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KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA W KOL I EF
W Listach należ acych
˛
do tradycji Pawłowej1, zwłaszcza w Ef i Kol, zaznacza sie˛ wyraźna tendencja do ukazania wymiaru uniwersalnego Kościoła. Nie
oznacza to oczywiście, że zupełnie brak w nich wypowiedzi odnoszacych
˛
sie˛
do Kościoła lokalnego czy domowego (Kol 4, 15. 16) oraz że Listy Pawłowe
ograniczaja˛ swa˛ wizje˛ eklezjalna˛ jedynie do Kościołów lokalnych.
W Ef powszechność eklezjologiczna przeradza sie˛ w uniwersalizm kosmiczny. Nie jest to jednak oryginalna koncepcja autora Listu2. Myśl bowiem o
uniwersalizmie kosmicznym po raz pierwszy została wyraźnie zarysowana w
hymnie chrystologicznym w Kol 1, 15-18, gdy autor tego Listu, być może św.
Paweł3, dodał do koncepcji kosmicznej o Ciele Chrystusa myśl eklezjologiczna:
˛
„On (Chrystus) jest głowa˛ Ciała, to jest Kościoła” (Kol 1, 18a)4. Autor Ef,
przejawszy
˛
te˛ koncepcje˛, ukazał Kościół jako przestrzeń historyczna˛ i kosmiczna,
˛ w której ujawnia sie˛ i realizuje powszechne panowanie Chrystusa Zmartwychwstałego (Ef 1, 22-23). Kościół bowiem jest zaangażowany w proces
objawiania i aktualizowania „tajemnicy Chrystusa”, niegdyś ukrytej, a teraz
ujawnionej „swoim świe˛tym apostołom i prorokom przez Ducha Świe˛tego”
(Ef 3, 5). Tajemnica ta to zbawczy plan Boga, który obejmuje także pogan,
wezwanych przez głoszenie ewangelii do wzie˛cia udziału w dziedzictwie tej
samej obietnicy, która została dana Izraelowi. W tym Bożym projekcie po-

1
Według R. Browna 90% uczonych uważa, że św. Paweł nie jest autorem Listów Pasterskich,
80%, że nie napisał on Listu do Efezjan i 60%, że nie jest autorem Listu do Kolosan. Le Chiese
degli Apostoli. Indagine esegetica sulle origini dell’ecclesiologia, Piemme 1992, s. 55.
2
H. L a n g k a m m e r, Nowy Testament o Kościele, Wrocław 1995, s. 107.
3
Kwestia zarówno genezy hymnu, jak i jego zakresu pozostaje nie rozstrzygnie˛ta.
J. M u r p h y - O ’C o n n o r, Colossians, [w:] A New Catholic Commentary on Holy Scripture,
Nashville 1984, s. 1200.
4
Tamże.
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wszechnego zbawienia znajduje sie˛ Kościół ściśle zwiazany
˛
z posługiwaniem
św. Pawła, be˛ dacego
˛
prototypem apostołów5:
Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świe˛ tych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobra˛ Nowine˛ niezgłe˛bione bogactwo Chrystusa i wydobyć
na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami
w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach ma˛
drość Boga poprzez Kościół stanie sie˛ jawna Zwierzchnościom i Władzom na
wyżynach niebieskich − zgodnie z planem wieków, jaki powział
˛ [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Ef 3, 8-11).

