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W stęp

Kościół w Koryncie przeżyw ał rozłam y na tle społecznym i religij
nym , „nieporządki w dziedzinie płci", nadużycia w kulcie euchary
stycznym oraz niezdrow ą rywalizację w śród charyzmatyków. W tej sy
tuacji Paweł chce ukierunkow ać życie korynckiego Kościoła i przed 
stawić istotę Kościoła w ogóle. Do tego używ a obrazu Ciała Chrystusa
(σομα Χρίστου)1, który podkreśla w ew nętrzną więź członków w spólno
ty i wskazuje na Chrystusa jako na fundam ent życia wierzących w jed
ności.

I. M otyw y użycia obrazu Ciała Chrystusa

1. Korzystanie z darów Ducha Świętego
Zastosow anie porów nania do ciała (IKor 12,12-27) w odniesieniu
do gm iny korynckiej znajduje się w kontekście IK or 12-14, w którym
Paweł opisuje zjawiska charyzm atyczne zaistniałe w Koryncie i zw ią
zane z tym problemy. Choć nie podaje definicji ani jasnej klasyfikacji
charyzmatów, to jednak chce dać właściwe ich rozum ienie i doprow a
dzić do należytego korzystanie z nich.
1

Paweł w swoich listach niejednokrotnie posługuje się wyrażeniem σομα Χρίστου w róż
nych zastosowaniach: Rz 5,12-21; 6,1-7; 12,4-8; Ga 3,27-29; Kol 1,13-20.24-29; 2,619; 3,9-17; Ef 1,3-14.16-23; 2,11-22; 4,1-16; 5,22-30, W IKor używa tego wyrażenia
trzykrotnie: IKor 6,15-17; 10,16-17; 12,22-31
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Koryntianie na pierw szym miejscu stawiali mówienie językami.
Byli pełni podziw u dla mocy wiary, zdolności w nikania w tajemnicę
działania Chrystusa i rozum ienia praw d realizującego się zbawienia.
W idzieli entuzjazm z po w od u ekstazy i czynienia cudów . Trwali
w przekonaniu, że w tych szczególnych darach działa Duch Święty2.
Ci, którzy te dary posiadali, byli św iadom i swego znaczenia we
wspólnocie (IKor 14,37; por. IK or 12,1).
Inni chrześcijanie gm iny korynckiej pełnili zwyczajne posługi, ta
kie jak udzielanie pom ocy (αντιλημψας), prace adm inistracyjne
(κυβρνησει,ς) i inne. Choć angażowali się na rzecz wspólnoty, to jednak
z trudnością rozpoznaw ano w ich posługiw aniu działanie Ducha Świę
tego.
Paweł w tej sytuacji przekazując now e spojrzenie na zjawisko cha
ryzm atów pragnie ukształtow ać praktykę kościelną w ykorzystującą
dary Ducha Świętego do służby dla dobra w spólnoty kościelnej we
wzajemnej w spółpracy3. Czyni to przez obraz Kościoła jako Ciała
Chrystusa.

