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wiêtoæ Kocio³a w ujêciu w. Piotra Chryzologa
Jednym z tematów podejmowanych przez wspó³czesnych badaczy jest eklezjologia ojców Kocio³a. Osi¹gniête w ten sposób wyniki badañ poszerzaj¹ nasz
obraz tajemnicy Kocio³a o dorobek mylicieli chrzecijañskiego antyku. Obok
prac o charakterze syntetycznym, ukazuj¹cych specyfikê eklezjologii danej epoki, istniej¹ opracowania podejmuj¹ce zagadnienia szczegó³owe: analizuj¹ce
aspekty nauki o Kociele wybranych autorów wczesnochrzecijañskich. Jednym
z nich jest w. Piotr Chryzolog, biskup Rawenny (380-450), autor 184 kazañ1.
Chocia¿ jego nauka o Kociele by³a ju¿ przedmiotem analiz Bernarda Palardy’ego,
to jednak owoc jego badañ, dysertacja doktorska, przechowywana w formie mikrofilmu w bibliotece Catholic University of America w Waszyngtonie, pozostaje dla europejskiego czytelnika niedostêpna2. Specyficzny aspekt eklezjologii
Chryzologa podejmuje monografia Giuseppe Scimègo, który analizuj¹c zwi¹zki
pomiêdzy ¯ydami a chrzecijanami w Rawennie V wieku, zwraca uwagê na temat Ecclesia-Synagoga pojawiaj¹cy siê w kazaniach biskupa Rawenny3. Kolejne
opracowanie autorstwa Maria Spinellego zosta³o powiêcone symbolice eklezjalnej Z³otos³owego kaznodziei4.
Polskojêzyczne publikacje dotycz¹ce interesuj¹cej nas tematyki obejmuj¹
prace Dariusza Kasprzaka5 oraz Jerzego Wojtczaka6. Pierwszy z wymienionych
* Bogus³aw Kochaniewicz, dominikanin, redaktor Poznañskich Studiów Teologicznych.
1
Edycja krytyczna kazañ: Petrus Chrysologus, Sancti Petri Chrysologi Collectio sermonum
a Felice Episcopo parata, sermonibus extravagantibus adiectis, ed. A. Olivar, w: Corpus Christianorum. Series Latina, voll. 24, 24A, 24 B, Tournholti 1975, 1981, 1982. Na powy¿szej edycji opiera siê
w³oskie t³umaczenie kazañ Chryzologa. San Pietro Crisologo, Sermoni, ed. A. Olivar, G. Banterle,
R. Benericetti, G. Biffi, G. Scimè, C. Truzzi, (=Opere di San Pietro Crisologo. Scrittori dell’Area
Sant’ambrosiana), voll. I-III, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova Editrice, Milano–Roma 1996-1997.
2
B. Palardy, The Church and the Synagogue in the Sermons of St. Peter Chrysologus, Washington 1992.
3
G. Scimè, Giudei e cristiani nei sermoni di san Pietro Crisologo, Roma 2003.
4
M. Spinelli, La simbologia ecclesiologica di Pier Crisologo, w: Sangue e antropologia biblica nella patristica, ed. F. Vattoni, Roma 1982, s. 547-562.
5
D. Kasprzak, Duszpasterze V wieku. Studium porównawcze myli pasterskiej w. Piotra
Chryzologa i Salwiana z Marsylii. Kraków 2008, (szczególnie s. 124-156).
6
J. Wojtczak, Koció³ jako «grex» w Sermones Piotra Chryzologa, w: Koció³, wiat i zbawienie we wczesnym chrzecijañstwie, red. J. Naumowicz, Warszawa 2004, s. 154-158.
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ukaza³ duszpastersk¹ troskê Salwiana z Marsylii i Piotra Chryzologa, opieraj¹c
siê na analizie ich homilii. W tym kontekcie przedstawi³ syntetyczne ujêcie eklezjologii biskupa Rawenny. Artyku³ drugiego autora koncentruje uwagê na specyficznym aspekcie symboliki eklezjologicznej obecnym w kazaniach Piotra z Rawenny. Rozpatrywana w tym kontekcie kwestia wiêtoci Kocio³a zosta³a
przebadana jak dot¹d w niewielkim stopniu.

1. Biblijna symbolika Kocio³a w kazaniach Piotra Chryzologa
Jedn¹ z charakterystycznych cech eklezjologii biskupa Rawenny zawartej
w jego homiliach jest bogata symbolika biblijna. Dziêki zastosowanej egzegezie
alegorycznej wiele obrazów zaczerpniêtych z Pisma w. zosta³o odniesionych do
tajemnicy Kocio³a. Zanim zostanie podjêty g³ówny temat niniejszego opracowania, warto przedstawiæ najwa¿niejsze elementy wspomnianej symboliki eklezjalnej, które bêd¹ stanowiæ kontekst podejmowanej analizy.
Koció³ jest domem Ojca, który gromadzi wiernych, modl¹cych siê s³owami
modlitwy Pañskiej7. Wspólnota wierz¹cych zosta³a tak¿e porównana do ³odzi
(navis Christi), w której obecny jest Chrystus, prowadz¹cy barkê przez wzburzone odmêty morza do portu zbawienia. W kazaniu 50 Piotr Chryzolog stwierdza:
Chrystus zatem nie potrzebuje ³odzi, lecz to ³ód potrzebuje Chrystusa, bez tego
niebiañskiego sternika, ³ód Kocio³a, poprzez wzburzone morze wiata, wród
wielu ró¿nych niebezpieczeñstw, nie by³aby w stanie dotrzeæ do niebiañskiego
portu8. Kilkakrotnie chrzecijanie zostali porównani do ¿o³nierzy prowadz¹cych
walkê pod przywództwem Chrystusa Króla z Szatanem9.
W symbolice eklezjalnej biskupa Rawenny bardzo czêsto pojawia siê postaæ
niewiasty. W tym ujêciu dwie Marie pod¹¿aj¹ce do grobu Pañskiego symbolizuj¹ Koció³ z³o¿ony z ¯ydów i z pogan10. Niewiasta, której Jezus odpuci³ wiele
grzechów (£k 7,37), wskazuje na grzeszn¹ kondycjê Kocio³a11. Natomiast cuPiotr Chryzolog, Sermo 5,6. CCL 24, 39: „Redit autem ad patrem, et clamat: «Pater, peccavi in caelo et coram te». Redisse iuniorem ad domum patris, et clamare deum patrem, vox ecclesiae cotidiana testatur, quae dicit: «Pater noster, qui es in caelis»”. Podobne okrelenie Kocio³a –
zob. Sermo 3,2. CCL 24, 27. Por. M. Spinelli, La simbologia ecclesiologica di Pier Crisologo,
w: Sangue e antropologia biblica nella patristica, ed. F. Vattoni, Roma 1982, s. 547-548.
8
Sermo 50,2. CCL 24, 278: „Non ergo Christus indiget nave, sed navis indiget Christo, quia
sine caelesti gubernatore navis ecclesiae per mundanum pelagus tali et tanto discrimine ad caelestem portum non valet pervenire”. Por. M. Spinelli, La simbologia, s. 550-553.
9
Sermo 13,2. CCL 24, 82; Sermo12,3. CCL 24, 78. Por. M. Spinelli, La simbologia, s. 554-556.
10
Sermo 75, 3. CCL 24A, 459-460: „Sed non hinc faciunt apostolos segnores, quae non feminarum formas, sed ecclesiarum typum dominicum deferunt ad sepulchrum. Maria et Maria: sic altera ut
ipsa, ipsa ut altera, Maria, maternum Christi unum nomen, duas geminatur in feminas, quia hic ecclesia ex duobus populis veniens, una figuratur ex duobus populis, id est ex gentibus et Iudaeis”.
11
Sermo 95, 4. CCL 24A, s. 587: „Et ecce, inquit, mulier, quae erat in civitate peccatrix. Quae
mulier? Ecclesia sine dubio”.
7
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downie uzdrowiona z up³ywu krwi kobieta jest figur¹ wspólnoty wierz¹cych,
¿yj¹cej w nowej ekonomii zbawczej, opartej na prymacie Bo¿ej ³aski12.