Podmiotem tego procesu objawienia planu zbawczego jest Bóg „Stwórca
wszechrzeczy”. Realizuje sie˛ on w Jezusie Chrystusie, uznanym przez wierza˛
cych za Pana. Obecnie „poprzez Kościół” plan powszechnego zbawienia jest
objawiany w sposób otwarty i uroczysty także mocom i pote˛gom niebieskim,
w taki sposób jaśnieje „wieloraka w przejawach madrość
˛
Boga”. Ta rzeczywistość Kościoła, właczonego
˛
w zbawczy plan Boga, w Ef i Kol splata sie˛ z rola˛
Jezusa Chrystusa Pana, rozpoznanego jako „Głowa Kościoła”, który jest Jego
„Ciałem”.
Zwrot „Ciało Chrystusa”, stworzony przez Pawła6 na oznaczenie wspólnoty
wierzacych,
˛
ochrzczonych, którzy uczestnicza˛ w Wieczerzy Pańskiej, zostaje
podje˛ty i rozszerzony w swych wymiarach eklezjalnych w Kol i Ef. Wydaje sie˛,
że ścisłe połaczenie
˛
formuły: „Wy jesteście ciałem Chrystusa” (1 Kor 12, 27)
z terminem „Kościół” (w. 28) przygotowało właśnie te˛ bardziej rozwinie˛ta˛ i
dojrzała˛ wypowiedź Pawła na ten sam temat w Listach Wie˛ziennych7. We
wszystkich miejscach, w których w Ef i Kol mowa jest o Kościele jako o Ciele, chodzi zawsze o Kościół powszechny.
Rzeczownik σωµα wyste˛puje łacznie
˛
w obu tych Listach siedemnaście
razy8. Spośród ośmiu tekstów w Kol, w których zachodzi termin σωµα − „Ciało”, pie˛ć razy (1, 18. 22. 24; 2, 19; 3, 15) termin ten ściśle wiaże
˛ sie˛ z Chrystusem. Natomiast w Liście do Efezjan termin ten wyste˛puje dziewie˛ ć razy i
tylko jeden raz (Ef 5, 28) nie ma bezpośredniego zwiazku
˛
z Chrystusem.

5
R. F a b r i s, La Chiesa nei vangeli sinottici e nell’epistolario paolino, [w:] Dizionario
di spiritualità biblico-patristica. Chiesa. Comunità. Popolo di Dio, vol. 8, Roma 1994, s. 84.
6
Kościół jako „Ciało” jest określony w Rz 12, 5; 1 Kor 10, 17; 12, 13, a jako „Ciało Chrystusa” lub „Jego Ciało” w 1 Kor 12, 27; Ef 1, 23; 4, 12; 5, 30; Kol 1, 24.
7
P. B e n o i t, Corps, tête et plérome dans les Epîtres de la Captivité, RB 63(1956), s. 22;
J. S t e˛ p i e ń, Teologia św. Pawła, Warszawa 1979, s. 414.
8
Ef 1, 23; 2, 16; 4, 4. 12. 16; 5, 23. 28. 30; Kol 1, 18. 22. 24; 2, 11. 17. 19. 23; 3, 15.
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I. KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA W LIŚCIE DO KOLOSAN

