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Celem argumentacji w teologii fundamentalnej jest uzasadnianie wiarygodności Objawienia i Kościoa. Jednocześnie daz
 y ona do ujednolicenia tego
dwuczonowego przedmiotu oraz budowania argumentów implikujacych,

wskazujacych

i potwierdzajacych

wzajemna wiarygodność Objawienia i Kościoa. M. Rusecki wskaza na mozliwe do przedstawienia trzy podstawowe
modele uzasadniania wiarygodności Objawienia i Kościoa: personalistyczny,
semejotyczny i historiozbawczy. Zwróci on uwage takze na mozliwości formuowania innych modeli, wychodzacych

badź
 od znaków wiarygodności
Kościoa, badź
 od argumentów za wiarygodnościa Objawienia, miedzy innymi: agapetologicznego, sperancyjnego, martyriologicznego, kulturotwórczego,
antropologicznego1.
Propozycja wzbogacenia tej linii argumentacji jest uzasadnianie wiarygodności Kościoa w samej jego strukturze. Na podstawie Leksykonu teologii
fundamentalnej mozna określić ja jako zespó wewnetrznie poaczonych
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mentów, tworzacych

Kośció w jego genezie, trwaniu oraz funkcjonowaniu,
istotnych dla jego tozsamości. Nadana przez Chrystusa Kościoowi struktura
jest wiec gwarantem jego uświecajacego

oddziaywania na ludzi wszystkich
czasów oraz istnienia wspólnoty zbawczej (KK 8)2.
W budowaniu argumentu strukturalnego mozna odwoać sie do eklezjologicznej myśli amerykańskiego jezuity kardynaa Avery’ego Dullesa. Zaproponowa on spojrzenie na Kośció w kluczu wymiarów jego katolickości: wysokości, dugości, szerokości i gebokości, zaczerpnietych z Listu do Efezjan
(3, 18). Wymiary te realizuja sie dzieki elementom struktury Kościoa, dlatego moga być podstawa do przestawienia jego strukturalnej wiarygodności.
Punktem wyjścia tej argumentacji jest wymiar odgórny katolickości Kościoa,
w którym ukazuje sie ścisy genetyczny zwiazek

Objawienia i Kościoa.
W tym wymiarze przyjmuje sie, ze Bóg przez Jezusa Chrystusa i Ducha
Świetego przygotowa Kośció jako sakrament zbawienia dla caego świata.
Trójca Świeta jest wiec podstawa,
 inicjatorem i twórca Kościoa i wszystkich
elementów wchodzacych

w te bosko-ludzka strukture. Kościoowi zostaa
dana penia Objawienia w Jezusie Chrystusie i w nim dokonuje sie dalsza
jego komunikacja. W Eklezji zawarta i dostepna jest katolickość (penia)
Boga; jest ona jedynym miejscem, w którym Chrystus i Jego Objawienie
moga być w peni poznane i moze być udzielana penia środków zbawczych.
Kośció pochodzi zatem z Objawienia i suzy Objawieniu, jego komunikacji
wszystkim ludziom, wszystkich czasów. Jest on struktura komunikacyjna
i świadczac
 a w sposób symbolowy. Jego funkcja jest przekaz Objawienia,
które otrzyma z góry i które w nim trwa.
Odgórny wymiar katolickości Kościoa jest jednocześnie zaozeniem argumentu strukturalnego i podlega uzasadnianiu w pozostaych wymiarach: dugości, szerokości i gebokości. Poniewaz realizacja tych wymiarów dokonuje
sie przez elementy struktury Kościoa, konstytuujace
 go i stanowiace
 o jego
tozsamości, to trzeba je traktować jako przesanki tego argumentu. Musza one
zachowywać zozenie analogiczne do Kościoa i Objawienia, co warunkuje
ich zrozumiaość i funkcjonalność w wykazywaniu prawdziwości Kościoa
jako wspólnoty bosko-ludzkiej. Wszystkie przesanki tego argumentu powinny
mieć tez genetyczny zwiazek

z Objawieniem. Skuteczna argumentacja musi
wiec siegać istoty uzasadnianego przedmiotu, czyli wskazywać na obecność
i dziaanie elementu boskiego w Kościele3.
2

A. N o w i c k i. Kośció III. Struktura. W: Leksykon s. 667.
Spenia to wymóg, aby w procesie argumentacji przesanki miay zozenie analogiczne
do rzeczywistości, która uzasadniaja oraz pozostaway w aczności

z Objawieniem i z niego
3
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Mówiac
 o katolickości Kościoa, zazwyczaj ma sie na myśli jego wymiar
przestrzenny, zasieg geograficzny, dziaalność misyjna,
 wpyw na kulture
i zycie spoeczne. Jednak paszczyzne horyzontalna katolickości Kościoa tworzy takze wymiar czasowy. Pojawia sie wiec pytanie o tozsamość i prawdziwość Kościoa w czasie, o jego temporalna wiarygodność jako wspólnoty
Boga z czowiekiem, trwaej w czasie, ciagle

zywej i aktualnej. W niniejszym
artykule, na podstawie eklezjologicznej myśli Dullesa, przedstawi sie uzasadnienie tej wiarygodności za pomoca elementów struktury Eklezji. Sprawiaja
one, ze Kośció Chrystusowy trwa w Kościele katolickim (KK 8), ale takze
w innych wyznaniach chrześcijańskich.
Na katolickość Kościoa w czasie trzeba spojrzeć z perspektywy Bozego
planu zbawienia, którego ogniskowa jest Wydarzenie Jezusa Chrystusa, Jego
Zycie, Śmierć i Zmartwychwstanie. Jest On jednocześnie Poczatkiem

i Końcem, Alfa i Omega (J 21, 6). W Nim stworzenie, a zwaszcza czowiek, zmierza do usensownienia i ostatecznego spenienia, gdy Bóg bedzie wszystkim
we wszystkich (1 Kor 15, 28). Ten proces dokonuje sie w Kościele i przez
Kośció, ustanowiony i dany przez Boga, by umozliwić kazdemu czowiekowi
zbawienie. Niezbedność Kościoa w tym dziaaniu wyraza formua extra
Ecclesiam salus nulla4. To podejście pozwala na określenie ram temporalnej
katolickości Kościoa, najpeniej widocznych w jego sakramentalnym modelu5, który ujmuje Kośció nie tylko jako rzeczywistość historyczna w jego
zewnetrznych strukturach, ale mówi takze o preegzystencji Kościoa i antycypacji w nim wypenienia dziejów. Przyjmujac
 ciagość

objawiania sie Boga
czowiekowi i ciagość

udzielania przez Niego aski dla zbawienia czowieka,
trzeba przyznać wspórozciagość

Kościoa i dziejów ludzkich. aska ta jest
bowiem zawsze aska Chrystusowa,
 a tam gdzie jest Chrystus, tam jest rów6
niez Kośció .

wynikay (J. M a s t e j, M. R u s e c k i. Uzasadnianie w teologii fundamentalnej. „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2:2010 s. 69-71; M. R u s e c k i. Argumentacja
w teologii fundamentalnej. W: Leksykon s. 109-110; t e n z e. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Lublin: TN KUL 2010 s. 15-16).
4
Formua ta w przeszości bya interpretowana ekskluzywistycznie; we wspóczesnej teologii,
zwaszcza teologii fundamentalnej, jest rozumiana inkluzywistycznie (M. R u s e c k i. Objawienie
Boze podstawa religii. W: Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia. Red. G. Dziewulski. Warszawa: Wydawnictwo Ksiezy Sercanów 2007 s. 164-165; I. S. L e d w o ń. Extra Ecclesiam salus
nulla. W: Leksykon s. 389-391; t e n z e. „...i nie ma w zadnym innym zbawienia”. Wyjatkowy

charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 53-63).
5
A. D u l l e s. Models of the Church. Garden City: Doubleday 1974 s. 58-70.
6
Tamze s. 65-66; na te formue powouje sie takze M. Rusecki (Istota i geneza religii.
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Przyjmujac
 rozumienie katolickości Kościoa w czasie, jako rozciagnie
  tej
od stworzenia do nowego stworzenia, zarysuje sie zagadnienia preegzystencji
Kościoa, jego czasowej katolickości w wymiarze widzialnym oraz relacji do
królestwa Bozego. Bedzie to podstawa nastepnych punktów, podejmujacych

elementy struktury Kościoa, realizujace
 jego temporalna katolickość.

I. ZAKRES TEMPORALNEJ KATOLICKOŚCI KOŚCIOA

Dulles, w swych pogladach

dotyczacych

katolickości Kościoa w czasie,
odwouje sie do nauki o preegzystencji Eklezji. Świadomość istnienia Kościoa praktycznie od poczatku

stworzenia bya rozwijana w starozytności chrześcijańskiej oraz obecna w myśli pisarzy kościelnych i Ojców Kościoa7. Wyraźnie mówia o tym ojcowie greccy, zwaszcza: Orygenes, Atanazjusz, Euzebiusz, Grzegorz z Nazjanzu i Jan Chryzostom. Wedug nich Kośció zaistnia
zaraz po Chrystusie – Pierworodnym caego stworzenia. Refleksje teologiczna
Ambrozego o Ablu jako typie Kościoa pogebi Augustyn, który za poczatek

Kościoa przyja
 czasy Abla (ab iusto Abel). Jezuicki teolog wskazuje, ze to
nauczanie byo w Kościele przez dugi czas akceptowane, w zasadzie do
czasów reformacji. W średniowieczu rozwija je Tomasz z Akwinu, a potem
tacy eklezjolodzy jak Jakub z Witerbo (XIV wiek), Juan de Torquemada (XV
wiek), Francisco Suárez (XVI wiek) i Jacques Bénigne Bossuet (XVII wiek).
W XVI wieku Katechizm rzymski naucza, ze do Kościoa naleza wszyscy
wierzacy
 od czasów Adama, którzy zyli w asce, gdyz w pewnym sensie
nalezeli do Chrystusa – Źróda zbawczej aski8. Na podstawie pogladów

teo-

Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1997 s. 267) oraz I. S. Ledwoń (Kośció a zbawienie w religiach. W: Wokó deklaracji „Dominus Iesus”. Red. M. Rusecki. Lublin: TN KUL
2001 s. 135-139).
7
Preegzystencje Kościoa obrazuje miedzy innymi Pasterz Hermasa, który Eklezje przedstawi jako stara kobiete (Cz. S. B a r t n i k. Dogmatyka katolicka. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL 1999 s. 286).
8
A. D u l l e s. The Catholicity of the Church. Oxford: Clarendon Press 1985 s. 88-89;
zob.: Cz. S. B a r t n i k. Kośció Jezusa Chrystusa. Wrocaw: Wydawnictwo Wrocawskiej
Ksiegarni Archidiecezjalnej 1982 s. 87-89. Na chrystologiczny wymiar nauki o Kościele ab
iusto Abel zwraca uwage Ledwoń, stwierdzajac,
 ze nauka o preegzystencji Kościoa i jego skutecznego dziaania od poczatków

ludzkości jest ujmowana historiozbawczo. Wiaz
 e on ja z dziaaniem Logosu (Verbum incarnandum) i przyjmuje wspóciagość

istnienia Kościoa z osoba
Sowa Bozego (Kośció a zbawienie w religiach s. 138-139). M. Rusecki podkreśla ten zwiazek

w chrystologicznej interpretacji formuy extra Ecclesiam nulla salus (Istota i geneza religii
s. 267; t e n z e. Objawienie Boze podstawa religii s. 163-165).
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logicznych wyzej wymienionych autorów starozytnych, a takze Ireneusza
z Lyonu, Justyna, Leona Wielkiego i Grzegorza Wielkiego, przyjmuje sie, ze
Kośció Chrystusowy jest koekstensywny wzgledem czasu i przestrzeni9.
Obecność rzeczywistości eklezjalnej, przynajmniej od poczatku

istnienia czowieka, oznacza, ze Bóg wyznaczy Kośció jako sposób zycia czowieka
w asce i osiagnie
  cia przez niego zbawienia10. Kośció poaczony

z Chrystusem i jednoczesny z Nim i z Jego aska,
 obejmuje wiec caa ludzkość i cae
dzieje.
Uznanie realizacji zjednoczenia czowieka z Bogiem i ludzi miedzy soba
w Kościele i przez Kośció za konieczne do zbawienia wpyneo na rozwój
myśli o Kościele przed jego historycznym zaistnieniem. Dulles wskaza jedynie na preegzystencje Kościoa, nie podejmujac
 szerszego omówienia tego
zagadnienia. Trzeba jednak zauwazyć, ze w myśli teologicznej wyróznia sie
trzy fazy bytu Kościoa: ante legem, sub lege i sub gratia11.
Wedug amerykańskiego teologa, potrydencka eklezjologia instytucjonalna,
definiujaca
 Kośció w kategoriach jurydycznych i hierarchicznych, utrudnia
rozwój nauczania o preegzystencji Kościoa. Do tej nauki oraz koncepcji
Ecclesia ab iusto Abel wróci dopiero Sobór Watykański II, który w konstytucji Lumen gentium stwierdza, ze Kośció transcenduje wszystkie ograniczenia czasowe i jest „od poczatku

świata ukazany przez typy, cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu, ustanowiony
w czasach ostatecznych, objawiony zosta przez wylanie Ducha, a w końcu