2. Chrystus  fundamentem wiêtoci Kocio³a
W pierwszych wiekach chrzecijañstwa wiêtoæ Kocio³a by³a ³¹czona z obecnoci¹ Ducha wiêtego. W dziele Adversus haereses w. Ireneusz z Lyonu stwierdza³: tam gdzie jest Koció³ tam równie¿ Duch wiêty, a gdzie Duch wiêty tam
Koció³ i wszelka ³aska13. Natomiast Orygenes po³o¿y³ akcent na cnoty, owoc
dzia³ania Bo¿ego Ducha, które ubogaca³y Lud Bo¿y, bêd¹c oznak¹ jego wiêtoci. Koció³, jego zdaniem, jest wiêty nie tyle z powodu braku jakiejkolwiek
skazy14, ile ze wzglêdu na obecnoæ cnót: wiary, niewinnoci, cierpliwoci, dziewictwa, mi³oci, nadziei15. Podobn¹ refleksjê, wskazuj¹c¹ na wymiar moralny
Kocio³a jako owoc dzia³ania Ducha wiêtego w Kociele, rozwija³ zarówno
Tertulian16, jak i Cyprian z Kartaginy17.
Stanowisko tego ostatniego, zajête w sporze z donatystami, zosta³o skorygowane przez papie¿a Stefana, który, zamiast ukazywaæ wiêtoæ Kocio³a w perspektywie pneumatologicznej, zaproponowa³ inn¹, chrystocentryczn¹18. W tym ujêciu
fundamentem obecnoci Ducha wiêtego, który decyduje o wiêtoci Kocio³a,
[ ] jest osoba Chrystusa, Który przekazuje Kocio³owi swojego Ducha19.
Przedstawiona przez papie¿a nowa, chrystocentryczna interpretacja wiêtoci Kocio³a, zosta³a przyjêta w IV stuleciu (Optat z Milewy20, Hieronim21),
a nastêpnie rozpowszechniona i utrwalona w nastêpnym22. Od tej pory dla autoSermo 105, 7. CCL 24A, 653-654: „Quia nisi decalogus legis ogdoadis venisset ad gratiam,
numquam sancta ecclesia, numquam mulier haec ad plenitudinem temporis ad diem salutis, ad tempus acceptum, ad sui salvatoris presentiam pervenisset. Hanc autem mulierem portasse ecclesiae
sic figuram ipsius qualitas curationis adsignat”.
13
Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses III, 24, 1. PG 7, 966. „Ubi enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei, et ubi Spiritus Dei, illic Ecclesia et omnis gratia: Spiritus autem Veritas”.
14
Orygenes, In Exodum. Homilia IX, 3. PG 12, 364.
15
Tam¿e, PG 12, 365.
16
Tertulian, De baptismo 4-5. CCL 1, s. 279-282. Por. W. Prus, Spór o «Ecclesia sancta»
w Afryce na podstawie ³aciñskich przekazów patrystycznych z III i IV wieku, Poznañ 2013, s. 195.
17
Por. Cyprian, Epistula 73,11. CCL 3, s. 541-542. Por. W. Prus, Spór o «Ecclesia sancta»,
dz. cyt., 118, 195.
18
Cyprian w swoich listach referuje stanowisko papie¿a Stefana. Zob. Cyprian, Epistula 75,
18. CCL 3, s. 597-598. Por. W. Prus, Spór o «Ecclesia sancta», dz. cyt., 121, 195.
19
W. Prus, Spór o «Ecclesia sancta», dz. cyt., s. 195.
20
Zob. Optat z Milewy, Traité contre les Donatistes, V, 7. SCh 413, Paris 1996, s. 142-150.
Por. W. Prus, Spór o «Ecclesia sancta», dz. cyt., s. 195.
21
Zob. H. Bogacki, Koció³ jako Cia³o Mistyczne wed³ug w. Hieronima, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 5 (1958), z. 4, s. 37-53.
22
Zob. W. Staniszewski, Koció³ jako Cia³o Mistyczne Chrystusa wed³ug w. Augustyna, Lublin 1936.
12
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rów chrzecijañskiego antyku obecnoæ Chrystusa w Kociele stanowi³a trwa³y
fundament jego wiêtoci.
Tak¹ w³anie koncepcjê odnajdujemy z kazaniach w. Piotra Chryzologa:
Wierzymy w wiêty Koció³, który Chrystus zjednoczy³ z sob¹, aby w ten sposób sta³ siê uczestnikiem Jego bóstwa”23. Z przytoczonych powy¿ej s³ów kaznodziei wynika, ¿e Chrystus jest fundamentem ontologicznej wiêtoci Kocio³a.
Dla podkrelenia tej prawdy biskup Rawenny okrela³ Koció³ jako M i s t y c z n e c i a ³ o C h r y s t u s a oraz O b l u b i e n i c ê C h r y s t u s a.
a) Koció³  Mistyczne Cia³o Chrystusa

