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Trójca Święta i jedność Kościoła

W szystkich chrześcijan łączy wiara w Trójcą Świętą. I dzisiaj, w  dobie podzielonego  
K ościoła m ożem y pow iedzieć za św. Cezarym z Arles: Wiara w szystkich chrześcijan opiera 
się  na Trójcy Świętej.

1. Świadczy o tym  chociażby drobny szczegół, że w  Kościołach: prawosławnym , lute- 
rańskim i katolickim  cieszy  się szacunkiem sym bol atanazjański zw any QUICUM QUE. 
W edług P. Evdokim ova dla K ościoła prawosławnego symbol atanazjański uchodzi za tekst 
godny szacunku, choć nie posiadający obowiązującej m ocy dogmatów. O szacunku K o
ścioła luterańskiego dla tego tekstu św iadczy fakt, że zostało ono dołączone do Ksiąg 
W yznaniowych. Po Formule Zgody następują trzy sym bole wiary: apostolski, nicejsko- 
-konstantynopolitański i w łaśnie atanazjański. W komentarzu zaznaczono, że  te trzy w y
znania wiary mają pierwszeństw o przed w łaściw ym i księgam i w yznaniowym i, ponieważ 
zawartą w  nich naukę przyjmuje cały K ościół powszechny. W K ościele katolickim atana
zjański sym bol był od IX wieku aż do roku 1955 integralną częścią  niedzielnej m odlitwy  
brewiarzowej. Sym bol atanazjański w  jasnych i prostych słowach wyraża wiarę K ościoła  
w Trójcę Świętą. Wiara zaś katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego B oga w  Trój
cy, a Trójcę w  jedności.

2. Trzeba nam dzisiaj w  dobie podzielonego K ościoła częściej przypominać sobie to 
trynitame w yznanie wiary, jakim  jest symbol atanazjański. Wiara w  Trójcę Świętą, która 
jest wspólna dla wszystkich K ościołów , zawiera w  sobie ekum eniczny program. M oże my, 
chrześcijanie, za bardzo uwierzyliśm y I. Kantowi, który twierdził, że  z wiary w  Trójcę nie 
wynika nic praktycznego? Tymczasem wiara w  Trójcę rzuca światło na całą teologię, tak
że na ek lezjologię. To eklezjologia ukazuje nam K ościół jako jedność w ielu  osób na w zór  
jedności trzech Osób Trójcy Świętej.

3. Ten zw iązek Trójcy z jednością K ościoła zarysowuje dzisiejsze Słow o B oże. Zw łasz
cza Ew angelię m usim y odczytać nie tylko jako m odlitwę o jedność, ale jako przykazanie 
jedności. To przykazanie jedności m ówi o doskonałej jedności na w zór jedności Ojca i 
Syna, a w ięc na w zór jedności Trójcy Świętej.

4. W  takim rozumieniu K ościoła jako obrazie Trójcy Świętej zawarty jest ekum enicz
ny program. Ten program rozwijają teologow ie różnych Kościołów. Zwróćm y uw agę na 
Oscara Cullmanna, Paula Evdokim ova i K. Rahnera.

O. Cullmann otrzymał formację religijną w K ościele luterańskim, ale w iększość życia  
spędził w  środowisku ewangelicko-reform owanym . Rozważając K ościół w  św ietle tajem
nicy Trójcy Świętej doszedł do wniosku, że K ościół jest jednością  w  różnorodności. K aż
da tradycja chrześcijańska ma swój charyzmat. Charyzmat protestancki to skupienie uw a
gi na B iblii, charyzmat prawosławny to pogłębione teologicznie pojęcie Ducha Św iętego i 
tradycyjne formy liturgiczne, zaś charyzmat katolicki to uniwersalizm  w  znaczeniu prze
strzennym i czasow ym . Każda tradycja powinna pielęgnow ać i pogłębiać sw oje chary
zmaty i ubogacać nimi pozostałe tradycje. W ten sposób zjednoczony K ościół będzie jed 
nością w pojednanej różnorodności.
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Podobnie, w edług działającego w  Paryżu prawosławnego teologa Paula Evdokim ova  
K ościół staje s ię  obrazem Trójcy Świętej poprzez jedność w  w ielości. Jedność K ościoła  
w ychodzi zatem  z Trójcy Świętej i do Trójcy Świętej wraca. Jednak grzech człow ieka  
zn iszczy ł jedność K ościoła. Ta jedność jest dzisiaj pragnieniem podzielonych chrześcijan. 
M otyw em  w szelk ich  oddolnych i doktrynalnych dążeń zjednoczeniow ych pozostaje jed 
nak Trójca Świętą. Ona jest zasadą jedności K ościoła.

