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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: 2 Koryntian 6:14-18 
 
 

 
14 Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo 
jakaż społeczność między światłością a ciemnością? 15 Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, 
albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? 16 Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy 
bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg:  

Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. 
17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę 
was 18 i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; 

 
Apostoł Paweł pisał te słowa do chrześcijan w 
Koryncie, którzy mieli mnóstwo problemów w 
swoim Kościele, ponieważ nie rozumieli kilku 
ważnych spraw teologicznych i moralnych. Poza 
tym pojawili się fałszywi apostołowie, który 
chcieli poprowadzić zbór w niewłaściwym 
kierunku. Paweł założył ten zbór podczas swojej 
podróży misyjnej. Potem utrzymywał z nim 
kontakt, ale po jego odejściu przyszli fałszywi 
nauczyciele i apostołowie.  
Mimo faktu, że Koryntianie obrazili Apostoła 
Pawła, jego serce nadal jest otwarte na nich i 
chce, aby wrócili do niego, co oznacza powrót 
do prawdziwej nauki Bożej. Paweł jest jak 
ojciec, pragnący, aby dziecko mimo wszystko 
wróciło do niego. Koniecznym jest jednak, by 
Koryntianie zdecydowali, kogo chcą 
naśladować: prawdziwego Apostoła – Pawła – 
czy fałszywych apostołów. 
 
Problem w starożytnym Koryncie stanowiła 
między innymi wszechobecna kultura i religia 
pogańska. Trudno było w codziennym życiu 
ominąć pogańską kulturę. Wszystkie publiczne 
wydarzenia (festyny, zakupy na targu, polityka, 
itp.) zawierały elementy religijne. Była to 
sytuacja nieco podobna do współczesnej. My 
też mamy do czynienia z wszechobecną 
pogańską kulturą (np. teoria ewolucji w 
szkołach, presja, aby akceptować 
homoseksualizm, ideologia gender, nadmierna 
cześć świętych, bohaterów religijnych i 
historycznych, materializm jako nowa religia).  
 
Apostoł Paweł podkreśla jednoznacznie, że 
wierzący nie mogą obcować z niewierzącymi; 
wierzący nie może mieć nic wspólnego z kultem 
pogańskim (por. Joz. 23:6-12; V Mojż. 20:16-18). 
Paweł nawiązuje do Izraela w Starym 
Testamencie. Izrael, będąc ludem Bożym, miał 

być święty, co oznacza, że miał być całkiem 
oddzielony od wszystkiego, co pogańskie. Izrael 
miał być świętym, ponieważ Pan jest święty. W 
ten sposób Izrael miał być światłem dla 
narodów (por. Iz. 42:6-7; 49;6; 60:3). Izrael był 
Bożą własnością, inne religie nie mają prawa na 
lud Boży.  
Poza tym już w Starym Testamencie widzimy, że 
zbawienie nie jest przeznaczone tylko dla 
Izraela; obietnice Boże są szersze, nie 
ograniczają się tylko do etnicznego potomstwa 
Abrahama. Każdy, kto jest w Chrystusie jest 
potomkiem Abrahama (Gal. 3:29). Izrael jednak 
pogardził poganami i nie chciał być 
świadectwem dla nich (np. prorok Jonasz; por. 
Łk. 4:16-31; Dz.Ap. 22:17-22). 
Teraz w Chrystusie poganie przez nowe 
narodzenie i wiarę należą do wybranego ludu 
Bożego (por. Mk. 7:14-23; Dz. Ap. 10-11; 15; 
Gal. 2:11-21; Ef. 2). Wielu żydowskich 
chrześcijan w I wieku jednak uważało, że bycie 
żydowskim chrześcijaninem jest wyższe i 
cenniejsze niż bycie chrześcijaninem z pogan. 
Inni uważali, że także chrześcijanie z pogan 
muszą życ według Prawa Mojżeszowego. W 
poprzednim rozdziale oraz w Liście do Galacjan 
Apostoł Paweł ostro krytykuje taką postawę 
(5:11-21). Paweł zabrania podziału i 
dyskryminacji na podstawie przynależności do 
grupy etnicznej (Gal. 2:11-21), wyglądu (2 Kor. 
5:16-17); lub statusu społecznego (1 Kor. 11) 
 