Okrelenie Kocio³a jako cia³a Chrystusa by³o znane mylicielom wschodnim IV stulecia: w. Janowi Chryzostomowi24 czy w. Bazylemu Wielkiemu25. Na
Zachodzie ujêcie to pojawia siê w jednym z listów w. Ambro¿ego, który zwraca³ uwagê, ¿e powinnimy kochaæ innych ze wzglêdu na nasze zjednoczenie
z Chrystusem, jako ¿e tworzymy jedno cia³o, którego Jezus jest g³ow¹26.
Wspomniana interpretacja jest obecna równie¿ w przepowiadaniu biskupa
Rawenny. Okrelenie cia³a Chrystusa odniesione do Kocio³a wskazuje na fundament jego wiêtoci. W kazaniu 62bis, bêd¹cym wyk³adem Symbolu Apostolskiego, Piotr Chryzolog wyznaje: „wiêty Koció³. Poniewa¿ jest on (Koció³)
cia³em Chrystusa, którego g³ow¹ jest Chrystus, zatem wyznajemy Chrystusa
w wiêtym Kociele”27. Jak mo¿na zauwa¿yæ, wiêtoæ Kocio³a wynika ze cis³ej wiêzi ³¹cz¹cej Chrystusa (g³owê) z Eklezj¹ (Jego cia³em), co jest gwarantem
Jego uwiêcaj¹cej obecnoci. Podobna refleksja pojawia siê w kazaniu 76: Jednoczenie poniewa¿ Chrystus w Kociele pozdrawia samego siebie, dokona³ tego
w ten sposób, aby Jego Koció³ by³ Jego wnêtrznociami, przyj¹³ do swojego
cia³a, o czym mówi Aposto³: «On jest g³ow¹ cia³a, czyli Kocio³a»”28.
Tajemnica wiêzi p³yn¹cej ze zjednoczenia Chrystusa z Kocio³em zostaje
rozwiniêta i przeniesiona na grunt pobo¿noci chrzecijañskiej. W homilii 132
biskup Rawenny, przeciwstawiaj¹c siê indywidualistycznej pobo¿noci wiernych,
gor¹co ich zachêca do obecnoci na zebraniach liturgicznych.
Piotr Chryzolog, Sermo 60,14. CCL 24, s. 340: Credimus sanctam ecclesiam, quam sic in
se suscepit Christus, ut eam divinitatis suae faceret esse consortem.
24
Jan Chryzostom, In Epistolam I ad Corinthios, Homilia XXXII, 1. PG 61, 263.
25
Bazyli Wielki, Homilia super Psalmum XLIV, 10, PG 29, 409.
26
Ambro¿y, Epistula LXXVI, 12, PL 16, 1262: „[…] sed etiam in operibus sequatur suis, et
aedificationem charitatis in se suscipiat: ut in unitate fidei et agnitionis occurrat, et quasi membrum
non desit capiti suo, id est Christo, qui est caput omnium”. Por. E. Dublanchy, L’Eglise, w: Dictionnaire de Theologie Catholique, t. 4, pars 2, kol. 2152.
27
Sermo 62bis,11. CCL 24, s. 355: „Sanctam ecclesiam. Qua ipsa est corpus Christi, et ipsius
caput est Christus. Christum ergo in sancta ecclesia confitemur”.
28
Sermo 76, 2. CCL 24A, s. 466: „Simul quia Christus in ecclesia se salutat, suam sua fecit
esse sic viscera, suum sic recepit in corpus, dicente apostolo: «Et ipse est caput corporis ecclesiae»”.
23

WIÊTOÆ KOCIO£A W UJÊCIU W. PIOTRA CHRYZOLOGA

357

Gdzie s¹ ci, którzy zaniedbuj¹ zebrania Kocio³a i uwa¿aj¹, ¿e wiêksz¹ wartoæ maj¹
modlitwy samotne, indywidualne ni¿ czcigodne zebranie, skoro Chrystus obiecuje
byæ obecnym poród dwóch lub trzech zjednoczonych w jego imiê i udzieliæ wszystkiego, o co zostanie poproszony? Czego nie da³by wielu? Czego odmówi³by tym,
którzy Go o to prosz¹ we wspólnotach i na zebraniach wiêtych29.

Powy¿sze s³owa potwierdzaj¹, ¿e wed³ug Z³otos³owego kaznodziei obecnoæ
Chrystusa poród chrzecijan uczestnicz¹cych w liturgii jest ród³em niebieskich
darów.
b) Koció³  Oblubienica Chrystusa