2. „Mocni" i „słabi" w Kościele

W 1 Kor 12,12 podaje Paweł porów nanie m iędzy ciałem a Kościo
łem i przez nie w ykazuje w zajem ne odniesienie jedności i wielości.
Ciało ma wiele członków, a wiele członków tw orzy jedno ciało. Te dw a
aspekty ciała przedstaw ia Paweł obrazow o w 1 Kor 12,14-26: pierw szy
w ww. 14-19, drugi w ww. 20-264. W pierw szym ukazuje jedno ciało
zdolne do funkcjonowania tylko w tedy, gdy składa się ono z w ielu
członków stanowiących części ciała i wypełniających swoje zadania.
Przyjmuje tu starożytne przekonanie zakładające, że nie m a takiej skali
ważności członków, w której ręka m a w yższą w artość niż noga, oko
w yższą niż ucho, głowa w yższą niż nogi. Dlatego poddaje w w ątpli
wość tw ierdzenie o nodze, która mówi, że nie należy do ciała, bo nie
jest ręką i o uchu, które sądzi, że nie należy do ciała, poniew aż nie jest
okiem (ww.15-16). „G dyby całe ciało było w zrokiem , gdzie byłby
słuch? Lub gdyby całe ciało było słuchem, gdzie byłoby pow onienie ?"
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Dlatego te dary nazywane są epifanijnymi, ponieważ objawiają obecność Boga i Jego
szczególne działanie we wspólnocie. Por. H. Bogacki, Charyznatyczna struktura Ko
ścioła pierwotnego, Colectanea Theologica 41/2 (1971),46nn.
Zob. T. S ö d i n g, Das Wort vom Kreuz, Tübingen 1997, 278-279
Por. T. S ö d i n g, dz. cyt., 279-282
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(w .l7). Paweł m a tu na myśli chrześcijan pozornie mniej obdarow a
nych daram i Ducha Świętego, których znaczenie nie jest uznaw ane.
Czują się oni do tego stopnia niedoceniani, że w ątpią w to, czy n a
praw dę należą do Kościoła. Apostoł tych „słabych" przekonuje, że oni
tak jak inni należą w pełni do ciała i ciało ich potrzebuje. Podaje też
w tym celu argum ent teologiczny. To Bóg - tw ierdzi Paweł - spraw ia
przynależność każdego członka do ciała i z Jego woli istnieje wielość
i jakościowa wielorakość członków (w.18). Bóg przez swoja łaskę dał
każdem u charyzm atykow i określone miejsce w całości Ciała C hrystu
sa. N ależy to miejsce odnaleźć i podjąć z nim zw iązaną służbę. Nie
m ożna myśleć, że nieprzydatni są ci, którzy są w yposażeni w mniej
spektakularne dary posługiw ania.
D ruga część obrazowego przedstaw ienia (ww.19-26) jest skierowa
na do tych w yróżnianych, uważających się za najważniejszych w Ko
ściele, obdarzonych w yjątkow ym i daram i charyzm atycznym i. Ci
„m ocni" w Kościele znajdują się w niebezpieczeństw ie w yrażania
mniejszego uznania dla innych członków gm iny i izolowania się od
nich. Oni są przekonani, że do pełnej realizacji zbawienia należą glosolalia, czynienie cudów, w iedza. Każdy zaś kto tych darów nie m a jest
„słabym" chrześcijaninem (w.22) i jego szansa zbawienia jest mniejsza
( por. IK or 8,7.10.11.12). Paweł chce „mocnych" skłonić do tego, aby
oni widzieli znaczenie innych chrześcijan („słabych"), uznaw ali ich za
sługi dla w spólnoty i pozostaw ali z nim i w jedności eklezjalnej tak
w radości jak i w cierpieniu (w.26). Odwołuje się przy tym do znanej
Koryntianom myśli antropologicznej, w g której „w stydliw ym " człon
kom poświęca się więcej uwagi(w.23). U zasadnia jednak znow u teolo
gicznie. Bóg bowiem , który pozw olił tym członkom „mało godnym
szacunku" okazać poszanow anie, „by nie było rozdwojenia w ciele",
to sam o czyni wobec „słabych" we w spólnocie Kościoła. „M ocni"
z tego pow odu pow inni w „słabych" w idzieć pełnow artościow ych
członków Kościoła i o nich się troszczyć. Z pewnością dochodzi tu do
głosu teologia krzyża, którą Paweł przedstaw ił w e wcześniejszych roz
działach IK or5.0 wartości członków nie decyduje tylko ich wielkość,
mniejsza lub większa szlachetność, ale niezbędność dla ciała, ich tro
ska o całe ciało przez harm onijne posługiw anie6.

