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CZ£OWIEK WOBEC EWANGELII

I PRAWA KANONICZNEGO

1. O relacji do prawa kanonicznego dzisiaj

W dzisiejszym �wiecie, gdzie coraz bardziej przyk³ada siê wagê do spon-
taniczno�ci i subiektywnego prze¿ywania równie¿ zjawiska wiary, mówienie
o istnieniu prawa w Ko�ciele w�ród wielu ludzi budzi pewne zdziwienie i dyso-
nans. Je¿eli ju¿ mówi siê o jakich� prawach, to raczej o prawach cz³owieka
w ich bardzo szerokim rozumieniu, tak¿e w aspekcie religijnym, jako drodze
do osi¹gniêcia szczê�liwo�ci ju¿ tutaj na ziemi. Co wiêcej, dla pewnych osób
umieszczenie w jednym zdaniu Ewangelii i prawa kanonicznego jest swoist¹
prowokacj¹. Ewangelia to mi³o�æ, a prawo to co� bezdusznego, opresyjnego,
które zdaje siê byæ jej przeciwieñstwem. Tego typu uczucia mog¹ rodziæ siê
u tych, którzy nie do koñca rozumiej¹, czym jest prawo kanoniczne i jaka
jest jego rola w Ko�ciele.

O miejscu prawa kanonicznego w tajemnicy Ko�cio³a powiedzia³ bardzo
jasno papie¿ Franciszek 25 stycznia 2014 r. w swoim przemówieniu do pra-
cowników Roty Rzymskiej, podkre�laj¹c, ¿e: �Wymiar prawny i wymiar
pastoralny tajemnicy eklezjalnej nie s¹ sobie przeciwstawne, poniewa¿
obydwa przyczyniaj¹ siê do realizacji celów i jedno�ci dzia³añ w³a�ciwych
Ko�cio³owi�1.

Wbrew szerzonej przez niektóre �rodowiska propagandzie, jakoby Ojciec
�wiêty zamierza³ wyzwoliæ Ko�ció³ ze skostnia³ych struktur i krêpuj¹cych du-
cha przepisów i norm, przez co mia³aby byæ przywrócona pierwotna wolno�æ
w przestrzeni wiary, prawo kanoniczne ma swoje konkretne miejsce w Ko-
�ciele. We wspomnianym przemówieniu papie¿ Franciszek wyra�nie wskaza³,
¿e tajemnica Ko�cio³a ma te¿ swój wymiar prawny, który s³u¿y Ko�cio³owi
w realizacji jego celów.

1 �L�Osservatore Romano�, 19 (2014), s. 8.
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Tendencje antyjurydyczne przejawiaj¹ce siê w odrzuceniu ko�cielnych
norm prawnych, czy nawet samej zinstytucjonalizowanej w³adzy ko�cielnej,
przez jednostki lub grupy ludzi nie s¹ w historii Ko�cio³a czym� nowym. Ju¿
w pierwszych wiekach chrze�cijañstwa mo¿na wskazaæ pr¹dy doktrynalne,
które charakteryzowa³y siê takim podej�ciem do w³adzy ko�cielnej i norm
przez ni¹ wydawanych. Wystarczy wspomnieæ chocia¿by gnostyków, kata-
rów b¹d� �redniowieczne herezje albigensów i husytów, poprzez pó�niejsze
ruchy protestanckie, na naszych czasach koñcz¹c. Niemal¿e klasycznym
autorem podchodz¹cym w podobny sposób do prawa ko�cielnego jest prote-
stancki prawnik Rudolf Sohm. Twierdzi on, ¿e istnieje absolutna niezgodno�æ
pomiêdzy istot¹ prawa kanonicznego, bêd¹cego wytworem Ko�cio³a prawa,
a istot¹ Ko�cio³a jako wspólnoty duchowej, której tak naprawdê pragn¹³
Chrystus. Wed³ug niego Ko�ció³ stanowi¹c rzeczywisto�æ duchow¹ jest
kierowany przez Ducha, który nie mo¿e byæ sterowany przez prawo. Samo
za� prawo ko�cielne to wytwór czysto ludzki, niezgodny z wol¹ Bo¿¹2.