9

B a r t n i k. Kośció Jezusa Chrystusa s. 87-88; A. N a p i ó r k o w s k i. Geneza,
natura i posanie Kościoa. W: Teologia fundamentalna. T. 4: Kośció Chrystusowy. Red.
T. Dzidek, . Kamykowski, A. Kubiś, A. Napiórkowski. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT
2003 s. 74-76. Bartnik mówi o Kościele stworzenia – Ecclesia creationis, stanowiacy
 wstep
do rozwijajacej

sie historii zbawienia z Kościoem Jezusa Chrystusa jako ostatnim etapie jego
realizacji, a zarazem gównym motywem aktu stworzenia (Kośció Jezusa Chrystusa s. 87-88;
por. L e d w o ń. Extra Ecclesiam salus nulla s. 394).
10
N a p i ó r k o w s k i. Geneza, natura i posanie Kościoa s. 75.
11
Ecclesia ante legem powstaa w wyniku zawiazania

sie relacji czowieka z Bogiem
objawiajacym

sie; jawi sie jako konieczny element procesu zmierzajacego

do penej samorealizacji Kościoa, jako etap, bez którego nie sposób wyjaśnić do końca Kościoa Chrystusowego.
Ecclesia sub lege – nowy etap historii zbawienia, pokrywajacy
 sie ze Starym Testamentem,
jest blizszym przygotowaniem Kościoa widzialnego przez objawienie sie Boga w historii
narodu wybranego. Ecclesia sub gratia – czas, w którym Sowo Boze objawio sie w Jezusie
Chrystusie w peni, substancjalnie, osobowo i eschatycznie (B a r t n i k. Kośció Jezusa
Chrystusa s. 89-93).
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wieków osiagnie

swe chwalebne dopenienie” (2), i trwa (subsistit in) w Kościele katolickim (8)12.
Widzialny Kośció, powstay w wyniku historycznej dziaalności Jezusa
Chrystusa, jest poczatkiem

eschatologicznej epoki zbawienia. W Chrystusie
Kośció, rozumiany jako znak i sakrament, jest najpeniejsza postacia bosko-ludzkiej struktury. Wynika to z faktu, ze w Jezusie Chrystusie ma miejsce
penia Objawienia13. Nasuwa sie tu pytanie o prawdziwość i wiarygodność
Kościoa widzialnego, czyli jego tozsamości w czasie z Kościoem Chrystusowym oraz z soba samym.
Dulles wyróznia trzy gówne podejścia do kwestii katolickości, ciagości

i jedności Kościoa w wymiarze temporalnym. Pierwsza koncepcja – charakterystyczna dla teologii protestanckiej – przyjmuje pierwotna czystość (prawdziwość) Kościoa oraz postepujac
 a z upywem czasu jego degradacje, bedac
 a
efektem zmian dokonanych na jego organizmie. Trudno w tym ujeciu mówić
zarówno o rozwoju Kościoa, jak i jego tozsamości w czasie, gdyz zakada
sie nie tylko jego pierwotna doskonaość, ale takze, w konsekwencji zmian,
jego upadek14. Jezuicki teolog odrzuca te propozycje jako sprzeczna z Pismem Świetym i Tradycja.
 Stwierdza on, ze czesto gebsze spojrzenie na
rzeczywistość eklezjalna byo mozliwe dopiero z perspektywy czasu. Do
rozwoju i gebszego rozumienia misterium Kościoa prowadzi takze konfrontacja z pojawiajacymi

sie problemami. Etap Nowego Testamentu jest zatem
tylko poczatkiem

procesu przekazu Objawienia Chrystusowego w Kościele,
który z niego czerpie w trakcie swego rozwoju historycznego, dzieki czemu
moze on odpowiadać na pojawiajace
 sie pytania zwiazane

z wyznawana
w nim wiara.
 Zdaniem Dullesa do tej opcji mozna zaliczyć takze, obecne
w teologii prawosawnej, odwoanie do konsensusu ojców, oznaczajacego,

ze
12

D u l l e s. The Catholicity of the Church s. 89.
Zob. L e d w o ń. „...i nie ma w zadnym innym zbawienia” s. 397-429; B a r t n i k.
Kośció Jezusa Chrystusa s. 94-96. Warto zauwazyć, ze we wspóczesnej teologii fundamentalnej rozwijane jest szersze rozumienie genezy widzialnego Kościoa. Wskazuje sie, ze powsta
on w wyniku szeregu zamierzonych przez Jezusa wydarzeń i znaków, konstytuujacych

Eklezje.
Koncepcja integralna obejmuje: Wcielenie, zycie i dziaalność Jezusa Chrystusa, Jego Śmierć
i Zmartwychwstanie oraz Zesanie Ducha Świetego (M. R u s e c k i. Kośció II. Geneza. W:
Leksykon s. 664-667; J. M a s t e j. „Ecclesia paschalis” w teologii posoborowej. W: „Kiedy
sie zgromadzi cay Kośció” (1 Kor 14, 23). „Ecclesia, quid dicis de te ipsa?” W 40. rocznice
Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” Soboru Watykańskiego Drugiego. Red.
J. Morawa, A. A. Napiórkowski. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005 s. 123-140). Do
tego rozumienia odwouje sie tez eklezjologia dogmatyczna (A. C z a j a. Traktat o Kościele.
Warszawa: Towarzystwo „Wieź” 2006 s. 373-375).
14
D u l l e s. The Catholicity of the Church s. 94-97.
13
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w Kościele tylko to jest prawdziwe, co jest zawarte w nauce Ojców Kościoa
(tzw. test starozytności)15.
Druga, równiez skrajna, koncepcja zakada nieprzerwany postep Kościoa
ku przyszej peni. Chociaz cechuje ja pozytywny rozwój, to jednak nastepuje
w niej jakiś stopień oderwania Kościoa od jego fundamentów przez pomniejszanie lub zanegowanie ich znaczenia. W tym nurcie jezuicki teolog umieszcza twierdzenie A. Loisy’ego, ze Kośció rozwina
 sie niezaleznie od intencji Chrystusa i wiary apostoów. Chociaz wzia
 on od nich swój poczatek

i inspiracje, to jednak nie by przez nich chciany w sensie intencji i planu
jego zaozenia. W tym ujeciu Kośció nie ma swojej istoty i podlega ciagej

ewolucji. W efekcie dochodzi równiez do zakwestionowania pojecia doktryny
objawionej, która jest tu rozumiana jako intuicja i zawsze ewoluujaca

doświadczeniowa percepcja. Podobnie ujmowana jest relacja czowieka z Bogiem, jako pozostajaca
 w rozwoju i stawaniu sie16. To ujecie, kwestionujac

ciagość

Kościoa w czasie i odrywajac
 go od Chrystusa oraz caej historii
zbawienia, pozbawia go sensu. Bez oparcia w Bozym planie zbawienia nie
daje on nadziei na doprowadzenie czowieka do ostatecznego zbawienia.
Za zgodne z nauczaniem Kościoa katolickiego uznaje Dulles stanowisko
fundamentalnej kontynuacji, podkreślajace
 staa obecność Ducha Świetego od
poczatku

zaistnienia Kościoa w dziejach i na kazdym nastepnym ich etapie
jako gwaranta czystości wiary i Tradycji apostolskiej. Jezuita przywouje
zarzut stawiany temu stanowisku, ze automatycznie wyacza

ono Kośció
z rzeczywistości historycznej, poniewaz zachowanie ciagości

Kościoa wyklucza jego adaptacje do dokonujacych

sie w dziejach zmian. Zdaniem Dullesa
zarzut ten jest bezpodstawny, zakada bowiem utozsamienie uniwersalności
Kościoa z uniformizmem oraz kontynuacji z niezmiennościa17. Amerykański
kardyna podkreśla, ze katolicka myśl teologiczna uznaje zgodność kontynuacji i ciagości

ze zmiana i rozwojem (miedzy innymi J. A. Möhler i J. H.
Newman). Oznacza to, ze w chrześcijaństwie pewne idee zostay dane na
poczatku,

jednak osiagnie
  cie ich dojrzaego doktrynalnego i instytucjonalnego
ksztatu wymaga czasu. Rozwój doktryny nie przebiega homogenicznie jako
eksplikacja tego, co byo wcześniej tylko implikowane. Ma on charakter
heterogeniczny i dokonuje sie przy udziale czowieka, ale jest równiez dziaa-

15

Tamze s. 97-98; A. D u l l e s. Magisterium. Teacher and Guardian of the Faith.
Naples: Sapientia Press of Ave Maria University 2007 s. 42-43.
16
D u l l e s. The Catholicity of the Church s. 98; zob. t e n z e. Revelation Theology.
A History. New York: Herder and Herder 1969 s. 83-84.
17
D u l l e s. The Catholicity of the Church s. 99-100.
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niem Ducha Świetego, który czuwa nad realizacja przez Kośció królestwa
Bozego. Poglady
 te zostay rozwiniete w XX wieku przez takich teologów,
jak M. Blondel, J. R. Geiselmann i Y. Congar, a takze przez Sobór Watykański II, zwaszcza w konstytucji Dei verbum18. Sobór poszerzy rozumienie
kontynuacji w nauczaniu Kościoa, zwracajac
 uwage takze na wpywy środowiska, w którym nastepuje rozwój Kościoa, godność ludzka,
 znaki czasu
i odpowiedź na nie (zob. DWR 1; KDK 44). Kontynuacja nie oznacza tylko
powtarzania rytów i formu, ale wprowadza konieczny wymóg okresowej
korekty, tworzenia nowych sformuowań doktrynalnych, symboli liturgicznych
i struktur pastoralnych. Ma to prowadzić do efektywnego, świezego i zrozumiaego przekazu w czasie peni Chrystusa w Kościele. Uwzglednienie zmian
historycznych w aspekcie kulturowym wiaz
 e sie ze swego rodzaju dyskontynuacja w samorozumieniu i ekspresji Kościoa. Zdaniem amerykańskiego
teologa nie skazuje to Kościoa na nieuporzadkowan

a wielość zmian, a co za
tym by szo – rozpad jego tozsamości. Katolickość jest jednościa heterogeniczna – jednościa w róznorodności, chociaz zawiera takze elementy niekontynuacji19.
Zdaniem Dullesa ciagość

i jedność Kościoa w czasie jest dobrze oddawana w jego sakramentalnym modelu, który przeciwdziaa dwutorowości w jego
pojmowaniu, sugestii, ze istnieje Kośció widzialny (instytucjonalny) i niewidzialny (duchowy), oraz ze Kośció widzialny nie jest tozsamy z Kościoem
Chrystusowym. Sakramentalny model Kościoa wskazuje, ze jako rzeczywistość widzialna partycypuje on w peni Chrystusa, w Jego zbawczej asce
i w peni darów Bozych, a katolickość Chrystusa jest obecna w Kościele (Ef
5, 25; Hbr 7, 25; Dz 2, 33; J 20, 22). Kośció, nawet pielgrzymujacy,

jest juz

18

Szeroki kontekst środowiskowy chrześcijaństwa w Europie prezentuje K. Kaucha (Wiarygodność Kościoa w kontekście wyzwań wspóczesności europejskiej w świetle nauczania Jana
Pawa II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008).
19
D u l l e s. The Catholicity of the Church s. 100-102; t e n z e. The Survival of Dogma. Garden City: Doubleday 1971 s. 182-183, 201; t e n z e. Catholicity and Catholicism.
TD 34:1987 z. 3 s. 205. Dulles widzi ciagość

Kościoa w jego historii, w której wieksze epoki
odegray określone role: okres apostolski sformuowa chrześcijański przekaz i poozy fundamenty pod dziaanie Kościoa; patrystyka daa klasyczne wzory doktryny, organizacji Kościoa
i kultu liturgicznego, umozliwiajac
 późniejsza adaptacje Kościoa do nowych środowisk kulturowych; średniowiecze wprowadzio Kośció bardziej subtelnie w kulture; okres nowozytny
przez dziaalność misyjna zaszczepi chrześcijaństwo na wszystkich kontynentach. Wspócześnie
dokonuje sie dalsza inkarnacja Ewangelii w kultury nieeuropejskie (The Catholicity of the
Church s. 102-103). Kośció, realizujac
 swa katolickość w czasie, wacza

takze inne kultury
i czerpie z nich (zob. Cz. S. B a r t n i k. Wkad chrześcijaństwa w kulture. AK 119:1992
s. 81; t e n z e. Kośció Jezusa Chrystusa s. 301-302).
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ostateczna,
 eschatologiczna wspólnota,
 noszac
 a w sobie rzeczywistość Bozej
samokomunikacji. W nim ma miejsce penia zbawienia, przekazana mu nieodwracalnie w posaniu Jezusa Chrystusa i Ducha Świetego. Te jedność Kościoa z Chrystusem podkreśli Sobór Watykański II w dekrecie Unitatis redintegratio (4)20.
Pene określenie katolickości Kościoa w czasie wymaga takze spojrzenia
na Kośció w perspektywie królestwa Bozego, mówienia o jego finale w końcu czasów i realizacji eschatycznej. Dulles podkreśla, ze ostateczne spenienie
Kościoa i sensu jego istnienia w królestwie Bozym jest wpisane w Bozy plan
zbawienia21. Obie te rzeczywistości zatem zostay zaczone

i waczone

w zbawczy plan Boga. Podstawe ich nierozerwalności konstytucja Lumen gentium widzi w tym, ze Jezus zapoczatkowa

