Rozszerzanie
Spotkanie Wspólnoty Ponad Murami
20.02.2021

Rozwój i trudności
Św. Piotr nie stał się właścicielem wspólnoty. To jednak nie
oznacza, że stał się nikim. Wspólnota Kościoła nie tylko
odkrywa z całą mocą imię JEZUS (widząc Jego działanie), ale
przy okazji odnajduje swoje imię – Christophoros – niosący
Chrystusa, realnego, obecnego, z mocą. Było to tak
przenikliwe i realne, że od tej pory będą gotowi zapłacić każdą
cenę, aby tego nie utracić.

•

Historia skutecznego Słowa

•

Kapłaństwo powszechne

•

Przywództwo

•

Model Kościoła

Pragnienie grupowania
Indywidualne traktowanie wydaje się czymś

pozytywnym. Nasze mózgi szukają jednak
możliwości by ekonomicznie z punktu
widzenia energetycznego funkcjonować

w świecie. Stąd jest dla nas naturalne by
grupować zjawiska/rzeczy podobne
i traktować w ten sam sposób.

Grupowanie

Grupowanie

Grupowanie

Grupowanie

Grupowanie
się ludzi
Stronnictwa są naturalne w każdej
zbiorowości. Potrzebujemy uporządkować
sobie swój świat. Musimy widzieć, kiedy ktoś
przynależy do grupy czyli rytuału przyjęcia.

Potrzebujemy do tego umiejętności
określenia granic czy ktoś nadal jest
w grupie. Kandydaci chcący dołączyć do
grupy muszą wiedzieć co robić.

Trzy przestrzenie
do zaopiekowania

01.
02.
03.

Instytucja przyjęcia
Okres propedeutyczny, Katechumenat, kandydacka KWC, pobyt
tymczasowy/stały, nowicjat, okres próbny [praca], narzeczeństwo

Rytuał przynależności
Chrzest, święcenia, przysięga wojskowa, wstąpienie do
Stowarzyszenia, ślub wieczysty, przyjęcie habitu

Ustalone granice
Prawo harcerskie, Tora, Konstytucja, umowa lojalnościowa,
kodeks honorowy, sądy koleżeńskie

Saduceusze
• Elita społeczeństwa

• Umocowani politycznie
• Kontakt z arystokracją
• Zwolennicy hellenizacji
• Prymat Tory (pismo > przekaz ustny)
• Brak wiary w życie wieczne
• Zwolennicy izolacjonizmu politycznego
• Kapłani

Faryzeusze
• Klasa średnia w hierarchii społecznej
• Poparcie (uwielbienie) ze strony ludu
• Uczą czytać prostych ludzi
• Przeciwnicy hellenizacji

• Tora i tradycja ustna i prorocy na równi
• Wiara w nieśmiertelność duszy i życie po
śmierci
• Odcięcie się od mesjańskich oczekiwań
• Świeccy

Esseńczycy
• Unikali kontaktów ze Świątynią
• Zamknięte społeczności (pustelnie)
• Celibat
• Silna hierarchia
• Silne praktyki modlitewne
• Życie monastyczne
• Dualizm: światło-ciemność (mistyka)

• „Zakonnicy”

Zeloci
• Radykalna grupa polityczna
• Walka z Rzymianami
• Walka z Żydami, którzy kolaborowali
• Poddanie się niewoli = zaparcie się Boga
• Silne oczekiwanie Mesjasza (politycznego)

• „Radykalni”

Żydowskie
stronnictwa
religijne
Saduceusze

Faryzeusze

Esseńczycy

Zeloci

Reformatorski odłam

„Ci którzy się oddzielili” by nie

„Liczący pobożni”, którzy

„Gorliwi” bardziej niż bracia,

ówczesnego judaizmu.

żyć z tymi, którzy byli nieczyści.

unikają zgiełku świata.

którzy pogodzili się z okupacją.

„Najlepiej by było jakby było

„Powróćmy do radykalnego

„Wszystko jest w Księgach więc

„Trzeba walczyć! Poprzez walkę

jak było bardzo dawno temu.”

przestrzegania Pisma i Tradycji

po co zajmować się czymś

przyśpieszymy przyjście

– niech każdy potrafi czytać!”

innym niż ich czytaniem?”