Powi¹zanie Chrystusa z Eklezj¹ wyra¿ano tak¿e za pomoc¹ obrazu oblubieñczego zjednoczenia Boskiego Oblubieñca z Oblubienic¹-Kocio³em.
Okrelenie Kocio³a jako oblubienicy Chrystusa pojawia siê miêdzy innymi
w pismach Orygenesa30, w. Bazylego Wielkiego31, w. Jana Chryzostoma32 czy
w. Augustyna33.
Okrelenie sponsa Christi pojawia siê równie¿ w sermones Piotra z Rawen34
ny . U¿ycie tego pojêcia w odniesieniu do Kocio³a podkrela³o cis³e i trwale
zjednoczenie Ludu Bo¿ego z Chrystusem. W homilii 61 Piotr Chryzolog wyznaje: Wierzê w wiêty Koció³. Aby wyzna³, ¿e Koció³, oblubienica Chrystusa,
pozostanie w wieczystej wspólnocie Chrystusa35. W kolejnym kazaniu autor ten
podkrela konsekwencje tego zjednoczenia: „Poniewa¿ ani cz³onki nie s¹ oddzielone od g³owy, ani oblubienica od oblubieñca, lecz dopóki przez takie po³¹czenie staje siê jeden duch, Bóg staje siê wszystkim we wszystkich36.
Interpretacja Kocio³a jako oblubieñczego zwi¹zku z Chrystusem opiera siê
na tekstach biblijnych (J 3,29; 2 Kor 11,2). „Oblubienica jest wziêta, aby ju¿
Sermo 132,4. CCL 24B, s. 811-812: Ubi sunt qui ecclesiae conventum praesumunt posse
contemni, et solitarias preces venerandae congregationi autumant anteferri, si duobus vel tribus
compositis medium se futurum, et omnia se plurimis?
30
Orygenes, In Canticum canticorum, III, II, 5. PG 13, 161.
31
Bazyli Wielki, Homilia super Psalmum XLIV, 11, PG 29, 412.
32
Jan Chryzostom, In espistolam ad Ephesios. Homilia XX, 2, PG 62, 138.
33
Augustyn, Epistula CXL, 18, PL 33, 545: „Haec ex persona sui corporis Christus dicit, quod
est Ecclesia. Haec ex persona dicit infirmitatis carnis peccati, quam transfiguravit in eam quam
sumpsit ex Virgine, similitudinem carnis peccati. Haec Sponsus ex persona sponsae loquitur, quia
univit eam sibi quodam modo”.
34
Piotr Chryzolog, Sermo 61,12. CCL 24, s. 344: „Credo in sanctam ecclesiam: ut confitearis
ecclesiam Christi sponsam in perpetua Christi societate mansuram”.
35
Por. Piotr Chryzolog, Kazanie VI o Symbolu (Sermo 61, 13), w: Symbol Apostolski w nauczaniu Ojców, t³um. L. G³adyszewski, Kraków 2010, s. 165.
36
Piotr Chryzolog, Kazanie II o Symbolu (Sermo 57), w: Symbol Apostolski w nauczaniu Ojców, dz. cyt., s. 137. Zob. Piotr Chryzolog, Sermo 57,13. CCL 24, s. 323: „Quia neque a capite
membra, neque sponsa separatur a sponso, sed dum tali coniuctione spiritus fit unus, fit omnia et in
omnibus deus”.
29
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wtedy zosta³ okrelony Koció³ jako oblubienica Chrystusa wed³ug s³ów proroka
Ozeasza: «Polubiê ciê przez sprawiedliwoæ i prawo, przez mi³oæ i mi³osierdzie, polubiê ciê sobie przez wiernoæ» (Oz 2,21-22). Podobnie mówi Jan: «Ten,
kto ma oblubienicê ten jest oblubieñcem» (J 3,29). Tak samo Pawe³: «Polubi³em was jednemu mê¿owi, by was przedstawiæ Chrystusowi jako czyst¹ dziewicê» (2 Kor 11,2). Koció³ jest oblubienic¹, która w dziewiczym narodzeniu rodzi
nowe dzieci Chrystusa”37.
Pojêcie sponsa Christi pozwoli³o Chryzologowi podkreliæ rolê wiary i mi³oci w oblubieñczym zwi¹zku. Scena objawienia siê Zmartwychwsta³ego niewiastom, bêd¹cym figur¹ Kocio³a, zosta³a zinterpretowana w perspektywie oblubieñczej. W dwóch niewiastach posy³a Koció³. […] Wychodzi na spotkanie.
Nie przera¿a ich swoj¹ moc¹, lecz uprzedza ogniem mi³oci, nie niepokoi swoim
autorytetem, lecz je pozdrawia, podporz¹dkowuje je prawu oblubieñca, a nie
wed³ug prawa zarz¹dcy, pozdrawia je z czu³oci¹ mê¿a”38.
Rozwijaj¹c ten w¹tek, kaznodzieja zauwa¿y³ ró¿ny stopieñ zjednoczenia
wiernych z Chrystusem poprzez wiarê.
Ta sama rzeczywistoæ ukazuje w oczywisty sposób, ¿e w owych niewiastach znajduje siê kompletny obraz Kocio³a. Chrystus karci swoich uczniów, ¿e byli chwiejni
w wierze w Jego zmartwychwstanie, jednoczenie umacnia ich, ukazuj¹c swój bok,
lady gwodzi na swoich rêkach, a poprzez przyjêcie od nich pokarmu, przywraca
im wiarê. Dlatego s³usznie nazywa ich dzieæmi, niedoskona³ymi w wierze, zapytuj¹c
ich: Dzieci, macie co do jedzenia? W innym fragmencie nazywa kobiet¹ tê sam¹
Mariê, która p³aka³a nad nim, jak nad zmar³ym, i nie pozwala jej, aby go dotknê³a.
Lecz wspomniane dwie niewiasty znajduje tak doskona³e i pe³ne wiary, tak nieustraszone i biegn¹ce w kierunku tajemnicy, do tego stopnia poszukuj¹ce Pana z ca³ym
p³omieniem ich wiary, ¿e powierza siê w ich rêce, pozdrawiaj¹c: Pokój wam, to
znaczy miejcie mnie39.
37
Piotr Chryzolog, Homilia o narodzeniu Chrystusa, t³um. W. Kania, w: Ojcowie Kocio³a
³aciñscy. Teksty o Matce Bo¿ej, t. 2, Niepokalanów 1981, s. 146. Por. ten¿e, Sermo 146, 5. CCL
24B, s. 904: „Sponsa quaeritur, ut iam tunc ecclesia Christi sponsa signetur, iuxta illud Oseae prophetae: «Sponsabo te mihi in iudicio et iustitia; sponsabo te mihi in misericordia et miserationibus,
et desponsabo te mihi in fide». Hinc Iohannes ait: «Qui habet sponsam, sponsus est». Et beatus
Paulus: «Sponsavi vos uni viro, virginem castam exhibere vos Christo». Vere sponsa, quae virginali partu novam Christi regignit infantiam”.
38
Sermo 76,2. CCL 24A, s. 465: „Occurrit, et non potestate terret, sed prevenit caritatis ardore, non auctoritate turbat, sed salutat: lege sponsi non dominantis iure onerat, sed honorat dilectione consortis”.
39
Sermo 76,2. CCL 24A, s. 466: „In istis vero feminis ecclesiae figuram manere plenam res ipsa
ostendit evidenter, quia discipulos suos Christus de resurrectione nutantes arguit, trepidentes firmat
ostensione lateris, clavorum cavernis, adsumptione cibi vix revocat ad fidem. Unde et merito in fide
parvulos sic pueros appellat discendo «Pueri, habetis pulmentarium»? Ipsamque alibi Mariam flentem quasi de mortuo mulierem vocat, atque tangendi se licentiam negat, istas autem sic perfectas invenit, sic credentes, sic non de sexu trepidantes, sed mysterio currentes, sic dominum toto fidei ardore requirentes, ut habendum se tradat eis salutatione tali «Avete», hoc est, habetote”.
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Na uwagê zas³uguje, ¿e podobn¹ koncepcjê zjednoczenia wiernych w jednym
Duchu, wyrazi³ w. Grzegorz z Nazjanzu. Wed³ug kapadockiego teologa w doskona³ym ciele, którego Jezus jest g³ow¹, cz³onki odznaczaj¹ siê ró¿nym stopniem doskona³oci. Jedne, z powodu cilejszego zjednoczenia z Bogiem oraz
osi¹gniêtego wysokiego stopnia cnót, s¹ porównane do duszy, inne, mniej doskona³e, zosta³y porównane do cia³a. Wszystkie jednak s¹ jednoczone za pomoc¹
tego samego Ducha, w jednym Chrystusie40.
Chryzolog, kontynuuj¹c swoj¹ refleksjê, stwierdzi³, ¿e oblubieñcze zjednoczenie Kocio³a z Chrystusem staje siê ród³em jego wiêtoci. W kazaniu 57,
bêd¹cym wyk³adem Symbolu apostolskiego, wyzna³ miêdzy innymi: W wiêty
Koció³. Poniewa¿ ani cz³onki od g³owy, ani oblubienica od oblubieñca nie jest
oddzielona, lecz dopóki przez takie po³¹czenie staje siê jeden duch, Bóg staje siê
wszystkim we wszystkich41.
Boski Oblubieniec, jednocz¹c siê z Eklezj¹-oblubienic¹, przyozdabia J¹ swoimi darami: cnotami wiary, m¹droci, czystoci, wstydliwoci, dziewictwa. W tej
perspektywie wi¹tynia, bêd¹ca miejscem zebrania liturgicznego Ludu Bo¿ego,
jawi siê jako komnata, w której odbywaj¹ siê gody.
Od kiedy Chrystus przyszed³ polubiæ swój Koció³ przyozdabia siê komnatê godow¹ oblubienicy, przyozdabia siê z³otem wiary, srebrem m¹droci, diademami cnót,
welonami wiêtoci, ró¿ami skromnoci, liliami czystoci, fio³kami przyzwoitoci
i wi¹tynia wstydliwoci zostaje wyniesiona wysoko do nieba na szczyt dziewictwa42.