Kośció, goszac
 Ewangelie o nadejściu królestwa Bozego (KK 5)22.
Jezuicki teolog stwierdza, ze Sobór Watykański II odszed od instytucjonalnego modelu Kościoa, który podporzadkowywa

Eklezje królestwu Bozemu. Wskazana przez Sobór nowa, dynamiczna i eschatologiczna wizja Kościoa, oparta na kategoriach biblijnych, zachowuje jego centralna pozycje
w Bozym planie zbawienia, a jednocześnie otwiera go na przyszość w królestwie Bozym, które jest nowa ziemia i nowym niebem, transformacja caego
stworzenia (KDK 39). Chociaz celem Kościoa jest eschatyczne wypenienie
w królestwie Bozym (KK 5, 9, 48), nie oznacza to jednak końca istnienia
Kościoa. Zdaniem Dullesa Sobór nie określi jasno relacji miedzy królestwem
Bozym i Kościoem, rozrózni jednak te rzeczywistości i przyzna Kościoowi
role inicjacyjna.
 Sobór nie da tez podstaw do uznania mozliwości przynalezności do królestwa Bozego bez jednoczesnej przynalezności do Kościoa,
przeciwnie, w konstytucji Lumen gentium podkreśli, ze wszyscy sa wezwani
do jedności z Chrystusem i jego Ciaem (3), a dziaanie Kościoa ma transformować świat w Lud Bozy, Ciao Chrystusa i Światynie

 Ducha Świetego (17).
Wedug amerykańskiego teologa nauczanie Soboru zawiera przesanki do

20

D u l l e s. The Catholicity of the Church s. 89-94.
A. D u l l e s. The Reshaping of Catholicism. Current Challenges in the Theology of
Church. San Francisco: Harper & Row 1988 s. 133-136; t e n z e. Vatican II and the
Church’s Purpose. TD 32:1985 z. 4 s. 341-352.
22
K. K a u c h a, A. N o w i c k i. Królestwo Boze. W: Leksykon s. 694-695; A. N ow i c k i. Kośció w horyzoncie Królestwa Bozego. Studium eklezjologiczno-biblijne. Wrocaw
1995 s. 172.
21
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widzenia w Kościele nie tylko znaku królestwa Bozego, ale nawet utozsamienia go z nim, a przynajmniej uznania go za jego centralna cześć23.
Rozdzielenie Kościoa i królestwa Bozego zauwaza Dulles w regnocentryzmie, który twierdzi, ze Kośció istnieje tylko ze wzgledu na królestwo Boze
i suzbe jemu. Jezuicki teolog, sprzeciwiajac
 sie tej opinii, powouje sie na
tradycje biblijna,
 Tradycje Kościoa i nauczanie Soboru Watykańskiego II, które
rozumieja Kośció na ziemi jako antycypacje i sakrament nadchodzacego

królestwa Bozego. W powtórnym przyjściu Chrystusa Kośció nie tylko nie przestanie istnieć, ale uzyska swoja penie. Królestwo Boze oraz Kośció istnieja
w niepenej formie i sa sobie wzajemnie podporzadkowane.

Dulles stwierdza,
ze Kośció chwalebny bedzie sta w samym sercu nowego stworzenia24.
Kośció w planie Bozym rozpościera sie wiec od stworzenia do paruzji.
W widzialnej postaci powsta on w wyniku paschalnej eklezjogenezy i trwa
w Kościele katolickim, jest rzeczywistościa dynamiczna,
 aktualizowana
w czasie dzieki Tradycji, reformie i nauczaniu dogmatycznemu. W tym procesie maja udzia takze podmioty – autorytety w Kościele. Wszystkie te elementy, nalezac
 do struktury Kościoa i realizujac
 temporalna katolickość
Kościoa, sa przesankami argumentu za strukturalna wiarygodnościa Kościoa
oraz potwierdzaja ciagość

i tozsamość Kościoa w czasie jako rzeczywistości
bosko--ludzkiej i objawieniowo-zbawczej, a w efekcie umacniaja sam argument. Przejdzie sie teraz do ich omówienia.

23

D u l l e s. The Reshaping of Catholicism s. 136-138; t e n z e. The Resilient Church.
The Necessity and Limits of Adaptation. Dublin: Gill and Macmillan 1978 s. 18-19.
24
D u l l e s. The Resilient Church s. 17-18; N o w i c k i. Kośció w horyzoncie
królestwa Bozego s. 186-187. Niebezpieczeństwo regnocentryzmu zauwaza tez deklaracja
Dominus Iesus (18-19), uznajac
 go za wypierajacy
 eklezjocentryzm, a w efekcie takze chrystocentryzm, zwaszcza w kontekście skrajnego pluralizmu religijnego. Oddzielanie królestwa
Bozego od Kościoa neguje temporalna katolickość Kościoa, przerywajac
 jego ciagość

i koincydencje z realizacja Bozego planu zbawienia, zmierzajac
 a do ostatecznego zaprowadzenia
królestwa Bozego (K a u c h a, N o w i c k i. Królestwo Boze s. 695-696). Na regnocentryzm zwróci uwage takze papiez Jan Pawe II w encyklice Redemtoris missio, wskazujac
 na
niebezpieczeństwo ujmowania królestwa Bozego w ramach antropocentrycznej koncepcji zbawienia i misji. Realizacja królestwa Bozego obejmuje wtedy cele spoeczno-ekonomiczne,
polityczne, kulturowe, ale bez odniesienia do wymiaru transcendentnego (17-18; A. D u l l e s.
Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawa II. Kraków: WAM 2005 s. 101-102).
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II. TRADYCJA

Realizacja katolickości Kościoa w czasie wymaga zwrócenia uwagi najpierw na Tradycje, która razem z Pismem Świetym jest nośnikiem peni Objawienia i nalezy do struktury Kościoa (KO 10). Jest ona wyznacznikiem
prawdziwości Kościoa, który rodzi sie z Objawienia i jest dla Objawienia.
Tradycja jest obecnościa rzeczywistości objawieniowo-zbawczej i jej przekazem w Kościele, jest ona zakorzeniona w przeszości, obecna w teraźniejszości i otwarta na penie – gebsze i dalsze odczytanie w przyszości.
Dulles wskaza na dwie zasadnicze koncepcje Tradycji, które uformoway
jej rozumienie. Koncepcja obiektywistyczna powstaa na Soborze Trydenckim,
który w wyniku reformacji dokona systematyzacji nauki o Tradycji. Sobór
podkreśli, ze Objawienie jest zawarte w Piśmie Świetym i niespisanych
tradycjach przekazywanych jako depozyt wiary (DS 1501, 1504; BF III 10-11). Ta koncepcja Tradycji zostaa nastepnie rozwinieta zwaszcza przez
Roberta Bellarmina. Opieraa sie ona na zaozeniu, ze Kośció dzieki Bozej
pomocy jest wolny od bedu. Nie braa ona jednak pod uwage czynników
decydujacych

o kulturowym zróznicowaniu realiów zycia Kościoa w historii
i redukowaa rzeczywistość Tradycji do wymiaru boskiego25.
Jezuicki uczony stwierdza, ze wielu teologów (miedzy innymi Möhler,
Blondel) widziao konieczność dopenienia koncepcji obiektywistycznej
(a takze przeciwstawienia sie modernistycznemu pojmowaniu tradycji), aby
mozna byo lepiej wyrazić ciagość

Kościoa w czasie. Postulat ten znalaz

25

A. D u l l e s. Tradition: Authentic and Unauthentic. ComW 28:2001 z. 2 s. 377-379;
M. R u s e c k i. Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Ksiezy Sercanów 2007
s. 443-445; D. S a l a m o n. Kośció w suzbie Objawienia. Kraków: Dehon 2006 s. 90-95;
J. D. S z c z u r e k. Pojecie tradycji w teologii. W: Tradycja w Kościele. Red. T. Dzidek,
B. Sieńczak, J.D. Szczurek. Kraków: Instytut Teologiczny Ksiezy Misjonarzy 1994 s. 88-89;
S. N a g y. Tradycja w teologii katolickiej. W: Dogmatyka katolicka. Tom wstepny. Red.
W. Granat. Lublin: TN KUL 1965 s. 131-134. T. Dzidek zwróci uwage na, wynikajace
 z nauczania Soboru Trydenckiego, dwie kwestie odnośnie do Tradycji. Tradycje rozumiano ogólnie
i nie określano precyzyjnie tradycji, która trzeba zaakcentować. Z tej racji nie posuzono sie
tez terminem „tradycja apostolska”. Druga kwestia dotyczy relacji Pisma Świetego i Tradycji.
Sobór unikna
 mówienia o dwóch źródach, które miayby sie uzupeniać, a tym samym nie
zaja
 stanowiska w sprawie materialnej niewystarczalności Pisma Świetego, pozostawiajac

otwarte pole dla dociekań teologicznych (Pismo Świete a Tradycja – historia problemu. W:
Tradycja w Kościele s. 111-113; zob. J. R a t z i n g e r / B e n e d y k t XVI. Sowo Boga.
Pismo – Tradycja – urzad.
 T. W. Szymona. Kraków: Wydawnictwo UJ 2008 s. 68-87). S. Nagy zwraca uwage, ze jednomyślność Ojców Kościoa jako świadków Tradycji sanowi kryterium
uznania danej prawdy za nalezac
 a do niej (Tradycja w teologii katolickiej s. 139-142).
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wyraz w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Konstytucja Dei verbum, przedstawiajac
 dynamiczne rozumienie Tradycji, zachowaa z jednej strony nauczanie Soboru Trydenckiego, który w dekrecie Sacrosancta poozy akcent na
nienaruszony przekaz Tradycji, dotyczacej

wiary i moralności, od apostoów
na zasadzie sukcesji (DS 1501; BF III 10-11), z drugiej – czerpaa z nowych,
rozwijanych w myśli teologicznej, koncepcji Tradycji. Konstytucja Dei verbum, kontynuujac
 nauczanie o Objawieniu, jego przekazie w Piśmie Świetym
i Tradycji, zwrócia uwage na istniejace,
 obok sów i pism, niewerbalne nośniki Objawienia26. Dulles stwierdza wiec, ze Tradycja jest w tym dokumencie rozumiana jako ogólna świadomość, obejmujaca
 cae zycie i dziaanie
Kościoa, pozwalajaca
 na lepsze rozumienie Pisma Świetego. Nie ogranicza
sie ona tylko do przekazywania niezmiennych form, ale jest rzeczywistościa
wzrastajac
 a i dynamiczna (KO 8). Nauka obu soborów uzupenia sie i peniej
ukazuje rozumienie Tradycji. Sobór Trydencki poozy akcent na Tradycje
ustna,
 uwazajac
 ja za niezmienna,
 autorytatywna i monolityczna,
 zaś Sobór
Watykański II – na komunikacje i przekaz przez dziaanie, ujmujac
 Tradycje
jako zmys wiary, rozwijajacy
 sie organicznie pod wpywem Ducha Świetego.
Na tej podstawie jezuicki teolog stwierdza, ze Tradycja powstaje przez realna,

rzeczywista i zywa samokomunikacje Boga w Objawieniu, zakorzenia sie
w zyciu wspólnoty wiary, adaptuje i rozwija w kontekstach oraz uwarunkowaniach, które zmieniaja sie historycznie, kulturowo i spoecznie27. Tradycja
nie jest wiec celem sama w sobie, ale ma wymiar objawieniowo-zbawczy
i jest środkiem wchodzenia czonków Kościoa w zywa relacja z Bogiem.
Tradycja nie jest definiowana przede wszystkim jako zbiór prawd, ale raczej
jako przekaz przez dziaanie, świadectwo i kult, obejmuje sfere świetości
zycia i wzrostu wiary w Ludzie Bozym. Ta koncepcja Tradycji jest bardziej
progresywna i dynamiczna niz tylko konserwatywna i statyczna (KO 7-8). Jej
dynamizm rodzi sie z kultu, kontemplacji, doświadczenia religijnego, ale
takze przepowiadania nastepców apostoów28.

