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wnioski. W kilku miejscach w ksiaÎzÇce pojawia sieÎ wzmianka o peøni Objawienia
i zbawienia w Jezusie Chrystusie, np. w rozdziale II. Tak powinien brzmiecÂ wniosek
konÂcowy. Moim zdaniem, autor zbyt czeÎsto cytuje, chocÂ w dalszych partiach ksiaÎzÇki
dokøadnych przytoczenÂ juzÇ unika.
W sumie, mimo tych drobnych niedociaÎgnieÎcÂ, publikacja ks. Jacentego Masteja
jest nowatorska, oryginalna, erudycyjna, napisana øadnym, literackim jeÎzykiem. PodjeÎta w niniejszej pracy proÂba skonstruowania argumentu staurologiczno-rezurekcyjnego stanowi novum w teologii i wpisuje sieÎ w nurt prac badawczych prowadzonych
w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL posÂwieÎconych wiarygodnosÂci chrzesÂcijanÂstwa. KsiaÎzÇka ta mozÇe bycÂ polecana studentom teologii, ale jest tezÇ cennaÎ lekturaÎ
dla wszystkich wierzaÎcych, ktoÂrzy pragnaÎ pogøeÎbicÂ swaÎ wiareÎ lub poszukujaÎ jej gøeÎbokiego uzasadnienia.

KS. GRZEGORZ DZIEWULSKI

Bp K. Koch, Die Kirche Gottes. Gemeinschaft im Geheimnis des Glaubens, Sankt-Ulrich-Verlag, Augsburg 2007, ss. 288.
Biskup Kurt Koch (ur. 1950 r., EmmenbruÈcke, kanton Lucerna) nalezÇy do postaci znanych w akademickim sÂrodowisku Szwajcarii. Studia teologiczne odbyø w Monachium i Lucernie (1975). Po kilkuletniej pracy jako sÂwiecki teolog przyjmuje
sÂwieÎcenia kapøanÂskie (1982), a po czterech latach posøugi duszpasterskiej w Bernie
podejmuje praceÎ na stanowisku docenta w instytucie katechetycznym w Lucernie
(1986), owocujaÎcaÎ doktoratem (1987) i habilitacjaÎ (1989). Jego kariereÎ akademickaÎ
wienÂczy stanowisko honorowego profesora dogmatyki, etyki, liturgiki i teologii ekumenicznej na uniwersytecie w Lucernie. W niedøugim czasie zostaje mianowany
biskupem Bazylei (1995). O kontynuacji teologicznych pasji sÂwiadczy omawiana
monografia, kolejna w jego dorobku naukowym ponad 60 ksiaÎzÇek i artykuøoÂw.
SwojaÎ wizjeÎ KosÂcioøa autor zaprezentowaø w czterech czeÎsÂciach ksiaÎzÇki, posÂwieÎconych kolejno jego genezie, drogom wzrostu, specyfice dziaøalnosÂci i przymiotom.
Ç ycie i postacÂ KosÂcioøa ± Koch opisuje KosÂcioÂø jako dzieøo
W czeÎsÂci pierwszej ± Z
Ducha i misterium Jezusa (rozdziaø 1 ± Lud BozÇy z Ciaøa Chrystusa). Jego tozÇsamosÂcÂ
okresÂlajaÎ chrzcielne i konfirmalne wezwania do gromadzenia sieÎ powoøanego ludu
na sprawowanie pamiaÎtki Pana oraz posøannictwo gøoszenia Ewangelii. CzesÂcÂ teÎ
wienÂczy rozdziaø posÂwieÎcony wspoÂlnocie lokalnej w perspektywie KosÂcioøa uniwersalnego (KosÂcioÂø zÇyje w lokalnej wspoÂlnocie). WspoÂlnota ta jest dla wiernych podstawowym miejscem dosÂwiadczenia KosÂcioøa, takzÇe w jego wymiarze uniwersalnym.
JednosÂcÂ KosÂcioøa uniwersalnego i KosÂcioøa lokalnego lokalnego wyrazÇa sieÎ widzialnie w urzeÎdzie i osobie biskupa Rzymu, a urzeczywistnia na poziomie wspoÂlnoty
parafialnej, mieÎdzy poszczegoÂlnymi gminami oraz w øaÎcznosÂci z apostoøami.