Podział miedzy ludem Bożym a resztą świata 
jest inny. Już nie obrzezanie, sabat i prawa 
dotyczące pokarmów stanowi granicę, lecz 
wiara w Chrystusa Jezusa, wyznawana w 
chrzcie. Tak jak kiedyś Izrael trzymając Prawo 
Mojżeszowe oddzielił się w ten sposób od 
pogańskiego świata, teraz lud Boży przez wiarę 
w Chrystusa oddziela się od świata. 
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Dlatego Apostoł pisze, że wierzący nie może 
chodzić w obcym jarzmie (w. 14a). To obraz ze 
Starego Testamentu (III Mojż. 19:19; V Mojż. 
22:10) oznaczający, że wierzący nie może 
współpracować lub stać się partnerem z 
niewierzącym. 
Należy dobrze to rozumieć. Paweł nie zabrania 
wszelkich społecznych lub bliskich kontaktów z 
poganami. Życie w społeczeństwie byłoby 
bardzo trudne a poza tym właśnie przez nasze 
relacje z niewierzącymi możemy być 
świadectwem i światłością dla świata (por. 1 
Kor. 5:9-10; 10:27; 14:22-24).  
Paweł natomiast zabrania wszelkiej współpracy, 
która oznacza, że mamy udział w życiu lub 
praktykach niewierzących lub nawet w 
praktykach, które bardzo wyraźnie są wbrew 
Słowu Bożemu (np. udział w festynie ku czci 
pogańskiego bożka związane było z 
niemoralnością seksualną i pijaństwem). 
Apostoł zabrania także zawierania małżeństw 
mieszanych religijnie oraz współpracy z 
poganami w obrębie Kościoła.  
Szczególnie problematyczna jest współpraca 
wewnątrz kościoła, czyli zapraszanie 
niewierzących do udziału w życiu Kościoła. To 
jest to, co się dzieje, jeśli niewierzący staje się 
częścią zboru, lub jeśli zbór pozwala 
niewierzącym głosić lub w inny sposób mieć 
wpływ w Kościele. Taka forma współpracy 
szybko oznacza zaproszenie wilków do zboru, co 
stanowi bardzo poważny grzech (Mt. 7:15-23; 
Dz.Ap. 20:28-32; 2 Tym. 3:1–4:5). 
 
Apostoł Paweł podaje powody zakazu łączenia 
się z niewierzącymi w formie pytań 
retorycznych (w. 14b-16a). 
Niewierzący w oczach Boga jest 
niesprawiedliwy, natomiast wierzący w 
Chrystusie jest sprawiedliwy. Są to dwa różne 
światy. Niewierzący żyje w ciemności, a 
wierzący w Chrystusie żyje w światłości, gdyż 
Chrystus sam jest Światłością. Wierzący nie ma 
nic wspólnego z niewierzącym i nie może wrócić 
do ciemności. Wierzący musi mieć świadomość, 
że żyje w innym świecie niż niewierzący. 
Chrystus jest Synem Bożym, który daje 
zbawienie. Belial jest szatanem, który chce 
zniszczyć Chrystusa i Jego dzieło. Szatan jest 
wielkim wrogiem wierzących a niewierzący jest 
jego niewolnikiem. Niewierzący jest naśladowcą 
szatana (1 Kor. 10:20-21; 2 Kor. 4:3-4; 11:3, 13-
15; Ef. 2:1-3) i żyje w ciemności (Ef. 5:3-14). 

