which belongs to the theological basis and at the same time is an instrument 
of holiness in the life o f a Christian, appears as a necessity . It is also the road to union 
with Jesus Christ through the opening up to the Holy Spirit.


