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Nota od Redakcji 

 
 
Drodzy Czytelnicy,  
 
Pierwsze numery naszego biuletynu oparte były o Katechizm Genewski 
Jana Kalwina. Z czasem tekst Katechizmu dobiegł końca, 
postanowiliśmy zatem oprzeć kolejne numery naszego biuletynu Credo 
o główne tematy Reformacji, cytując jednocześnie dokumenty 
historyczne szczególnie istotne w danej kwestii dla szeroko 
rozumianego protestantyzmu.  
Zapraszamy do lektury biuletynu w tej, nieco odmiennej formie i o 
nieco odmiennej treści.  
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Studium Biblijne: Efezjan 2:1-11 
 
 

 

11 Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których 
nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, 12 byliście w tym czasie bez 
Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający 
nadziei i bez Boga na świecie. 13 Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie 
Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.  
14 Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim 
stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, 15 On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc 
pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka 16 i pojednać obydwóch z Bogiem w 
jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; 17 i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, 
którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. 18 Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i 
drudzy w jednym Duchu.  
19 Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami 
Boga, 20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam 
Chrystus Jezus, 21 na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, 22 na którym 
i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu. 
 
W Starym Testamencie czytamy o Izraelu, ludu 
Bożym, różniącym się od reszty świata, co było  
podkreślane przez obrzezanie i Prawo Boże. W 
Chrystusie podział, istniejący między Żydami a 
resztą świata został zlikwidowany; znaki Prawa 
Bożego jak np. obrzezanie już nie mają 
znaczenia. Istnieje nowa jedność tylko w 
Chrystusie Jezusie, a w Nim różnice etniczne lub 
społeczne nie mają już znaczenia (Gal. 3:26-29). 
Apostoł Paweł pisze z perspektywy żydowskiej. 
Żydzi nazywali innych nieobrzezanymi. 
Rzymianie, Grecy i inni nigdy nie opisaliby 
siebie, jako nieobrzezanych. To był żydowski 
sposób określania i podkreślania zasadniczych 
różnic między Izraelem a resztą świata. Brak 
obrzezania był znakiem tego, że poganin 
znajduje się daleko od Boga. Paweł sam był 
obrzezany, ale wiedział, że dla chrześcijanina 
obrzezanie nie ma już znaczenia (Gal. 5:6; 1 Kor. 
7:19).   
W ten sposób Apostoł najpierw opisuje (w. 12) 
stary podział świata między Izraelem (Żydzi) a 
poganami (reszta świata, por. Dz.Ap. 14:5; Rz. 
3:29; 9:24; 1 Kor. 1:23). W przeszłości każdy, kto 
nie był obrzezany, jako znak przymierza, 
znajdował się poza ludem Bożym. Ten podział 
na podstawie obrzezania jest teraz przeszłością i 
nie ma już znaczenia, gdyż w Chrystusie 
powstała nowa jedność.  
 
W Chrystusie wszystko się zmieniło, co nie 
uprawnia nas do lekceważenia okresu Starego 

Testamentu. Każdy wierzący powinien mieć 
świadomość, że Izrael był wybranym ludem 
Bożym, posiadającym ogromne przywileje. 
Izrael miał obietnice ze Słowa Bożego (Rz. 3:2), 
mianowicie, że byli synami Bożymi, w 
przymierzu z Bogiem oraz, że z ich narodu 
pochodzi Mesjasz (Rz. 9:4-5). 
Poganie byli bez Boga, nie mieli żadnej relacji z 
jedynym prawdziwym Bogiem. Byli oddzieleni 
od tych wszystkich przywilejów. Nie dlatego, 
ponieważ sami odłączyli się, lecz dlatego, 
ponieważ Bóg nie zawarł z nimi przymierza. 
Jednak nie było to ostateczne, gdyż przymierze, 
które Bóg zawarł z Abrahamem, Izaakiem, 
Jakubem, zawierało obietnice, że wszystkie 
narody będą błogosławione w nim (I Mj. 15:7-
21; 17:1-21; Gal. 3:9).  
 