Owocem zjednoczenia Chrystusa i Kocio³a, wyra¿onego za pomoc¹ obrazu
oblubieñca i oblubienicy, jest uwiêcenie, obdarowanie Eklezji wieloma duchowymi darami.

3. Uwiêcaj¹ca misja Kocio³a
a) Koció³  matka i dziewica

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Koció³ jest nie tylko podmiotem uwiêcanym, lecz
równie¿ wspólnot¹, która uwiêca. Jego uwiêcaj¹ca rola zosta³a wyra¿ona za
porednictwem kategorii duchowego macierzyñstwa, które zosta³o zarysowane
w starotestamentalnych figurach niewiast: Rebeki, Tamar i Rut.
Grzegorz z Nazjanzu, Oratio II, 3. PG 35, 409.
Piotr Chryzolog, Kazanie II o Symbolu, w: Symbol Apostolski w nauczaniu Ojców, dz. cyt.,
s. 137. Piotr Chryzolog, Sermo 57,13. CCL 24, s. 323: „Sanctam ecclesiam. Quia neque a capite
membra, neque sponsa separatur a sponso, sed dum tali coniunctione spiritus fit unus, fit omnia et
in omnibus deus. Ergo ipse in deum credit, qui in deum sanctam ecclesiam confitetur”.
42
Sermo 22,6. CCL 24, s. 132-133: „Ex quo ad disponsandum ecclesiam suam Christus advenit, thalamus ornatur sponsae, et ornatur auro fidei, argento sapientiae, virtutum gemmis, sanctitatis velis, verecundiae rosis, liliis castitatis, pudoris violis, et ad alta caeli pudicitiae templum, ad
fastigium virginitatis, attolitur”.
40

41
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Szczêliwa matka Koció³, która was w ten sposób kontempluje, i pozostaj¹c dziewic¹, dziwi siê, ¿e was porodzi³a tak szlachetnych, w tak cudowny sposób. Staro¿ytne
przyk³ady by³y zapowiedzi¹ tych narodzin. Oto dlaczego Jakub walczy w ³onie i kradnie tak¿e triumfy. Oto dlaczego w ³onie Tamar bliniaki bij¹ siê o zaszczyt bycia pierworodnym, opóniaj¹ poród, nie chc¹ ujrzeæ wiat³a zanim nie zwyciê¿¹. Oto dlaczego Jan przed wyjciem z ³ona matki raduje siê i spotyka swojego Stworzyciela43.

Narodziny do ¿ycia nadprzyrodzonego wiernych by³y przedstawiane jako
owoce uwiêcaj¹cej aktywnoci Kocio³a, wyra¿aj¹cej siê w sprawowaniu sakramentów44. Biskup Rawenny, wyjaniaj¹c katechumenom s³owa Modlitwy Pañskiej, zwróci³ miêdzy innymi uwagê na relacjê synowsk¹ do Boga Ojca, któr¹
winien kultywowaæ chrzecijanin, poniewa¿ jest ona owocem, konsekwencj¹
przyjêcia sakramentu chrztu45. Podobne synowskie odniesienie winno charakteryzowaæ chrzecijanina wobec Kocio³a-Matki46.
W podobnym kluczu – Kocio³a jako matki rodz¹cej swoje dzieci – zosta³a
ukazana konsekracja biskupia. Chryzolog, udzielaj¹c wiêceñ Marcelinowi, powiedzia³:
Marcelin zaskarbi³ sobie dzisiaj wszelkie uczucie, gdy chodzi o poród domowy. Stoj¹ wokó³ niego synowie, s¹ obecni bliscy, gromadz¹ siê krewni, raduje siê ca³a rodzina, poniewa¿ zas³u¿yli dzisiaj, aby zobaczyæ na w³asne oczy, aby wzi¹æ w ramiona
pierworodnego wiêtej rodzicielki. Równie¿ sama rodzicielka, oblubienica, matka
i dziewica dziwi siê, ¿e porodzi³a w komnacie swojego oblubieñca, w komnacie godowej47.
Sermo 72,3. CCL 24A, s. 431: Ecclesia felix mater, quae vos tales respicit, quae cum virgo
permanet, genuisse tantos vos et taliter se miratur. Olim partus iste praecedentibus designabatur
exemplis. Hinc est quod Iacob in utero conflicuts agit, praeripit et triumphos. Hinc est quod in utero Thamar gemini de primatur honore proeliantur, retardant partus, nec ante lucem cupiunt videre
quam vincere. Hinc est quod Iohannes exultat, et ante suo occurrit auctori, genitricis ex utero quam
procedat.
44
Sermo 68,11. CCL 24A, s. 411: „Aut quis poterit tanti conceptus referre sacramentum, ubi
virgo mater parit orbe cotidie?”.
45
Sermo 72,2. CCL 24A, s. 430: „Dico ergo, et vos in utero adhuc penetrali voce compello,
provida exhortatione praemoneo, ut antequam videatis matrem, vocetis istius patrem, ante blandimenta matris patris tendatis et festinetis ad regnum; ante patris perveniatis ad panem, quam matris
ad ubera pendeatis; nec in vos quicquam sibi aut matris necessitas aut aetatis tempora vindicent,
sed in vobis totum divino patri, totum caelesti respondeat et occurrat auctori”.
46
Sermo 73,3. CCL 24A, s. 449: „Numquid sic relinquendi sunt iam nutriti, ut non patris cura,
patris manu, patris regantur arbitrio, et ita matris Consilio, matris fide muniantur, ut non humana
solum, sed etiam divinam prudentiam percipiant et praeripiant salutarem?”
47
Sermo 175, 4. CCL 24B, s. 1066 : „Marcellinus hodie vernaculi partus totum rapuit et conquisivit affectum. Circumstant filii, adsunt propinqui, cognatio tota concurrit, familia exultat
omnis, et ipsa penetralia domus tripudiant et laetantur, quia videre oculis, suscipere manibus, hodie
primum sanctae genitricis partum subolemque meruerunt. Ipsa quoque genetrix sponsa, mater et
virgo, in ipso sponsi sui thalamo, in ipso coniunctionis suae cubiculo genuisse, nova gratulatione
miratur”.
43
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Poniewa¿ jedn¹ z istotnych cech macierzyñstwa Kocio³a jest wiêtoæ, dlatego rodzenie do nadprzyrodzonego ¿ycia nowych chrzecijan by³o uwa¿ane za
wiête. Nie dziwi zatem, ¿e Koció³ by³ okrelany przez biskupa Rawenny mianem „wiêta matka Koció³”48, „wiêta rodzicielka”49 b¹d „matka wiêtych”50.
Jedn¹ z cech duchowego macierzyñstwa Kocio³a jest jego dziewiczy charakter. Koció³, rodz¹c chrzecijan do nowego ¿ycia, zachowuje swoj¹ integralnoæ. Szczêliwa matka Koció³, która was kontempluje, i pozostaj¹c dziewic¹
dziwi siê, ¿e was zrodzi³a w tak cudowny sposób51.
b) Koció³ a Maryja