Podczas trwania Soboru Watykañskiego II, a szczególnie w okresie po
nim nastêpuj¹cym, rozpowszechniona by³a opinia, ¿e dokona³ on wreszcie
obalenia idoli jasno�ci kartezjañskiej: ³aciny, teologii scholastycznej i prawa
kanonicznego3. James Hitchcock4 opisuj¹c pierwsze lata posoborowe w USA,
zauwa¿y³, ¿e ataki wymierzone w Ko�ció³ instytucjonalny w imiê pewnej wizji
chrze�cijañstwa rzekomo bardziej autentycznego, bardziej ubogiego i ewange-
licznego dotknê³y równie¿ koncepcji prawa zarówno moralnego, jak i kano-
nicznego. Prawo moralne zosta³o zredukowane do odruchu sumienia, wed³ug
nauczania etyki sytuacyjnej. Natomiast prawo kanoniczne uznano za godny
pogardy relikt ciemnych wieków �rednich. Niektórzy autorzy przepowiadali,
¿e prawna koncepcja posiadania racji b¹d� jej braku, za kilka dziesiêcioleci
bêdzie przedmiotem ciekawo�ci typu archeologicznego. Sytuacja zrelacjono-
wana odno�nie do USA nie ró¿ni³a siê zbytnio od innych krajów i kontynen-
tów, z nielicznymi wyj¹tkami5.

Ze wspó³czesnych autorów najbardziej chyba znanym wyznawc¹ tej
teorii jest Leonardo Boff, który stawia na przeciwleg³ych biegunach nie tylko
pojêcia charyzmatu i normy, ale tak¿e dzia³anie charyzmatyczne wiernych,
maj¹ce pochodziæ bezpo�rednio z Ducha, któremu przeciwstawia dzia³anie
w³adzy ko�cielnej z urzêdu. Wed³ug niego istnieje Ko�ció³ prorocki, bêd¹cy

2 Por. R. Sohm, Kirchenrecht, I, Die Geistlichen Grundlagen, Leipzig 1892, s. 23;
Das altkatholische Kirchenrecht und das Dekret Gratians, München-Leipzig 1918,
s. 536�614.

3 Por. D. Composta, La Chiesa visibile. La realtà teologica del diritto ecclesia-
le. Città del Vaticano 2010, s. 413�414.

4 Por. J. Hitchcock, The Decline and Fall of Radical Catholicism, New York 1971.
5 Por. D. Composta, La Chiesa visibile�, dz. cyt., s. 414.
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przeciwieñstwem tak zwanego Ko�cio³a prawnego zwi¹zanego z w³adz¹
i triumfalizmem6.

2. Ewangeliczne fundamenty prawa kanonicznego

Z tekstów ewangelicznych jasno wynika, ¿e Jezus przyszed³, aby zainau-
gurowaæ Królestwo Bo¿e w �wiecie (Mt 4,17), postanowi³ za³o¿yæ wspólnotê,
Ko�ció³ (Mt 16,18), jako zapowied� samego Królestwa, z intencj¹ uczynienia
z niego narzêdzia bêd¹cego sakramentem zbawienia. Za po�rednictwem tego
sakramentu, Królestwo ustanowione przez Chrystusa mo¿e kontynuowaæ swoj¹
misjê a¿ do Jego powtórnego przyj�cia. Ko�ció³ jest nowym Izraelem7, który
nie ogranicza siê jedynie do ma³ego narodu (Mt 13,47-50; 21,33-46; 22,1-14),
którego funkcja bycia no�nikiem obietnicy zbawienia poprzez przyj�cie Mesja-
sza nie jest ju¿ aktualna, poniewa¿ zosta³a zrealizowana w przyj�ciu Jezusa
Chrystusa (Mt 10,40; J 17,18a; 20a). Nowy Izrael � dlatego w³a�nie, ¿e stano-
wi lud Bo¿y, otwarty na wszystkich ludzi i wszystkie kultury, powsta³y z woli
Chrystusa, ale ró¿ni¹cy siê i bêd¹cy oddzielonym od organizacji maj¹cej
cel doczesny, jakim jest �ci�le rzecz bior¹c funkcja pañstwowa (Mk 12,16).
Z tego te¿ powodu jego cel ma charakter uniwersalny � dotyczy ka¿dego
cz³owieka � i jest skierowany ku wieczno�ci: Królestwo niebieskie, które
zosta³o zapocz¹tkowane w tym �wiecie, a które nie jest z tego �wiata, ani ze
wzglêdu na pochodzenie, ani na cele, ani na �rodki (J 18,36). Pochodzi ono
z wysoka i dzia³a za po�rednictwem mocy Ojca, przekazanej Synowi, S³owu
Wcielonemu, umar³emu i zmartwychwsta³emu dla zbawienia ludzi, któr¹ On
przekaza³ swojemu Ko�cio³owi (J 17,22-23). Jezus og³asza, ¿e otrzyma³ od
Ojca wszelk¹ w³adzê w niebie i na ziemi (Mt 28,18), ale nie w konkurencji
do w³adzy tego �wiata, lecz w porz¹dku swojej funkcji zbawczej, polegaj¹cej
na zebraniu wszystkich ludzi w domu Ojca poprzez przepowiadanie Dobrej
Nowiny, u�wiêcanie ludu Bo¿ego przez sakramenty, w których dzia³a przez
odpuszczenie grzechów, udzielanie daru Ducha �wiêtego oraz poprzez
urz¹d swoich aposto³ów, którym przekaza³ w³adzê wi¹zania i rozwi¹zania
(Mt 10,1-5; 18,18; J 20,22-23). Chodzi tu o w³adzê udzielon¹ nie po to, aby
dominowaæ, ale ¿eby s³u¿yæ (Mt 20,24,28; J 13,1).