W Chrystusie wszystko radykalnie się zmieniło i 
zaczęła się nowa era w historii świata i w historii 
zbawienia. Już w Starym Testamencie czytamy, 
że Bóg nigdy nie chciał ograniczyć zbawienia 
tylko do Izraela, lecz chciał zbawić wybranych z 
wszystkich narodów, co czyni w Chrystusie.   
W Chrystusie przepaść między Bogiem a ludźmi 
została pokonana. Tylko w Nim każdy może 
dojść do Boga, bez dodatkowych wymogów, jak 
obrzezanie. To dotyczy nie tylko pogan, ale też 
Żydów. Oznacza to też, że poganie nie muszą 
stać się najpierw Żydami, aby należeć do ludu 
Bożego.  
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Chrystus jest pokojem naszym (w. 14). Słowo 
pokój oznacza więcej niż tylko brak stanu kłótni 
lub wojny. Pokój w Starym Testamencie (po 
hebrajsku szalom) ma szerokie znaczenie: 
dobrobyt, zdrowie, powodzenie, itp. Pokój 
oznacza też dobre relacje między ludźmi (Dz. 
Ap. 7:26; Gal. 5:22; Ef. 4:3) ale też mesjański 
pokój.  
Największym problem człowieka jest to, że stał 
się wrogiem Boga, a Bóg stał się jego wrogiem 
(por. np. Nah. 1:2; Rz. 5:10; 1 Jn 4:3). Jezus 
Chrystus jest Pośrednikiem pokoju (Rz. 5:1; Kol. 
1:20), gdyż On daje pokój (2 Tes. 3:16) przez 
pojednanie ludzi z Bogiem. Dlatego Izajasz 
określ Go, jako: Książę Pokoju (Iz. 9:6; por. Mich. 
5:5) i Ewangelia jest nazywana Ewangelią 
pokoju (Ef. 6:15). 
 
Określenie mur nieprzyjaźni (w. 14) wskazuje na 
wrogość. Być może jest to aluzja do muru w 
świątyni jerozolimskiej, oddzielającego części 
dostępne dla pogan od części dostępnych tylko 
dla Żydów. Na każdej bramie na murze 
znajdowały się napisy informujące o zakazie 
wejścia dla nieobrzezanych, pod groźbą kary 
śmierci. Mur ten w sposób fizyczny podkreślał 
przepaść, istniejącą między Izraelem a resztą 
świata. Tylko Izrael mógł być blisko Boga. 
Chrystus zburzył mur Zakonu, oddzielający 
pogan od Boga. Nie oznacza to, że Zakon nie ma 
żadnego znaczenia, ale znaczenia już nie ma 
podział na Izrael i pogan.   
Jezus jest prawdziwym Izraelem, On spełnił 
wszystkie przykazania Zakonu, czego żaden inny 
człowiek nie był i nie jest w stanie zrobić. 
 
Chrystus łączy w sobie Żydów i pogan w nowym 
ludzie Bożym. Jest to następny etap Bożego 
planu i historii zbawienia. To tajemnica woli 
Bożej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją 
i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, 
i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w 
nim (Ef. 1:9-10). Chrystus jest centrum 
wszystkiego.  
W Chrystusie wszyscy wierzący są połączeni z 
Bogiem, ale też ze sobą. W ten sposób istnieje 
pokój, który wcześniej nie istniał. Kościół 
stanowi jedność i pokój między wszystkimi 
wierzącymi niezależnie od etniczności, rasy lub 
pochodzenia. Łączy ich wiara w Jezusa 
Chrystusa jako jedynego prawdziwego 
Zbawiciela. Przez tą jedność Kościoła władze 
ziemskie i zwierzchności w okręgach niebieskich 

mogą poznać różnorodną mądrość Bożą (Ef. 
3:10).  
 