Autorzy chrzecijañskiego antyku, pisz¹c na temat duchowego macierzyñstwa, szybko odkryli zachodz¹c¹ analogiê miêdzy Kocio³em a B³ogos³awion¹
Dziewic¹ Maryj¹. Ojcowie greccy uwa¿ali, ¿e tajemnica dziewiczego poczêcia
i porodzenia Chrystusa znalaz³a kontynuacjê w ¿yciu Kocio³a. wiadcz¹ o tym
miêdzy innymi Klemens z Aleksandrii52 i Grzegorz z Nyssy53, którzy pojêcia virgo, mater odnosili b¹d to do Kocio³a, b¹d do Matki Jezusa. Wród autorów
³aciñskich wspomnian¹ analogi¹ pos³ugiwali siê w. Zenon z Werony54, w. Ambro¿y55 i w. Augustyn56.
W eklezjologii w. Piotra Chryzologa tajemnica poczêcia i porodzenia Chrystusa z Dziewicy Maryi sta³a siê kluczem hermeneutycznym, za pomoc¹ którego
wyjania³ on uwiêcaj¹c¹ misjê Kocio³a. W takiej perspektywie zosta³ odczytany sakrament chrztu w.
Prawie zrodzeni, jak powiedzielimy, na podobieñstwo naszego Pana, poniewa¿ bez
w¹tpienia zostalimy podobnie jak On poczêci przez dziewicê, Duch nape³ni³ nas

Sermo 128,3. CCL 24B, s. 791: Egit, egit ecclesia sancta mater.
Sermo 175, 4. CCL 24B, s. 1066: „[…] hodie primum sanctae genetricis partum subolemque meruerunt”.
50
Sermo 105,5. CCL 24A, s. 653: „Haec quae modo est sanctorum genitrix, ecclesia sancta
filiorum […]”.
51
Sermo 72,3. CCL 24A, s. 431: „Ecclesia felix mater, quae nos tales respicit, quae cum virgo
permanet, genuisse tantos vos et taliter se miratur”. Ponadto Sermo 130, 2. CCL 24B, s. 798: „Tales generat perpetuae virginitatis copula, tales generat caelestis ista coniunctio, sexus nescia, conceptus conscia, ignara partus, corruptionis ignara, pudore integra, integritate clausa, casta pignoribus, integritate diffusa”.
52
Klemens Aleksandryjski, Paedagogus I, 6, PG 8, 300.
53
Grzegorz z Nyssy, In Christi resurrectionem I, PG 46, 604.
54
Zenon z Werony, Tractatus XXXIII, PL 11, 479: „Haec renovatio, haec resurrectio, haec vita
aeterna, haec est mater omnium, quae nos adunatos, ex omni gente et natione collectos, unum postmodum efficit corpus”.
55
Ambro¿y, De institutione virginis, XIV, 89-90, PL 16, 326-327: „[…] continens sibi in omnibus Christi ortus ex Virgine”.
56
Augustyn, Sermo CCXIII, 7, PL 38, 1064. „Virgo est ergo Ecclesia: virgo est, virgo sit”.
48

49
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¿yciem, skromnoæ nosi³a nas w ³onie, integralnoæ nas zrodzi³a, niewinnoæ nas karmi³a, poucza³a nas wiêtoæ, wychowa³a nas cnota. Bóg nas zaadoptowa³ jako synów,
a my nosimy w sobie ca³y obraz, ca³e podobieñstwo naszego Stworzyciela57.

c) Koció³ a Eucharystia

Nauka o Kociele biskupa Rawenny, oprócz aspektu maryjnego, odznacza siê
równie¿ silnie zarysowanym wymiarem eucharystycznym58. Ofiara Chrystusa,
która uobecnia siê codziennie na o³tarzu, uwiêca Koció³59. Kaznodzieja uto¿samia Eucharystiê z Chrystusem i kilkakrotnie podkrela, ¿e ów sakrament nie tylko g³adzi nasze grzechy, lecz staje siê codziennym pokarmem w ziemskim pielgrzymowaniu do królestwa niebieskiego60. W tej perspektywie wspólnota
Kocio³a jest miejscem udzielania siê Chrystusa eucharystycznego61, dziêki któremu staje siê wspólnot¹ niebiañsk¹62.