Pierwszy tekst znajduje sie˛ w konkluzji pierwszej cze˛ści hymnu (Kol 1, 1520), w której zostaje ogłoszony prymat Chrystusa wobec stworzenia:
„On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głowa˛
Ciała − Kościoła” (Kol 1, 17-18).
Termin „Kościół” powszechnie uważa sie˛ za dodatek autora Listu do pierwotnego hymnu chrześcijańskiego9. Dopowiedzenie to pełni funkcje˛ genetivus
epexegeticus wyjaśniajac
˛ wcześniejszy genetivus − „Ciała” − „Ciała, to jest
Kościoła”. Kosmiczny prymat Chrystusa, o którym mówi pierwsza cze˛ść hymnu, zostaje zamieniony w drugiej cze˛ści na prymat eklezjologiczny. Kościół
ukazany jest tu jako Ciało, którego Głowa˛ jest Chrystus. Kościół porównany do
jednego ciała ma ujawniać jedność, a utożsamiony z samym Chrystusem podkreślić organiczna˛ wie˛ź, jaka istnieje mie˛dzy Chrystusem a Kościołem10. Przenośne znaczenie terminu „głowa” jest najprawdopodobniej pochodzenia hebrajskiego, gdzie wyrażało ono przede wszystkim myśl o prymacie, zwierzchnictwie i życiodajnym źródle11. Chrystus jako Głowa przedstawiony jest w tym
tekście jako najwyższy autorytet i racja istnienia wszechrzeczy12. Kościół pierwszy w całym kosmosie wyznaje suwerenne panowanie Chrystusa13 jako Sprawcy odkupienia, które jest „pojednaniem” nieba z ziemia.
˛ W ten sposób Kościół
ukazuje sie˛ w perspektywie kosmicznej, tzn. jako ten, który otrzymał kosmiczna˛
misje˛.
Wyjaśniajacy
˛ dodatek: „I On jest Głowa˛ Ciała − Kościoła” potwierdza, że
rola uniwersalnego pośrednictwa Chrystusa i Jego panowanie kosmiczne objawiaja˛ sie˛ i aktualizuja˛ w środowisku Kościoła.
Drugi tekst jest cze˛ścia˛ fragmentu, w którym ukazana jest tajemnica. Paweł
jest na służbie ewangelii pojednania, która została ogłoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem. W tej perspektywie jego cierpienia apostolskie nabieraja˛
znaczenia chrystologicznego i eklezjalnego. Stwierdza on bowiem: „Teraz raduje˛ sie˛ w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki
udre˛k Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24).
Paweł poprzez swe posługiwanie apostolskie, na które składaja˛ sie˛ także
walki i cierpienia znoszone dla wzrostu Ciała Chrystusa, którym jest Kościół,

9
F. M u s s n e r, Christus das All und die Kirche. Studien zur Theologie des Ephesesbriefs,
Trier 1955, s. 155; H. L a n g k a m m e r, Hymny chrystologiczne, Katowice 1976, s. 51 n.
10
L a n g k a m m e r, Hymny, s. 51.
11
A. J a n k o w s k i, Listy Wie˛zienne, Poznań 1962, s. 232 n.
12
S t e˛ p i e ń, dz. cyt., s. 415.
13
O. C u l l m a n n, Le Christ et le temps, Neuchâtel−Paris 1947, s. 134.
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zmierza do wypełnienia udre˛k zwiazanych
˛
z czasem mesjańskim. Może on
zatem radować sie˛, gdyż jego aktualne cierpienia wchodza˛ w skład zbawczego
planu Boga, który objawia sie˛ i aktualizuje w świecie14. Kościół tutaj, podobnie jak w Kol 1, 18a, oznacza przede wszystkim społeczność chrześcijańska˛ w
jej wymiarze uniwersalnym, wszystkich wierzacych
˛
rozsianych po całym świe15
cie .
Trzeci tekst znajduje sie˛ we fragmencie ukazujacym
˛
wypowiedź o Ciele w
perspektywie eklezjologii kosmicznej oraz o Głowie − Chrystusie, od której
zależne jest całe Ciało. Ten aspekt wchodzi w skład chrystologii Listu, która
potwierdza jedyne pośrednictwo zbawcze Jezusa Chrystusa wzgle˛dem wszystkich mocy anielskich16 i niebieskich znanych w środowisku Kolosów. Autor
Kol zdecydowanie odrzuca fałszywy kult aniołów i pseudomistycyzm, którym
skażone były Kolosy17. Zache˛ca on chrześcijan tego Kościoła do zachowania
życiowej wie˛zi z Jezusem Chrystusem, która zapoczatkowana
˛
została poprzez
chrzest, sprawiajacy,
˛
że staja˛ sie˛ oni uczestnikami „pełni” dóbr zbawczych
(2, 9-12). Chrystus nie tylko jest Głowa˛ wszelkiej Zwierzchności i Pote˛gi, ale
przez swój charakter Boski jest także Głowa,
˛ która udziela życiowego impulsu
i zwartości z całym ciałem eklezjalnym. O błe˛dnowiercach szukajacych
˛
innego
pośrednictwa niż Chrystusowe autor Kol pisze: „Taki nade˛ty bez powodu zmysłowym swym sposobem myślenia, nie trzyma sie˛ mocno Głowy − [Tego], z
którego całe Ciało zaopatrywane i zespalane dzie˛ ki wiaż
˛ acym
˛
połaczeniom
˛
członków, rośnie Bożym wzrostem” (Kol 2, 18b. 19).
Kościół − Ciało jest tu ukazany jako rzeczywistość dynamiczna, która
w z r a s t a w sposób zamierzony przez Boga (gen. auctoris). Separacja od
Chrystusa − Głowy, dzie˛ki której „Ciało rośnie”, prowadzi nieuchronnie ku
śmierci18.
W ostatnim tekście Kol, w którym wyste˛puje termin „Ciało” odnoszacy
˛ sie˛
do Kościoła, autor natchniony wskazuje na ostateczne źródło pokoju chrześcijanina. Dzie˛ki łaczności
˛
z Chrystusem oraz jedności z braćmi w wierze, każdy
ochrzczony, który ma swój wzorzec w Chrystusie, może cieszyć sie˛ pokojem,
ponieważ do niego został wezwany „w jednym Ciele”: „A sercami waszymi