26

D u l l e s. The Reshaping of Catholicism s. 75-76; T. D z i d e k, . K a m yk o w s k i. Teologia objawienia i wiary. W: Teologia fundamentalna. T. 3: Objawienie
i Chrystus. Red. T. Dzidek, . Kamykowski, A. Kubiś. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT
1999 s. 26-27.
27
D u l l e s. Tradition and Creativity in Theology s. 21; t e n z e. The Reshaping of
Catholicism s. 77; por. W. H r y n i e w i c z. Rola Tradycji w interpretacji teologicznej.
Analiza wspóczesnych pogladów

dogmatyczno-ekumenicznych. Lublin: KUL 1976 s. 131-133.
28
D u l l e s. The Reshaping of Catholicism s. 90-91; por. R u s e c k i. Traktat o Objawieniu s. 98-99.
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Jezuicki teolog zauwaza nowy element w teologii Tradycji pojawiajacy
 sie
w konstytucji Dei verbum. Posuguje sie ona terminem „tradycja” w liczbie
pojedynczej tam, gdzie Sobór Trydencki uzywa mnogiej. Implikuje to rozróznienie na tradycje i tradycje oraz wskazuje na przyjeta koncepcje Tradycji jako
procesu przekazu. Dulles zauwaza ponadto, ze Sobór liczby mnogiej uzy w dekrecie Unitatis redintegratio, podkreślajac
 tym samym, ze dziedzictwo apostoów zostao przyjete w róznych sposobach i formach. Zaleznie od uwarunkowań
Tradycja zostaa róznorodnie zawarta w tradycjach, w których jest ona wzajemnie komplementarna róznorodnościa w jedności (por. DE 17)29.
Wedug Dullesa Tradycja jest w Kościele źródem róznorodnych tradycji,
które ja przenosza i dostarczaja w konkretne miejsca i czasy, konkretnym ludziom i wspólnotom wierzacych

w róznych warunkach kulturowych. Tradycje
ucieleśniaja wiec w Kościele Tradycje, ale zawieraja tez czynnik ludzki.
Wymagaja wiec one ciagej

kontroli zarówno zwiazków

i aczności

ze swoim
źródem, jak i adekwatności swego wyrazu, a w efekcie ciagej

kontroli i odnowy w świetle Pisma Świetego i Tradycji przez Nauczycielski Urzad
 Kościoa jako autorytatywny podmiot, określajacy
 zgodność poszczególnych praktyk z Objawieniem30. W Kościele katolickim jest on, jak podkreśla amerykański teolog, ostatecznym kryterium krytycznego orzekania o tradycjach,
poniewaz posiada mandat i charyzmat strzezenia czystości sowa Bozego
i jego interpretacji. Nie polega on na swoim autorytecie, ale dziaa w imieniu
Jezusa Chrystusa i z asystencja Ducha Świetego. Uwiarygodnia sie on pozostajac
 w zgodzie i koherencji z caym systemem wiary. Jezuicki teolog
stwierdza wiec, ze Pismo Świete i Magisterium Kościoa pozostaja we wzajemnych zaleznościach w określaniu, które doktryny i praktyki powinny być
uznane za pochodzace
 ze sowa Bozego31. Dulles wylicza takze kryteria
uznawania wartości tradycji (liczba mnoga). Kazda prawda objawiona musi
mieć zakotwiczenie w Piśmie Świetym lub w Tradycji pierwotnego Kościoa.
Doktryna nalezaca
 do depozytu wiary nie moze podwazać wiary i pobozności,
ale przeciwnie  powinna je wzbudzać i motywować ich wzrost. Nauczanie,
jeśli rzeczywiście nalezy do depozytu wiary, powinno być przyjmowane przez

29

D u l l e s. Tradition: Authentic and Unauthentic s. 381. Zdaniem Hryniewicza przyjecie przez konstytucje Dei verbum norm odróznienia Tradycji i tradycji kościelnych miaoby
duze znaczenie ekumeniczne, zwaszcza w nauce o reformie w Kościele (Rola Tradycji w interpretacji teologicznej s. 133).
30
D u l l e s. The Craft of Theology s. 103-104.
31
D u l l e s. Tradition: Authentic and Unauthentic s. 381-382; t e n z e. The Craft of
Theology. From Symbol to System. New York: Crossroad 1992 s. 100-101.
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wspólnote wierzacych,

zwaszcza tych mocno zwiazanych

z Chrystusem, a nawet poświadczane ponoszona przez nich ofiara.
 Nauczanie jest oceniane przez
Magisterium Kościoa, posiadajace
 specjalna asystencje Ducha Świetego w zachowywaniu czystości Ewangelii. Do jego autorytetu, w razie watpliwości,

powinni sie odwoać wierzacy,

zwracajac
 uwage na duga tradycje przekazu
danego nauczania przez papiezy i biskupów. Kryteria te musza być uzywane
acznie,

aby potwierdzić autentyczna wartość tradycji (liczba mnoga). Stanowia one takze kryteria negatywne dla tradycji spornych32.
Wedug Dullesa nacisk poozony przez Sobór Watykański II na zwiazek

Tradycji z Duchem Świetym jako jej transcendentnym podmiotem i odróznienie Tradycji od tradycji (liczba mnoga) pozwala na waściwe rozumienie
odnowy i reformy w Kościele. Ukazuje takze, ze pewne aspekty dziedzictwa
chrześcijańskiego sa w cześci uwarunkowane kulturowo. Takie nastawienie
uatwio Kościoowi otwarcie sie na świat, inne kultury (takze pozaeuropejskie), prady
 myślowe i nowe wymiary duchowości33.
Zdaniem jezuickiego teologa waściwa inkulturacja Tradycji w tradycjach
musi prowadzić do komunii z Bogiem, aczyć

czonków wspólnoty z fundacyjnymi wydarzeniami zbawczymi, do których odwouje sie wspólnota jako
podstawa doświadczenia religijnego, wprowadzania i socjalizowania jednostek
w nia.
 Proces ten, wymagajac
 od wierzacych

zaangazowania, umozliwia im
waściwa akceptacje i interpretacje Pisma Świetego, normatywnych symboli
oraz orzeczeń dotyczacych

wiary i moralności, zawartych w dziedzictwie
historycznym i doktrynalnym Kościoa34.
Dulles za osiagnie
  cie Soboru Watykańskiego II uwaza podkreślenie dynamizmu Tradycji. Wpywa ona na rozumienie katolickości Kościoa w czasie,
uwalnia go od ograniczeń implikowanych w obiektywistycznej koncepcji
Tradycji, a wskazujac
 na przekaz Ewangelii w Piśmie Świetym i starozytnych
wyznaniach wiary, nadaje jej walor ekumeniczny. Wedug jezuickiego uczonego suzy temu takze powściagliwość

wypowiedzi konstytucji Dei verbum
w kwestiach rozwoju doktryny oraz roli hierarchicznego magisterium, otwierajac
 na dialog z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Dynamiczne rozumienie Tradycji pozwala na szersze ujecie wypowiedzi dogmatycznych (prawd

32
D u l l e s. Tradition: Authentic and Unauthentic s. 383-385. W tym kontekście mozna
przywoać stwierdzenie Hryniewicza, ze Pismo Świete, Tradycja i Magisterium Kościoa tworza
krag
 hermeneutyczny interpretujacy
 prawdy wiary (Rola Tradycji w interpretacji teologicznej
s. 151-152).
33
D u l l e s. The Craft of Theology s. 99-102.
34
Tamze s. 102-103.
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wiary), nieskrepowane koniecznym odniesieniem do nauczania apostolskiego.
Kośció w ich formuowaniu nie jest zobligowany do ścisego powiazania

z podstawami apostolskimi, ale uznaje, ze pewne dogmaty mogy nie być
znane, a nawet zrozumiae dla chrześcijan poprzednich wieków. Przynaleza
one do Tradycji, jeśli sa inspirowane przez Ducha Świetego, ciagle

obecnego
w Kościele35.
Zdaniem Dullesa Sobór Watykański II w nauczaniu o Tradycji podkreśli
wspólnotowy zmys wiary permanentnie utrzymywany w Kościele przez Ducha Świetego. Dla katolickości Kościoa w czasie istotna jest tozsamość wyznawanej wiary na przestrzeni caych dziejów Kościoa. Dzieki asystencji
Ducha Świetego nad sensus fidei wszystkich czonków Kościoa, moze być
ona, bez rozbiezności, wyznawana w wielości i róznorodności form jej wyrazu, uzupeniajac
 rozumienie Objawienia i naświetlajac
 coraz to inne jego
elementy. Ksztatowaniu zmysu wiary suza takze „monumenty tradycji” –
obiektywne i normatywne sposoby wyrazu Tradycji. Sa one zawarte miedzy
innymi w pismach Ojców Kościoa, tekstach liturgicznych i wyznaniach wiary, ozywiaja zmys wiary i dostarczaja elementów kontynuacji w rozwoju
chrześcijańskiej doktryny36.
Dulles zaznacza, ze dostep do Tradycji dokonuje sie w Kościele jako
wspólnocie wiary przede wszystkim przez zycie w asce. Tradycja poznawana
w sposób obiektywny staje sie uchwytna przez uczestnictwo w jej rzeczywistości, udzia w kulcie i zyciu Kościoa. Pasywny dostep do Tradycji jest
niewystarczajacy
 i wymaga od wierzacego

zaangazowania, wejścia w zycie
Kościoa i jego dziedzictwo. Wtedy wacza

ona w zycie Kościoa cae środowisko i dziedzictwo kulturowe czowieka37.
Tradycja nalezy wiec do struktury Kościoa, pozostajac
 w funkcji jego
temporalnej katolickości, jest sposobem zywego i dynamicznego przekazu
i obecności Objawienia w Kościele. Dzieki Tradycji Kośció trwa i aktualizuje sie jako rzeczywistość bosko-ludzka i objawieniowo-zbawcza, jest ciag
 a
rewelatywna obecnościa Boga. W swoim wyrazie Tradycja jest rzeczywistościa symbolowa,
 wskazuje na rzeczywistość boska oraz przekazuje i uobecnia

35

Tamze s. 98-99.
Tamze s. 103; por. P. B o r t o. Tradycja a Objawienie w teologii Yves’a Congara
i Henri de Lubaca. Katowice: Wydawnictwo „Jedność” 2007 s. 203-224; S a l a m o n. Kośció w suzbie Objawienia s. 120-122. Do pomników Tradycji zalicza sie takze sztuke sakralna
i literature piekna (J. S z y m i k. Teologia na poczatek
 wieku. Katowice–Zabki:

Apostolicum
2001 s. 35-45).
37
D u l l e s. The Craft of Theology s. 103.
36
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ja w zyciu Kościoa, realizujac
 najpeniej sakramentalna wspólnote z Chrystusem. W tym sensie Tradycja stanowi przesanke wiarygodności Eklezji,
a swoja skuteczność czerpie z ukazywania Kościoa jako środowiska Objawienia. Ta funkcja jest realizowana takze w reformie, wypowiedziach dogmatycznych i dzieki pośrednictwu podmiotów – autorytetów w Kościele.

III. REFORMA

Do realizacji katolickości Kościoa w czasie przyczynia sie takze reforma.
Jej niezbedność w strukturze Kościoa oddaje formua Ecclesia semper reformanda. Sobór Watykański II, posugujac
 sie nia,
 przyzna, ze Kośció zawsze
potrzebuje odnowy i nawrócenia (DE 6). Reforma ma zatem funkcje korygujac
 a,

umozliwia w czasie ciag
 a i zywa egzystencje Kościoa w kulturze. Reforma
dotyczy elementu ludzkiego w Kościele, naznaczonego niedoskonaościa.
 Jest
tez zwiazana

z pojawianiem sie i wprowadzaniem nowych elementów do zycia
eklezjalnego, wymaganych przez zmieniajacy
 sie kontekst kulturowy.
Dulles wskazuje na dwie skrajne tendencje w ujeciu relacji reformy do Kościoa. Pierwsza przyjmuje, ze poniewaz Kośció zosta ustanowiony przez Boga,
nie potrzebuje nawrócenia, gdyz jako societas perfecta nie moze badzić.

Nie
wymaga on zadnej korekty, ale sam jest podmiotem korygujacym.

To podejście
pomija jednak element ludzki w Kościele. Druga skrajna tendencja odnosi reforme do istoty Kościoa, do elementu nadprzyrodzonego. Zwraca sie wiec ona
przeciwko najwyzszemu Autorytetowi. Zadanie

reformy w zakresach tozsamości
Kościoa, a wiec dotyczacej

pism kanonicznych, symboli wiary, dogmatów,
ustanowionej przez Chrystusa hierarchii, kultu i sakramentów jest niezrozumieniem istoty reformy38. W tym rozumieniu podwaza ona ciagość

i katolickość
Kościoa, zapewniane przez Tradycje i proces jej przekazu.
Wobec tych ujeć Dulles proponuje, aby mówić o reformie Kościoa jako
daz
 eniu do nowej i lepszej formy wyrazenia preegzystujacej

rzeczywistości
Eklezji. Reforma musi zachowywać jej istote, a wiec pozostawać w jedności
z Tradycja.
 Bedac
 organiczna kontynuacja sposobu wyrazenia rzeczywistości
eklezjalnej, nie moze być rozumiana jako innowacja, bowiem nie dodaje ona
niczego nowego. Rózni sie od transformacji i rewolucji, poniewaz nie wystepuje przeciwko ciagości,

tozsamości i jedności Kościoa. Nie utozsamia sie
38
D u l l e s. True and False Reform. „First Things” 135:2003 s. 15-16; t e n z e.
Church and Society. The Laurence J. McGinley Lectures, 1988-2007. New York: Fordham
University Press 2008 s. 404.
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z jego rozwojem, chociaz moze być dla niego punktem wyjścia, gdyz suzy
realizacji misji Kościoa przez oczyszczanie i uczynienie blizszymi ideaowi
idei badź
 elementu instytucjonalnego, które w czasie realizowania swoich
celów nabra pewnych braków lub defektów39.
Katolickość Kościoa w czasie domaga sie konieczności reformy Kościoa
wszedzie tam, gdzie ludzki czynnik na podstawie zaozeń teologicznych,
filozoficznych, politycznych (czesto gruntownie wszczepionych w struktury
zycia Kościoa) wywouje dysfunkcje Kościoa w wymiarze realizacji wymiaru odgórnego.
Dulles zauwaza, ze na rozumienie reformy w Kościele ma wpyw pojmowanie jego wymiaru widzialnego. Wskazuje on na trzy zasadnicze ujecia
reformy. Pierwsze z nich zakada, ze Kośció w czystej postaci wystepowa
tylko w poczatkach

chrześcijaństwa, a z upywem czasu oddala sie od tego
pierwotnego stanu. Reforma w takim rozumieniu oznacza restauracje, powrót
do kondycji pierwotnego Kościoa (M. Luter i J. Kalwin). Ta wizja reformy
nie bierze pod uwage procesu rozwoju pojmowania Objawienia oraz rozwoju
Tradycji, posiada jednak znaczenie dla korekty tych elementów w Kościele,
które stoja w sprzeczności z Ewangelia40.
Druga koncepcja zakada ciagy

i stay rozwój Kościoa. Za gównego jej
przedstawiciela Dulles uwaza Newmana. Wedug tego ujecia, Kośció otrzyma od Chrystusa Ducha Świetego jako swoja dusze, dlatego mozna zaozyć,
ze w swym rozwoju nie wacza

on bedów, ale asymiluje tylko wartościowe
elementy kultury świeckiej i realizuje wszystkie swoje potencjalności. Krytyka tej koncepcji reformy odnosi sie przede wszystkim do nieuwzgledniania
grzeszności ludzkiej. Ujecie to opiera sie na mozliwościach ludzkiej natury
wspomozonej aska.
 Zdaniem jezuickiego teologa jest ono takze zbyt eklezjocentryczne, nie bierze pod uwage nieciagości

i nieregularności zmian historycznych, kanonizuje przeszość, a jednocześnie nie uwzglednia reformy korygujacej
 41. W tym kontekście Dulles umieszcza równiez koncepcje progresywistyczna (znamienna dla modernizmu), która kieruje reforme ku osiagnie
  ciu
42
idealnej (utopijnej) przyszości .