5
6

W IKor 8,11 stwierdza Paweł, że Chrystus umarł na krzyżu ze względu na „słabych”.
Por. IKor 1,27
Zob. J. S t ę p i e ń, Teologia św. Pawła. Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga,
Warszawa 1979,299
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3. Zastosowanie starożytnego opowiadania o ciele i jego członkach

Paweł - jak się wydaje - sam użył określenia Ciało Chrystusa (00410;
Xplotou) w odniesieniu do Kościoła. Zakładał on znajomość obrazu cia
ła i członków u adresatów Listu. Obraz ten bow iem był rozpow szech
niony w starożytności i miał zastosowanie w w ielu kierunkach filozo
ficznych i religijnych. Najbardziej w yrazista wydaje się być myśl stoic
ka, która obraz ciała ludzkiego w ykorzystyw ała w spekulacjach odno
śnie pochodzenia i jedności kosm osu oraz w opisach pow stania i istoty
państw a lub społeczeństw a7. Najbardziej znanym przykładem jest
opow iadanie o pow staniu członków przeciw jakoby leniw em u żołąd
kowi, poprzez które udało się rzym skiem u patrycjuszowi M eneniuszow i A gryppie nakłonić do pow rotu do Rzym u plebejuszy, którzy obu
rzyli się na pozorne nic nie robienie patrycjuszy (494 r. przed Chr.)8.
M otywy gnostyckie 9 a także w ysuw ane niekiedy idee osobowości kor7

8

9
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Por. T. S ö d i n g , dz. cyt., 190; E. D ą b r o w s k i , Listy do Koryntian. Wstęp-przekład z oryginału-komentarz, Poznań 1965, 244-245; A. Jankowski, Kościół Ciałem
Chrystusa, w: S. Grzybek(red.), Vademecum biblijne, cz.IV, Kraków 1981, 213-216.
Podsumowujące myśli w zakresie tego tematu znajdujmy u Seneki: „ wszystko, co wi
dzisz jest jednością: jesteśmy członkami wielkiego ciała” (Listy 95,52). Nazywa on też
rzymskich obywateli członkami świętej całości, cesarza duszą państwa, a państwo cia
łem cesarza” (De ira 11,31,7)
Liwiusz, Historia 2,32,9nn. Podajemy teksy polski za E. Dąbrowskim, dz. cyt., 244:
„W tym czasie, gdy w człowieku wszystko nie było tak jak teraz w harmonii, lecz po
szczególne części ciała miały własną wolę i własny język, oburzyły się raz wszystkie
inne członki, że ich staraniem i przez ich czynności zbiera się wszystko do żołądka,
a on sam, leżąc sobie spokojnie w środku, nic nie robi, tylko korzysta z dostarczanych
mu przysmaków. Uknuły więc między sobą spisek, by ręce nie podawały pokarmu do
ust, by usta nie przyjmowały podanego pokarmu, a zęby nie gryzły; gdy w tym gniew
nym postanowieniu chciały zagłodzić żołądek, same członki, a wraz z nimi całe ciało
doszło do ostatecznego wycieńczenia. Przeto stało się rzeczą oczywistą, że i żołądek
nie próżnuje, nie tylko odbiera pokarm, ale i daje go, bo zwraca wszystkim częściom
ciała przetworzoną po strawieniu pokarmu, a rozdzieloną na żyły krew, dzięki której
żyjemy i jesteśmy zdolni do życia”.
Podobną myśl podaje Marek Aureliusz: „Zrodziliśmy się po to, żeby sobie wzajemnie
pomagać - jak stopy, jak ręce, jak powieki, jak rzędy zębów górnych i dolnych”.
„Stworzenia rozumne rodzą się jedne dla drugich”. Por. E. Dąbrowski, dz. cyt., 245.
E. K ä s e m a n n , Leib und Leib Christi (BHTh 9), Tübingen 1933 i Bultmann, The
ologie 182.311 próbowali rozpoznać tu motyw gnostycki mówiący o tym, że ludzkie du
sze, początkowo członki każdego praczłowieka popadły w niewolę materii z powodu ka
tastrofy kosmicznej i zostały włączone z powrotem w duchowe ciało przez „ wyzwolone
go wyzwoliciela” (ich głowę), gdy doszły do. wiedzy o tym skąd pochodzą i dokąd maja
zmierzać. Jednakże teksty gnostyckie są późniejsze od Listów Pawiowych i bardzo rzad
ko używają określenia „ciało” (o<o(xa). Nie ma też w nich połączenia z paraklezą.
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poratyw nej10, nie stanow ią podstaw y Pawiowego w yboru obrazu cia
ła. O pow iadanie o ciele i jego członkach w yraża tęsknotę ludzi za pier
w otną jednością i rzeczywistą w spólnotą. Dlatego m a swoje miejsce
w myśli starożytnej, a także w Pawiowej trosce o budow anie w spólno
ty kościelnej.
Paw łow y obraz o Kościele jako Ciele Chrystusa nie pow tarza tyl
ko starożytnego opow iadania, ale je rekonstruuje i przenosi na płasz
czyznę chrystologiczną. Określając Kościół jako Ciało Chrystusa (IKor
12,27) Paweł m ówi o duchowej wspólnocie m iędzy ludźm i a Bogiem
i ludzi m iędzy sobą w w ym iarze historycznym eschatologicznego cza
su (por. 2Kor 5,17), która powstaje nie poprzez w łasną moc jej człon
ków, lecz z łaski Bożej płynącej ze zbawczej śmierci i zm artw ychw sta
nia Jezusa.