14

F a b r i s, dz. cyt., s. 91.
J.-N. A l e t t i, Lettera ai Colossesi, Bologna 1994, s. 123.
16
Wyste˛pujace
˛ wcześniej specyficzne określenia istot duchowych autor Kol zaste˛puje w 2, 15
określeniem „aniołowie”, przechodzac
˛ prawdopodobnie w ten sposób od astralnych i kosmicznych
sił świata perskiego, babilońskiego czy hellenistycznego, które zaznaczyły sie˛ wydatnie w dolinie
Likosu, do czysto biblijnej angelologii. Por. J. B o n s i r v e n, Le judaïsme palestinien en temps
de Jesus Christ, vol. I, Paris 1935, s. 238.
17
J a n k o w s k i, dz. cyt., s. 275.
18
Tamże, s. 231.
15
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niech rzadzi
˛
Chrystusowy pokój, do którego też zostaliście wezwani w jednym
Ciele” (Kol 3, 15).
Należy zauważyć rozszerzajacy
˛ sie˛ zasie˛g pokoju Chrystusowego: od pokoju
serca każdego ochrzczonego, po całe eklezjalne Ciało19. Określenie „pokój
Chrystusowy” − jedyne w NT − oznacza taki pokój, który może dać jedynie
Chrystus. Udzielany jest on zatem przede wszystkim przez samego Zmartwychwstałego Pana, a pośrednio również przez społeczność Kościoła.

II. KOŚCIÓŁ JAKO CIAŁO CHRYSTUSA W LIŚCIE DO EFEZJAN

W Liście do Efezjan, jak wspomniano już wyżej, termin „ciało” (σωµα)
wyste˛puje dziewie˛ć razy. Wie˛kszość uczonych uważa, że poza Ef 5, 28, mówia˛
cym wyraźnie o ciele ludzkim, w pozostałych tekstach oznacza on Kościół jako
Ciało Chrystusa20.
Eklezjologia Listu do Efezjan uje˛ta została w tej samej perspektywie co w
Liście do Kolosan. Akcentuje przy tym role˛ Chrystusa jako przynoszacego
˛
pokój i jedność.
Pierwszy tekst mówiacy
˛ w Ef o Kościele jako o Ciele Chrystusa znajduje
sie˛ w 1, 23. Jest on paralelny do Kol 1, 15-20. W obu wypowiedziach ukazany
został absolutny prymat Chrystusa w kosmosie. Przez zmartwychwstanie i wywyższenie w niebie Chrystus został ustanowiony przez Boga Panem wszechświata, „Głowa˛ dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, pełnia˛ Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami” (Ef 1, 22-23). W sposób wyraźny autor
Listu identyfikuje tu Kościół z Ciałem Chrystusa21. Prymat Chrystusa nad istotami duchowymi (mocami, panowaniami itp.) nie jest jednak identyczny z
Jego prymatem jako Głowy Kościoła. Istoty te bowiem zostały pokonane, pozbawione mocy i poddane pod stopy Chrystusa. Kościół natomiast, chociaż również poddany Chrystusowi, cieszy sie˛ Jego nieustannym, życiodajnym wpływem
jako „Pełnia Chrystusa”22. Kościół jest duchowa˛ przestrzenia,
˛ w której objawia sie˛ i realizuje pełne panowanie Boga, który w Chrystusie „napełnia wszyst-