 
 
Zarówno Izrael jak i poganie zostali pojednani z 
Bogiem. Poganie byli dalecy od Boga, bo byli 
poza przymierzem (w. 12). Ale i Izrael był daleko 
od Boga z powodu ich niewierności przymierzu. 
Wszyscy potrzebują pojednania z Bogiem. 
Oznacza to, że mimo faktu, że Izrael otrzymał 
obietnice i przymierze, odrzucił Boga przez swój 
grzech. Zarówno Żydzi, jak i poganie są 
grzesznikami zasługującymi na śmierć (Rz. 3:9, 
23). Prawo Mojżeszowe oddzieliło pogan od 
Boga, ale również oddzieliło naród wybrany od 
Boga z powodu ich niewierności. Dlatego każdy 
człowiek jest z natury wrogiem Boga i każdy 
człowiek może zostać pojednany z Bogiem i żyć 
tylko przez Jezusa Chrystusa. Każdy Żyd, 
niezależnie od swej pobożności, potrzebuje tak 
samo Chrystusa, jak każdy poganin.  
Zbawienie w Chrystusie nie oznacza, że poganie 
zostaną włączeni do historycznego Izraela, lecz 
oznacza to, że każdy zbawiony Żyd (czyli 
wierzący w Mesjasza Jezusa) oraz każdy 
wierzący poganin zostaje włączony do nowego 
ludu Bożego, który jest kontynuacją Izraela 
Starego Testamentu. Dlatego Apostoł pisze, że z 
dwojga jedność powstała (w. 14).  
Mur oddzielający już nie stanowi zakon, 
obrzezanie lub naród Izraela, lecz tylko Jezus 
Chrystus, gdyż granicą miedzy ludem Bożym a 
resztą świata jest On. Decydującym nie jest 
obrzezanie, lecz wiara w Chrystusa. 
Chrystus zniweczył nieprzyjaźń (w. 16); nie 
między Żydami a poganami, lecz między 
wszystkimi ludźmi a Bogiem. To nowy podział, 
który stworzył nowy naród, ale też oznacza 
nową nieprzyjaźń między ludem Bożym w 
Chrystusie a każdym, kto odrzuca Jezusa 
Chrystusa. 
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Przez Chrystusa mamy dostęp do Boga Ojca (w. 
18). Wcześniej Żydzi nie mogli wejść do 
świątyni, a poganie nawet nie mogli się 
przybliżyć do miejsca świętego. Śmierć 
Chrystusa na krzyżu otworzyła drogę zarówno 
Żydom jak i poganom do Boga Ojca.  
W Starym Testamencie czytamy o proroctwach, 
w których poganie modlą się do Boga w 
świątyni (np. 1 Krl. 8:41-43; Izaj. 56:6-8; Zach. 
8:20-23). Znaczeniem i spełnieniem tych 
proroctw nie jest dostęp pogan do środkowej 
części świątyni w Jeruzalemie. Chrystus sam jest 
świątynią. Każdy może przyjść do samego Boga 
nie w budynku na Syjonie, lecz w Chrystusie. 
Tak samo Żydzi nie powinni szukać Boga w 
budynku w Jeruzalem, lecz tylko w Chrystusie 
Jezusie. 
W Chrystusie każdy wierzący stał się jedną 
rodziną, jesteśmy braćmi i siostrami, którzy 
mają Ojca w niebie i możemy wołać do Niego: 
„Abba Ojcze” (Gal. 4:6; Rz. 8:15-16). W tej 
nowej rodzinie już nie ma żadnego znaczenia, 
kto pochodzi od Żydów a kto nie.  
 