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OkresÂlenie teologicznej tozÇsamosÂci KosÂcioøa jako communio pozwala przejsÂcÂ do
drugiej czeÎsÂci ksiaÎzÇki: Inicjacja do zÇyciowego ¹sercaº KosÂcioøa. Rozdziaø pierwszy
(Chrzest jako fundament chrzesÂcijanÂskiej egzystencji) odsøania rdzenÂ misterium
chrzcielnego wøaÎczajaÎcego we wspoÂlnoteÎ z Chrystusem i KosÂcioøem, a polegajaÎcego
na egzystencjalnym przekazaniu siebie na wøasnosÂcÂ Chrystusowi, przyjeÎciu Jego Ducha i zobowiaÎzaniu do chrzesÂcijanÂskiego zÇycia w KosÂciele. W rozdziale drugim (Eucharystia jako zÇyciowe centrum KosÂcioøa) autor wyjasÂnia zwiaÎzek Eucharystii i KosÂcioøa, wychodzaÎc od najstarszej i podstawowej praktyki chrzesÂcijanÂskiej niedzielnego
sÂwieÎtowania wydarzenÂ wielkanocnych. Eucharystia KosÂcioøa, stanowiaÎca kontynuacjeÎ dzieÎkczynnej modlitwy Jezusa w Wieczerniku, nie jest powtarzaniem zÇydowskiego
obrzeÎdu, ale sÂwieÎtowaniem sÂmierci i zmartwychwstania Pana. Jego eucharystyczna
obecnosÂcÂ nie ogranicza sieÎ do materialnych postaci chleba i wina, lecz jest Jego
osobowaÎ obecnosÂciaÎ jako Zmartwychwstaøego. Sakramentalny charakter Eucharystii
uobecnia zbawczaÎ ofiareÎ Jezusa na sposoÂb biblijnej anamnesis. W swoim uwielbieniu,
dzieÎkczynieniu i meÎczenÂstwie wiernych KosÂcioÂø wøaÎcza sieÎ w niaÎ i sam staje sieÎ darem
ofiarnym i EucharystiaÎ. PoniewazÇ ofiara Jezusa jest w swojej istocie samo-objawieniem i samo-urzeczywistnianiem miøosÂci Boga, dlatego KosÂcioÂø, jako pierwszy majaÎcy
udziaø w owocach tej ofiary, aplikuje jaÎ przez ustanawianie wspoÂlnoty Boga z ludzÂmi,
jednanie ludzi mieÎdzy sobaÎ oraz we wøasnej permanentnej genezie. W rozdziale trzecim (WewneÎtrzna i zewneÎtrzna jednosÂcÂ kosÂcielnej inicjacji) autor podejmuje wyzwanie
wskazania sposobu owocnego wdrazÇania wiernych w przezÇywanie Eucharystii jako
zwienÂczenie inicjacji chrzesÂcijanÂskiej. U podstaw tego wyzwania widzi on wygasÂnieÎcie
praktyki katechumenatu w KosÂciele, zanik sÂwiadomosÂci wiernych odnosÂnie do roli
biskupa w KosÂciele oraz brak pogøeÎbionej i przekonujaÎcej teologii bierzmowania. Nie
bez znaczenia jest tezÇ indywidualizm wiary, pozbawiajaÎcy chrzest jego wspoÂlnotowego wymiaru, czego przejawem jest zdominowanie znaczenia chrztu naukaÎ o grzechu
pierworodnym oraz sprowadzanie Eucharystii do rangi pokarmu zapewniajaÎcego
jednostce indywidualne zbawienie. PrzywroÂcenie eklezjalnego wymiaru sakramentom inicjacji, uwzgleÎdniajaÎce antropologiczne uwarunkowania, do ktoÂrych nalezÇaÎ
potrzeby, oczekiwania i mozÇliwosÂci je przyjmujaÎcych, powinno sieÎ wyrazÇacÂ w przezÇywaniu bierzmowania jako sÂwieÎta osobistego przyjeÎcia przymierza chrzcielnego i posøannictwa wiary oraz rozumieniu Eucharystii jako rdzenia misterium KosÂcioøa. Dotychczasowa wykøadnia bierzmowania jako znaku dojrzaøosÂci wiary (w teologii ewangelickiej jako ¹potwierdzeniaº wiary) wymaga korekty. gdyzÇ brakuje jej harmonii
z pozostaøymi sakramentami inicjacji chrzesÂcijanÂskiej, a mianowicie nie uwzgleÎdnia
ona jednosÂci peønego wszczepienia w KosÂcioÂø z sakramentalnym upodabnianiem do
Chrystusa. Zmierzch konstantynÂskiej ery chrzesÂcijanÂstwa, w ktoÂrej rozwojowi wiary
towarzyszyø roÂwnolegle proces socjalizacji, skøania do przywroÂcenia katechumenatu
oraz spojrzenia z nowej perspektywy na praktykeÎ pastoralnaÎ: dzisiejszy czøowiek
przysteÎpuje do sakramentoÂw nie posiadajaÎc wiedzy religijnej ani dosÂwiadczenia zÇycia
chrzesÂcijanÂskiego. PozÇaÎdane jest tezÇ rozbudzenie w wierzaÎcych ± w konteksÂcie ¹antropologicznejº wykøadni bierzmowania jako ¹potwierdzaniaº wiary ± sÂwiadomosÂci,
zÇe w sakramencie tym dziaøa Chrystus oraz zÇe jest ono poczaÎtkiem osobistego udziaøu
w chrzesÂcijanÂskim zÇyciu wspoÂlnoty KosÂcioøa.
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Trzecia czeÎsÂci ksiaÎzÇki, zatytuøowana Fundamentalne gesty KosÂcioøa, dotyczy realizacji jego potroÂjnej misji. Pierwszemu zadaniu (Gøoszenie jako søuzÇba prawdzie
BozÇej ± rozdziaø 1) staje na przeszkodzie zdominowanie teologii historycyzmem,
kwestionujaÎcym mozÇliwosÂcÂ dotarcia do prawdy i ograniczajaÎcym pole zainteresowanÂ
teologii do badanÂ nad historycznym formowaniem sieÎ wypowiedzi wiary. Inflacji
søowa zaradzicÂ mozÇe ograniczenie akademickich sporoÂw nad Pismem SÂwieÎtym oraz
jego lektura na sposoÂb lectio divina. Nieustannej odnowy domaga sieÎ tezÇ relacja
osoby gøoszaÎcej søowa do Jezusa; przepowiadane søowa BozÇego nie mozÇe zostacÂ
zagøuszone przez subiektywne, ludzkie poglaÎdy czy opinie ani gøoszenie oreÎdzia
o panowaniu Boga nie mozÇe zostacÂ wyparte przez nauczanie humanistycznej jezuologii. Akceptacja czøowieczenÂstwa Jezusa i zarazem sprzeciw wobec Jego boÂstwa