Wierzący musi mieć świadomość, że należy do 
Boga, i nie może żyć, jakby jeszcze żył w 
ciemności jako niewolnik szatana. Nie oznacza 
to, że chrześcijanie muszą całkiem uciec od 
świata, jak czynili i czynią ci, uciekający do 
pewnych zakonów zamkniętych (1 Kor. 5:9-10). 
Wierzący jednak nie mogą mieć zbyt bliskich 
więzi lub relacji ze światem, ponieważ droga 
świata jest drogą śmierci.  
Krótko mówiąc: chrześcijanie muszą dbać o 
świętość i czystość, która wynika z życia z 
Bogiem. 
 
Apostoł podaje kilka cytatów ze Starego 
Testamentu, podkreślających spełnienie 
obietnic przez Boga. Wszystkie teksty, które 
cytuje, związane są ze świątynią i mówią o tym, 
że Bóg mieszka wśród swego ludu. Nie chodzi o 
budynek, lecz o lud Boży, który sam jest 
świątynią (1 Kor. 3:10-17). Od początku Bożym 
zamiarem nie było mieszkać w namiocie lub 
budynkach, lecz w ludziach, wśród swego ludu. 
Zostało to w pełni wyrażone w tym, że Jezus stał 
się człowiekiem i mieszkał wśród nas (Jn 1:14). 
Teraz Jezus mieszka wśród wierzących w 
Kościele (1 Kor. 3:16-17; Ef. 2:11-22; por. Jan 
2:19-21).  
 

 
 

Kościół w Koryncie 

 
Ponieważ Bóg mieszka w kościele, kościół i 
chrześcijanie muszą być święci i czyści. Nie 
chodzi o świętość budynku kościelnego, lecz o 
świętość Ciała Chrystusa. Tak jak w Starym 
Testamencie nie można wprowadzać bałwanów 
do świątyni i pogan, którzy są poza ludem 
Bożym, tak wierzący nie może brać udziału w 
kulcie pogańskim. Być chrześcijaninem oznacza 
odrzucenie wszelkiego bałwochwalstwa (1 Tes. 
1:9; 1 Kor. 5:10-11; Rz. 1:22-25).  
Wierzący są ludem Bożym, są świątynią Ducha 
Świętego (por. 1 Kor. 3:16; 2 Kor. 3:3). 
Koryntianie są świątynią żywego Boga w środku 
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miasta, które poświęciło się, oddało się 
bałwochwalstwu (por. 1 Kor. 8:5; Dz. Ap. 17:16). 
 
Pierwszy cytat (w. 16b) pochodzi z Księgi 
Ezechiela (Ez. 37:27) i mówi o wielkiej obietnicy 
odnowienia ludu Bożego po wygnaniu. Jest to 
proroctwo zmartwychwstania.  
Następny cytat (w. 16c) pochodzi z Księgi 
Kapłańskiej / III Mojżeszowej (III Mj 26:11-12) i 
mówi o to, że lud Boży należy do Boga. W 
Chrystusie zostało to spełnione dla każdego, kto 
w Niego uwierzył. Kościół jest Izraelem 
składającym się z potomstwa Abrahama.  
Potem Apostoł cytuje z Księgi Izajasza 51:11 (w. 
17ab). Tekst ten zawiera dwa napomnienia 
dotyczące konsekwencji bycia ludem Bożym.  
Kontekst Izajasza stanowi proroctwo 
skierowane do Izraela na wygnaniu 
babilońskim. Prorok pociesza, że Bóg znowu 
wyrwie swój lud z ręki pogańskiego królestwa, 
ponieważ Królestwo Boże jest blisko. Dlatego 
lud Boży musi być święty i oddzielić się od 
pogańskiego otoczenia. 
Apostoł cytuje znowu z Księgi Ezechiela (w. 17c, 
Ez. 20:34, 41). Cytat mówi o tym, że Bóg Ojciec 
wita swój lud z powrotem w domu oraz, że Bóg 
zbiera swój lud ze wszystkich narodów na ziemi, 
czyli też z pogan.  
Ostatni cytat pochodzi z Księgi Samuela (w. 18; 
2 Sam. 7:12-14). Pochodzi z proroctwa Natana 
do Dawida, ogłaszając obietnice Boże dla domu 
Dawida, które będzie wiecznym domem 
królewskim.  
 