19

A l e t t i, dz. cyt., s. 202.
Pewne watpliwości
˛
nasuwa Ef 2, 16, gdzie możliwe jest rozumienie σωµα jako ciała
Chrystusa historycznego lub jako społeczności Kościoła. Także niektórzy uczeni maja˛ watpliwości,
˛
czy przez σωµα w Ef 4, 16, w którym termin ten wyste˛puje dwukrotnie, przez drugie σωµα rozumieć Kościół czy „ciało wszechświata”. Por. J a n k o w s k i, dz. cyt., s. 53.
21
Greckie ητις jest silniejsze niż polskie „który”, gdyż zawiera odcień uzasadnienia. Można
by zatem tekst ten oddać w słowach: „[...] Głowa˛ dla Kościoła, jako że on jest Jego Ciałem [...]”.
22
S t e˛ p i e ń, dz. cyt., s. 416; G. H o w a r d, The Head/Body Methaphors of Ephesians,
NTS 20(1974), s. 350-356.
20
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ko na wszelki sposób”. Jako Ciało Chrystusowe jest tym środowiskiem, w
którym objawia sie˛ i realizuje ta pełnia bytu, która jest właściwa Bogu23.
Druga wypowiedź − Ef 2, 16 − znajduje sie˛ w kontekście mówiacym
˛
o
jednoczacym
˛
wszystko dziele Odkupienia, dokonujacym
˛
sie˛ pośród grzesznej
ludzkości. W pierwszej cze˛ści drugiego rozdziału (w. 1-10) jest mowa o powołaniu całej ludzkości do życia w Chrystusie, w drugiej natomiast (w. 11-22)
podkreślono wyraźniej, że ludzkość ta obejmuje zarówno Żydów, jak i pogan.
Fragment Ef 2, 14-17 stanowi w tej drugiej cze˛ści tematyczna˛ całość, skupiajac
˛
24
w sobie bogate rozważanie teologiczne, które rzutuje na cały List .
Chrystus, określony w tym hymnie jako „Pokój”, przez swoja˛ śmierć na
krzyżu obalił mur, to znaczy wrogość, która oddzielała Żydów od pogan, aby
z dwóch „stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzajac
˛ pokój
i aby obydwóch znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż” (Ef 2,
15-16a). Najstarsza tradycja w „jednym Ciele” widziała zarówno historyczne
ciało Chrystusa25, jak i Kościół26. Niektórzy współcześni egzegeci uważaja,
˛
że mamy tu do czynienia z celowa˛ „dwupie˛trowościa”
˛ terminu „Ciało”, zawierajacego
˛
w sobie myśl o historycznym ciele Chrystusa i o ciele eklezjalnym27.
Wydaje sie˛, że za rozumieniem Kościoła jako Ciała przemawia liczebnik
„w jednym”, paralela do okolicznika „w sobie” oraz bezpośrednio naste˛pujacy
˛
fragment (Ef 2, 18-22), mówiacy
˛ o społeczności wierzacych
˛
„budowli” − „świa˛
tyni”. Całość drugiej cze˛ści omawianego rozdziału, inspirujaca
˛ sie˛ prawdopodobnie Kol 1,22, podkreśla jednoczac
˛ a˛ role˛ Chrystusa. O przyje˛ciu pogan do
jedności z Chrystusem zadecydowała przelana przez niego krew. Konsekwencja˛
wydarzenia zbawczego jednoczacego
˛
w Chrystusie podzielona˛ ludzkość było
stworzenie „rodziny” Bożej, budowli opartej na „apostołach i prorokach”, która
ma za kamień we˛gielny Jezusa Chrystusa28. Społeczność Kościoła − Ciała jest
w innym obrazie autora Ef światyni
˛
a˛ Boga, w której On sam mieszka przez
Ducha (2, 22). Na obraz budowli nakłada sie˛ tu obraz Ciała, które w Chrystusie
rośnie w zwyczajny sposób, „na świe˛ta˛ w Panu światynie
˛
˛ ” (2, 21).
Dwa obrazy „budowanie” i „wzrost” odniesione do Kościoła, Ciała Chrystusa, powracaja˛ w cze˛ści parenetycznej Listu (Ef 4-6), gdzie temat jedności
eklezjalnej splata sie˛ z tematem różności darów i posług udzielonych wierza˛