kazÇaÎ KosÂcioøowi sieÎgacÂ po PawøowaÎ metodeÎ dialogu i aktualizacji (Dz 17), zasÂ wspoÂøczesny kryzys rodziny i problemy z katechezaÎ, czyli rozpad tradycyjnych sÂrodowisk
przekazywania wiary, skøania do powrotu do tradycji katechumenatu oraz do wprowadzenia priorytetu przepowiadania søowa przed sprawowaniem sakramentoÂw, przy
zachowaniu jednoczesÂnie otwartosÂci na tchnienia Ducha
Kolejny rozdziaø ± Liturgia jako søuzÇba pieÎknu Boga ± rozpoczyna sieÎ od przedstawienia dzisiejszego kontekstu sprawowania liturgii, okresÂlonego w pierwszym
rzeÎdzie przez modernizacyjne przysÂpieszenie przezÇywania czasu, ktoÂre sprowadza
zÇycie i szczeÎsÂcie do doczesnosÂci, odmawia wartosÂci liturgii jako czasowi oczekiwania
i wzrostu. Jego elementem jest takzÇe ¹nakøadanieº na wiareÎ i KosÂcioÂø dominujaÎcej
tendencji do dziaøania, przeksztaøcania i doskonalenia materii; kryterium jakosÂci
dziaøania KosÂcioøa staje sieÎ efektywnosÂcÂ i funkcjonalnosÂcÂ, co kwestionuje sensownosÂcÂ modlitwy i trwania przed Bogiem. Wreszcie Koch wskazuje na kryzys biblijnej
sÂwiadomosÂci Boga, polegajaÎcy na afirmacji religii jako takiej z roÂwnoczesnaÎ kontestacjaÎ osobowego Boga i zjednoczenia z Nim wieÎziaÎ miøosÂci. SzansaÎ KosÂcioøa w tej
sytuacji jest ukazanie liturgii jako gøeÎboko odpowiadajaÎcej naturalnemu daÎzÇeniu
ludzkiego ducha do wzniesienia sieÎ ku temu, co ostateczne, jako przestrzeni okazywania wdzieÎcznosÂci Bogu za dar zÇycia, jako sposobu radosnego sÂwieÎtowania zbawienia. W przezwycieÎzÇeniu trudnosÂci zwiaÎzanych z dyscyplinaÎ liturgicznaÎ mozÇe pomoÂc
dostrzezÇenie w nich elementu eklezjalnosÂci i sposobu przekraczania granic historycznej wspoÂlnoty; wymaga to jednak otwartosÂci na dziaøanie Ducha i wchodzenie Boga
w sÂwiat. ZroÂzÇnicowanie potrzeb i dojrzaøosÂci wiary chrzesÂcijan skøania do wprowadzenia dodatkowych form liturgii, uwzgleÎdniajaÎcych pre- i katechumenalne jej sprawowanie oraz do przywroÂcenia uaktualnionej disciplina arcani (prawa zachowania
tajemnicy).
PowyzÇsze uwagi wynikajaÎ z proÂby integrowania spoøecznego obrazu KosÂcioøa
jako organizacji religijnej, socjalnej i diakonijnej w jednaÎ kategorieÎ uniwersalnego
sakramentu zbawienia. Diakoni, ktoÂra stanowi ewangelizacyjne sÂwiadczenie o Jezusie jako najpeøniejszym objawieniu sieÎ Boga w historii i Zbawicielu czøowieka, posÂwieÎciø Koch rozdziaø trzeci (Diakonia jako søuzÇba dobroci Boga). To osoba Jezusa
usprawiedliwia chrzesÂcijanÂskie roszczenie do uniwersalnej prawdy i wyjaÎtkowosÂci
wsÂroÂd religii. NiezbywalnosÂcÂ KosÂcioøa w zsekularyzowanym spoøeczenÂstwie wynika
roÂwniezÇ z faktu, zÇe legitymizuje on wartosÂci i normy zÇycia spoøecznego, nadajaÎc im
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transcendentne umocowanie oraz z niewystarczalnosÂci chwiejnego fundamentu jednoczenia Europy, sprowadzanego do chwiejnej ekonomii czy do zniesienia granic.
SÂrodkiem zaradczym na labilnosÂcÂ i kruchosÂcÂ spoøecznego statusu KosÂcioøa oraz na
coraz czeÎstszaÎ sytuacjeÎ jego istnienia w postaci diaspory (czego konsekwencjaÎ jest
wygasanie jego kulturowego wpøywu), jest ponowne podjeÎcie misji ewangelizacyjnej.
Wprowadzanie przez KosÂcioÂø tematyki Boga w zÇycie publiczne jest potrzebne i wazÇne, gdyzÇ odpowiada godnosÂci czøowieka; pomijanie kwestii Boga ma niebagatelne
konsekwencje: ¹kryzys Bogaº okazuje sieÎ bowiem generowacÂ kryzys czøowieka, co
symbolizujaÎ praktyki eugeniczne czy zapewnianie wieÎkszej ochrony prawnej rzeczom nizÇ poczeÎtemu zÇyciu. UzÇytecznosÂcÂ i niezbywalnosÂcÂ KosÂcioøa winna ujawniacÂ
sieÎ takzÇe na podobienÂstwo ¹nieobliczalnego potencjaøu zakøoÂcaniaº wøasÂciwego prorokom lub metodaÎ ¹konia trojanÂskiegoº. Zachowanie przez KosÂcioÂø znaczenia i spoøecznego oddziaøywania wymaga wiernosÂci zleconemu posøannictwu, co oznacza
opieranie sieÎ pokusie dopasowania do oczekiwanÂ spoøecznych (¹postawa przyjazna
klientowiº, ¹sklepik z modaÎº) czy ochrony swojej tozÇsamosÂci w sposoÂb prowadzaÎcy
do marginalizowania religijnosÂci (¹sekcja sprawy religijneº, ¹kramik z antykamiº),
a takzÇe nie poddawanie sieÎ auto-sekularyzacji, polegajaÎcej na redukowaniu chrzesÂcijanÂstwa do etyki i diakonii.
OstatniaÎ, czwartaÎ czeÎsÂcÂ monografii, prezentujaÎcaÎ Wymiary KosÂcioøa, otwiera
rozdziaø Maryjny wymiar KosÂcioøa. Obecna w KosÂciele maryjno-kobieca zasada
ma pierwszenÂstwo przed zasadaÎ piotrowo-meÎskaÎ (obiektywnaÎ strukturaÎ urzeÎdu),
gdyzÇ jest wyrazem znaczenia cnoÂt wiary, nadziei i miøosÂci dzieÎki ktoÂrym chrzesÂcijanin
staje sieÎ ± na podobienÂstwo Maryi ± realnym zamieszkaniem dla søowa BozÇego.