Bóg wyprowadził swój lud z wygnania 
Babilońskiego, co stanowi typ tego, że Pan 
wyprowadził każdego wierzącego z królestwa 
ciemności do swego Królestwa światłości. To 
drugie wyjście z Egiptu, które nastąpiło w 
Chrystusie i którego każdy wierzący doświadczył 
w swoim nawróceniu.  
Ponieważ wierzący są dziećmi Bożymi, 
wyzwolonymi od niewolnictwa grzechu i 
szatana, powinni też odpowiednio żyć, jak dzieci 
światłości zamiast jak dzieci ciemności. To 
oznacza odseparowanie się od wszystkiego, co 
jest nieczyste, nieświęte. Wierzący ma trzymać 
siebie i swoje ciało czystym, ale tak samo Ciało 
Chrystusa. Zarówno wierzącego jak i Kościół 
Paweł nazywa świątynią Ducha Świętego (1 Kor. 
3:16; 6:16). 

Jakie znaczenie ma to dla nas dzisiaj, nie 
żyjących w grecko-rzymskiej kulturze, ale w nie 
mniej pogańskiej europejskiej kulturze?  
Konkretnie oznacza to, że poganie mogą być 
gośćmi podczas nabożeństwa, ale nie mogą 
mieć czynnego udziału w nim lub być 
odpowiedzialnymi za jakiekolwiek inne dzieła 
Kościoła. 
Także finansowe lub inne formy wspierania 
fałszywych nauczycieli oznacza bycie ich 
partnerami, co jest zakazane (2 Jn 1:6-11). 
Wierzący powinni wspierać sługi Prawdy, którzy 
głoszą Słowo Boże (Mt. 10:40-42; 3 Jan 1:5-8).  
Wspieranie sług Prawdy lub ogólnie wspieranie 
Kościoła jest dziełem wierzących. Dlatego 
otrzymywanie, jako zbór finansowego wsparcia 
od organizacji świeckich (pogańskich) lub 
biznesu, firm lub od innych świeckich 
organizacji w wielu przypadkach jest 
niedozwolony. Tak samo Kościół nie może (w 
większości przypadków) przyjmować wsparcia 
od państwa, które nigdy nie jest chrześcijańskie. 
Wiele kościołów jest zaangażowanych w różne 
formy ekumenii. Według Słowa Bożego jednak 
ekumenia nie jest możliwa, jeśli nie ma tego 
samego fundamentu. Dlatego zawsze należy 
dokładnie zastanawiać się, czy jako pastor lub 
starszy, czy jako wierzący w ogólności, można 
brać udział w tzw. nabożeństwach 
ekumenicznych, ponieważ nie każdy 
zaangażowany kościół posiada biblijny 
fundament. Także spotkanie (modlitewne) z 
przedstawicielami innych religii lub czyny udział 
w ich obrzędach religijnych jest wykluczone.   
Jeśli chodzi o współpracę w organizacjach 
misyjnych oraz innych chrześcijańskich 
organizacjach, należy także dokładnie badać i 
przemyśleć, aby nie oznaczało to chodzenia w 
obcym jarzmie. 
W sprawie małżeństwa Słowo Boże bardzo 
wyraźnie i jednoznacznie zabrania zawierania 
ślubu z niewierzącymi (1 Kor. 7). 
 
Nie chodzi o to, aby potępiać wszystkich wokół 
nas, lecz chodzi jedynie o czystość i świętość 
oraz zdrową naukę Kościoła. Kościół jest 
całkiem inny niż otaczający go świat, i to 
powinno być widoczne w słowach i czynach.  
 

Pedro Snoeijer 
 

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

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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Wierzący powinien być w Kościele,  
Kościele prawdziwym. 