II. Chrystologiczno-pneumatyczny charakter Ciała Chrystusa
Pawłowy tekst IK or 12,12-27 akcentuje jedność eklezjalnego Ciała
Chrystusa, ale nie precyzuje na czym polega relacja „ciała" do „Chry
stusa " 11 . Zrozum ienie istoty Kościoła jako Ciała Chrystusa um ożliwia
Paweł w IK or 10,16n. Czytam y tam: „Kielich błogosławieństwa, który
błogosławimy, czy nie jest udziałem w e Krwi Chrystusa? Chleb, który
łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? (w.16). Ponieważ
jeden jest chleb, przeto my, liczni, tw orzym y jedno Ciało, wszyscy bo
wiem bierzem y z tego samego chleba"(w,17). W w.16 określenie Ciało
Chrystusa odnosi się do Chrystusa, a w w.17 do Kościoła. W.16 podaje
przedpaw łow ą teologię Eucharystii, a w. 17 myśl Apostoła. Ciało Chry
stusa (ató|ia t o i ) XpiOTOu) i Krew Chrystusa (ai|iot t o u Xpiotou) w IKor
10,16 łączy się z nauką o Eucharystii, którą Paweł otrzym ał od Pana
(IKor ll,23nn). Ew|m w LXX nie określa ciała w odróżnieniu od duszy
i ducha, ale obejmuje swoim znaczeniem całego człowieka stawiając
go wobec Boga i innych ludzi. Z tego w zględu ow^ia XpiOTOu (w.16) od
nosi się do Chrystusa w takim w ym iarze w jakim Jego osoba realizuje
się w relacjach do Boga Ojca i do ludzi12. Krew (ai|m) rów nież dotyczy