39

D u l l e s. True and False Reform s. 15; t e n z e. The Resilient Church s. 31;
t e n z e. Church and Society s. 403-404.
40
D u l l e s. The Resilient Church s. 31-32; t e n z e. True and False Reform s. 15.
41
D u l l e s. The Resilient Church s. 32; t e n z e. Newman. London: Continuum 2009
s. 90-92.
42
D u l l e s. True and False Reform s. 15.
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Trzecia teoria reformy Kościoa jest ściśle zwiazana

z wzrastajac
 a w XX
wieku świadomościa wzajemnego oddziaywania Kościoa i jego środowiska
kulturowego. Stwierdza ona, ze reforma jest uwarunkowana i ujmowana na
dwóch paszczyznach: wewnetrznej – wtedy moze odnosić sie do Kościoa
jako caości w jego zamknietych strukturach, oraz zewnetrznej – w odniesieniach Kościoa do caej historii i zwiazanych

z nia przemian kulturowych.
Wprowadzana reforma ma na celu uczynienie Kościoa, wewnetrznie zrozumiaego i spójnego, czytelnym takze w konfrontacji ze światem. W tym ujeciu skuteczny proces reformy wymaga korelacji wewnetrznego rozwoju Kościoa z dialogiem z szeroko rozumianymi wspólnotami zewnetrznymi. Zakada
sie w nim równiez relacyjne rozumienie Kościoa, jego otwartość i wzajemne,
twórcze oddziaywania ze światem. Dulles podkreśla, ze w tej teorii reforma
dotyczy zarówno funkcjonowania struktur instytucjonalnych Kościoa, jak
i sposobu wyrazania wiary. Wiaz
 e sie to z koniecznościa ciagej

analizy ich
adekwatności do środowiska kulturowego, w którym Kośció zyje i prowadzi
swoja misje43. Ujecie to przyjmuje, ze kazda reforma ma geneze w uwarunkowaniach historycznych i kulturowych. Wraz z jej zmiana konstrukcje, które
zostay ustanowione i wprowadzone w przeszości, a staja sie nieskuteczne
lub nieadekwatne w nastepnych okresach czasu, nie musza być niewolniczo
utrzymywane, gdyz nie stanowia o tozsamości Kościoa. Zdaniem amerykańskiego jezuity do zachowania tozsamości Kościoa przyczynia sie takze kierunek nadawany przez reforme, która umozliwia Ewangelii zywa i efektywna
obecność w świecie. Kontynuacja, ciagość,

tozsamość odnosi sie wiec do
sfery formalnej, a nie materialnej. Elementy materialne sa konieczne do podtrzymywania dynamicznej relacji wspólnoty wiernych z Bogiem, ustanowionej
w wydarzeniach paschalnych. Nieciagość

i zmiana, wynikajace
 z zachowania
tej dynamiki, nie dokonuja sie arbitralnie, na zadanie

Kościoa, ale ze wzgledu na zachowanie wierności Ewangelii44.
Wedug Dullesa to rozumienie reformy jest zgodne z nauczaniem Soboru
Watykańskiego II o adaptacji i odnowie. Kośció, odpowiadajac
 na wymagania personalizacji i socjalizacji czasów wspóczesnych, ubogaca swoje widzialne i spoeczne struktury, a przez to umozliwia otwarcie nowych dróg dla
Ewangelii oraz zywa wymiane z kulturami. Zdaniem jezuickiego uczonego

43

D u l l e s. The Resilient Church s. 32-33.
Tamze s. 34. Dulles podkreśla, ze kazdy wyraz wiary jest uwarunkowany historycznie,
jednak nie moze to być brane za relatywizm wiary, ale przeciwstawienie sie relatywizmowi
kazdego poszczególnego miejsca i czasu (The Survival of Dogma s. 89); o wzgledności historycznej niemal identycznie mówi Hryniewicz (Rola Tradycji w interpretacji teologicznej s. 59).
44
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jest to takze klucz, w którym trzeba patrzeć na takie kwestie soborowe, jak
kolegialność, przynalezność do Kościoa, dialog z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, religiami i ze wspóczesna kultura.
 Ujecie to umozliwia dostrzezenie autentycznych wartości w innych Kościoach, religiach pozachrześcijańskich, a nawet świeckich światopogladach.

Prowadzi ono takze do wiekszej
świadomości odpowiedzialności Kościoa za ludzka wspólnote i umozliwia
dostrzezenie wymagań Ewangelii w zmienności historii ludzkiej45. Wobec
tego reforme mozna określić takze jako reakcje Kościoa na zmiany kulturowe, korekte kulturowych uwarunkowań ewangelizacji, wprowadzana w celu
zwiekszenia zywotności i świezości wiary, dynamizmu, efektywności, a wiec
i wiarygodności Kościoa. Jezuicki teolog podkreśla tez, ze prawdziwa reforma musi zachowywać granice, aby róznorodność w Kościele nie staa
w sprzeczności z jego jednościa i tozsamościa w caości historii.
Dulles odwoujac
 sie do myśli Congara46, formuuje katolickie zasady
oceny reformy w Kościele. Reforma musi polegać na powrocie do zasad
katolicyzmu, zgodnie z nauka Soboru Watykańskiego II, ze „kazda odnowa
Kościoa z istoty swej polega na wzroście wierności jego powoaniu” (DE 6).
Kośció ma podstawy w Objawieniu Bozym, które w sposób najbardziej autorytatywny jest zawarte w Piśmie Świetym, interpretowanym przez Kośció
w Tradycji apostolskiej. Reforma musi być wierna caemu dziedzictwu Kościoa w zakresie kultu (liturgia) i zycia religijnego. Musi sie tez dokonywać
wewnatrz
 duchowej i poboznościowej tradycji, a wiec w szacunku dla pobozności maryjnej, czci świetych, zycia konsekrowanego, praktyk pokutnych oraz
kultu eucharystycznego. Reforma musi uznawać takze penie doktryny Kościoa – nie tylko nauczania dogmatycznego papiezy i soborów, ale takze
nauczania zwyczajnego w zakresie wiary i moralności, koniecznie uwzgledniajac,
 dokonane przez Sobór Watykański II, rozróznienie miedzy depozytem
wiary a sposobem sformuowania doktryny (DE 6, 17; KDK 62). Kulturowe
uwarunkowania wymagaja bowiem nowego ujecia prawdy wynikajacej

z jej
gebszego rozumienia. Konieczne jest tez uaktualnianie sformuowań pod
wzgledem znaczeniowym i jezykowym, poniewaz z biegiem czasu moga one
stawać sie mylace
 lub niezrozumiae. Reforma musi uznawać takze waściwe
rozozenie kompetencji osób i ich miejsce w strukturach Kościoa. Orzeczenia
o zgodności z wiara sa zarezerwowane dla hierarchicznego magisterium. Nie

45

D u l l e s. The Resilient Church s. 34-35.
Y. C o n g a r. Prawdziwa i faszywa reforma w Kościele. T. A. Ziernicki. Kraków:
Znak 2001 s. 241-392.
46
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jest ono jednak samowystarczajace,

ale stosownie do kompetencji odwouje
sie do opinii teologów i innych osób w Kościele. Reforma musi być prowadzona w komunii z caym Kościoem i mieć charakter komuniotwórczy. Ma
ona budować wspólnote eklezjalna i usuwać podziay. Wprowadzenie reformy
w Kościele jest procesem dugotrwaym, rozozonym w czasie, w którym
sama reforma podlega weryfikacji i korekcie47.
Dulles zwraca uwage takze na kryterium negatywne. Jego zdaniem z dystansem trzeba traktować miedzy innymi propozycje zwiazane

z tendencjami
dominujacymi

w środowisku świeckim (takimi byy np.: nacjonalizm, liberalizm i modernizm; wspócześnie nalezy do nich: agnostycyzm, relatywizm
i subiektywizm). Modelem reformy powinna być pokora, wyrzeczenie i postawa nawrócenia. Jezuita za reformy faszywe uwaza te, które nie uznaja imperatywów Ewangelii, danych przez Boga tradycji i struktur instytucjonalnych.
Osabiaja one wspólnote, okazujac
 brak szacunku i lekcewazenie dla Pisma
Świetego i Tradycji. Za narzedzie reformy uznaje Dulles równiez profetyzm,
który jego zdaniem powinien być ujmowany w ramach apostolatu48.
Reforma, bedac
 istotnym elementem Kościoa, jest przesanka jego strukturalnej wiarygodności. W jej efekcie dochodzi w Kościele do lepszego ukazywania Objawienia, z którym jest ona ściśle zaczona

i suzy jego czytelnej
temporalnej komunikacji, ukazujac
 wymiar nadprzyrodzony przez wymiar
ludzki. Jest to widoczne równiez w genezie reformy, inicjowanej przez Ducha
Świetego. Dzieki reformie Objawienie w Kościele jest ciagle

czytelne, a Kośció staje sie bardziej sakramentem zbawienia. Dokonuje sie to przez jego
autorefleksje, autokrytyke, samoświadomość, poczucie odpowiedzialności za
dzieo zbawienia.
W nastepnych punktach zwróci sie uwage na dotkniete przy temacie reformy zagadnienia doktryny oraz ludzkich podmiotów w Kościele i ich funkcji
dla jego temporalnej katolickości.

IV. NAUCZANIE DOGMATYCZNE

Katolickość Kościoa w czasie jest realizowana takze w dogmatycznym
nauczaniu Kościoa. Nalezy ono do struktury Kościoa jako podstawa zachowania w czasie tozsamości i ciagości

Objawienia, przy jednoczesnej nieciag

47
48

D u l l e s. True and False Reform s. 16; t e n z e. Church and Society s. 405-407.
D u l l e s. True and False Reform s. 16-17.
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ości zwiazanej

z historycznym wymiarem istnienia Eklezji. W tej funkcji jest
ono przesanka za wiarygodnościa Kościoa jako bosko-ludzkiej (odgórna
katolickość) wspólnoty w wymiarze temporalnym.
Wedug Dullesa homogeniczne rozumienie dogmatu, do którego odwouje
sie encyklika Humani generis papieza Piusa XII, nawiazuj
 ace
 miedzy innymi
do doktryny Wincentego z Lerynu, byo niewystarczajace
 i zawezone dla
ukazania katolickości Kościoa w czasie. Wymagao ono rozwiniecia w kierunku wydobycia z dogmatu implikacji dla dalszego nauczania49. Jezuicki
teolog dostrzega je w konstytucji Gaudium et spes, która wskazaa na konieczność adaptacji doktryny w czasie, jako wymóg komunikatywności Kościoa. Jest to mozliwe dzieki rozróznieniu miedzy prawda objawienia, depozytem wiary i sposobem jej wyrazania (44, 62). Sobór uja
 dogmat w relacji do
Objawienia rozumianego personalistycznie, co dao mozliwość jego reinterpretacji50. Nie bya ona mozliwa w intelektualistycznym rozumieniu Objawienia
jako zespou prawd, gdzie dogmat by twierdzeniem niezmiennym pojeciowo
i zawsze prawdziwym. Dla realizacji katolickości Kościoa w czasie istotne
znaczenie ma rozróznienie miedzy treścia a forma jej wyrazu oraz podkreślenie historycznego wymiaru uzywanych koncepcji, a wiec zalezności od uwarunkowań i kontekstu ich powstawania. W zwiazku

z tym aparat pojeciowy
wypowiadajacy
 treść wymaga aktualizacji, bowiem oderwanie wypowiedzi od
kontekstu jej powstania moze prowadzić do znieksztacenia treści51.
Dulles stwierdza ponadto, ze prawda wyrazana w dogmacie nie jest ani
identyczna z Objawieniem, ani od niego oddzielona. Objawienie jest w nim
obecne, ale jednocześnie go przekracza. Z tego powodu jezuicki teolog proponuje traktować dogmat jako symbol, w którym Objawienie sie aktualizuje,
a wiec urzeczywistnia sie zbawcze spotkanie z Bogiem. Wypowiedzi dogmatyczne suza wiec Bozemu Misterium i przywoywaniu jego doświadczenia.
Penia one funkcje ekspresywna (wyrazania wiary) i ewokatywna (wyznania
wiary), dajac
 dostep do realnej rzeczywistości, która opisuja52. Misterium
49