23

R. P e n n a, Lettera agli Efesini. Introduzione, versione, commento, Bologna 1988, s. 119-

24

L a n g k a m m e r, Hymny, s. 102 n.
Chryzostom, Efrem, Teodoret, Teofilakt.
Ambrozjaster, Ekumeniusz, Tomasz z Akwinu, Kajetan.
B e n o i t, art. cyt., s. 42 nn.; J a n k o w s k i, dz. cyt., s. 408.
F a b r i s, dz. cyt., s. 93.

124.
25
26
27
28
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cym. Chrześcijanie poprzez jedna˛ wiare˛ i dar samego Ducha tworza˛ jedno Ciało: „Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaka˛ daje wasze powołanie” (Ef 4, 4).
W tym trzecim tekście w Ef, w którym mowa jest o Ciele Chrystusa, autor
natchniony uzasadnia wartość jedności, która w tej cze˛ści Listu jest szczególnie
podkreślana w zwiazku
˛
z tematem nowego życia dawnych pogan. Motywem tej
jedności jest nadzieja, która znamionuje wszystkich ochrzczonych. Stanowi ona
istotna˛ cze˛ść ich powołania i decyduje o ich tożsamości29. Główny akcent
spoczywa tu na fakcie, że mimo wielości składników Ciało stanowi jedność
organiczna,
˛ na co wskazuje umieszczenie Ducha obok Ciała30.
W kolejnym tekście − Ef 4,12 − znajdujacym
˛
sie˛ we fragmencie (4, 1-16)
mówiacym
˛
o rozmaitości darów, jakie zmartwychwstały Chrystus, który wstapił
˛
do nieba, udziela każdemu wierzacemu.
˛
Podobnie jak w Rz 12, 3-11 i 1 Kor
12, 4-13 myśl o rozmaitych charyzmatach jest tu połaczona
˛
z jednościa˛ Ciała
− Kościoła. Wśród tych darów sa˛ takie, które łacz
˛ a˛ sie˛ z różnymi posługami
w Kościele: „I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych
ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świe˛tych
do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy
wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4, 11-12).
Na uwage˛ zasługuje wskazany tu cel ustanowienia przez Chrystusa pie˛ciu
kategorii urze˛dów czy posług. Ukazany został on w trzech zdaniach podrze˛dnych: a) „dla przysposobienia świe˛tych”, b) „do wykonywania posługi”, c) celem budowania Ciała Chrystusowego. Ostateczna˛ meta˛ jest wzrost wszystkich
w „jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego,
do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (4, 13).
W końcowej cze˛ści wspomnianego wyżej fragmentu autor ponownie wraca
do obrazu Kościoła jako Ciała (4, 16), nadajac
˛ mu pewna˛ dynamike˛ i podkreślajac
˛ jego łaczność
˛
z Głowa,
˛ która˛ jest Chrystus (Ef 4, 15-16):
„Natomiast żyjac
˛ w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest
Głowa˛ − ku Chrystusowi. Z Niego Całe Ciało − zespalane i utrzymywane w
łaczności
˛
dzie˛ki wie˛zi umacniajacej
˛ każdy z członków stosownie do jego miary
− przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości” (4, 15-16).
W sposób pełniejszy niż w Kol 2, 19 autor Ef uzasadnia sens przenośni
Głowa. Chrystus jako Głowa jest dla Ciała − Kościoła naczelnym czynnikiem
wewne˛trznej organizacji i nieustannie trwajacego
˛
wzrostu31. Ukazuje sie˛ On
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zarówno jako jednoczacy
˛ czynnik, który przyczynia sie˛ do wzrostu Ciała za
pośrednictwem ludzi sprawujacych
˛
różne funkcje, jak i jako źródło organicznego wzrostu w miłości wszystkich ochrzczonych. Dary Zmartwychwstałego
umożliwiaja˛ spełnianie wielorakich posług służ acych
˛
wzajemnej miłości członków Kościoła. Ich aktualizacja jest podporzadkowana
˛
wzrostowi Ciała eklezjalnego z uczestnictwem wszystkich.
Terminologia eklezjalna z odniesieniem do Ciała Chrystusa pojawia sie˛
ponownie w „tablicach domowych” (Ef 5, 21−6, 9) jako uzasadnienie nowych