4. wiêtoæ a jednoæ Kocio³a
Pisarze antyku chrzecijañskiego czêsto podkrelali cis³¹ zale¿noæ pomiêdzy wiêtoci¹ Kocio³a a jego jednoci¹. Jednoæ ukazywano jako owoc panuj¹cej we wspólnocie wzajemnej mi³oci. Z tego wzglêdu herezje i schizmy, pro57
Piotr Chryzolog, Sermo 117,5. CCL 24A, 711: „sicut diximus, iam renati, quos utique concepit virgo, vivificavit spirytus, portavit pudor, genuit integritas, nutrivit inocentia, edocuit sanctitas, virtus exercuit, deus adoptavit in filios, imaginem totam, totam similitudinem nostri portemus
auctoris”. Podobnie Sermo 72, 3, CCL 24A, 431. Por. B. Kochaniewicz, La Vergine Maria nei sermoni di san Pietro Crisologo, Roma 1998, s. 252.
58
D. Kasprzak, Duszpasterze V wieku, dz. cyt., s. 139.
59
Piotr Chryzolog, Sermo 67,7. CCL 24A, 404-405: „«Ego sum panis qui de caelo descendi».
Ipse est panis qui est satus in virgine, fermentatus in carne, in passione confectus, fornace coctus
sepulchri, in ecclesiis conditus, inlatus altaribus caelestem cibum cotidie fidelibus subministrat”.
Sermo 34, 3. CCL 24, 408: „Audiant christiani, qui quotidie corpus Christi attingunt”. Wed³ug
A. Olivara okrelenie quotidie nale¿a³oby pojmowaæ raczej jako zwyczaj przyjmowania cia³a
Pañskiego podczas ka¿dej mszy w. A. Olivar, La Eucaristía en la predicación de San Pedro Crisólogo, “La Ciencia Tomista” 272 (1959), s. 617-618.
60
Piotr Chryzolog, Sermo 71,7: CCL 24A, 426-427: „Sed quia ipse est panis qui de caelo descendit, qui legis et gratiae mola aptus est in farinam, qui crucis confectus est in passione, qui magno
pietatis fermentatus est sacramento, qui consparsionis levamentum sustulit de sepulchro, qui ut divinitatis suae calore coqueretur ipse cibanum decoxit inferni, qui ad caelestem cibum cotidianus ecclesiae deferetur ad mensam, qui in remissionem frangitur peccatorum, qui edentes se perpetuam pascit
et enutrit ad vitam, hunc panem cotidie nobis dari petimus, illo in die perpetuo perfruamur”.
61
Sermo 67,7. CCL 24A, 404-405: „Ipse est panis, […] inlatus altaribus caelestem cibum cotidie fidelibus subministrat”. Sermo 95, 3: CCL 24A, 586: „[…] sed corpus suum ecclesiae transmisit ad mensam, ut esset caelestis caro manducaturis gentibus ad salutem”.
62
Sermo 31,3. CCL 24, 180: „Christus ergo, qui tunc cclesiam disponsabat, indulgebat se
mensis, conviventibus non negabat; humanum, communem, blandum se pia caritate reddebat, donec divinis humana coniungeret, et faceret de terrena societate caeleste consortium”. Por. D. Kasprzak, Duszpasterze V wieku, dz. cyt., s. 138.
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wadz¹ce do niszczenia jednoci Kocio³a, by³y surowo zabraniane i potêpiane63.
Wed³ug w. Ambro¿ego, na przyk³ad, ci, którzy rozrywali Koció³ i od³¹czali siê
od niego, dopuszczali siê niewybaczalnego grzechu64.
Biskup Rawenny akcentowa³ dwa wymiary jednoci. Pierwszy aktualizowa³
siê podczas zgromadzeñ liturgicznych. St¹d kaznodzieja zachêca³ wiernych do
wiêkszego zaanga¿owania w zgromadzenia liturgiczne, krytykuj¹c pobo¿noæ
indywidualn¹ prowadz¹c¹ do rozdarcia w Kociele lokalnym65.
Natomiast drugi wymiar jednoci realizowa³ siê dziêki ³¹cznoci wiernych ze
swoim pasterzem: wiêta matka Koció³ dzia³a w taki sposób, aby nie byæ oddzielona od w³asnego biskupa66.
Jednoczenie nale¿y podkreliæ, ¿e kaznodzieja, rozwa¿aj¹c tajemnicê wiêtoci Kocio³a, dostrzega równie¿ jego s³aboæ i grzesznoæ. Komentuj¹c ewangeliê o kobiecie chorej na up³yw krwi (Mt 9,20-21), stwierdzi³, ¿e jest ona figur¹
Kocio³a zranionego przez grzech pierworodny cz³owieka, który traci³ swoj¹
krew67. Eklezja jest reprezentowana równie¿ przez jawnogrzesznicê. Wyjaniaj¹c
perykopê £k 7,36-37, Piotr z Rawenny wymieni³ ca³y katalog grzechów (niewiarê, nieprawoæ, pychê, k³ótnie, lichwê, cudzo³óstwo), krytykuj¹c tym samym zachowanie wiernych.
Oto niewiasta, która w miecie by³a grzesznic¹. Jaka niewiasta? Bez w¹tpienia
Koció³. W miecie grzesznica. Jakiego miasta? Tego, o którym prorok powiedzia³:
W jaki sposób miasto wierne Syjon, sta³o siê grzeszne? [ ] Zatem w miecie, otoczonym murem niewiary, bronionym przez moc pychy, podzielonym przez place nieprawoci, zamkniêtym przez bramy k³ótni, przedstawianym przez zwodnicze tañce,
zatwardzia³ym przez kamienie lichwy, obci¹¿onym przez trudy interesów, zbezczeszczonym przez domy publiczne, to znaczy przez wi¹tynie bo¿ków. T¹ niewiast¹ jest
Koció³, obci¹¿ony oskar¿eniami, bêd¹cymi konsekwencj¹ obrzydliwoci pope³nionych w przesz³oci przez grzeszników68.
J.N.D. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrzecijañskiej, Warszawa 1988, s. 300.
Tam¿e, s. 303.
65
Sermo 132, 4. CCL 24B, s. 811-812: „Ubi sunt qui ecclesiae conventum praesumunt posse
contemni, et solitarias preces venerandae congregationi autumant anteferri, si duobus vel tribus
compositis medium se futurum, et omnia se promittit quae postulatus fuerit praestaturum? Quid
non dat plurimis? Quid in conciliis et congregatione sanctoruum poscentibus denegabit”.
66
Sermo 128,3. CCL 24B, s. 791: „Egit, egit ecclesia sancta mater, ut nusquam a suo separaretur antistite”.
67
Sermo 35,5. CCL 24, s. 204: „Ista est, fratres, ista est, ista est eccclesia, quae primo hominis
vulnerata peccato, toto fluebat sanguine”.
68
Piotr Chryzolog, Sermo 95, 4. CCL 24A, s. 587: „«Et ecce», inquit, «mulier, quae erat in
civitate peccatrix». Quae mulier? Ecclesia sine dubio. «In civitate peccatrix». Civitate qua? Illa, de
qua dixerat propheta: «Quomodo facta est meretrix civitas fidelis Sion». […] In civitate ergo perfidiae septa muris, superbiae viribus conmunita, distincta iniquitatum plateis, obserata contradictionum portis, depicta iniquitatum plateis, indurata silicibus usurarum, negotiorum laboribus adgravata, infamata lupanaribus, id est, idolorum templis, mulier haec, id est, ecclesia, gravissimum trahebat
reatum ex tanta praecedentium conluvie peccatorum”.
63
64
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Przytoczony fragment pozwala stwierdziæ, ¿e zdaniem kaznodziei z Rawenny, grzechy pope³nione przez wiernych prowadz¹ do utraty duchowego piêkna
Kocio³a oraz do os³abienia jego jednoci.