Teraz Apostoł Paweł używa metafory 
obywatelstwa i domostwa, aby podkreślić 
jeszcze raz, co napisał (w. 19-20). Wcześniej 
poganie byli cudzoziemcami i obcymi, ale teraz 
posiadają w Chrystusie przywilej przynależności 
do ludu Bożego. Wyrazy przetłumaczone, jako 
obce i przechodni są mniej więcej synonimami. 
Poganie już nie są obcymi w ludu Bożym, nie są 
bezdomnymi, ani nie są członkami drugiej 
kategorii, lecz są pełnymi członkami Królestwa 
Bożego i ludu Bożego. 
Wierzący są obywatelami Królestwa Bożego. 
Paweł używa tu obrazu kolonii Imperium 
Rzymskiego (por. Fil. 3:20). Nie każdy 
mieszkaniec rzymskiego miasta był obywatelem 
Rzymu. Obywatelstwo było nadane i oznaczało 
pewne przywileje i obowiązki. Podobnie 
każdemu wierzącemu w Chrystusie został dany 
przywilej obywatelstwa Królestwa Bożego. Ani 
zakon ani obrzezanie, ani cokolwiek innego nie 
może dać tego przywileju ale tylko wiara dana 
nam z łaski.  
 
Drugim obrazem, użytym przez Apostoła jest 
obraz domostwa lub rodziny (w. 19). Wierzący 
jest adoptowany, jako dziecko Boże (Rz. 8:15; 
9:26; Gal. 3:26). Ponieważ każdy wierzący w 
Chrystusie, Żyd i poganin, ma tego samego Boga 
Ojca, wszyscy są braćmi i siostrami. Nie ma 

różnic; nikt nie może uważać, że jest ważniejszy 
lub ma większe lub starsze przywileje w 
Królestwie. Nikt nie stał się synem i córką na 
podstawie własnych zasług, każdemu 
wierzącemu zostało to dane z łaski. 
 
Apostoł znowu używa innej metafory, 
mianowicie budowli, w szczególności świątyni 
(w. 20-21). 
Wyraz budowla (w. 21) może oznaczać 
jakikolwiek budynek, ale też budynek świątyni. 
Paweł pisze tu o budowli, gdzie mieszka Bóg, 
czyli o świątyni.  
 
Wcześniej Paweł pisał o tych, którzy byli daleko 
i blisko (w. 17), co w Judaizmie oznaczało tych, 
którzy są blisko świątyni jerozolimskiej, czyli lud 
Izraela, oraz tych, którzy nie są w przymierzu i 
znajdują się daleko od obecności Bożej w 
świątyni, bo nie mają do niej dostępu (por. Izaj. 
57:19; Dan. 9:7).  
Pokój miedzy Żydami a poganami, między nimi 
a Bogiem przypomina pokój, o którym prorocy 
mówili, że nastąpi w czasach ostatnich, kiedy 
Izrael i wszystkie narody zostaną zjednoczone w 
jednym kulcie w prawdziwej świątyni na Syjonie 
(Izaj. 2:4; Mich. 4:3). Nie chodzi tu o uwielbienie 
w świątyni na konkretnym miejscu 
geograficznym w Jerozolimie, lecz chodzi o 
prawdziwe uwielbienie w jedynej prawdziwej 
świątyni, którą jest Jezus Chrystus. Świątynia w 
Jerozolimie, tak jak przybytek w pustyni, były 
tylko obrazami prawdziwej świątyni, którą jest 
Jezus. 
Proroctwo mówiące o zgromadzeniu narodów 
na Syjonie zostało spełnione w Chrystusie, w 
którym został stworzony nowy Izrael. Tylko w 
Jezusie Chrystusie Pan Bóg zaprasza i Żyda i 
poganina do Siebie do swojego domu, aby stali 
się członkami Jego rodziny, aby zostali 
obywatelami Jego Królestwa. 
 
Zarówno Żydzi jak i poganie są teraz żywymi 
kamieniami, z których Chrystus buduje swój 
Kościół na ziemi (por. 1 Kor. 3:9-17; 1 Piotra 2:4-
9). 
Jezus sam jest kamieniem węgielnym. W 
starożytności budowę domu rozpoczynano 
przez włożenie kamienia węgielnego (por. Jer. 
51:26; Job. 38:6). Bardzo ważnym i 
decydującym było, aby był to dobry kamień bez 
skazy, gdyż na kamieniu węgielnym, włożonym 
w rogu budynku, został zbudowany cały dom. 
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Była to najważniejsza część fundamentu. Jeśli 
kamień węgielny okazałby się wadliwy, cały 
dom mógłby sie zawalić. 
Izajasz prorokował, że Pan sam włoży kamień 
węgielny, jako fundament budowli, jako 
fundament świątyni, którą buduje (Izaj 28:16). 
 