D u l l e s. The Survival of Dogma s. 185-187. Doktryna o rozwoju nauczania Kościoa nawiazuje

do rozumienia Tradycji przez Wincentego z Lerynu, który za norme uznania
prawdy objawionej przyjmuje to, co byo przekazywane zawsze (quod semper), wszedzie (quod
ubique) i przez wszystkich (quod ab omnibus); zob. E. S t a n i e k. Tradycja w ujeciu
Wincentego z Lerynu. W: Tradycja w Kościele s. 73.
50
D u l l e s. The Survival of Dogma s. 189-190; t e n z e. Dogma as an Ecumenical
Problem. ThS 29:1968 s. 398-400.
51
D u l l e s. The Survival of Dogma s. 190-191.
52
D u l l e s. Dogma as an Ecumenical Problem s. 401-402; t e n z e. The Survival of
Dogma s. 195-196. Interpretacja orzeczeń dogmatycznych musi szukać sposobu wyrazenia
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nie moze być jednak w peni wypowiedziane, dlatego konieczny jest proces
reformuowania sposobu wyrazenia prawdy dogmatu. Jednocześnie kazdy
z nich jest niewystarczajacy
 i musi być z czasem na nowo aktualizowany,
uwzgledniajac
 okoliczności ich powstania53. W zwiazku

z tym orzeczenia
dogmatyczne nie moga być rozumiane jako obiektywizacja Objawienia, gdyz
przekazywana przez nie prawda jest realna rzeczywistościa a nie idea,
 która,
tak jak prawdy teoretyczne, moze być zamknieta w definicji naukowej. Sa
one próba jak najlepszego opisania prawdy, treści Objawienia, maja prowadzić czowieka do egzystencjalnego spotkania z Bogiem, posugujac
 sie jezy54
kiem mistagogicznym i sakramentalnym .
Orzeczenia dogmatyczne nie wyczerpuja wiec caej prawdy o swym przedmiocie, gdyz Objawienie jest tak bogate, ze nie mozna go zawrzeć w sownym sformuowaniu. Definiowanie prawdy objawionej w jednym aspekcie
pozostawia mozliwość zdefiniowania jej takze na innych poziomach. Moga
istnieć wiec dwa prawdziwe orzeczenia, które wydaja sie pozornie sprzeczne.
Jednocześnie nawet wielość orzeczeń dogmatycznych nie jest w stanie wyczerpać Bozego Misterium. Jezuicki teolog przypomina, ze propozycje pluralizmu dogmatycznego da juz Sobór Florencki (1439-1445; bulla Laetentur
caeli z 1439 r.)55.
Dulles zwraca równiez uwage na paradoks zmienności i niezmienności
w orzeczeniach dogmatycznych. acz
 a one w sobie nieomylność Kościoa
i zmienność w wymiarze pojeciowym, sa formuowane z określonego punktu
w historii, narzucajacego

ograniczone terminy, uwarunkowane czasowo doświadczeniami, zwiazkiem

ze światem i czynnikami ludzkimi. Orzeczenia
dogmatyczne sa wiec w napieciu miedzy przeszościa,
 teraźniejszościa a przyszościa.
 Wymagaja one reinterpretacji, bez której istnieje, zwiazane

z upywem czasu, niebezpieczeństwo ich nieczytelności. Terminy i pojecia w definicjach dogmatycznych, chcac
 penić ciagle

role poznawcza i dawać dostep
do rzeczywistości, do której odsyaja,
 oraz realności wydarzeń, do których sie

w nowych formach treści, które zostay zawarte w pierwotnym sformuowaniu (H r y n i ew i c z. Rola Tradycji w interpretacji teologicznej s. 56-57).
53
D u l l e s. The Survival of Dogma s. 173-175.
54
D u l l e s. Dogma as an Ecumenical Problem s. 402-404. Na takie dynamiczne
rozumienie dogmatu, zwiazane

z zywa wiara Kościoa, wskazuje Hryniewicz (Rola Tradycji
w interpretacji teologicznej s. 39-40).
55
D u l l e s. Dogma as an Ecumenical Problem s. 408-410.
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odwouja,
 musza podlegać ciagej

aktualizacji. Ponadto precyzuja one niewyartykuowana świadomość religijna czowieka56.
Wedug amerykańskiego kardynaa terminy nie sa koniecznie zwiazane

z treścia wiary, poniewaz ich funkcja jest bardziej lub mniej trafny opis.
Same pojecia ewoluuja,
 podlegaja zmianom zwiazanym

z ludzka historycznościa i naznaczaja sformuowania orzeczeń tymczasowościa.
 Kazda zmiana
kontekstu wypowiadania prawdy dogmatycznej domaga sie wiec jednoczesnej
interpretacji jako warunku jej tozsamości w przekazie temporalnym57.
Procesy rekonceptualizacji oraz reformuowania dogmatu zmierzaja do
zachowania treści, a wiec ciagości

i tozsamości Objawienia i wiary, przy
jednoczesnej nieciagości

w wymiarze pojeć, terminów i sformuowań. Dulles
zaznacza, ze z faktu zmienności znaczenia pojeć nie mozna wysuwać wniosków, ze Kośció jest omylny w nauczaniu lub nie posiada peni Objawienia,
lub go nie rozumie. Kośció jako caość dzieki zmysowi wiary i obecności
Ducha Świetego nie moze zbadzić

w wierze. Jednak orzeczeniom dogmatycznym musi towarzyszyć interpretacja i reinterpretacja. Dogmat nie moze być
końcem prawdy Objawienia, ale poczatkiem

w jej poznawaniu. Komplementarność i penia Objawienia powierzonego Kościoowi musza być traktowane
jako zawierajace
 implikacje do szerokiego ich rozwoju i odkrywania w zyciu
Kościoa (o tym postulacie mówiono). Reformuowanie dogmatu jest koniecznym wymogiem procesu jego rozwoju, a jednocześnie – zachowania ciagości

treści. Nie moze być ono rozumiane jako akt sprzeciwu wobec nauczania
Kościoa, ale jako szersze ujecie rzeczywistości Objawienia, pozwalajace
 na
zmiane nastawienia do pewnych okoliczności zachodzacych

w przeszości
(jezuicki teolog jako przykad podaje rózne podejścia Soboru Trydenckiego
i Watykańskiego II do prawdy, ze czowiek jest zbawiany przez wiare)58.

56

D u l l e s. The Survival of Dogma s. 171-173, 191-195; t e n z e. Dogma as an
Ecumenical Problem s. 404-408.
57
D u l l e s. The Survival of Dogma s. 196-198. Hryniewicz podkreśla nawet, ze samo
powtarzanie dogmatów jest zgubne dla zywotności wiary i wprowadza niebezpieczeństwo
herezji (Rola Tradycji w interpretacji teologicznej s. 50-51)
58
D u l l e s. The Survival of Dogma s. 197-200; H r y n i e w i c z. Rola Tradycji
w interpretacji teologicznej s. 47. Jako przykad ewolucji nauczania dogmatycznego mozna
wskazać takze na rozwój interpretacji formuy extra Ecclesiam sallus nulla (D u l l e s.
Dogma as an Ecumenical Problem s. 406-407) oraz nauki o wolności religijnej (t e n z e.
Religious Freedom and Pluralism. „Journal of Market and Morality” 5:2002 s. 169-182; t e nz e. Wolność religijna – zmiana i rozwój (cz. 1). „Azymut” 54:2002 s. 1, 11-12; t e n z e.
Wolność religijna – zmiana i rozwój (cz. 2). „Azymut” 55:2002 s. 5-6).
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Dulles zaznacza, ze zastosowanie pojeć w nowych kontekstach nie oznacza
odrzucenia poprzednich sformuowań. Sa one świadectwem wiary Kościoa
o problemach przeszych czasów, ale obecnych równiez wspócześnie. Ponadto sa one punktem odniesienia do oceny wartości nowych terminów. Jak juz
mówiono, obiektywność nie moze być tu rozumiana jako ograniczona, gdyz
Objawienie nie moze być zobiektywizowane. Wspólnota wiary moze jednak
oceniać, czy nowy wyraz wiary jest zgodny z caościa wiary Kościoa i mozliwy do przyjecia. Pismo Świete i Tradycja sa niezbywalnym źródem wiary
i punktem odniesienia dla tozsamości i odnowy Kościoa w czasie. Ciagość

treściowa doktryny nie zalezy od formu koncepcyjnych i jezykowych, ale
waśnie proces ich permanentnej analizy i aktualizacji sprawia, ze sa one
komunikatywne i zywe. Kośció moze wiec zachowywać ciagość

z czasami
biblijnymi i jednocześnie rozciagać

rzeczywistość Objawienia w czasie59.
Dulles widzi wiec konieczność nowego podejścia do niezmienności dogmatu. Czynniki ludzkie, historyczne, spoeczne, kulturowe i filozoficzne, zmienność świata, sprawiaja,
 ze terminy nie moga być zawsze aktualne. One przenikaja cay kontekst powstawania danego twierdzenia dogmatycznego i wpywaja na nie. Reformuowanie dogmatu moze dokonywać sie przez zmiane
niektórych sformuowań na nowe (tez uwarunkowane czasowo), pozwalaja
cych w danym czasie waściwie ukazać treści wiary. Moga być konieczne
takze gebsze interwencje i rekonstrukcje, by odzyskać waściwe znaczenie.
Proces ten musi być prowadzony na bazie pojeć pierwotnych odczytywanych
w kontekście ich powstania, gdyz sposób wyrazu prawdy jest zawsze kulturowo zalezny. Niemozliwe jest wiec wydobycie z dogmatu esencji, która mogaby być ubierana w historyczno-kulturowe szaty. Nie jest to proces dedukcji,
ale wymaga zaangazowania zmysu wiary, dlatego uczestniczy w nim cay
Lud Bozy, ze specjalna normatywna rola Magisterium Kościoa60.
Dulles do elementów wpywajacych

na wypowiedź dogmatyczna zalicza:
gatunki literackie, które narzucaja określona konwencje formy (zmiana gatunków lub okoliczności ich uzywania wpywa na zrozumiaość wypowiedzi),
towarzyszac
 a wypowiedziom wizje świata (nie nalezy ona do istoty wypowiedzi; powinna uwzgledniać aktualny stan wiedzy)61, terminy techniczne – sa

59

D u l l e s. The Survival of Dogma s. 201-202
Tamze s. 191; D u l l e s. Dogma as an Ecumenical Problem s. 405-408.
61
D u l l e s. The Survival of Dogma s. 175-177. Hryniewicz zwraca ponadto uwage na
dwa kierunki oddziaywania doktryny dogmatycznej. Dogmat zawsze jest otwarty na reinterpretacje i dalsze, konieczne dopenienia, ale takze peni, w stosunku do przyszości, funkcje
inspirujac
 a (Rola Tradycji w interpretacji teologicznej s. 51-53).
60

TEMPORALNY WYMIAR STRUKTURALNEJ WIARYGODNOŚCI KOŚCIOA
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one osadzone w określonych ramach znaczeniowych i filozoficznych; nowe
filozofie zmieniaja ich znaczenie wprowadzajac
 nowe, czesto pociagaj
 ace
 za
soba diametralne zmiany w rozumieniu terminów. Ponadto terminy nie maja
samodzielnych znaczeń, ale sa powiazane

ściśle z szerokim zakresem znaczeń.
Doktryny nie moga być automatycznie przenoszone w nowe konteksty i stosowane do nowych problemów, zwaszcza tych, które pojawiy sie później
i nie byy zwiazane

z okolicznościami ich powstawania. Poniewaz w doktrynach moga być obecne elementy spoecznej ideologii, leków, fanatyzmu,
konieczny jest proces ich oczyszczenia. Suzy temu wspópraca z innymi
naukami, pozwalajaca
 wiarygodnie formuować doktryne. Równiez formy
orzeczeń zwiazane

z miejscem i czasem nie moga być uznane za niezmienne
i zawsze obowiazuj
 ace.
 Proces adaptacji zwraca uwage na wartość autorytetu
Kościoa, który dba o treściowa aktualność. Krytyczne spojrzenie na sformuowania dogmatyczne nie sa antyautorytarne. Treść i sformuowanie nie sa
bowiem identycznościa absolutna,
 ale paradoksalna i dialektyczna62.
Trzeba takze powiedzieć, ze w tym procesie dziaa Duch Świety, który
czyni go mozliwym i skutecznym. Jest On ciagle

obecny w Kościele i pod
Jego nadzorem dokonuje sie aktualizacja dogmatu. Jest On dany Kościoowi
jako Ten, który prowadzi go do Peni prawdy. Pod Jego ozywczym dziaaniem Kośció moze iść miedzy arbitralnym subiektywizmem a doktrynalnym
legalizmem, zachowujac
 wierność Tradycji63.
Doktrynalne nauczanie, nalezac
 do struktury Kościoa, jest przesanka jego
wiarygodności, poniewaz realizowana w nim odgórna katolickość Kościoa
wyraza sie w wypowiadaniu i przekazywaniu Objawienia w czasie. Przez nie
nadprzyrodzona prawda Objawienia zawarta w ludzkich sformuowaniach jest
w Kościele i przez Kośció komunikowana w czasie. Dogmat ma wiec wymiar objawieniowo-zbawczy, gdyz przekazujac
 i aktualizujac
 Objawienie,
czyni dostepnym zbawienie. Dogmat, zachowujac
 prawde objawiona i dajac

do niej realny dostep, przemawia za wiarygodnościa Kościoa. Przesanke te
wzmacnia fakt uczestnictwa Ducha Świetego w powstaniu i rozwoju nauczania dogmatycznego. Czuwa On nad caym przekazem Objawienia w Kościele,
daje aske odkrywania Prawdy i prowadzi do niej (J 14, 16-18). On tez inkarnuje doktryne w nowe czasy.