10 Semicka idea osobowości korporatywnej wskazującej na łączność wspólnoty z jej przy
wódcą jest prawdopodobnie znana Pawiowi (por. IKor 15,45-49; Rz 5,12-21), jednak
że świadectwa o niej są późne i sporadyczne. Por. H. L a n g k a m m e r , Nowy Testa
ment o Kościele, Wrocław 1995, 90.
11 Por. H. L a n g k a m m e r , dz. cyt. 88; T. S ó d i n g , dz. cyt., 284-286.
12 Zob. T. S o d i n g , dz. cyt., 283-288.
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całego człowieka. Jest ona nośnikiem życia. W niej - w g myśli Starego
Testamentu - mieszka dusza (Rdz 9,4; Kpi 17,11.14; Pwt 12,23 i inne).
W uczcie Pańskiej spraw ow anej w Kościele w znakach chleba
i w ina C hrystus uobecnia Ciało w ydane dla naszego zbawienia i Krew,
przez którą z miłości do ludzi ustanow ił N ow e Przym ierze (1 Kor
11,25) tzn. tę ofiarę, przez którą w yraża swoją proegzystencję. W cele
brow aniu Eucharystii dokonuje się też oddanie Ojcu i pełne zaufania
posłuszeństw o Jezusa wobec Niego (Flp 2,8; Rz 5,18n) oraz uw ielbie
nie Go. Proegzystencja i teocentryzm Jezusa nie należą tylko do ziem
skiego działania Pana, ale obejmują też rzeczywistość Jego w yw yższe
nia. Nie w spom inają one tylko przeszłej historii, ale pozw alają do
świadczyć tego w obrzędach Uczty Pańskiej i w życiu Kościoła. Nie
tylko na krzyżu została pokonana śmierć, ale to zwycięstwo na nim
odniesione trw a i udziela się ludziom . Wg IK or 10,16 wierzący w Eu
charystii otrzym ują udział w Ciele i Krwi Jezusa Chrystusa (communio
i participatio). Są włączani w zbawczą dynam ikę życia Jezusa w yrażają
cą się w proegzystencji i jednoczeniu się z Bogiem. Zostają wciągnięci
w e w spólnotę życia z Jezusem. Ta kom unia z Panem oparta na party
cypow aniu w Jego uczcie miłości (ayairri) przenikniętej Duchem Świę
tym i w Jego posłuszeństw ie tw orzy kom unię wierzących, jedno Ciało
Chrystusa. Zatem ze śmierci i zm artw ychw stania Chrystusa uobecnio
nego w Eucharystii w ypływ a w iara człowieka jak i tw orzenie się
w spólnoty Kościoła. Dokonujące się zbawienie ma w ym iar indyw idu
alny i eklezjalny13. Komunia wierzących w g IK or 10,17, którą oni znaj
dują w Kościele jest przekazyw ana przez sakram ent Eucharystii i w y
raża panow anie Zm artwychwstałego Pana przez włączenie w Jego pro
egzystencję i ukierunkow anie na Boga zrealizowane w śmierci krzyżo
wej Jezusa i otrzymujące uniw ersalne znaczenie we w skrzeszeniu Go
z martwych. Eklezjologiczne Ciało Chrystusa łączy się ściśle z chrysto
logią i sakramentam i.
W zastosow anym przez Paw ła porów naniu Kościoła do ciała
w IK or 12,12-27 jeszcze wyraźniej dochodzi do głosu to, co zostało w y
rażone w IK or 10,16n. W IK or 12,13 Paweł stw ierdza, że włączenie
w jedno Ciało Chrystusa jest działaniem Ducha Świętego dokonanym
w chrzcie. Oznacza to wcielanie w dokonujące się zbawienie określone
przez proegzystencję i teocentryzm Jezusa. Kościół tw orzy się przez
dar Ducha udzielanego wierzącym, którzy przyjęli chrzest i należą do
Ciała Chrystusa. Członkowie Ciała C hrystusa żyją bow iem pod pano

13 Por. H. L a n g k a m m e r . d z . cyt., 90.
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w aniem Zm artw ychw stałego Pana, który w swoim działaniu tw orzy
dynam iczną jedność z Duchem Świętym ( IK or 15,45; 2Kor 8,7). Płasz
czyzna więzi kościelnej jest nadprzyrodzona, chrystologiczno-pneumatyczna, a nie tylko m oralna14.
Kościół nie jest Chrystusem . Nie jest też jak Ciało Chrystusa, ale
Ciałem Chrystusa (IKor 12,27), o ile tw orzy przestrzeń eschatologicz
nego zbaw ienia określonego przez proegzystencję C hrystusa i jego
zjednoczenie z Bogiem. Określenie Kościoła Ciałem Chrystusa otwiera
bardziej duchow y udział w życiu Jezusa dla ludzi i dla Boga, wskazuje
na obecność Zm artw ychw stałego i łączy wierzących ze sobą. Pow odu
je, że w życiu członków Ciała mają swój w yraz proegzystencja i teocentryzm Jezusa. Członkowie uznają innych bez uprzedzeń, są gotowi
służyć i trw ać w miłości (IKor 13). O trzym ane w Duchu dary chary
zm atyczne w ykorzystują dla dobra całej w spólnoty, niezależnie od
tego, czy one są bardziej czy mniej spektakularne. Zanikają dyskrym i
nujące różnice m iędzy niewolnikam i i wolnymi, poganam i i Żydam i
(IKor 12,13), mężczyznam i i kobietam i (Ga 3,28) oraz inne społeczne
i religijne podziały. W ten sposób Paweł przez obraz Ciała Chrystusa
w iąże koryncki entuzjazm i koryncką w spólnotę z istotą Kościoła
w ogóle.