Także w innych miejscach Apostoł używa 
metafory świątyni, aby pisać o Kościele (1 Kor. 
3:16-17) oraz o wierzącym (1 Kor. 6:19). W 
Liście do Koryntian Paweł pisze o lokalnym 
zborze, jako świątyni. Tu Apostoł pisze nie o 
lokalnym kościele, lecz o Kościele, jako 
rzeczywistości niebiańskiej. 
Przez wiarę z łaski wierzący jest połączony z 
Chrystusem, Który siedzi w niebie po prawicy 
Boga Ojca. Przez to, że wierzący jest w 
Chrystusie, jest nowym stworzeniem (2 Kor 
5:17) i już jest częścią niebiańskiej 
rzeczywistości (por Ef 2:4-6). W ten sposób 
wierzący są współobywatelami Królestwa 
Niebiańskiego wraz z innymi wierzącymi; z tymi, 
którzy żyją, oraz z tymi, którzy już zmarli (2:19; 
Fil. 3:20). Wierzący są obywatelami 
niebiańskiego wiecznego Jeruzalem, o którym 
pisze Księga Objawienia.  
Jednocześnie Kościół jest rzeczywistością na 
ziemi, gdzie grzech jeszcze panuje. Widać tu 
znowu napięcia między tym, że nowa 

rzeczywistość już nastała, a jednocześnie jeszcze 
żyjemy w grzesznym świecie i nie możemy 
przestać grzeszyć. 
 
Zamiast być daleko od Boga przez swój grzech, 
wierzący jest teraz tak blisko Boga Stworzyciela 
jak tylko jest możliwe: jest w Chrystusie a Duch 
Święty jest w nim. 
Kościół jest mieszkaniem Bożym w Duchu (w. 
22). Grecki wyraz przetłumaczony, jako 
mieszkanie był w greckiej wersji Starego 
Testamentu (tzw. Septuaginta) używany, aby 
określić świątynię w Jeruzalem (1 Krl. 8:13) oraz 
miejsce mieszkania Boga w niebie (1 Krl. 8:39, 
43, 49) 
Kościół na ziemi jest częścią niebiańskiej 
rzeczywistości w Chrystusie na ziemi. Dlatego 
kościół na ziemi jest więcej niż zgromadzeniem 
wierzących na nabożeństwie, jest więcej niż 
instytucją lub organizacją. Kościół na ziemi jest 
całkiem inny niż cokolwiek na ziemi, gdyż jest to 
Ciało Chrystusa, święty Przybytek pański na 
ziemi. 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Katolicki (powszechny) chrześcijański Kościół 

 

 
Ponieważ żyjemy w środowisku zdominowanym 
przez kulturę wyznania większościowego – 
rzymsko-katolickiego - jesteśmy często 
konfrontowani z pojęciem „katolickości” 
wypracowanym w tym nurcie. Głosi ona, że 
istnieje historyczna kontynuacja pomiędzy 
Kościołem ustanowionym przez Chrystusa i 
Kościołem katolickim (rzymskim).  
 
Zgodnie z tą koncepcją i według nomenklatury 
rzymsko-katolickiej Kościoły powstałe w wyniku 
Reformacji XVI wieku nie mogą być nazywane w 
sensie ścisłym Kościołami, ponieważ brakuje im 
tego elementu konstytutywnego, czyli 
przynależności do „katolickości” 
instytucjonalnej. Czy jest to słuszne? Czy w 
ogóle tak rozumiane pojęcie katolickości jest 

właściwe (i to nawet nie tylko w wymiarze 
biblijnym, ale nawet w nauczaniu Kościoła 
pierwszych wieków i jego największych 
teologów)?  
Spróbujmy przyjrzeć się temu zagadnieniu.  
 