PochodnaÎ tej ¹relatywizacjiº pierwiastka meÎskiego w KosÂciele jest takzÇe status Maryi jako matki wierzaÎcych, stojaÎcej obok Abrahama, ojca wierzaÎcych. Status ten
wynika ze zwiastowania, ktoÂre nie tylko jest zapowiedziaÎ speønienia przez Boga
obietnic, lecz takzÇe ustanawia MaryjeÎ ¹prawzoremº, a nawet ¹KosÂcioøem w poczaÎtkachº. Dziewicze poczeÎcie Maryi, w ktoÂrym BoÂg manifestuje sieÎ jako dawca zÇycia,
odniesione do KosÂcioøa ukazuje zbawienie jako Jego wyøaÎczny dar, niesie obietniceÎ
mocy wieÎkszej nizÇ ludzka søabosÂcÂ i symbolizuje øaskeÎ rozlewajaÎcaÎ zÇycie tam, gdzie
dziaøanie czøowieka pozostaje bezowocne. KosÂcioÂø ± dotknieÎty utrataÎ dotychczasowego ¹stanu posiadaniaº i bezsilnosÂciaÎ w budowaniu siebie wøasnymi sÂrodkami ±
dosÂwiadcza dobroczynnego ¹przymusuº porzucenia ¹iluzji skutecznosÂciº i otwarcia
sieÎ na ¹koniecznosÂcÂ øaskiº. Wzorem Maryi winien sieÎ on caøkowicie zdacÂ na Chrystusa i Jego blaskiem promieniowacÂ w sÂwiecie, na podobienÂstwo ksieÎzÇyca jasÂniejaÎcego
odbitym sÂwiatøem søonÂca.
Apostolski wymiar KosÂcioøa, beÎdaÎcy przedmiotem rozdziaøu drugiego, dobrze
oddaje obraz zarzaÎdcy domu BozÇego, ktoÂry karmi wiernych naukaÎ Ewangelii i troszczy sieÎ o zachowanie czystej wiary apostolskiej, zagrozÇonej dzisÂ zwøaszcza redukowaniem niektoÂrych aspektoÂw wiary przez jednostronne ich traktowanie i alienowanie
z caøosÂci oreÎdzia. Tendencja do zbytniego koncentrowania sieÎ na ludzkim elemencie
KosÂcioøa domaga sieÎ staøego odnawiania prawdy o ± pochodzaÎcym od Pana ± wzrosÂcie posianego ziarna søowa i obowiaÎzku ucznioÂw, by je siacÂ i podlewacÂ. W praktyce
oznacza to odejsÂcie od pastoralnosÂci skutecznosÂci, a rozwijanie pastoralnosÂci ewan-
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gelizacji. Apostolskie wzory Piotra i Pawøa odsøaniajaÎ najpierw wieÎzÂ miøosÂci øaÎczaÎcaÎ
apostoøoÂw z Jezusem ± Pawøowe ¹zÇycie w nim Chrystusaº i PiotrowaÎ ¹wieÎksza miøosÂcÂº. Dialog Piotra z Jezusem (gra søoÂw agapao ± phileo) przynosi Apostoøowi
nadziejeÎ wytrwania w wierze oraz pozwala mu zaakceptowacÂ swoÂj urzaÎd jako drogeÎ
cierpienia i miøosÂci, proÂb i wiernosÂci. Powoøany do bycia skaøaÎ, Piotr bywa jednak
zgorszeniem ± woÂwczas, gdy przestaje nasÂladowacÂ Jezusa; jednak dzieÎki obietnicy
Pana dosÂwiadcza takzÇe ocalenia z upadku.
KatolickosÂcÂ KosÂcioøa, beÎdaÎca przedmiotem ostatniego rozdziaøu, ujawnia wieÎzÂ
apostolskiego posøannictwa z EucharystiaÎ. ParadoksalnosÂcÂ okresÂlenia ¹rzymskokatolickiº wyrazÇa peønaÎ napieÎcia relacjeÎ mieÎdzy KosÂcioøem uniwersalnym a lokalnym:
o katolickosÂci KosÂcioøa lokalnego sÂwiadczy wieÎzÂ z KosÂcioøem rzymskim, ale sama
rzymskosÂcÂ niweczy uniwersalnosÂcÂ. JednosÂcÂ wielu KosÂcioøoÂw lokalnych i jednosÂcÂ KosÂcioøa uniwersalnego wyrazÇana w communio KosÂcioøoÂw mozÇe bycÂ zachowana, gdy
odejdzie sieÎ od ich przeciwstawiania sobie na rzecz budowania ozÇywiajaÎcego napieÎcia mieÎdzy nimi. Katolicka specyfika dziaøalnosÂci ekumenicznej powinna sieÎ wyrazÇacÂ
w poszukiwaniu mozÇliwosÂci przeksztaøcenia wielosÂci KosÂcioøoÂw konfesyjnych w wielosÂcÂ KosÂcioøoÂw lokalnych, co prowadziøoby od wielopostaciowosÂci w realnaÎ jednosÂcÂ.
Natomiast specyficzne dla teologoÂw ewangelickich zadowalanie sieÎ faktycznym pluralizmem wiedzie do KosÂcioøa nie-wiaÎzÇaÎcego pluralizmu i nie-pojednanej roÂzÇnorodnosÂci, pozostajaÎc z dala od realnej jednosÂci.