relacji mie˛dzy me˛ żami i żonami chrześcijańskimi. Powinni oni, jak wszyscy
ochrzczeni, służyć sobie wzajemnie na mocy ich wiary w Chrystusa (Ef 5,
21)32. To programowe oświadczenie powtarza sie˛ w serii zache˛t, które dotycza˛
przede wszystkim kobiet:
„Żony niechaj be˛da˛ poddane swym me˛żom, jak Panu, bo maż
˛ jest głowa˛
żony, jak i Chrystus − Głowa˛ Kościoła: On − Zbawca Ciała” (5, 22-23).
Partykuły greckie ως καϑως − „jak” oznaczaja˛ nie tylko porównanie, ale
także motywacje˛ poste˛powania chrześcijańskiego zalecanego żonom. Żony powinny „być poddane” swym me˛żom na mocy ich relacji z Chrystusem, jedynym
Panem. On jest zarówno Głowa˛ Kościoła, Jego Ciała, jak również Zbawca,
˛
który Kościół ocala i chroni.
U podstaw tej wypowiedzi dotyczacej
˛ relacji Chrystusa jako Głowy do Kościoła jako Ciała jest zarazem relacja oblubieńcza, która ukazuje sie˛ wyraźniej
w naste˛pnych wierszach tego urywku. Wyraża sie˛ ona w zache˛cie do me˛żów,
gdy autor natchniony odwołuje sie˛ do wydarzenia zbawczego Chrystusa, u
którego podstaw leżała miłość. Wydanie samego siebie przez Chrystusa z miłości przedłuża sie˛ w sakramencie chrztu, gdy Kościół staje przed swym Panem
jako Jego Oblubienica: „Me˛żowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświe˛cić, oczyściwszy obmyciem
woda,
˛ któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed soba˛ Kościół jako
chwalebny, nie majacy
˛ skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby
był świe˛ty i nieskalany” (Ef 5, 25-27).
Cel i skutek obmycia chrzcielnego sa˛ przedstawione je˛zykiem i obrazami
proroka Ezechiela33, gdy opisuje on lub ogłasza przymierze Boga ze swym
ludem (Ez 16, 8-12; 36, 25-28). A opis Kościoła bez „skazy czy zmarszczki”,
oczyszczonego w obmyciu małżeńskim, odsyła do miłosnego dialogu z Pieśni
nad pieśniami (Pnp 4, 7). Ta katecheza o relacji mie˛dzy Chrystusem i Kościołem jest ukierunkowana na umotywowanie relacji oblubieńczych ochrzczo-
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nych34. Autor bowiem ponownie podejmuje zache˛te˛ poczatkow
˛
a˛ skierowana˛
do małżonków: „Me˛żowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało.
Kto miłuje swoja˛ żone˛, siebie samego miłuje” (Ef 5, 28). Ta miłość powinna
wyrażać sie˛ w podstawowych obowiazkach
˛
me˛żów wzgle˛dem żon, polegajacych
˛
na zapewnieniu im utrzymania i ogólnej troski o nie. Dla uzasadnienia swej
tezy autor Ef jeszcze raz wprowadza motywacje˛ chrystologiczna˛ i eklezjalna:
˛
„bo jesteśmy członkami Jego Ciała” (Ef 5, 30).
Jest to ostatni już tekst, w którym wyste˛puje w tym Liście obraz Kościoła
jako Ciała. Autor natchniony wzmacnia to uzasadnienie, cytujac
˛ tekst Rdz 2,
24: „Dlatego opuści człowiek ojca i matke˛, a połaczy
˛
sie˛ z żona˛ swoja˛ [...]”
(Ef 5, 31). Wyjaśnia on przy tym, że „Jest to wielka tajemnica, a mówie˛ to w
odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 32).
Tekst Rdz jest interpretowany w kluczu chrystologicznym i eklezjologicznym. Autor widzi w nim zapowiedź „wielkiej tajemnicy”, Bożego planu zbawczego objawionego i zaktualizowanego w Chrystusie i w Kościele. Wie˛ź małżeńska, o której mówi tekst Rdz − „be˛ da˛ dwoje jednym ciałem” − ma swój
prototyp w relacji Chrystusa i Jego Kościoła, gdzie podzieleni ludzie staja˛ sie˛
jednym ciałem (Ef 2, 15-16). Poprzez odwołanie sie˛ do Rdz 2, 24 autor doszedł
do szczytowego momentu w określeniu relacji Chrystus−Kościół. Tekst ten
bowiem mówi o najściślejszej wie˛zi małżonków, która tu zostaje odniesiona
właśnie do zwiazku
˛
zachodzacego
˛
mie˛dzy Chrystusem a Kościołem35.