Najpierw ustalmy co znaczy słowo: „katolicki”.  
Słowo katolicki pochodzi z dwóch słów greckich: 
1. kath – według i 2. holos – wszystko.  
Możemy zatem powiedzieć, że pojęcie 
„katolicki” (przeniesiony na grunt pojęć 
teologicznych) oznacza: 
- w sensie ilościowym: byt powszechny i nie 
związany z jakąś doczesną strukturą kościelną; 
stały, wieczysty, bezustanny.  
- w sensie jakościowym: odnoszący się do 
całości Biblii.  

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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Słowem stojącym w opozycji do katolickości jest 
słowo heretycki (po grecku airesis – wybór).  
Normą katolickości jest w sensie jakościowym 
Pismo Święte; nie więcej (sola Scriptura), ani też 
nie mniej (tota Scriptura).  
 
Pojęcia takie znajdujemy choćby u św. 
Atanazego, który w trudnym dla Kościoła 
momencie znajdował się sam wobec świata i z 
całą mocą stwierdzał, że Kościół Powszechny 
jest według całego Pisma, boskości Osoby 
Jezusa Chrystusa, prawdziwie Boga i prawdziwie 
człowieka, podczas gdy otaczający go świat (bez 
ustanku prześladujący go) był heretycki, 
włącznie z biskupami (był to okres dysput 
ariańskich i biskupów wyznających ten nurt).  
W sposób analogiczny Marcin Luter bronił 
zbawienia przez wiarę „zgodnie z całym 
Pismem”, wobec handlu odpustami… 
 
Byś zatem katolikiem, katolickim, oznacza 
szanować całość nierozdzielną tekstu Pisma 
Świętego; odrzucać wybieranie z Pisma rzeczy 
„dogodnych”, odrzucając tym samym (tu: 
wybór) herezję.  
 
Musimy zatem, zgodnie z Pismem, wierzyć w 
powszechność Kościoła w przestrzeni i w jego 
kontynuowalność w czasie, ale przede 
wszystkim powinniśmy wierzyć w katolickość 
Kościoła Bożego, którego pierwszym 
posłuszeństwem jest być i pozostać wiernym 
całości Słowa Bożego.  
 
Termin „katolicki”. 
Warto powiedzieć coś, co może językowo nas 
zaskakiwać: protestanci są bardziej katoliccy, niż 
są nimi katolicy rzymscy (por. tezy wyżej), 
ponieważ ci ostatni dodają do Pisma Świętego 
tradycje, nie tylko bez fundamentu w Piśmie 
Świętym, ale wręcz stojące w opozycji do Pisma.  
 
Wybieranie czegoś w Piśmie Świętym jest 
heretyckie. Ale wybierać elementy poza Pismem 
jest także heretyckie. Jeżeli nie wolno nic z 
Pisma „wycinać”, nie wolno także nic do niego 
dodawać.  
Warto przejrzeć następujące odniesienia 
biblijne:  
Pwt 4,1-2; 13,1; Prz 30,5-6; Obj 22,18-19.  
Pismo Święte, będąc Słowem Bożym, powinno 
władać Kościołem.  

 

 
 
Czym jest Kościół? Warto przypomnieć tutaj 
kilka elementów fundamentalnych.  
 
Definicja biblijna: 
- Są to ci, którzy zostali wezwani (z jakiegoś 
miejsca, grupy…);  
- Jest to zgromadzenie;  
- Jest to Ciało Chrystusa;  
- Jest to Lud Boży.  
Najprościej zatem mówiąc, Kościół jest 
społecznością wierzących.  
 
Jezus Chrystus oparł fundamenty Kościoła o 
przesłanie Ewangelii, głosząc, że jest 
Chrystusem (namaszczonym, Mesjaszem) i 
Synem Boga Żywego (Mt 16,16-17).  
 