Mesjasza!”

W Cezarei mieszkał człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty
zwanej Italską, pobożny i "bojący się Boga" wraz z całym swym

domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do
Boga. Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu
anioła

Pańskiego,

który

wszedł

do

niego

i

powiedział:

«Korneliuszu!» On zaś wpatrując się w niego z lękiem zapytał: «Co,
panie?» Odpowiedział mu: «Modlitwy twoje i jałmużny stały się
ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. A teraz poślij ludzi do Jafy
i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem! Jest on gościem
pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem». Kiedy
znikł anioł, który z nim mówił, [Korneliusz] zawołał dwóch
domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych.

Opowiedział im wszystko i posłał ich do Jafy.
Dz 10,1-8

Kim jestem? Dokąd idę?
Skąd przychodzę?
•

Św. Piotr funkcjonuje w obrębie swojej wizji
świata i wspólnoty, a ta jest żydowska

•

Wspólnota chrześcijańska łączy idee:
•

Saduceusze – sprawują sami Mszę

•

Faryzeusze – wiara w nieśmiertelność

•

Esseńczycy – mistyka chrześcijańska,
komunia

•
•

Zeloci – wolność osobista

Św. Piotr ma prawo czuć się w tym
bezpiecznie

Korneliusz jest jednak nie-Żydem, a to
oznacza, że św. Piotr staje przed

zupełnie dla siebie nową decyzją. Jest
to opowieść o instytucji przyjęcia,
granicach i rytuale przynależności. Św.
Piotr stanie przed pytaniem „kto jest
nasz?” oraz „do kogo jestem posłany?”

Ludzie dobrej woli

Religie politeistyczne

Religie monoteistyczne

Judaizm

Chrześcijanie

Katechumeni

Katolicy

Kręgi
powołania do
Kościoła

Chrześcijanie

Katechumeni

Kręgi
powołania do
Kościoła
„Katechumeni, którzy za sprawą Ducha
Świętego z wyraźnej woli swojej pragną być
wcieleni do Kościoła, już dzięki temu

Katolicy

pragnieniu są z nim w łączności; toteż
Matka-Kościół już jak na swoich rozciąga
na nich swą miłość i troskę” (Lumen
gentium, 14; por. KPK, kan. 206, par. 1)

Instytucje
przejścia u Żydów

01.
02.
Prozelici

Nie-Żydzi którzy przyjęli wiarę żydowską dokonując tego
formalnie przez poddanie się obrzezaniu, „obmycie odradzające”
i ofiarę w świątyni.

Ger toshav

Nie-Żydzi żyjący w Ziemi Izraela, którzy akceptują Siedem Praw
Noego (Noachidzi) i przyjmują niektóre przepisy Prawa
Mojżeszowego.

7 Praw Noego
1. Nie czcijcie bożków
2. Nie przeklinajcie Boga
3. Nie morduj

4. Nie cudzołóż, nie dopuszczaj się zoofilii ani
niemoralności seksualnej
5. Nie kradnij
6. Nie jedz mięsa wyrwanego z żywego zwierzęcia

7. Ustanowienie sądów
Prawa te są określane w tradycji rabinicznej jako
minimalna powinność człowieka względem Boga
zawarta w Biblii (Rdz 2,16 i 9,4);
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Φοβουμενος - bojący się,

Korneliusz jest „Ger toshav”

lękający się; termin, którym
określano nieobrzezanych
a wierzących w monoteizm nieŻydów (pogan) zachowujących
przykazania Noachidów

Rabin Meir twierdzi, że był to każdy, kto świadomie zdecydował się nie
dopuszczać bałwochwalstwa. Według innej opinii – każdy, kto zdecydował się
przestrzegać Siedmiu Praw Noego. Trzecia, a zarazem najbardziej
rygorystyczna opinia uznaje za ger toszaw tego, kto podejmuje się
przestrzegania wszystkich przykazań Tory, oprócz jednego – zakazu

spożywania mięsa niepochodzącego z uboju rytualnego (Awoda Zara 64b).
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Poganie

Ger toshav

Prozelici

Kręgi
bliskości
u Żydów
Korneliusz znajduje się zatem „najdalej
spośród potencjalnie bliskich”. Żydzi nie

Żydzi

chodzą do takich osób w gościnę. Akt
zewnętrzny poprzedzony będzie jednak
okazją do zmierzenia się z tym tematem
wewnętrznie w trakcie modlitwy-wizji.

Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł

Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina.
Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek,
wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się
przedmiot,

podobny

do

wielkiego

płótna

czterema

końcami

opadającego ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne,
płazy naziemne i ptaki powietrzne. «Zabijaj, Piotrze i jedz!» - odezwał
się do niego głos. «O nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego
i nieczystego» - odpowiedział Piotr. A głos znowu po raz drugi do
niego: «Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił». Powtórzyło się
to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba. Kiedy Piotr
zastanawiał się, co może oznaczać widzenie, które miał, przed bramą
stanęli wysłańcy Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona.
Dz 10,9-17

Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł

Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina.
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• Św. Piotr nie wie jeszcze nic o Korneliuszu

• „Sprzeczka”
• Trzy razy naleganie

• Trzy razy odmowa
• Św. Piotr stoi na straży Prawa
Pokarmowego, które jest częścią jego
tożsamości
• Nie pamięta słów Mistrza?

Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust
wychodzi, to go czyni nieczystym». Wtedy przystąpili do Niego
uczniowie i rzekli: «Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to
powiedzenie?» On zaś odrzekł: «Każda roślina, której nie sadził mój
Ojciec niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich! To są ślepi
przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół

wpadną». Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do Niego: «Wytłumacz nam
tę przypowieść!». On rzekł: «To i wy jeszcze niepojętni jesteście? Nie
rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala

się na zewnątrz. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni
człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa,
cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa,
przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je
nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym».
Mt 15,11-20

Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go
nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka

nieczystym.

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!». Gdy się

oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to
przysłowie. Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie
rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie
może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do
żołądka i na zewnątrz się wydala». Tak uznał wszystkie potrawy za
czyste. I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go
nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,
nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność,
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło

z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».
Mk 7,15-23

• Jezus wprost mu wyjaśnił znaczenie tej
przypowieści
• Św. Piotr zna prawdę, ale nie potrafi jej
zastosować w życiu
• Nie z powodu „słabości ciała”
• Z powodu szukania prawdy „zastanawia się co to ma znaczyć”

• Boże pedagogika – zmierz się w swoim
sercu zanim wyjdziesz do drugiego

Wewnętrzna wolność
Prawo Pokarmowe, którego św.
Piotr broni (z Tradycji, a nie

wierności Mistrzowi!) jest zatem
prawdopodobnie jedyną przeszkodą
w sercu do przyjęcia Korneliusza

w pełni wielkodusznie!

Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch:
«Poszukuje cię trzech ludzi. Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo Ja ich
posłałem». Piotr zszedł do owych ludzi i powiedział: «Ja jestem tym, którego
szukacie. Z jaką sprawą przybyliście?» A oni odpowiedzieli: «Setnik Korneliusz,
człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność
żydowska otrzymał polecenie od anioła świętego, aby cię wezwał do swego domu
i wysłuchał tego, co mu powiesz». [Piotr] więc zaprosił ich do wnętrza i ugościł.
A następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy.
Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych

krewnych i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu
na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami:
«Wstań, ja też jestem człowiekiem». Rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie
zgromadzonych. Przemówił więc do nich: «Wiecie, że zabronione jest Żydowi

przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że
nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego też
wezwany przybyłem bez sprzeciwu.
Dz 10,19-29

O krok od
źródła
• Jafa – Cezarea nadmorska ~60km
• Św. Piotr nie za wiele rozumie, ale jest
posłuszny – idzie
• Robiąc coś czego nie jesteś pewien próbujesz
znaleźć „wytrych” do przekonania samego
siebie, że dobrze robisz

• Stąd tyle zapewnień o pobożności
Korneliusza?
• Jakie były wcześniejsze szlachetne relacje
Ger Toshav z Żydami?

Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: «Jestem brzemienna». Wtedy
Dawid wyprawił posłańca do Joaba: «Przyślij do mnie Uriasza Chetytę». Joab posłał więc
Uriasza do Dawida. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi: «Wstąp do swojego domu i umyj
sobie nogi!» [...] Uriasz położył się jednak u bramy pałacu królewskiego wraz ze

wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł do własnego domu. Przekazano
wiadomość Dawidowi: «Uriasz nie wstąpił do swego domu». Pytał więc Dawid Uriasza:
«Czyż nie wracasz z drogi? Dlaczego nie wstępujesz do własnego domu?» Uriasz
odpowiedział Dawidowi: «Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach, podobnie też i pan
mój, Joab, wraz ze sługami mego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do
swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Na życie Pana i na twoje, czegoś
podobnego nie uczynię»
2 Sm 11,5-6.9-11
Dawid odrzekł kapłanowi: «Tak jest, zabronione nam jest współżycie z kobietą jak
zawsze, gdy wyruszam w drogę. Tak więc ciała tych młodzieńców są czyste, choć to
wyprawa zwyczajna. Tym bardziej czyste są ich ciała dzisiaj»
1 Sm 21,6

Więcej niż tolerancja
• Uriasz Heteta był jednym z najdzielniejszych
żołnierzy Izraela (wymieniony w leksykonie 37
bohaterów Dawidowych – 2 Sm 23,8-39)

• Uriasz – „moim światłem jest Jahwe”
• Jako nie-Żyd okazał się wierniejszy Prawu niż
największy z królów żydowskich (!)
• Żydzi nie tylko nie przemilczeli tego faktu, ale
zapisali go w świętych księgach

Zapytuję więc: po co mnie sprowadziliście?» Korneliusz odpowiedział:
«Cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim
domu, stanął przede mną mąż w lśniącej szacie i rzekł: "Korneliuszu,
twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał na twoje
jałmużny. Poślij więc do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest
on gościem w domu Szymona garbarza, nad morzem". Posłałem więc
natychmiast do ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, żeś przyszedł. Teraz my
wszyscy stoimy przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co Pan
tobie polecił». Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie:
«Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale

w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje
sprawiedliwie…
Dz 10,29-35

Kryzys
inicjatywy

Św. Piotr

Korneliusz

1. Miałem widzenie

1. Miałem widzenie

2. Zebrałem wszystko co rozumiem do tej pory ze

2. Zebrałem całą swoją rodzinę i dom w jednym miejscu,

znaków

aby posłuchał

3. Nie rozumiem po co tu przyszedłem

3. Posłałem po św. Piotra żeby zobaczyć co będzie dalej

4. Opowiadam kerygmat

4. Słucham kerygmatu
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2. Zebrałem wszystko co rozumiem do tej pory ze

2. Zebrałem całą swoją rodzinę i dom w jednym miejscu,

znaków

aby posłuchał

3. Nie rozumiem po co tu przyszedłem

3. Posłałem po św. Piotra żeby zobaczyć co będzie dalej

4. Opowiadam kerygmat

4. Słucham kerygmatu
Duch Święty przejął inicjatywę

Przekroczenie
granicy?
• Przekroczenie „kolejnej granicy” to tylko perspektywa
św. Piotra
• Korneliusza jako wyjątkowo pobożnego Ger Toshav
oddziela od pełnej jedności religijnej tylko i wyłącznie
prawo pokarmowe.
• Skoro „tak uznał wszystkie potrawy za czyste” (Mk
7,19) to tak naprawdę Korneliusz już od dawna jest w
jedności tylko o tym nikt nie wie (!)
• ….wiedział o tym jednak Duch Święty

Przywrócenie porządku
• Duch Święty porządkuje
rzeczywistość
• Chwilę później porządkuje
rzeczywistość św. Piotr (nadrabia
chrzest)

• Przywrócenie porządkuje daje pokój
(ten duchowy i ten rozumiany jako
brak napięcia)
• Tolerancja (czy nawet podziw)
zmienia się w braterstwo

A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj
się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona
przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na
to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za
nami!» Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które
poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła:
«Panie, dopomóż mi!» On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać
chleb dzieciom a rzucić psom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz
i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto wielka jest twoja wiara;

niech ci się stanie, jak chcesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.
Mt 15,22-28

Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana
przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła Mu do nóg, a była to
poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła Go, żeby złego ducha
wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: «Pozwól wpierw nasycić się dzieciom;
bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom». Ona Mu
odparła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn

dzieci». On jej rzekł: «Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił
twoją córkę». Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku,
a zły duch wyszedł.