*
Powyższy przeglad
˛ tekstów mówiacych
˛
w sposób syntetyczny o Kościele
jako o Ciele Chrystusa w Ef i Kol ukazuje Kościół w jego wymiarze uniwersalnym. Chociaż autor (autorzy?) Listów maja˛ na uwadze także Kościoły lokalne, to jednak w porównaniu Chrystus−Ciało Chrystusa głównie zawarta jest
myśl o Kościele powszechnym36. Tym Ciałem jest Chrystus jednoczacy
˛ w
sobie wszystkich ludzi dzie˛ki dokonanemu dziełu zbawczemu. W stosunku do
Ciała Chrystus jest Głowa.
˛ Wyrażony w ten sposób prymat Chrystusa obejmuje
jednak nie tylko Kościół, ale i cały wszechświat. Prymat Chrystusa nad Kościołem różni sie˛ jednak od jego zwierzchnictwa nad światem. Dla Kościoła Chrystus jako Głowa jest nie tylko czynnikiem organizujacym
˛
życie społeczności
wierzacych
˛
i zapewniajacym
˛
jedność, ale także życiodajnym źródłem umożli-

34
35
36

Tamże, s. 95.
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wiajacym
˛
mu wzrost. Kościół napełniony życiodajnymi sokami Chrystusa −
Głowy stanowi „Pełnie˛ Chrystusa” i w ten sposób spełnia role˛ pośrednika mie˛dzy Chrystusem a światem, napełniajac
˛ go zbawczymi owocami. Głe˛boka˛ relacje˛ mie˛dzy Chrystusem a Kościołem ukazuje odczytany w kluczu chrystologicznym i eklezjologicznym tekst Rdz 2, 24: jest to bowiem relacja najściślejszej wie˛zi, oparta na miłości.
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S u m m a r y
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