PrzechodzaÎc do oceny recenzowanej publikacji wypada najpierw przypomniecÂ
biskupie zaangazÇowanie autora i wynikajaÎcaÎ z tego orientacjeÎ w pastoralnej sytuacji
jego KosÂcioøa, ktoÂre wraz z wieloletniaÎ pracaÎ na niwie teologicznej zapewniajaÎ wieloaspektowe ujeÎcie podejmowanych zagadnienÂ. Zaprezentowana przez autora geneza KosÂcioøa ograniczona zostaøa do podstawowych aktoÂw eklezjotwoÂrczych, jakimi saÎ dzieøa Jezusa, ustanowienie Eucharystii i posøanie Ducha. Brakuje chocÂby
wzmianki o innych wydarzeniach historycznych czy prawdach wspomnianych w Katechizmie (KKK 759±769) czy w dokumencie MieÎdzynarodowej Komisji Teologicznej Wybrane zagadnienia z eklezjologii (1985), co wydaje sieÎ zubozÇeniem zøozÇonego
procesu formowania KosÂcioøa. BycÂ mozÇe wynika to z zaøozÇenia, zÇe adresatem publikacji beÎdzie czøowiek, ktoÂremu obszerniejszy wykøad nie jest potrzebny lub dla
ktoÂrego bardziej szczegoÂøowy wywoÂd nie beÎdzie zrozumiaøy. Nadto, skoro autor zna
mysÂl G. Lohfinka (por. s. 274, przyp. 61), niekonsekwencjaÎ wydaje sieÎ bycÂ wypowiedzÂ o zamiarze utworzenia przez Jezusa KosÂcioøa jako nowej, odreÎbnej od Izraela
wspoÂlnoty (s. 51). Zastanawia tezÇ wøaÎczenie urzeÎdu proboszcza w teologicznaÎ struktureÎ KosÂcioøa ± bycÂ mozÇe zdecydowaø tu fakt, zÇe proboszcz przewodniczy Eucharystii
(s. 36) we wspoÂlnocie parafialnej, ktoÂrej ± z racji przekazywania w niej wiary ±
w pewien sposoÂb ¹przysøugujeº kosÂcielnosÂcÂ (s. 67).
Za cenny nalezÇy uznacÂ waÎtek, i to podjeÎty w roÂzÇnorakich kontekstach, relacji
KosÂcioÂø lokalny ± KosÂcioÂø uniwersalny (s. 70±91), co ± jak sieÎ wydaje ± jest reakcjaÎ na
niskaÎ sÂwiadomosÂcÂ tej problematyki wsÂroÂd adresatoÂw. Autor osadza teÎ relacjeÎ w konteksÂcie trynitarnym (s. 77±78) i traktuje jaÎ jako punkt odniesienia oceny lokalnych
inicjatyw i postulatoÂw chrzesÂcijan, a takzÇe jako przestrzenÂ rozstrzygnieÎcÂ Magisterium
(s. 77±80). Swoje stanowisko dotyczaÎce relacji KosÂcioÂø lokalny ± KosÂcioÂø uniwersalny
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autor uzasadnia i ilustruje wydarzeniami oraz procesami historycznymi zwiaÎzanymi
z urzeÎdem biskupa Rzymu (s. 80±83).
Innym walorem prezentowanego obrazu KosÂcioøa jest jego sakramentalna koncentracja, ukierunkowujaÎca na rozpoznanie go jako nosiciela Objawienia i posÂrednika w zbawieniu. Temu søuzÇaÎ analizy wewneÎtrznej jednosÂci i przeznaczenia sakramentoÂw inicjacji chrzesÂcijanÂskiej (s. 94±152), zwøaszcza eucharystyczne znamieÎ KosÂcioøa (s. 51±59). Koch czeÎsto przypomina o doniosøosÂci i niezbywalnosÂci Eucharystii,
lecz nie dlatego, zÇe uczestnictwo w mszy jest socjologicznie wymierne (dominicantes), ale dlatego, zÇe ± pomimo indywidualizmu w przezÇywaniu sakramentoÂw ± jest
ukierunkowana na KosÂcioÂø jako wspoÂlnoteÎ zbawienia (communio), na zÇycie øaski
ofiarowane gromadzaÎcym sieÎ wiernym (s. 104±133). SposÂroÂd okresÂlenÂ KosÂcioøa autor preferuje soborowy termin communio, przez co podkresÂla teologiczny charakter
wspoÂlnoty jednoczonej misterium zbawczym, czyli sakramentami ± communio sanctorum (s. 92±93, 140±142). WielowymiarowosÂcÂ tej kosÂcielnej communio, urzeczywistniajaÎca sieÎ pomieÎdzy samymi chrzesÂcijanami w parafii, mieÎdzy wspoÂlnotami lokalnymi, w wieÎzi z apostoøami i wsÂroÂd samych apostoøoÂw (s. 84±91), zawiera takzÇe
wzorce i kryteria søuzÇaÎce budowaniu tozÇsamosÂci KosÂcioøa zÇyjaÎcego i dziaøajaÎcego na
roÂzÇnych poziomach.
UkazujaÎc eklezjalny charakter misterium Eucharystii autor wydobywa jej pierwotny, paschalny rys, lecz krytycznie odnosi sieÎ do jej rejudaizacji i sprowadzania do
prostego powtarzania zÇydowskiej wieczerzy-pamiaÎtki (s. 118). Koch ukazuje EucharystieÎ jako wielkaÎ modlitweÎ dzieÎkczynnaÎ KosÂcioøa (s. 115±118), sÂwieÎtujaÎcego obecnosÂcÂ Zmartwychwstaøego posÂroÂd siebie (s. 118±123) i uobecniajaÎcego zbawcze dzieøo
Boga (s. 123±133). To uwydatnianie osobowej obecnosÂci Zmartwychwstaøego oraz
przypomnienie innych form Jego obecnosÂci w Eucharystii søuzÇy skorygowaniu ¹potrydenckiegoº, rzeczowego traktowania obecnosÂci Chrystusa, ograniczania jej do
materialnych postaci chleba i wina, przy zagubieniu osobistego odniesienie chrzesÂcijanina do Jego Osoby, do Jego miøosÂci i zbawczego dzieøa (s. 119±122). Analiza
biblijnych sÂwiadectw o Eucharystii wraz z ukazaniem rozwoju katolickiej nauki o niej
nie tylko pomaga czytelnikowi poroÂwnacÂ ujeÎcie katolickie z ujeÎciem KosÂcioøoÂw
reformowanych. Opracowanie Kocha søuzÇy takzÇe ozÇywieniu duchowosÂci eucharystycznej i wdrazÇaniu chrzesÂcijan w ofiareÎ Jezusa przez skøadanie duchowych ofiar,
ofiarowanie siebie i eucharystyczne przezÇywanie egzystencji (s. 119±133).