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych obrazów dotycz¹cych w³adzy
w Ko�ciele jest obraz pasterza, tak dobrze znany ka¿demu z mieszkañców

6 Por. L. Boff, Igreja: Carisma e Poder, Petrópolis 1991; Congregazione per
la Dottrina della Fede, Notificatio dell� 11.03.1985, AAS 77 (1985), s. 756�762.

7 Por. Ioannes Paulus PP. II, Const. Ap., Sacrae disciplinae leges qua codex
iuris canonici recognitus promulgatur (25 Iannuarii 1983), AAS 75 (1983�II),
s. VII�XIV.
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Palestyny. Pos³uguj¹c siê nim, Jezus przekazuje prawdê, ¿e jedyny i prawdzi-
wy pasterz to On sam. Jest On jedynym, który daje ¿ycie. Obraz pasterza
w Starym Testamencie odnosi siê do Boga, który osobi�cie dzia³a w historii
aby prowadziæ swój lud (Ps 23[22]; 74[73]; 77[76]; 21; 78[77]; 52; 80[79];
95[94]; 100[99]; Iz 40,11; 49,9-10; Jer 23,3-4). Chrystus, Dobry Pasterz, po-
siada pe³niê w³adzy. Jezus jako prawdziwy Mesjasz przychodzi do swojej
w³asno�ci, do swoich owiec, które rozpoznaj¹ Jego g³os. On jest �bram¹�
owczarni. Tê pe³niê w³adzy obejmuj¹c¹ w³adzê królewsk¹, prorock¹ i kap³añ-
sk¹, któr¹ Jezus ³¹czy³ w swojej osobie, przekaza³ Ko�cio³owi8. Chodzi tu
o w³adzê, która nabiera swojego sensu w wype³nianiu zbawczej misji. Ta za�
polega na uobecnieniu dzie³a dokonanego ju¿ przez Pana, a wykonywanego
przez Jego uczniów poddanych królewskiej w³adzy Chrystusa (Mt 28,18-20).
Jej objawiaj¹ca funkcja realizuje siê w ukazywaniu woli Bo¿ej, której �ród³em
jest sama Trójca Przenaj�wiêtsza. W szczególny sposób ukazuje siê ona
w dzia³aniu sakramentalnym, które z kolei udziela ³aski i daru Ducha
�wiêtego.

Na podstawie tekstów z Ewangelii mo¿emy nie tylko wskazaæ ewange-
liczne pochodzenie w³adzy w Ko�ciele, ale tak¿e te nadzwyczajne chwile, gdy
Jezus ustanowi³ niektóre konstytucyjne prawa Ko�cio³a. Takim momentem
jest np. ustanowienie prymatu �w. Piotra (Mt 16,13-20), które opiera siê na
konstytucyjnej zasadzie: �pa� baranki moje� i �Ty jeste� Piotr�, czy rozes³anie
aposto³ów przez Jezusa z misj¹ ewangelizacyjn¹, kiedy Pan udziela im
wszelkiej w³adzy (Mt 28,18-20 i 18,18). Zasadê konstytucyjn¹ stanowi te¿
powszechna misja aposto³ów i ich nastêpców. Ponadto Jezus ustanowi³ we-
wn¹trz Ko�cio³a porz¹dek s¹downiczy z w³adz¹ karania (Mt 18,15-17) oraz
z w³adz¹ ustawodawcz¹. Po�rednio w³adza ustawodawcza zawiera siê
w nakazie pasterskim, który Jezus powierzy³ aposto³om, a który �w. Piotr
powtarza przywódcom pierwotnych wspólnot chrze�cijañskich (1 P 5,2).
Pomiêdzy uprawnieniami udzielonymi przez Jezusa aposto³om wypada
wspomnieæ zarówno te �ci�le odnosz¹ce siê do funkcji kap³añskiej (£k 22,19),
jak i te spo³eczne (Mt 18,18). Aposto³owie mog¹ �zwi¹zywaæ i rozwi¹zywaæ�,
aby to samo czyniæ w niebie, o ile w³adza ta dotyczy ludzi. W tym sensie,
w sposób po�redni wynika tak¿e w³adza ustanawiania norm i udzielania
nakazów.