Struktura, instytucja.  
We wszystkich Kościołach byli starsi 
(presbyteros) i diakoni. Ich godność w 
nauczaniu nie tworzyła  jednak istoty Kościoła: 
ich rolą było nauczać, rządzić i czuwać nad tym, 
aby wszystko w zgromadzeniu  toczyło się w 
dobrym porządku.  
 
Zasadą unifikującą, jednoczącą zgromadzenie 
wierzących, nie jest struktura grupy, ale 
Ewangelia.  
Centralnym przesłaniem Listów Nowego 
Testamentu jest Ewangelia łaski tylko przez 
wiarę.  
 
Pierwsi chrześcijanie i Biblia. 
Pierwsi chrześcijanie byli związani mocno z 
Pismem Świętym – prawdą absolutną.  
Warto zwrócić uwagę, że tzw. Ojcowie Kościoła 
pierwszych wieków (czyli szczególnie ważni 
teologowie, bądź biskupi) jak Ignacy z Antiochii, 
Polikarp, Klemens Rzymski i Barnabas podpierali 
się wyłącznie Biblią w ich rozważaniach.  
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Także tzw. apologeci, czyli teologowie 
zaangażowani w obronę wiary wobec zagrożeń 
wewnętrznych lub zewnętrznych, jak Justyn 
Męczennik i Atenagoras odnosili się w ich 
dysputach wyłącznie do Pisma Świętego.  
Kiedy Ireneusz i Tertulian przyzywali ideę 
tradycji apostolskiej, to wyraźnie wskazywali, że 
wynika to z Biblii i mogło być za jej pomocą 
udowodnione.  
 
Warto tutaj zacytować Hilarego z Poitiers, 
biskupa (315-367), z jego dzieła „Przeciwko 
Arencjuszowi”:  
„Trzymajcie się z dala od antychrysta. Jest 
rzeczą niewłaściwą przywiązywać się do murów, 
czcić Kościół w jego budowlach i konstrukcjach. 
To w takich ozdobach antychryst ustanowi swój 
tron. Nie! Dajcie mi góry, puszcze, więzienia : są 
to miejsca dalece pewniejsze (dla zachowania 
Kościoła katolickiego – powszechnego), to w 
takich miejscach prorocy prorokowali prze 
Ducha Bożego”.  
 

 
 
Warto również zacytować Katechizm 
Heidelberski (1563), który tak definiuje Kościół 
powszechny (czyli katolicki): 
Pytanie 54: Jak rozumiesz słowa: "wierzę w 
święty Kościół powszechny"?  
Słowami tymi wyrażam wiarę w to, że Syn Boży 
od początku aż do końca świata wybiera 
spośród całej ludzkości swój Kościół i przeznacza 
go do wiecznego życia; Duchem swym i Słowem 
gromadzi go, chroni i utrzymuje w jedności 
prawdziwej wiary. Wierzę również, że i ja 
jestem tego Kościoła żywym członkiem i 
pozostanę na zawsze. 
 
Czujemy się tutaj w obowiązku przypomnieć, 
skoro była o tym mowa na początku, że w 
kontekście rzymsko-katolickim słowo Kościół ma 
odmienny sens, niż w Nowym Testamencie. 
Akcent główny jest postawiony na autorytet i 
misję zorganizowanego systemu, który ma za 
głowę papieża.  

Rzekoma władza absolutna papieskiego 
systemu hierarchicznego przeczy na całej linii 
nowotestamentową koncepcję Kościoła. W 
takim wymiarze Kościół przyjmuje miejsce 
Jezusa Chrystusa.  
 