Na uznanie zasøuguje tezÇ pogøeÎbiony namysø autora nad procesem wøaÎczania do
KosÂcioøa kolejnych czøonkoÂw, uwzgleÎdniajaÎcy zaroÂwno wymiar stricte sakramentalny, jak i ewolucjeÎ kulturowych uwarunkowanÂ. WewneÎtrzna jednosÂcÂ sakramentoÂw
inicjacji chrzesÂcijanÂskiej okresÂla drogeÎ ucznia Chrystusa od chrztu, koniecznego dla
indywidualnego zbawienia (s. 94±104), przez wøaÎczenie w KosÂcioÂø jako spoøecznosÂcÂ
ucznioÂw Chrystusa powoøanych do zÇycia øaskaÎ i nasÂladowania Go (s. 104±107) po
wszczepienie w ¹istnienie w Chrystusieº, tozÇsame z ¹byciem w Ciele Chrystusaº
(s. 107±110). Pastoralnie trafny, teologicznie podstawny i socjologicznie adekwatny
jest postulat przywracania wewneÎtrznej jednosÂci sakramentoÂw inicjacji. Jego praktycznym wyrazem jest rewaloryzacja katechumenatu, weryfikacja wieku udzielania
bierzmowania (zastanawia dojrzaøosÂcÂ 8-latka do peønego udziaøu w Eucharystii, a nie-
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dojrzaøosÂcÂ 12-latka do przyjeÎcia bierzmowania ± s. 150) czy przywracanie wieÎzi
pierwszej Komunii sÂw. i bierzmowania (s. 143 n.). Przywracanie sakramentom eklezjalnego charakteru i dbaøosÂcÂ o takie tezÇ ich skutki wydaje sieÎ bycÂ sÂrodkiem zaradczym na tendencjeÎ do prywatyzacji i subiektywizacji sÂwiadomosÂci religijnej
chrzesÂcijan, a po czeÎsÂci i na naturalizowanie samych sakramentoÂw (s. 134±152).
Na uwageÎ zasøuguje perspektywa aktualizacji prorockiej misji KosÂcioøa. Autor,
sÂwiadom zaroÂwno dominacji historycyzmu w podejsÂciu wielu teologoÂw, jak i posteÎpujaÎcej inflacji søowa, przekonuje o realnej dosteÎpnosÂci prawdy (s. 156±158) oraz
zbawczym charakterze przepowiadanego søowa BozÇego, dochodzaÎcego do gøosu
zwøaszcza w modlitewnej lekturze, tzn. lectio divina (s. 158±161). KoniecznosÂcÂ zwiaÎzku lektury Pisma SÂwieÎtego z KosÂcioøem wynika ze znaczenia søowa BozÇego w historii
zbawienia oraz z jego roli w przepowiadaniu i zÇyciu KosÂcioøa. Na czasie jest roÂwniezÇ
postawiona przez Kocha diagnoza kondycji zÇycia liturgicznego (s. 172±179) i praktyczne propozycje jego odnowy, m.in. przez odsøanianie sensu i wartosÂci rubryk
liturgicznych (s. 185±190), wykorzystywanie antropologicznej zbiezÇnosÂci potrzeby
sÂwieÎtowania (potrzeba wzniesienia sieÎ ¹ponadº, sÂpiew jako wyraz stanu ducha)
i liturgii KosÂcioøa (s. 179±183, 190±193) czy wprowadzenie wieÎkszej roÂzÇnorodnosÂci
form celebracji i dostosowane ich do stopnia dojrzaøosÂci wiary uczestnikoÂw (s. 193±
200). Brakuje natomiast ± co jest pewnaÎ niekonsekwencjaÎ ± rozwinieÎcia kalonicznego wymiaru liturgii zapowiedzianego w tytule rozdziaøu (Liturgia jako søuzÇba
pieÎknu Boga ± s. 171). Ponadto ± z racji swojej oczywistosÂci ± zbeÎdny wydaje sieÎ
passus o priorytecie gøoszenia søowa BozÇego w posøudze biskupa i prezbiteroÂw
(s. 161±163).
MocnaÎ stronaÎ monografii jest wyczucie autora dotyczaÎce specyfiki KosÂcioøa i jego
dziaøalnosÂci w spoøeczenÂstwie pluralistycznym. SpostrzezÇenia i oceny autora dotyczaÎ
nie tylko sytuacji KosÂcioøa w Szwajcarii, gdzie powiaÎzanie struktur panÂstwa z KosÂcioøem narusza nawet suwerennosÂcÂ kosÂcielnych decyzji (s. 206±213), ale takzÇe pogøeÎbionej legitymizacji publicznej dziaøalnosÂci KosÂcioøa w spoøeczenÂstwie pluralistycznym. U podstaw tej legitymizacji znajdujaÎ sieÎ racje teologiczne (nasÂladowanie
Jezusa i ApostoøoÂw ± s. 201; wyjaÎtkowosÂcÂ chrzesÂcijanÂstwa ± s. 204 n.), uwarunkowania antropologiczne (doniosøosÂcÂ i konsekwencje pytania o Boga ± s. 216 nn.) i kulturowe (metafizyczne umocowanie wartosÂci ± s. 206 n.; odpowiedzialnosÂcÂ za EuropeÎ ±
s. 222 nn.). Przejawem otwartosÂci i wrazÇliwosÂci autora na znaki czasu jest przywoøanie propozycji Medarda Kehla, aby socjalno-spoøeczno-religijne postrzeganie KosÂcioøa wykorzystacÂ nie tylko jako pastoralnaÎ szanseÎ, ale by je integrowacÂ w kategorieÎ
uniwersalnego sakramentu zbawienia (s. 196).