Wy¿ej wspomniane zasady prawne i inne, które mo¿na by wskazaæ
w Ewangelii9, tworz¹ fundament prawa kanonicznego.

8 Por. V. De Paolis, Note di teologia del diritto, Venezia 2013, s. 172,
9 Por. B. Gherardini, La Chiesa e la sua legge, �Appolinaris�, XLIV, s. 637.
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3. Prawo kanoniczne czy Ewangelia

Szukanie odpowiedzi na pytanie o wy¿szo�æ Ewangelii czy prawa kano-
nicznego w kontek�cie ich wzajemnych relacji to jakby dyskusja na temat,
które �wiêta s¹ wa¿niejsze: Bo¿ego Naradzenia czy Wielkanocy. Stwierdziæ
nale¿y, ¿e w tego typu pytaniach b³¹d powsta³ w chwili ich formu³owania i by³
wynikiem braku znajomo�ci rzeczywisto�ci, której dotyczy³. Rzecz jasna nie
mo¿na nikomu zabroniæ stawiania tego typu pytañ, z tym, ¿e zanim siê na nie
odpowie, trzeba ustaliæ pojêcia, których one dotycz¹. Podstawowy b³¹d w tej
kwestii polega na ukazywaniu Ewangelii i prawa ko�cielnego jako dwóch
przeciwstawnych sobie rzeczywisto�ci. Mówienie o pierwszeñstwie Ewange-
lii w stosunku do prawa wydaje siê byæ powtarzaniem rzeczy oczywistych dla
kogo�, kto ma chocia¿ minimaln¹ �wiadomo�æ, czym jest prawo kanoniczne.
Ujmuj¹c w skrócie, prawo kanoniczne mo¿na okre�liæ jako zbiór ustaw i norm
pozytywnych wydanych przez prawowit¹ w³adzê, które reguluj¹ wzajemne
relacje zachodz¹ce pomiêdzy podmiotami w ¿yciu wspólnoty ko�cielnej, two-
rz¹ce w ten sposób instytucje, których ca³o�æ buduje ko�cielny porz¹dek prawny.
W prawie kanonicznym rozumianym sensus loco (w sensie partykularnym)
obowi¹zuj¹ normy Boskiego prawa naturalnego, Boskiego prawa pozytywne-
go i ko�cielnego prawa pozytywnego. Normy Boskiego prawa naturalnego
s¹ niezmienne, obowi¹zuj¹ one we wszystkich spo³eczno�ciach ludzkich i prze-
jawiaj¹ siê przez sumienie cz³owieka. Normy Boskiego prawa pozytywnego,
tj. Dekalog i Prawo Objawione, równie¿ nie podlegaj¹ zmianom, ale s¹ one
bardziej znane ni¿ Boskie prawo naturalne, poniewa¿ ich tre�æ zosta³a obja-
wiona. Normy pozytywnego prawa ko�cielnego, czyli ustawy czysto ko�cielne
(legibus mere Eclesiasticis), podlegaj¹ zamianom w zale¿no�ci od ich relacji
w stosunku do Boskiego prawa naturalnego i objawionego. Ustawom czysto
ko�cielnym podlegaj¹ ochrzczeni w Ko�ciele katolickim, lub do niego przyjêci,
wed³ug przepisu kan. 11 obecnie obowi¹zuj¹cego Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego10. W tym kontek�cie byæ mo¿e nale¿y u�ci�liæ, ¿e Ewangelia posiada
charakter uprzedni w stosunku do prawa kanonicznego. Mówi¹c krócej, jest
ona �ród³em dla norm samego prawa. Dlatego te¿ z natury rzeczy nie mo¿na
przeciwstawiaæ Ewangelii prawu kanonicznemu. Problem zrozumienia zwi¹z-
ku miêdzy Ewangeli¹ a prawem kanonicznym polega na ustaleniu relacji
pomiêdzy nimi, które to rzeczywisto�ci, chocia¿ pozornie wydaj¹ siê ró¿ne,
w praktyce musz¹ wzajemnie wspó³istnieæ. Dokonuje siê to na podobnej
zasadzie, jak wspó³istnienie miêdzy mi³o�ci¹ a urzêdem, charyzmatem i insty-
tucj¹, które to rzeczywisto�ci pomimo rozmaitych funkcji wzajemnie wspó³-
zale¿¹ od siebie. Te wzajemne relacje w pewien sposób przedstawia �w. Jan