Zakończenie

Porównanie do ciała w IKor 12,12-27 obrazuje teologiczna rzeczy
wistość i praktyczne zadania gm iny korynckiej. Nie jest zakorzenione
w Starym Testamencie, nie daje eschatologicznego ukierunkow ania na
przyszłość w Bogu ani nie ujmuje w ym iaru misyjnego. Otw iera jednak
perspektyw ę rozum ienia całego Kościoła w jego pew nych aspektach
i istotnych motywach. Nawiązuje do elementarnych ludzkich dośw iad
czeń. Przede w szystkim dośw iadczenie pierw otnej jedności ludzi
i świata ujmuje chrystologicznie i „konstytuuje jako uzasadnioną na
dzieję". Przedstaw ia w ym iary antropologiczne przez kategorie ciele
sności i historyczności.
Kościół w idzi Paweł w ramach działania śmierci i zm artw ychw sta
nia Jezusa, w przestrzeni działania łaski Bożej, w której przez C hrystu
sa w mocy Ducha Świętego staje się m ożliw a w spólnota z Bogiem
i m iędzy sobą. Jest ona jednak tylko tam, gdzie dochodzi do głosu pro
egzystencja i teocentryzm Jezusa i zaczyna panow ać płynąca z w iary
14 Por. A. J a n k o w s k i , dz. cyt., 222.
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braterska miłość ( Ga 5,6; IK or 13) oraz zanikają różnice m iędzy Ż yda
mi a Grekami, niewolnikam i a wolnym i, m ężczyznami a kobietami.
Eklezjalna w spólnota nie opiera się jednak na uniformizmie, lecz na
pluralizm ie charyzm atycznych uzdolnień i ich konstruktyw nej w spół
pracy. Ujęta jest w kategoriach osobowych więzi, a nie tylko rzeczo
wych czy strukturalnych odniesień.

K IRCH E LEIB CH RISTI N ACH IK O R 12,12-27

ZUSAMMENFASSUNG
Der vorstehende Artikel „Kirche Leib Christi nach 1Kor 12,12-27"
gibt, nach Vorstellung der religiös bedingten Einteilungen, die korin
thische Gemeinde betroffen haben, Erklärungen m ancher Aspekte der
Kirche an, die Paul in IK or 12,12-27 vorgestellt hat. Durch die dort ge
brauchte A bbildung der Kirche als Leib Christi w ird die ekklesiastische Gemeinschaft auf die Einwirkungslinie des Todes u n d der Aufer
stehung Christi wie auch in den Raum von Gottes Gnade gesetzt, w o
durch Christus in der M acht des Heiligen Geistes die Möglichkeit einer
Gemeinschaft mit Gott und unter den Leuten entsteht. Den Mitglie
d ern des Leibes Christi w ird es ermöglicht, die Realität einer Proexi
stenz un d Union m it Gott zu betreten u n d in der Liebe zu leben. In
gegenseitigen Zusam m enarbeit bleibend können się ihre charism ati
schen Begabungen zum A ufbau der Gemeinschaft benutzen.
Den christologischen Inhalt des Leibes Christi hilft Paul in IK or
10,16f einsehen. Er unterstreicht auch dort die Bedeutung des Gottes
mahles zur Gemeinschaftsbildung der Kirche.
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