DocenicÂ nalezÇy tezÇ pogøeÎbionaÎ refleksjeÎ dotyczaÎcaÎ maryjnego wymiaru w teologicznym opisie KosÂcioøa ± i to jako stricte eklezjalnego (s. 229±245). Specyficzna
relacja Maryja±KosÂcioÂø wynika z niepowtarzalnej relacji Matki z Jezusem oraz z wazÇnej roli kobiet w historii zbawienia (s. 232±237). Dlatego mozÇemy moÂwicÂ o pewnym
pierwszenÂstwie aspektu maryjno-kobiecego w KosÂciele przed aspektem piotrowo-meÎskim, czyli o pierwszenÂstwie wiary wobec elementu instytucjonalnego (s. 229±
232). KosÂcioÂø, traktujaÎc MaryjeÎ jako swoÂj prawzoÂr, a nawet jako ¹KosÂcioÂø w poczaÎtkachº, daje w niej najbardziej adekwatnaÎ odpowiedzÂ swojemu Panu i teÎ odpowiedzÂ
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ponawia w Eucharystii (s. 234±237). DziewiczosÂcÂ Maryi, pøodna dzieÎki øasce, egzemplifikuje jeden ze sposoboÂw dziaøania Boga w historii, zarazem obrazujaÎc chrzesÂcijanÂskaÎ nadziejeÎ (s. 237±238). WyjaÎtkowa wieÎzÂ Maryi ze søowem BozÇym symbolizuje
i urzeczywistnia prorocki aspekt KosÂcioøa (s. 241±245). Mariologia Kocha jest przykøadem tzw. teologii lunarnej, ktoÂra przekonujaÎco ukazuje KosÂcioÂø jako niezastaÎpionego posÂrednika w Chrystusowym dziele zbawienia (s. 239±241) i stanowi takzÇe
lekarstwo na awersjeÎ generowanaÎ organizacyjnym jedynie czy biurokratycznym jego
rozumieniem.
OpisujaÎc oÂw maryjny wymiar KosÂcioøa, autor søusznie zaznacza, zÇe pozostaje on
zawsze na søuzÇbie urzeÎdu apostolskiego, ktoÂrego charakterystyka ± z racji posøugi
biskupiej autora ± nabiera szczegoÂlniejszej wymowy. WidacÂ to juzÇ w sposobie definiowania istoty urzeÎdu apostolskiego jako posøugi jednosÂci KosÂcioøa, realizowanej
przez gøoszenie søowa BozÇego i czuwanie nad naukaÎ wiary (s. 246±248). Aktualna
pozostaje pasterska przestroga przed utrataÎ wrazÇliwosÂci i otwartosÂci na dziaøanie
Boga w sÂwiecie i w KosÂciele oraz przed zbytnim koncentrowaniem pastoralnej dziaøalnosÂci na ludzkim pierwiastku baÎdzÂ na wymiernosÂci jej rezultatoÂw (s. 249±254).
Przywoøanie apostoøoÂw Piotra i Pawøa jako wzoroÂw ewangelizacyjnego zaangazÇowania trafnie uwydatniøo miøosÂcÂ do Jezusa jako kryterium apostolskiego wybrania i posøannictwa (s. 254±259). Analiza urzeÎdu Piotra pozwoliøa wskazacÂ ± obok trwaøego
brzemienia krzyzÇa w tej posøudze ± takzÇe pastoralne konsekwencje chrystusowej
genezy prymatu: to Chrystus zapewnia owocnosÂcÂ biskupiej posøugi oraz jest gwarantem zachowania Piotra od upadku (s. 259±264). W prezentacji katolickosÂci jako
przymiotu KosÂcioøa autor søusznie zwraca uwageÎ czytelnika na pewnaÎ paradoksalnosÂcÂ i napieÎcie wynikajaÎce z istnienia dwoÂch centroÂw KosÂcioøa (diecezja i Rzym),
celnie obrazowane w modelu elipsy z dwoma ogniskami. Konsekwentnie Koch widzi
zachowanie jednosÂci KosÂcioøa najpierw w unikaniu absolutyzowania ktoÂregokolwiek
z nich, a dalej ± w umiejeÎtnym øagodzeniu napieÎcia mieÎdzy nimi (zamiast ich przeciwstawiania). ZÂroÂdøo trudnosÂci pracy ekumenicznej tkwi ± w opinii biskupa Kocha ±
w kolizji wykluczajaÎcych sieÎ koncepcji jednosÂci i wspoÂøpracy, tj. katolickiego modelu
¹pojednanej roÂzÇnorodnosÂciº z ewangelickim modelem ¹roÂzÇnorodnosÂci nie-pojednanejº.
ZaletaÎ ksiaÎzÇki jest szerokie tøo tematyczne poszczegoÂlnych zagadnienÂ (np. ofiara
Chrystusa a Eucharystia, relacja Eucharystii do KosÂcioøa, teologia bierzmowania
w perspektywie inicjacji chrzesÂcijanÂskiej). Czytelnik zostaje tezÇ zapoznany z wazÇnymi
pojeÎciami i wprowadzony w teologiczne okolicznosÂci, ktoÂre dotaÎd mogøy mu bycÂ
obce (np. pojeÎcie liturgii, aktu liturgicznego, tozÇsamosÂcÂ proroka, sakramentalna
inicjacja chrzesÂcijanina, kontekst antropologiczny czy socjologiczny wspoÂøczesnego
czøowieka). Czas schyøku epoki konstantynÂskiej skøania do aktualizowania pryncypioÂw teologicznych i propozycji pastoralnych, jak np. ewangelizacyjne i misyjne nastawienie KosÂcioøa, pierwszenÂstwo gøoszenia søowa przed sprawowaniem sakramentoÂw, dowartosÂciowanie roli wspoÂlnoty lokalnej, szersze uwzgleÎdnianie w praktyce
pastoralnej nowej mentalnosÂci wiernych czy popularyzacja kairologii w ramach eklezjologii lunarnej.