10 Por. G. Ghirlanda, Diritto Canonico, w: Nuovo Dizionario di Diritto Cano-
nico, red. C. C. Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Milano 1996, s. 350�357.
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Ewangelista w epizodzie pustego grobu po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy
dwaj aposto³owie Piotr i Jan biegn¹, aby zweryfikowaæ opowie�ci niewiast
dotycz¹ce braku cia³a Pañskiego w miejscu wiecznego spoczynku (J 20,1-8).
Jan, jako m³odszy i jako ten uczeñ, którego �Jezus mi³owa³�, przybieg³ pierw-
szy do grobu, jednak¿e nie wszed³ do niego, zaczeka³ na Piotra, aby on jako
ciesz¹cy siê autorytetem starszeñstwa wszed³ pierwszy. Hans Urs von Bal-
thasar podkre�la³, ¿e w Ko�ciele mi³o�æ jest zawsze szybsza od urzêdu11.
Mi³o�æ prêdzej zauwa¿a to, co nale¿y czyniæ i anga¿uje siê zawsze
z wiêksz¹ hojno�ci¹. Urz¹d natomiast, nawet je�li dzia³a z najwiêksz¹
szybko�ci¹, nie mo¿e nad¹¿yæ za mi³o�ci¹, poniewa¿ musi zaj¹æ siê wszystki-
mi, bior¹c pod uwagê ich najró¿niejsze sytuacje. Nie mo¿e tylko troszczyæ siê
o tych, którzy biegn¹ za Chrystusem najszybciej, ale musi zaj¹æ siê i tymi,
którzy pod¹¿aj¹ jako ostatni.

�wiêty Jan Pawe³ II, w konstytucji apostolskiej Sacrae disciplinae leges12,
któr¹ promulgowa³ Kodeks Prawa Kanonicznego, u�ci�li³, ¿e Kodeks ma na
celu wprowadzenie porz¹dku w spo³eczno�ci ko�cielnej, który to porz¹dek daje
pierwszeñstwo mi³o�ci, ³asce i charyzmatom oraz czyni ³atwiejszym ich orga-
niczny rozwój w ¿yciu wspólnotowym i osobistym. Jednocze�nie papie¿ k³adzie
nacisk na funkcjonowanie prawa w Ko�ciele, przypominaj¹c tradycjê kanonicz-
n¹, jak te¿ ca³¹ historiê ludu Bo¿ego. Jan Pawe³ II podkre�la, ¿e prawo jest
pewnym narzêdziem, które ma s³u¿yæ Ko�cio³owi. Jednak¿e prawo powinno
pod¹¿aæ za ¿yciem i dlatego nie mo¿e byæ poza histori¹. Prawo w Ko�ciele
powinno pod¹¿aæ i wyra¿aæ komuniê, która jest ¿yciem Ko�cio³a. My�l Jana
Paw³a II znajduje swoje g³êbokie zakorzenienie w Soborze Watykañskim II,
jednoznacznie odrzucaj¹cym spirytualistyczn¹ wizjê Ko�cio³a. Sobór wyklucza³
równie¿ wszelkie przeciwstawianie sobie aspektów widzialnego i duchowego.
Konstytucja soborowa Lumen gentium (nr 8) jasno ukazuje, ¿e Chrystus

ustanowi³ swój �wiêty Ko�ció³, tê wspólnotê wiary, nadziei i mi³o�ci tu na ziemi,
jako widzialny organizm; nieustannie go te¿ przy ¿yciu utrzymuje, prawdê i ³askê
rozlewaj¹c przez niego na wszystkich. Wyposa¿ona za� w organa hierarchiczne
spo³eczno�æ i zarazem Mistyczne Cia³o Chrystusa, widzialne zrzeszenie i wspól-
nota duchowa, Ko�ció³ ziemski i Ko�ció³ bogaty w dary niebiañskie � nie mog¹
byæ pojmowane jako dwie odrêbne rzeczy, przeciwnie, tworz¹ one jedn¹ z³o¿on¹
rzeczywisto�æ, w której zrasta siê pierwiastek ludzki i Boski.