62
63

D u l l e s. The Survival of Dogma s. 177-182.
Tamze s. 202-203.

58

PIOTR KRÓLIKOWSKI

V. ROLA AUTORYTETÓW

Katolickość Kościoa w czasie jest realizowana takze od strony podmiotowej, przez cay Kośció, na mocy zmysu wiary. Dulles w tym wymiarze
wskaza na nie do końca rozaczne

autorytety: hierarchiczny, teologiczny
i charyzmatyczny. Jako podmioty w funkcji przekazu oraz aktualizacji Objawienia i wiary, proporcjonalnie do efektywności, sa przesanka uzasadniajac
 a
strukturalna wiarygodność Kościoa.
Wedug amerykańskiego teologa znaczenie autorytetu hierarchicznego jest
wyraźnie widoczne w instytucjonalnym modelu Kościoa (dominujacego

od
reformacji do Soboru Watykańskiego II), który gówne znaczenie przypisuje
widzialnym strukturom, hierarchii, wymiarom instytucjonalnym i jurysdykcyjnym. Jezuita przyznaje konieczność instytucji jako zamierzonej i ustanowionej
przez Chrystusa w procesie eklezjogenezy. Jest ona niezbedna dla misji Kościoa i pozostaje w suzbie jego tozsamości i sakramentalnej struktury64.
Rozróznia on jednak miedzy koniecznościa instytucji dla Kościoa a instytucjonalizmem, który redukuje Kośció do hierarchii, dokonuje podziau na
Kośció nauczajacy
 i nauczany, uświecajacy
 i uświecany, rzadz
 acy
 i rzadzo
ny65. Model instytucjonalny cechuje takze: tradycjonalizm, zaozenie o niezmienności struktur Kościoa, klerykalizm, jurydycyzm, triumfalizm, bierne
i zewnetrzne ujmowane czonkostwa w Kościele jako potrójne wiezy wiary,
sakramentów i posuszeństwa papiezowi i biskupom66. Dulles susznie uzna64
D u l l e s. Models of the Church s. 32; A. D u l l e s. A Church to Believe in.
Discipleship and the Dynamics of Freedom. New York: Crossroad 1982 s. 104; por. M. R us e c k i. Misterium Kościoa w Konstytucji „Lumen gentium” Soboru Watykańskiego II. W:
„Kiedy sie zgromadzi cay Kośció” (1 Kor 14, 23) s. 230-233. W procesie eklezjogenezy
podkreśla sie jako niezbedny element ustanowienie Dwunastu, nadanie im mandatu misyjnego
i jego sukcesje zwiazan
 a z trwaościa Kościoa do końca świata (R u s e c k i. Kośció II.
Geneza s. 664-666).
65
D u l l e s. Models of the Church s. 32-34; t e n z e. The Survival of Dogma s. 104.
S. Nagy mówi, ze dopiero Sobór Watykański II doprowadzi do zmiany nauki o Kościele
z hierarchologii na eklezjologie (Sens Soboru  „Ecclesia quid dicis de te ipsa?” W: Sobór
bliski, Sobór daleki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 49; zob. S. N a g y. Hierarchia
kościelna. W: Leksykon s. 486-488).
66
D u l l e s. Models of the Church s. 37-38. Wedug Roberta Bellarmina: „Kośció jest
spoecznościa ludzi zdaz
 ajacych

do ich ojczyzny, zaczonych

wyznaniem tej samej wiary
chrześcijańskiej, wspólnota w przyjmowaniu tych samych sakramentów, uznajacych

zwierzchnictwo legalnych pasterzy, a w szczególności najwyzszego pasterza” (cyt. za: S. N a g y.
Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej. Wrocaw: Wydawnictwo Wrocawskiej
Ksiegarni Archidiecezjalnej 1982 s. 237-238). W kontekście instytucjonalnego obrazu Kościoa
istotny wydaje sie zarzut G. O’Collinsa stawiany Bellarmina definicji osoby. Wskazuje ona
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je wiec eklezjologie instytucjonalna za zbyt statyczna,
 wask
 a i ograniczajac
 a
udzia innych niz hierarchiczne podmiotów w realizacji temporalnej katolickości Kościoa. Jego zdaniem eklezjologia instytucjonalna wymaga dopenienia kategoriami organicznymi, komunijnymi i mistycznymi, które równiez
sa obecne od poczatku

w Kościele. Za alternatywe dla monolitycznego i uniformizujacego

ujecia Kościoa teolog ten uwaza zasade inkarnacji, szukajac
 a
w kazdym czasie i kulturze mozliwości przepowiadania Ewangelii, transformacji czowieka i świata oraz świadczenia o rzeczywistości objawieniowo-zbawczej w Kościele, a wiec realizacji katolickości Kościoa67.
Zdaniem Dullesa instytucjonalny model Kościoa wyobcowuje Kośció ze
świata, zwaszcza przez swój autorytaryzm, absolutyzm nauczania, antytetyczna,
 abstrakcyjna,
 metafizyczna oraz niekonkretna i nieoperatywna zarazem
koncepcje prawdy, a takze konserwatywne i defensywne ujecie relacji przeszość–przyszość. Jezuita stwierdza, ze zarówno Nowy Testament, jak i nauczanie Soboru Watykańskiego II wskazuja na mozliwość wsparcia autorytetu
hierarchicznego wielościa charyzmatów i aktywnego waczenia

wiekszej grupy
wiernych w zycie Kościoa, zwaszcza przez rozpoznanie ich godności, wolności i odpowiedzialności za Kośció. Sa one takze podstawa do wprowadzenia, bez negowania jedności, wielości sposobów wyrazu wiary, a takze jezyka
konkretnego, symbolowego, ewokatywnego, sprzyjajacego

doświadczeniu
religijnemu i komunii z Chrystusem oraz podejmujacego

tu i teraz problem
zbawienia. Amerykański teolog podkreśla, ze dokonuje sie to zwaszcza w liturgii, w której proklamacja jest ukierunkowana na spotkanie z Bogiem
w asce. Poszerza to zakres zadań autorytetu hierarchicznego o inspirowanie,
uwrazliwianie na aktualne problemy, otwieranie horyzontów, stymulowanie
inicjatyw, zaś w perspektywie królestwa Bozego daje odwage do wprowadzania nowych form wyrazu wiary, otwarcia wierzacych

na dziaanie Ducha
Świetego, ale takze na świat i korzystanie z jego osiagnie
  ć68.

bowiem na indywidualność i rozumność, ale pomija wolność, relacyjność i historyczność
w opisie osoby. O’Collins, postulujac
 peniejsze ujecie osoby, wskazuje na konieczność
uwzglednienia takze: indywidualności i odrebności, wolności, rozumności i godności, a takze
istnienia relacyjnego i doświadczenia w nim wasnej tozsamości (Gesù oggi. Milano 1993
s. 269-270; cyt. za: M. S k i e r k o w s k i. Jezus historii i wiary. Chrystologia fundamentalna Gerarda O’Collinsa. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2002 s. 286).
67
D u l l e s. Models of the Church s. 39-41.
68
D u l l e s. The Survival of Dogma s. 112-123; t e n z e. Chrystus i Ewangelia. T.
M. Wierzbicka. Warszawa: Wydawnictwo PAX 1971 s. 49-53; t e n z e. Katolicyzm i kultura
amerykańska: ryzykowny dialog. „Wieź” 35:1992 z. 8 s. 122-125; t e n z e. Church and
Society s. 36-39.
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Wedug Dullesa sam instytucjonalny model Kościoa nie moze waściwie
rozpoznawać, odpowiadać i reagować na znaki czasu, a przez tendencje monolityczne jest nie do pogodzenia z ekumenizmem, dialogiem miedzyreligijnym i relacja do świata. Model ten nie jest tez atrakcyjny dla czowieka
wspóczesnego, nastawionego na dokonanie osobistego, uzasadnionego wyboru, indywidualnej decyzji, podjetej na podstawie ksztatowanej osobistej bliskości z Bogiem, a nie podporzadkowania

sie instytucji. Dulles postuluje rozwijanie kategorii personalistycznych, martyrologicznych, które wzywaja do
zaangazowania i wierności. Ten indywidualizm jest otwarty na przynalezność
i wzrastanie we wspólnocie69.
Na szersze zakresy funkcjonowania autorytetu hierarchicznego (zazwyczaj
wiazanego

z urzedem w suzbie Kościoa, utozsamiajacego

hierarchie z wadza i charakterem prawnym ich posugi) mozna wskazać takze przez odwoanie sie do wyróznionych przez Dullesa modeli kapaństwa. Model communio
interpretuje autorytet jako suzbe w budowaniu wspólnoty i koordynacje
innych charyzmatów. Model sakramentalny wprowadza kategorie pośrednictwa, świadectwa, znaku i sakramentu Chrystusa, eucharystyczna jedność Kościoa oraz podkreśla jego świetość i zwiazek

z dziaaniem Ducha Świetego.
Model gosiciela aczy

autorytet z posuga przepowiadania sowa, rozumianego sakramentalnie jako uobecnianie Chrystusa. Model sugi akcentuje otwartość autorytetu Kościoa ad extra, na caa rzeczywistość ludzka i jej transformacje we wspólnote zmierzajac
 a do królestwa Bozego70.
Modele te wprowadzaja elementy wartościowe dla rozwoju Kościoa
w czasie i realizacji jego drogi w kierunku peni w Eschatonie. Jezuicki teolog postuluje aczne

ich ujmowanie w sprawowaniu autorytetu hierarchicznego
i ukazywaniu jego funkcji w Kościele. Nie oznacza to wyaczenia

elementów
prawnych i jurydycznych z funkcjonowania autorytetu hierarchicznego, ale
otwarcie na inne grupy wiernych w trosce o Kośció jako wspólnote Ludu
Bozego, skuteczny znak Chrystusa i sakrament jedności z Bogiem. Dulles
mówi wiec o mozliwości i konieczności waczenia

wszystkich wierzacych


69

D u l l e s. Models of the Church s. 41-42; t e n z e. The Ecclesial Dimension of
Faith. ComW 22:1995 s. 419-432; t e n z e. Chrystus i Ewangelia s. 64. Szersza socjologiczna analize religijności wspóczesnego czowieka w relacji do Kościoa(ów) i spoeczeństwa
przedstawia Ch. Taylor (Oblicza religii dzisiaj. T. A. Lipszyc. Kraków: Znak 2002 s. 51-84).
70
D u l l e s. Models of the Church s. 152-164; t e n z e. Models for Ministerial Priesthood. „Origins” 20:1990 z. 18 s. 284-289; t e n z e. Posuga kapańska w świecie wspóczesnym. T. B. Zak. Kraków: eSPe 2005 s. 36-39, 42-44, 86-92.
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w odpowiedzialność za Kośció, co wymaga jednak ponownego odczytania
misji Kościoa w świetle Pisma Świetego i znaków czasu71.
Wyjatkow

a funkcja autorytetu hierarchicznego, którego charyzmat wypywa
z peni kapaństwa, jest sprawowanie Magisterium Kościoa. Funkcja ta zmierza do skutecznego przepowiadania Ewangelii po wszystkie czasy, az do
skończenia świata. Z magisterium hierarchicznym, w zadaniu w realizacji
katolickości Kościoa w czasie, ściśle zwiazana

jest rola teologów. Badajac

Objawienie metodami naukowymi, wykonuja oni magisterium teologiczne.
Wedug Dullesa kazde doktrynalne nauczanie Kościoa zawiera te dwa, pozostajace
 we wzajemnym napieciu, wymiary72. Wspóczesne rozumienie tej
relacji wynika z odnowy biblijnej, patrystycznej, liturgicznej oraz nauczania
Soboru Watykańskiego II, zwaszcza o nieomylności papieza w perspektywie
nieomylności caego Ludu Bozego, waczaj

acego

inne podmioty do udziau
w magisterium, oraz o roli teologów w odkrywaniu znaków czasu, rozwiazy
waniu nowych problemów wiary i poszukiwaniu nowych form jej przekazu.
Sobór dopuszcza wolność badań teologicznych, a nawet, w określonych zakresach, róznice zdań w stosunku do nauczania Kościoa73.
Rozkad napieć miedzy oboma magisteriami sklasyfikowa Dulles na podstawie ich wzajemnej relacji: redukcjonistycznej, separatystycznej i dialektycznej. Redukcja dotyczy obu magisteriów. Opcja pomniejszajaca
 role teologów przyjmuje, ze papiez i biskupi przez aske sa uzdolnieni do lepszego
penienia funkcji nauczania niz inne podmioty w Kościele. Kazda oficjalna
wypowiedź Kościoa moze być prawdziwym twierdzeniem teologicznym.
W tym ujeciu papiez jest najwiekszym teologiem w Kościele, biskup zaś
w diecezji. Stanowisko to nie uwzglednia mozliwości posiadania przez teologów aski urzedu. Druga skrajna opcja redukuje magisterium hierarchiczne
i jego prawdziwy autorytet, stwierdzajac,
 ze nie moze ono orzekać definitywnie bez naukowego potwierdzenia teologii74.