5. Koció³ a zbawienie
Zagadnienie wiêtoci Kocio³a ³¹czy siê równie¿ z kwesti¹ mo¿liwoci zbawienia poza nim. To zagadnienie by³o ju¿ podejmowane przez teologów w III
wieku. Orygenes, komentuj¹c scenê przybycia zwiadowców izraelskich do domu
jawnogrzesznicy Rahab, stwierdzi³, ¿e poza Kocio³em, nikt siê nie uratuje69.
Podobn¹ opiniê wyrazi³ w. Cyprian z Kartaginy: „Nie dojdzie do nagrody Chrystusa ten, kto porzuca Koció³ Chrystusa70.
Nauczanie Piotra Chryzologa w tej kwestii nie odbiega od powszechnej opinii ojców Kocio³a. Kaznodzieja, opisuj¹c tajemnicê Kocio³a, pos³u¿y³ siê obrazem statku, przemierzaj¹cego wzburzone morze tego wiata w drodze do portu
zbawienia71. Wykorzystana analogia pozwoli³a z jednej strony zwróciæ uwagê na
nieustanne zagro¿enie i niebezpieczeñstwo, z jakim zmaga siê Koció³, z drugiej
za na nieustann¹ obecnoæ Chrystusa, który jest gwarantem zbawienia. Jego
obecnoæ na pok³adzie statku72 jest niezbêdna dla Kocio³a73. To On kieruje okrêtem, prowadz¹c go do portu zbawienia. Jedynie On, jako sternik statku, potrafi
uspokoiæ fale tego wiata i zapewniæ bezpieczn¹ podró¿74.
Orygenes, Homiliae in Jesu nave, homilia III, 4. PG 12, 861-8142. SCh 71, Paris 1960, ed.
A. Jaubert, s. 136, 138.
70
Cyprian, De catholicae ecclesiae unitate VI, PL 4, 503: „Non perveniet ad Christi praemia,
qui relinquit Ecclesiam Christi”. Zob. J. Quasten, Patrology, vol. II, Notre Dame, 1952, s. 351, 373.
71
Piotr Chryzolog, Sermo 20,2. CCL 24, s. 117: „Ubi Christus ecclesiae suae navem mare
saeculi transferatus ascendit, gentium flabra, Iudaeorum turbines, persecutorum procellae, vulgi
nubes, daemonum nebulae sic ruerunt, ut totius mundi fieret una tempestas”.
Sermo 20,4. CCL 24, s. 119: „Hinc est quod navicula Christi nunc tollitur ad caelum, nunc in
trepidationum ima descendit, nunc Christi regitur viribus, nunc formidine iactatur, nunc operitur
fluctibus passionum, nunc confessionum remigiis enatat”.
72
Sermo 32,5. CCL 24, s. 185: „Sed quia Iesus deserviente navicula, id est, ecclesia, sequestratur a confusione turbarum, et christaini populi gubernatur residdet indefessus vario genere
medendi; et imperavit ventis et mari, ut tantam tranquillitatis oboedientia conquiescant […]”.
Sermo 50,2. CCL 24, s. 277: „Christus ecclesiae suae navem saeculi fluctus semper mitigaturus ascendit, ut credentes in se ad caelestem patriam tranquilla navigatione perducat”. Por. H. Rahner, Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri, Cinisello Balsamo 1995, s. 512.
73
Sermo 50,2. CCL 24, s. 278: „Non ergo Christus indiget nave, sed navis indiget Christo,
quia sine caelesti gubernatore navis ecclesiae per mundanum pelagus tali et tanto discrimine ad
caelestem portum non valet pervenire”.
74
Sermo 20,1. CCL 24, s. 117: „Hinc est quod discipuli postea quam viderunt sibi industriam
nauticam deperisse, in se maria saevire, se fluctus petere, adversum se ventorum turbines convenisse,
ad ipsum gubernatorem rerum, vectorem mundi, elementorum magistrum, trepidi confugerunt, petentes ut sedaret fluctus, periculum submoveret, salutem redderet desperatis. Denique ubi iussio sola
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Zarysowan¹ przez Piotra Chryzologa zbawcz¹ rolê Kocio³a nale¿y rozumieæ
w sposób ekskluzywny. Poza okrêtem znajduje siê jedynie wzburzone morze,
st¹d wy³¹cznie na pok³adzie statku-Kocio³a mo¿na dotrzeæ do portu zbawienia.
Niniejsza opinia zosta³a jeszcze bardziej uwypuklona poprzez obraz arki Noego,
proroczo zapowiadaj¹cy zbawcz¹ rolê Kocio³a75.

Zakoñczenie
Analiza eklezjologii Piotra Chryzologa pozwoli³a na sformu³owanie nastêpuj¹cych wniosków.
Nauka o Kociele, zawarta w kazaniach biskupa Rawenny, odznacza siê fragmentarycznoci¹, co w konsekwencji rzutuje na jej niekompletnoæ. Dokonana
synteza rozsianych w wielu homiliach elementów doktryny pozwala stwierdziæ,
¿e eklezjologia Z³otos³owego kaznodziei nie odznacza siê oryginalnoci¹. Podejmowane tematy by³y przedmiotem opracowañ wczeniejszych ojców Kocio³a:
ukazanie Chrystusa jako fundamentu wiêtoci Kocio³a, podkrelenie uwiêcaj¹cej roli sakramentów, zwrócenie uwagi na fakt, ¿e poza Kocio³em nie ma zbawienia czy te¿ akcent po³o¿ony na jednoæ wiernych ze swoim biskupem, by³y
tematami dobrze znanymi w ówczesnej literaturze patrystycznej. Bior¹c pod
uwagê pastoralny wymiar nauczania biskupa Rawenny, nale¿y stwierdziæ, ¿e
nadrzêdnym celem redagowanych przez niego kazañ nie by³o przekazywanie
wiernym kompletnej doktryny na temat Kocio³a: jego eklezjologia by³a podporz¹dkowana celom wybitnie duszpasterskim, co mo¿e t³umaczyæ jej fragmentarycznoæ i niekompletnoæ.
Osi¹gniête wyniki badañ, pomimo braku oryginalnych aspektów, uzupe³niaj¹ obraz nauki o Kociele o s³abo znan¹ do tej pory doktrynê zawart¹ w kazaniach Piotra Chryzologa.

Holiness of the Church According to Sermons of St. Peter Chrysologus
Summary
The article Holiness of the Church according to Sermons of St. Peter Chrysologus presents
one aspect of the ecclesiology of the bishop of Ravenna. Among the most popular questions, which
are evidenced in his theological reflection, it is necessary to evidence, that Church Fathers focus

addixit mare, recussit ventos, tulit turbines, dedit quietem, navigantes ipsum esse omnium sentiunt,
credunt, fatentur auctorem”. Zob. H. Rahner, Simboli della Chiesa, dz. cyt., s. 568.
75
Sermo 163, 3. CCL 24B, s. 1006: „Nam quicquid Noe, vector novi saeculi, saeculi servavit
ad semen, quicquid in aere volitat et fertur, quicquid gignitur et vivit in terra, quicquid in aquas est
et movetur […]”. Typologia eklezjologiczno-soteriologiczna arki Noego by³a rozpowszechniona
wród ojców Kocio³a. Zob. H. Rahner, Simboli della Chiesa, dz. cyt., s. 865-932.
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their attention on an ontological aspect of the Church’s holiness which finds its foundation in Christ.
Frequent references to ideas of the Mystical Body of Christ or the Church as a spouse of Christ
confirm our opinion. It is necessary to admit that these themes, like other questions, developed in
Chrysologus’s sermons (the role of the sacrament or belief that there is no salvation outside the
Church) are already known in the patristic literature. Therefore the ecclesiology of the bishop of
Ravenna is not original. However, taking into consideration the pastoral dimension of his teaching,
it is clear that the objective of his sermons was different than to present an ecclesiological treatise.
The results of analytical researches allow to complete the picture of the doctrine of the Church
by its unknown aspect, contained in the teaching of the bishop of Ravenna.
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