W edług K. Rahnera istnieje niedobór trynitamego m yślenia w  w ierze i teologii. M ógł
by o tym św iadczyć następujący eksperyment. Gdyby z literatury teologicznej usunięto  
naukę o Trójcy Świętej, to pozostałaby ona w  prawie n iezm ienionym  stanie. Tym czasem  
nauka o Trójcy Świętej musi dochodzić do głosu w  całej dogm atyce, także eklezjologii. 
K ościół to przecież Lud B oga Ojca, Ciało Chrystusa i świątynia Ducha Św iętego. K ościół 
to lud zjednoczony na w zór Trójcy Świętej. W ypowiedzi trzech teo logów  należących do 
różnych tradycji św iadczą, że wiara w  Trójcę Św iętą zawiera ekum eniczny program.

5. Ten ekum eniczny program trzeba realizować tutaj w e W rocławiu. Tysiącletnie bi
skupstwo w rocław skie sięga czasów  nie podzielonego K ościoła. Jednak na to tysiąclecie  
przypadły daty 16 lip ca l0 5 4  i 31 października 1517, które są  datami rozłamów. D ziś, na 
przełom ie tysiącleci W rocław jest -  jak to pow iedział Jan Paweł II -  m iastem  spotkania, 
m iastem, które jednoczy. Tutaj w  jakiś sposób spotyka s ię  tradycja duchowa W schodu  
i Zachodu. N ośnikam i tych tradycji są  obecne w e W rocławiu K ościo ły  chrześcijańskie. 
Oby w  drugim tysiącleciu  biskupstwa W rocław stał się  miastem zjednoczenia p odzielo
nych dzisiaj K ościołów . Już niedługo, w  2017 roku upłynie 5 w ieków  od podziału chrze
ścijaństwa zachodniego, a w  2054 upłynie tysiąc lat od podziału całego chrześcijaństwa. 
Oby w  tym kolejnym  tysiącleciu  była data, która zakończy podziały. Już dzisiaj m ożem y  
przybliżać tą datę. We wspólnej w ierze w  Trójcę Św iętą mamy ekum eniczny program. 
N iech  każde w spom nienie Trójcy Świętej w naszych K ościołach, poczynając od znaku 
krzyża, będzie wyrzutem , że jesteśm y podzieleni i rów nocześnie im pulsem, by pracować 
dla zjednoczenia.

Ci, którzy w ierzą w Trójcę Świętą, nie m ogą być podzieleni, lecz m uszą być zjedno
czeni na w zór Trójcy Świętej. Bóg żyje w e w spólnocie Ojca, Syna i Ducha, dlatego na 
Jego wzór m usim y żyć w e w spólnocie jednego K ościoła.

ks. Bogdan Ferdek
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„To jest ciało i krew moja”

Czym  jest Eucharystia? N ie jest to proste pytanie, bo sakrament ten ma bardzo bogatą  
treść i w odpow iedzi m ożna uwypuklić różne elementy. W  średniow ieczu teologia skła
niała się do podkreślenia tajemniczej obecności Chrystusa pod postacią chleba i w ina, 
stamtąd pochodzi zresztą dzisiejsza uroczystość. Ten sposób patrzenia na Eucharystię bar
dzo głęboko zaznaczył się  w  św iadom ości chrześcijańskiej. Jeszcze do niedawna bp J. Pel-