71

D u l l e s. Models of the Church s. 154.
D u l l e s. A Church to Believe in s. 103-114, 118-120; t e n z e. Magisterium
s. 11-32.
73
D u l l e s. A Church to Believe in s. 115-117, 135-139, 142-146; t e n z e. The
Catholicity of the Church s. 137-138, 143-144; t e n z e. Church and Society s. 320; t e nz e. The Reshaping of Catholicism s. 124-126; t e n z e. The Survival of Dogma s. 100-101,
209; The Magisterium, Theology and Dissent s. 693-694; Magisterium s. 83-99; M. S. M a ss a. Avery Dulles, Teaching Authority in the Church, and the „Dialectically Tense” Middle:
An American Strategic Theology. „Heythrop Journal” 47:2007 s. 938-939, 946-947.
74
D u l l e s. A Church to Believe in s. 126; M a s s a. Avery Dulles, Teaching Authority in the Church s. 941. Wedug Ruseckiego teolog, nalezac
 w jakimś stopniu do urzedu
72
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Z kolei stanowisko separacji magisteriów rozdziela sfery ich kompetencji –
magisterium hierarchicznemu przyznaje funkcje autorytatywnego przepowiadania
wiary pochodzacej
 z Tradycji, jednak bez odniesienia do sfery naukowej, teologii zaś – poszukiwania w sferze krytycznego rozumu, bez odniesienia do autorytetu. W efekcie teologia traci potwierdzenie ze strony wiary, a magisterium
hierarchiczne – racjonalna krytyke i wpyw kompetentnych teologów75.
Opcja dialektyczna przyjmuje wzgledna autonomie obu magisteriów oraz ich
wzajemna akceptacje. Teolog zalezy od magisterium hierarchicznego, gdyz
podstawa jego badań jest Objawienie proklamowane i strzezone przez Magisterium Kościoa. Ono tez dokonuje potwierdzenia i akceptacji teologicznych interpretacji zasad wiary. Magisterium hierarchiczne jest tez zalezne od teologii,
bowiem w odkrywaniu prawdy i poszukiwaniach nowych sposobów wyrazu
wiary w czasie i przestrzeni odwouje sie do opinii teologów, których zadaniem
jest takze przekonywanie i argumentowanie za tym nauczaniem76.
Napiecie miedzy magisteriami suzy katolickości Kościoa i przepowiadaniu
Ewangelii w czasie. Magisterium hierarchiczne skupia sie na wierności apostolskiej kerygmie, kontynuacji Tradycji, wspólnocie Kościoa jako światowej spoeczności wiary i świadectwa, integralności Objawienia, ukazywaniu jego wiarygodności i racjonalnej koherencji. Teologowie, respektujac
 to nauczanie, maja
na celu budowanie nowych i konstruktywnych propozycji lepszego rozumienia
i przepowiadania wiary ludziom róznych czasów i kultur77.
Katolickość Kościoa w czasie jest realizowana równiez przez wymiar charyzmatyczny, który pozostaje w ścisym zwiazku

z wymiarem instytucjonalnym. Równiez w ich relacjach Dulles mówi o napieciu w realizacji temporalnej katolickości Kościoa. Przebiega ono miedzy odrzuceniem instytucji w liberalnym protestantyzmie i katolickim autorytaryzmem. Charyzmaty sa nieodzowne dla Kościoa, poniewaz rodza sie z dziaania Ducha Świetego, który
obdarza wierzacych

darami charyzmatycznymi dla wzrostu Kościoa i jego
jedności. Ci, którzy odpowiadaja na nie, staja sie autorytatywnymi świadkami
Boga. W perspektywie sakramentalnego ujecia Kościoa charyzmat jest zna-

magisterialnego, posiada równiez, uzdalniajacy
 go do tego, charyzmat – dar madrości

i umiejetności poznania sowa Bozego, który we wspólnocie prowadzi do odkrywania i zgebiania
Objawienia (Traktat o Objawieniu s. 530).
75
D u l l e s. A Church to Believe in s. 126-127; M a s s a. Avery Dulles, Teaching
Authority in the Church s. 942.
76
D u l l e s. A Church to Believe in s. 127-128; M a s s a. Avery Dulles, Teaching
Authority in the Church s. 941.
77
D u l l e s. A Church to Believe in s. 128-129; t e n z e. Blask wiary s. 122-123.
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kiem Chrystusa i Jego aski oraz umozliwia przyjecie aski przez wierzacych.

Ma ona wymiar charyzmatyczny, wyposaza wierzacego

do penego uczestnictwa we wspólnocie Kościoa i uzdalnia przyjmujacych

ja do wasnego wkadu
do Kościoa przez realizacje wasnego charyzmatu. Dulles stwierdza, ze Kośció tak jak nie istnieje bez instytucji, tak tez nie istnieje bez charyzmatu –
byby wtedy Kościoem bez aski78. Ponadto instytucja i charyzmat sa ze
soba ściśle zwiazane.

W Kościele charyzmat nie rodzi sie poza wymiarem
instytucjonalnym, ale ma w nim udzia i do niego sie odnosi. Na zwiazek

charyzmatu z urzedem wskazuje nauka Soboru Watykańskiego I o prymacie
papieza oraz Watykańskiego II o episkopacie. Amerykański teolog stwierdza,
ze instytucja wywodzi sie i suzy temu, co najpierw istniao w sferze charyzmatu (jest to widoczne miedzy innymi w spisaniu ksiag
 Pisma Świetego,
nauczaniu soborów, Ojców Kościoa, doktorów Kościoa). Charyzmat przynalezy w sposób wyjatkowy

Jezusowi Chrystusowi, a takze apostoom jako
podmiotom eklezjogenezy i rozwoju Kościoa. Urzad
 w Kościele jest wiec
sprawowany we wspópracy z Duchem Świetym. Równiez charyzmaty pozostaja w zalezności od instytucji, która odkrywa je, stymuluje, popiera, pielegnuje, koryguje, umozliwia efektywność. Charyzmat wspomaga element instytucjonalny, przyczyniajac
 sie do odnowy religijnej i reformy w Kościele79.
Tozsamość i rozwój Kościoa w czasie wymaga zachowania harmonii
miedzy instytucja i charyzmatem. Pochodza one z jednego źróda – Jezusa
Chrystusa, i maja ten sam cel – dobro Kościoa, dlatego powinny sobie odpowiadać. Jednostronne rozstrzygniecia zaprzeczaja katolickości Kościoa. Poza
tym wobec najwyzszego autorytetu Boga instytucja i charyzmat sa zawsze
wtórne i moga podlegać krytyce oraz korekcie ze wzgledu na swoje ograniczenia. Kośció pielgrzymujacy
 w czasie w swej strukturze ma zatem wymiar
instytucjonalny i charyzmatyczny. Zachodzace
 miedzy nimi interakcje, wspópraca i powiazania

umozliwiaja autentyczny postep Kościoa w realizacji swej
misji i uobecniania panowania Chrystusa80.
Za szczególny przypadek charyzmatu Dulles uwaza proroków, którzy
w Nowym Testamencie sa wymieniani zaraz po apostoach (1 Kor 12, 6-10.
28-29, 14, 1; Ef 2, 20; 3, 5; 4, 11; por. Dz 2, 16-18; Rz 12, 6). Do ich funkcji nalezy wypowiadanie sów pochway, potepienia, wezwania do pokuty,
podtrzymywania nadziei. Wspócześnie, na podstawie konstytucji Lumen

78
79
80

D u l l e s. A Church to Believe in s. 20-33.
Tamze s. 33-37.
Tamze s. 37-40.
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gentium, uznaje sie, ze Kośció jako caość sprawuje funkcje prorocka (12),
zarówno przez autorytatywne nauczanie hierarchii (25), jak i świadectwo
wiernych świeckich (35). Wedug amerykańskiego kardynaa dynamika wspóczesnych czasów rodzi potrzebe proroków. Charyzmat ten waściwie realizowany, nie zagraza jedności i tozsamości Kościoa, ale ukazuje wzajemny
zwiazek

charyzmatu prorockiego i Nauczycielskiego Urzedu Kościoa81.
Katolickość Kościoa w czasie jest zatem realizowana takze od strony
podmiotowej. Czonkowie Kościoa, wchodzacy
 przez wiare i chrzest w jego
strukture, przyczyniaja sie na rózne sposoby do przekazu Objawienia w czasie. W realizacji tej funkcji cay Kośció, a zwaszcza hierarchia, teolodzy
i charyzmatycy, staja sie przesankami wiarygodności Kościoa, jego jedności
i powszechności.

*
Realizacja temporalnego wymiaru katolickości Eklezji za pomoca wskazanych w niniejszym artykule struktur Kościoa przyczynia sie do uzasadnienia
jego strukturalnej wiarygodności. Elementy struktury jawia sie jako narzedzia
gwarantujace
 wypenienie w czasie odgórnej katolickości Eklezji, a wiec
umozliwiajace
 ciagy

dostep w Kościele do peni Objawienia i peni środków
zbawczych. Pozwalaja one na poznanie w nim Jezusa Chrystusa obecnego
w peni swego Objawienia i komunikowanego dzieki dziaaniu Ducha Świetego, który prowadzi ku peni Prawdy.
Uzasadnienie strukturalnej wiarygodności Kościoa nie kończy sie na wymiarze temporalnym. W jej wykazywaniu konieczne jest zwracanie sie do
pozostaych wymiarów katolickości Kościoa i weryfikowanie realizacji
w nich odgórnego wymiaru katolickości Kościoa. Dokonuje sie ona w wymiarze przestrzennym, ukazujacym

zasieg Kościoa Chrystusowego w Kościele katolickim, wyznaniach chrześcijańskich, religiach pozachrześcijańskich
i świecie. W wymiarze gebokości katolickość Kościoa siega czowieka, prowadzac
 go do decyzji wiary jako akceptacji przepowiadanego Objawienia.
Wiara, do której zaprasza Kośció, jest potwierdzana przez jej realny przemieniajacy
 i transformujacy
 wpyw na rózne przestrzenie zycia ludzkiego. To
z kolei uwiarygodnia Eklezje jako podmiot wiary. Ostatecznie dopiero ujecie

81

A. D u l l e s. Sukcesja proroków w Kościele. Conc 4:1968 s. 186-192; t e n z e. The
Survival of Dogma s. 125-133.

TEMPORALNY WYMIAR STRUKTURALNEJ WIARYGODNOŚCI KOŚCIOA
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wszystkich wymiarów katolickości Kościoa pozwala na caościowe uzasadnienie jego strukturalnej wiarygodności.
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u l l e s A.: Wolność religijna – zmiana i rozwój (cz. 1). „Azymut” 54:2002 s. 1, 11-12.
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THE TIME DIMENSION OF THE STRUCTURAL CREDIBILITY
OF THE CHURCH IN THE ECCLESIOLOGY OF AVERY CARDINAL DULLES SJ

S u m m a r y
This article based on Avery Cardinal Dulles S.J. ecclesiological thought shows temporal
dimension of catholicity of the Church. It is one of the lines of argumentation for the structural credibility of the Church, which demonstrates that the Church as a structure and in its
structure preserves Divine Revelation and communicates it in time and space to everyone.
Article shows catholicity of the Church in time, that means identity and continuity of the
Church from creation to the end of time (fullness of Kingdom of God). According to Dulles
the Church has different stages. In a visible form it finally emerged in Jesus’ live, death and
resurrection and sending of Holly Spirit. Thanks to its sacramental structure Church is dynamical and in time it changes forms of its life to be a sign of salvation for all. Therefore the
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Church is one and simultaneously diverse, it has to fit to all times to realize mission to preach
Jesus Christ. To the structure of the Church in this time dimension pertain elements pointing
to the unity in diversity of the Church: Tradition (as a not only static but also dynamic communication of Divine Revelation), reform (as a verification of the Church’s mission and the
elimination of distortions of its function), doctrine of the Church (constantly interpreted preserves contents of Divine Revelation in a changing historical and cultural contexts), authority in
the Church (hierarchical, theological and charismatic; they preserve purity of the Church’s
teaching and fidelity of Divine Revelation). These elements participate in the Church’s transmission of Divine Revelation and salvation in time, and are premises of an structural argument
of credibility of the Church.

Sowa kluczowe: wiarygodność Kościoa, katolickość Kościoa, strukturalna wiarygodność,
Tradycja, dogmat, nauczanie dogmatyczne, reforma, autorytet.
Key words: credibility of the Church, catholicity of the Church, structural credibility, Tradition, dogma, dogmatic teaching, reform, authority.