W przyjêtym przez Vaticanum II modelu Ko�cio³a jako ludu Bo¿ego, sama
przez siê nasuwa siê socjologiczna interpretacja ko�cielnej rzeczywisto�ci,
która podkre�la równie¿ jego historyczno�æ. W tym kontek�cie wymiar
prawny Ko�cio³a nie tylko jest usprawiedliwiony i kompatybilny z jego natur¹,

11 Por. H. U. von Balthasar, Teologia dei tre giorni, Brescia 1990, s. 231.
12 Ioannes Paulus PP. II, Const. Ap., Sacrae disciplinae leges�, dz. cyt.
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ale wydaje siê wrêcz byæ czym� koniecznym. To oczywiste, ¿e ¿adne spo³e-
czeñstwo nie potrafi istnieæ bez jakiego� porz¹dku prawnego, wed³ug zasady
ubi societas, ibi ius. Prawo kanoniczne wiêc nie tylko nie stoi w sprzeczno�ci
z istot¹ Ko�cio³a, ale stanowi konieczny i niezast¹piony faktor jego istnienia.
Co wiêcej, nie przeczy orêdziu ewangelicznemu, gdy¿ jego ustanowienie
pochodzi z woli Chrystusa, który powo³a³ Ko�ció³ jako lud. A tam, gdzie jest
lud, istnieje prawo do zachowania jego jedno�ci i wolno�ci. Odk¹d istnieje lud
Bo¿y, odt¹d istnieje prawo, które mu towarzyszy podczas jego drogi. Równie¿
widzialno�æ Ko�cio³a postuluje istnienie prawa kanonicznego, które stanowi
zarówno istotny element w wyra¿aniu jedno�ci, jak i skuteczne narzêdzie
w realizacji zbawczej misji Ko�cio³a.

4. Prawo Bo¿e a prawo kanoniczne

Mówi¹c o ko�cielnym porz¹dku prawnym, nale¿y zauwa¿yæ � jak to
ju¿ zosta³o wcze�niej powiedziane � ¿e opiera siê on na prawie Bo¿ym13 obok
prawa ludzkiego, które zosta³o ustanowione przez kompetentn¹ w³adzê
ko�cieln¹. Prawo Bo¿e okre�lane jest jako zbiór wymagañ sprawiedliwo�ci
i zasad reguluj¹cych, ustanowionych bezpo�rednio lub po�rednio przez Boga,
maj¹cych okre�lone konsekwencje na polu prawnym14. Prawo Bo¿e objawia
siê w samej naturze ludzkiej jako prawo naturalne15. Wed³ug koncepcji kato-
lickiej cz³owiek odkrywa w swoim sercu pierwotne kryteria pochodz¹ce od
Boga, który zapragn¹³ go stworzyæ na swój obraz i swoje podobieñstwo. Dziê-
ki w³adzom umys³u posiada mo¿liwo�æ ich rozpoznania i identyfikacji. W ten
sposób prawo Bo¿e naturalne jest szeroko dostêpne i mog¹ce byæ zastoso-
wane równie¿ dla tych, którzy nie uznaj¹ Chrystusowego objawienia i Pisma
�wiêtego16. Przyk³adem takiego prawa mo¿e byæ generalna zasada szacunku
dla ¿ycia ludzkiego i konsekwencje, jakie z tego wyp³ywaj¹.

Nastêpnie wystêpuje prawo Bo¿e pozytywne, które zosta³o og³oszone
przez Bo¿¹ interwencjê w historii, aby objawiæ siebie i swój zbawczy plan
wobec cz³owieka. Prawdy objawione zosta³y zebrane w Pi�mie �wiêtym

13 Por. Benedetto XVI, Ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla legge
morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense. «Nessuna legge
degli uomini può sovvertire la norma scritta dal Creatore» (12 febbrio 2007),
w „Insegnamenti di Bendetto XVI”, v. III, Città del Vaticano 2008, s. 209–212.