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Aparat krytyczny monografii liczy azÇ 18 stron (s. 271±288) i obok sÂwiadectw
biblijnych, nauki ostatniego soboru i licznych wypowiedzi ostatnich papiezÇy, obejmuje takzÇe publikacje teologoÂw katolickich (m.in. R. Guardini, K. Rahner, J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, W. Kasper, Th. SoÈding). W monografii obecna jest mysÂl
OjcoÂw KosÂcioøa (np. Justyna MeÎczennika, Ignacego AntiochenÂskiego, Augustyna,
Cyryla z Aleksandrii), opinie teologoÂw ewangelickich (W. Pannenberg, O. Cullmann
czy E. JuÈngel), a nawet wypowiedzi U. Eco i M. Gorbaczowa. PojawiajaÎ sieÎ tezÇ
przykøady wydarzenÂ i postaci z dziejoÂw KosÂcioøa (Benedykt z Nursji, meÎczennicy
Abietene czy ksiaÎzÇe Wøadysøaw z Kijowa). Autor czeÎsto odsyøa czytelnika do innych
wøasnych publikacji, wieÎc mozÇna przypuszczacÂ, zÇe niejedno z poruszonych zagadnienÂ
znalazøo juzÇ wczesÂniej swoje szersze opracowanie (np. w monografii Eucharistie.
Herz des christlichen Glauben, Fribourg 2005).
Uznanie budzi przejrzysta struktura caøosÂci pracy; klarowny podziaø na czeÎsÂci,
rozdziaøy, paragrafy i punkty sÂwiadczy o wnikliwym przemysÂleniu problematyki
przez autora i pozwala na owocnaÎ lektureÎ. MozÇna sieÎ tezÇ zastanawiacÂ, czy np. fragment pt. KosÂcioÂø jako siecÂ eucharystycznych wspoÂlnot (I.1 § 4) nie powinien raczej
nalezÇecÂ do rozdziaøu drugiego, posÂwieÎconego gromadzeniu sieÎ KosÂcioøa na Eucharystii, paragraf WiernosÂcÂ soborowi jako droga w przyszøosÂcÂ (I.1 § 5) nie powinien
wienÂczycÂ czeÎsÂci pierwszej, zasÂ podpunktu Ewangelia w pluralnym zÇyciu publicznym
(III.3 § 1) nie nalezÇaøo przesunaÎcÂ do rozdziaøu o nauczycielskiej misji KosÂcioøa, a nie
o jego diakonijnej posøudze. Jednak zaproponowanaÎ przez autora struktureÎ usprawiedliwia zbiezÇnosÂcÂ tematyki poszczegoÂlnych paragrafoÂw (powracanie i powtarzanie
sieÎ niektoÂrych zagadnienÂ).
Za pewnaÎ usterkeÎ ± nieuniknionaÎ, jak w kazÇdym ludzkim dziele ± mozÇna by
uznacÂ brak podsumowanÂ wieÎkszych partii ksiaÎzÇki (np. rozdziaøoÂw). Ponadto, ze
wzgleÎdu na uwarunkowania kulturowe i religijne adresatoÂw mozÇna by oczekiwacÂ
jakiegosÂ szerszego passusu o KosÂciele jako tradencie Objawienia, zwøaszcza w aspekcie problematyki wyjaÎtkowosÂci chrzesÂcijanÂstwa wsÂroÂd religii czy adekwatnosÂci jego
odpowiedzi na egzystencjalne problemy w poroÂwnaniu z propozycjami innych religii.
Wydaje sieÎ, zÇe ksiaÎzÇka byøaby bardziej spoÂjna, gdyby pominaÎcÂ niektoÂre jednostki
z racji ich akademickiego charakteru czy klerykalnej specyfiki ± np. pozdrowienie
i pocaøunek pokoju (s. 60±62), stosunek do przepisoÂw liturgicznych (s. 187 n.) czy
kwestia jeÎzykowych mozÇliwosÂci formuøowania kompetentnych wypowiedzi dotyczaÎcych Boga (s. 252 n.). Ponadto, tytuø rozdziaøu o wzorach apostolstwa w osobach
Piotra i Pawøa nie znajduje potwierdzenia w jego tresÂci: podczas gdy osobie Piotra
posÂwieÎcono dwanasÂcie stron tekstu (s. 264±264), to sÂw. Pawøowi jedynie akapit
(s. 255), chociazÇ w caøej ksiaÎzÇce nie brakuje odwoøanÂ do jego nauki i dzieøa.
PodsumowujaÎc prezentacjeÎ ksiaÎzÇki bpa Kurta Kocha, nalezÇy stwierdzicÂ, zÇe jest to
lektura pozÇyteczna, ukazujaÎca pastoralne dosÂwiadczenia KosÂcioøa w nowoczesnym
spoøeczenÂstwie; ich teologicznej oceny dokonuje czynny pasterz, co czyni spostrzezÇenia bardzie wiarygodnymi. Publikacja mozÇe tezÇ bycÂ pomocaÎ w rozpoznawaniu
wøasnej drogi przez polski KosÂcioÂø w sytuacji trwania relatywnie mocnej tradycji
religijnej przy jednoczesnym pojawianiu sieÎ znaczaÎcych zmian kulturowych.