Mk 7,25-30

Mt 15,11-20

Mk 7,15-23

Nie to, co wchodzi do ust, czyni

Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka,

człowieka nieczystym, ale co z ust

co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz

wychodzi, to go czyni nieczystym».

co wychodzi z człowieka, to czyni
człowieka nieczystym.

Mt 15,22-28

Mk 7,25-30
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córkę». Gdy wróciła do domu, zastała

niech ci się stanie, jak chcesz!» Od tej

dziecko leżące na łóżku, a zły duch

chwili jej córka była zdrowa.

wyszedł.

Sekwencja
zdarzeń nie
jest
przypadkiem

Narastanie

• Jezus – Syrofenicjanka

Misją Kościoła jest

• Św. Piotr – Korneliusz

kontynuowanie misji
Jezusa Chrystusa

• Jedna osoba

• Jeden dom
• Św. Paweł – Wszyscy
• Cały świat

Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również
poganie przyjęli słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy

byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki. «Wszedłeś do ludzi
nieobrzezanych - mówili - i jadłeś z nimi». Piotr więc zaczął wyjaśniać im
po kolei: «Modliłem się - mówił - w mieście Jafie i w zachwyceniu
ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna
czterema końcami opadającego z nieba. […] Kiedy zacząłem mówić,
Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem
sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: "Jan chrzcił wodą, wy zaś

ochrzczeni będziecie Duchem Świętym". Jeżeli więc Bóg udzielił im tego
samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to
jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?» Gdy to usłyszeli, zamilkli.
Wielbili Boga i mówili: «A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia,
aby żyli».
Dz 11,1-18

Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również
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po kolei: «Modliłem się - mówił - w mieście Jafie i w zachwyceniu
ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna
czterema końcami opadającego z nieba. […] Kiedy zacząłem mówić,
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Dzieje Apostolskie zaznaczają, że wymówki są
robione ze strony osób pochodzenia
żydowskiego. Św. Piotr przeszedł całą tę drogę
jako sceptyk i sam dał się przekonać do woli
Boga więc podejmuje taką samą metodę
wyjaśnienia tego wspólnocie.
Zamilknięcie wobec usłyszenia o Woli Boga
względem innych ludzi to przejmujący moment
dojrzałości wspólnoty. Uwielbienie, które później
następuje jest najlepszą możliwą odpowiedzią.

„Wśród wszystkich tedy narodów ziemi zakorzeniony jest
jeden Lud Boży, skoro ze wszystkich narodów przybiera
on sobie swoich obywateli, obywateli Królestwa
o charakterze nie ziemskim, lecz niebiańskim. Wszyscy
bowiem wierni rozproszeni po świecie mają ze sobą
łączność w Duchu Świętym i w ten sposób „mieszkaniec
Rzymu wie, że Hindusi są członkami tego samego co on
organizmu”. A ponieważ Królestwo Chrystusowe nie jest
z tego świata, przeto Kościół, czyli Lud Boży,
wprowadzając to Królestwo, nie przynosi żadnego
uszczerbku dobru doczesnemu jakiegokolwiek narodu,
lecz przeciwnie, wspiera i przyswaja sobie uzdolnienia
i zasoby oraz obyczaje narodów, o ile są dobre,
a przyjmując oczyszcza je, umacnia i podnosi.

Pamięta bowiem o tym, że winien zbierać wespół z tym
Królem, któremu narody dane zostały w dziedzictwo i do
którego miasta przynoszą dary i upominki. To znamię
powszechności, które zdobi Lud Boży, jest darem samego
Pana, dzięki temu darowi Kościół katolicki skutecznie
i ustawicznie dąży do zespolenia z powrotem całej

ludzkości wraz ze wszystkimi jej dobrami z Chrystusem –
Głową w jedności Ducha Jego.
Dzięki tej katolickości poszczególne części przynoszą

innym częściom i całemu Kościołowi właściwe sobie dary,
tak iż całość i poszczególne części doznają wzrostu na
skutek tej wzajemnej łączności wszystkich oraz dążenia
do pełni w jedności.

Lumen Gentium

Dziękujemy!
Są może jakieś pytania?