14 Por. J. Hervada, P. Lombardía, El derecho del Pueblo de Dios, v. I, Intro-
duccíon. La constitución de la Iglesía, Pamplona 1970, s. 45�46.

15 Por. J. Hervada, Introduzione critica al diritto naturale, Milano 1990, s. 143.
16 Por. G. Biffi, Contro maestro Ciliegia. Commento teologico a �Le avventure

di Pinocchio�, Milano 2002, s. 67�68.
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i Tradycji. Prawo Bo¿e naturalne okre�lane jest jako wieczne, sta³e i nie-
zmienne. Jednak¿e, aby posiada³o ono efektywny skutek w historii ludzkiej,
wymaga sformu³owania w sposób pozytywny, za po�rednictwem ludzkiego
prawodawcy17. Oczywi�cie nie znaczy to, ¿e prawo Bo¿e podlega ko�cielne-
mu ustawodawcy, poniewa¿ ma ono warto�æ samo w sobie, oraz dlatego ¿e
jest wyrazem woli Bo¿ej, Bo¿ej wizji Ko�cio³a i �wiata. Wed³ug logiki wcie-
lenia ka¿da Bo¿a prawda staje siê widoczna i namacalna przez ludzi, kiedy
przybiera konkretn¹ formê w ich codziennej egzystencji. Poniewa¿ prawo Bo¿e
prowadzi do woli Bo¿ej, nale¿y je uwa¿aæ za obowi¹zuj¹ce od zawsze, nawet
je¿eli nie zosta³o sformu³owane w sposób bezpo�redni. Prawo pozytywne,
które wyja�nia i wdra¿a jak¹� normê prawa Bo¿ego, w zasadzie nie ma cha-
rakteru rzeczywi�cie innowacyjnego, ale pe³ni funkcjê �ci�le interpretacyjn¹
i deklaratywn¹. Ogranicza siê wiêc do sprecyzowania i wyja�nienia jakiego�
polecenia, które samo w sobie ju¿ istnieje i posiada si³ê nakazu. Prawo w ten
sposób utworzone musi byæ zastosowane nie tylko w sytuacjach, które poja-
wiaj¹ siê po jego promulgacji, lecz równie¿ w stosunku do sytuacji zaistnia³ych
przed momentem, kiedy dany nakaz Bo¿ego prawa nie mia³ jeszcze precyzyj-
nego sformu³owania w normie pozytywnej. Niew¹tpliwie prawo Bo¿e pocho-
dz¹ce bezpo�rednio od Boga zajmuje w hierarchii �róde³ najwy¿sze miejsce,
przed jakimkolwiek prawem ustanowionym przez ludzi. Dlatego te¿ prawo
Bo¿e nie mo¿e byæ przedmiotem ko�cielnej dyspensy. Prawo Bo¿e pe³ni zatem
funkcjê granicy w stosunku do prawa ludzkiego, poniewa¿ prawo ludzkie nie
mo¿e ani go uchyliæ, ani przekroczyæ. Ma ono w stosunku do jakiegokolwiek
prawa ludzkiego, a raczej powinno mieæ, funkcjê fundamentu i byæ zasad¹
inspiruj¹c¹.

Z kolei prawo ko�cielne jest zbiorem norm obowi¹zuj¹cych w Ko�ciele,
które zosta³y wydane, by uregulowaæ w sposób jeszcze bardziej skuteczny
w³asne ¿ycie i swoich wiernych. Prawo ko�cielne nie mo¿e nigdy byæ
w sprzeczno�ci z prawem Bo¿ym, jednak¿e jako takie od Niego nie pocho-
dzi18. Jego �ród³o stanowi wola w³adzy ko�cielnej. Prawo ko�cielne jest za-
wsze pozytywne. Sk³adaj¹ siê na niego normy jasno zdefiniowane, stworzone
i wydane przez w³adzê ko�cieln¹. W zwi¹zku z czym, mo¿e ono ulegaæ mody-
fikacjom, dostosowuj¹c siê do wymagañ czasu i zmian w �rodowisku, w któ-
rym obowi¹zuje. Dlatego te¿ w Ko�ciele bêd¹ normy, które nigdy nie ulegn¹
zmianie lub najwy¿ej mog¹ zostaæ lepiej zdefiniowane, a s¹ to normy prawa
Bo¿ego, jak równie¿ takie, które bêd¹ mog³y byæ promulgowane i uchylone,
znowelizowane albo zmienione wed³ug zaistnia³ej konieczno�ci, którymi s¹
normy pozytywnego prawa ko�cielnego.