Pamiętajmy:  
Rozpoznaje się Kościół prawdziwy (ten właśnie 
katolicki, w znaczeniu powszechnym) na 
podstawie dwóch znaków: uznaje on za jedyny 
autorytet Biblię i zwiastuje on prawdziwą 
Ewangelię.  
Trzeba także wyraźnie podkreślić, że w ciągu 
całej, trwającej 2000 lat historii Kościoła, zawsze 
były wspólnoty starające się żyć zgodnie z tym 
kryterium, często wbrew tendencjom 
instytucjonalnym, a nawet płacą za te 
przekonania cierpieniem, prześladowaniem.  
 
Sobory.  
Na zakończenie warto kilka słów poświęcić 
kwestii Soborów, jako zgromadzeń Kościoła, 
które odegrały wiodącą rolę w formułowaniu 
nauczania Kościoła Powszechnego.  
 
Wbrew temu, co czasem zarzuca się 
protestantyzmowi, Reformacji, nie odcięła się 
ona od decyzji soborowych pierwszych wieków, 
przyjmując za ważne i prawdziwe nauczanie 
sześciu pierwszych Soborów Powszechnych 
(zwanych także „ekumenicznymi”): 1. Nicea 325 
r., Konstantynopol I 381 r., Efez 431 r., 
Chalcedon 451 r., Konstantynopol II 553 r., 
Konstantynopol III 680-681 r.  
 
Kalwin pisał: 
„Przyjmujemy chętnie dawne Sobory, jak 
nicejski, konstantynopolitański, pierwszy efeski, 
chalcedoński i podobne, które odbyły się, aby 
potępić błędy i złe opinie heretyków; traktujemy 
je, rzekłbym, z czcią i szacunkiem, jako 
należnym artykułom, które są przez nie 
definiowane. Ponieważ te Sobory nie zawierają 
nic, jak tylko czystą i naturalną interpretację 
Pisma, jaką święci Ojcowie, przez dobrą 
mądrość, przedłożyli dla obalenia nieprzyjaciół 
chrześcijaństwa” (Institution Christianae 
Religionis IV, IX, 8).  
 
Dla odmiany Kościoły wierne nauczaniu Pisma 
Świętego odrzucały i odrzucają zawsze 
heretyckie decyzje drugiego Soboru Nicejskiego 
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(787 r.), wymagającego, aby była oddawana 
cześć świętym obrazom (ikonom)… 
 
Pamiętajmy: Kościół prawdziwie katolicki, czyli 
powszechny, jest Kościołem, którego głową jest 
Chrystus, a nie osoba ludzka, czy ludzka 
instytucja i kryterium jego prawdziwości zawsze 

pozostaje jego wierność nauczaniu Słowa 
Bożego, jako jedynego godnego uznania 
autorytetu.  

 
  

Tomasz Pieczko  

 
 

Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 
biblijne – na blogu autora: 

www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 

 

Belgijskie Wyznanie Wiary 

 

 
Artykuł XXVII 

 
Katolicki chrześcijański Kościół 

 
Wierzymy i wyznajemy, że jest jeden katolicki czyli uniwersalny Kościół, który jest świętym 
zgromadzeniem szczerze wierzących chrześcijan, którzy oczekują swego zbawienia w Jezusie Chrystusie, 
obmyci Jego krwią, uświęceni i zapieczętowani przez Ducha Świętego. 
 
Kościół ten istnieje od początku świata aż po jego koniec, co wynika z faktu, że Chrystus jest wiecznym 
Królem, którym nie mógłby być bez poddanych. Ten święty Kościół jest bezpieczny w Bogu i przez Niego 
wspierany wobec nienawiści świata - chociaż czasami wydaje się znikomy i nic nie znaczący w oczach 
ludzi, jak w czasach wściekłych rządów Achaba, kiedy Pan pozostawił sobie siedem tysięcy ludzi, którzy 
nie zgięli kolan przed Baalem. 
 
Ponadto, ten święty Kościół nie jest ograniczony ani ściśle związany z jednym miejscem czy pewną grupą 
ludzi, lecz rozprzestrzenia się i rozprasza na cały świat, a mimo to jest zespolony i zjednoczony sercem i 
wolą, mocą wiary, w jednym i tym samym Duchu. 
 

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/