17 Por. P. Moneta, Introduzione al diritto canonico, Torino 2007, s. 15�20.
18 Por. P. Lombardía, Lezioni di diritto canonico, Milano 1985, s. 17.
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5. Zakoñczenie

Kiedy zapytamy, czemu s³u¿y Ewangelia, to ostatecznie odpowied� mo¿e
byæ tylko jedna. Ewangelia ma prowadziæ do osi¹gniêcia zbawienia, poniewa¿
taki jest cel wiary, o czym pisa³ �w. Piotr w swoim 1 Li�cie: Wy, choæ nie
widzieli�cie, mi³ujecie Go; wy w Niego teraz, choæ nie widzicie, przecie¿
wierzycie, a ucieszycie siê rado�ci¹ niewymown¹ i pe³n¹ chwa³y wtedy,
gdy osi¹gniecie cel waszej wiary � zbawienie dusz (1 P 1,8-9). Paradoksal-
nie temu te¿ celowi ma s³u¿yæ prawo kanoniczne, co znalaz³o swoje sformu³o-
wanie w ostatnim kan. 1752 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi,
¿e zbawienie dusz winno byæ zawsze najwy¿szym prawem w Ko�ciele.
Upraszczaj¹c w pewnym sensie problematykê, mo¿na powiedzieæ, ¿e prawo
kanoniczne jest t³umaczeniem na jêzyk praktyczny Ewangelii. ¯ycie stawia
ka¿dego cz³owieka przed konkretnymi wyborami, tak¿e chrze�cijanina.
Te wybory niejednokrotnie ³¹cz¹ siê z dylematami i niepewno�ci¹. W podob-
nych momentach wierny zwraca siê do Ko�cio³a o konkretn¹ odpowied� o to,
co jest sprawiedliwe, co jest dobre, a co z³e. Wówczas z pomoc¹ przychodzi
prawo kanoniczne. Problem z prawem, nie tylko kanonicznym, zaczyna siê
wówczas, gdy staje siê ono warto�ci¹ sam¹ w sobie, trac¹c zwi¹zek ze swoim
�ród³em i celem. �ród³em prawa kanonicznego powinna byæ zawsze Ewan-
gelia, a jego celem zbawienie dusz. Wyznawcy Chrystusa, tworz¹cy lud Bo¿y
wchodz¹ równie¿ w relacje prawne miêdzy sob¹. Jako w³¹czeni we wspól-
notê Ko�cio³a staj¹ siê podmiotami praw i obowi¹zków, które wymagaj¹
jasnego okre�lenia. Mo¿e rodziæ siê kolejne pytanie, czy ochrzczeni potrzebuj¹
jakiego� prawa w Ko�ciele, czy sama mi³o�æ nie wystarczy. Na to pytanie
dopowiedzia³ w sposób zwiêz³y i dobitny, Ojciec �wiêty Benedykt XVI w Prze-
mówieniu do cz³onków Najwy¿szego Trybuna³u Sygnatury Apostolskiej,
4 lutego 2011, stwierdzaj¹c: �Lud Bo¿y, pielgrzymuj¹cy na ziemi, nie bêdzie
bowiem móg³ urzeczywistniæ swojej to¿samo�ci, jako wspólnota mi³o�ci,
je�li nie bêd¹ w nim respektowane wymogi sprawiedliwo�ci�.
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Summary

MAN TOWARDS THE GOSPEL

AND CANON LAW

The paper examines the relation between the Gospel and Canon Law. In the con-
temporary mentality, the Gospel and Canon Law are often perceived as opposing one
another. Such reasoning arises from incomprehension of the nature of Canon Law.
The author recalls the Address of Pope Francis to the officials of the Tribunal of the
Roman Rota on the inauguration of the judicial year, in which the Pope stated:
The juridical dimension and the pastoral dimension of the Church�s ministry do not
stand in opposition, for they both contribute to realizing the Church�s purpose
and unity of action, to emphasize that the Church also has a juridical dimension.
Subsequently, the author discusses the anti-juridical current in the Church and the
Gospel foundations of Canon Law. The Gospel is the source of Canon Law and hence
they should not be opposed. In conclusion the author affirms that the purpose of both
the Gospel and Canon Law is the salvation of man, as is stated in the can. 1753 of the
Code of Canon Law. As a consequence of existence of juridical relations in the Commu-
nity of the Church, rules are necessary to guarantee justice.
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