 

 
Współcześnie, także w Polsce, słyszy się – wręcz 
dość często - stwierdzenia, że ktoś nie 
potrzebuje być członkiem Kościoła, a nawet - 
mówiąc kolokwialnie – „chodzić” do 
jakiegokolwiek Kościoła (tu niezależnie od 
wyznania). Opinie takie są uzasadniane w różny 
sposób: od podkreślania kryzysu duchowego 
różnych Kościołów (co miałoby być 
demotywujące dla potencjalnych 
zainteresowanych), poprzez dzielenie się 
niespełnionymi oczekiwaniami co do Kościołów, 
które miałyby obowiązek (wedle opinii osób je 
wypowiadających) spełniać określone przez te 
właśnie osoby oczekiwania.  
Nie możemy także zapomnieć o tych, którzy 
poddają krytyce zasadność istnienia Kościoła (w 
każdym wymiarze - lokalnym czy 
powszechnym), jako organizacji wręcz 
szkodliwej dla rozwoju „duchowego” jednostki…  
 
W poniżej zamieszczonym tekście chciałbym 
poruszyć niektóre z poruszonych wyżej kwestii. 
Nie sposób zmóc się ze wszystkimi, dlatego 
pozwoliłem sobie dokonać pewnego wyboru.  
Chcę kilka słów powiedzieć o ryzyku związanym 
z oczekiwaniem swoistej „wygody” w Kościele, 
tzn. że Kościół (zwłaszcza lokalny) miałby 
spełniać przede wszystkim oczekiwania 
psychosocjologicznego komfortu ze strony 
potencjalnych uczestników jego życia i przy 
okazji przypomnieć jak poważnie rzeczywistość 
wspólnoty wierzących była traktowana i 
podkreślana przez Jezusa i Jego Apostołów (po 
ich nawróceniu).  
 
Interesującym elementem, także związanym z 
poddawaniem w wątpliwość jeśli nie istnienie 
Kościoła, to raczej obowiązek poddawania się 
pewnym wymogom (zwłaszcza dyscyplinarnym) 
związanym z jego istnieniem, jest tworzenie w 
ramach istniejących już wspólnot (bądź 
tworzenie nowych od podstaw) rodzaju secesji 
mającej służyć realizacji czysto ludzkich ambicji 
samozwańczych liderów. To też problem, o 
którym szereg pastorów, zwłaszcza tych 

starszych, mających wiele lat pracy na niwie 
Pańskiej, pisze coraz częściej.  
 
Najważniejszym jest jednak problem 
świadomości czym jest Kościół, kto jest Jego 
Panem, jakie są jego cechy i zadania. Jeśli nie 
ma istotnej refleksji o takim charakterze, 
wszystkie tutaj podane rozważania są tylko 
pustym nawoływaniem do pojmowania 
rzeczywistości dla tak wielu niestety czysto 
wirtualnej.  
 
Kościół „wygodny”?  
Czy nie zdarzyło się wam lub waszym 
znajomym/przyjaciołom szukać Kościoła, który 
nam „odpowiada” i w którym będziemy mogli 
czuć się „wygodnie”?  
Przyznam się, że zdanie „czuć się wygodnie w 
Kościele” zawsze bardzo mnie porusza. Idea, 
według której powinniśmy iść i związać się z 
jakimś Kościołem i szukać w tym swojego 
komfortu, aby czuć się wygodnie/komfortowo, 
aby być wyłącznie w towarzystwie ludzi, którzy 
są dla nas wygodni (z własnego subiektywnego 
punktu widzenia) wydaje mi się niepokojąca.  
Ustalmy jednak, że nie chodzi tutaj o ten rodzaj 
„wygody” który ma związek z potrzebą 
duchowego bezpieczeństwa, poczucia gwarancji 
dobrego nauczania, czy pewności o możliwości 
wzrostu duchowego. „Wygoda”, o której tutaj 
mówię, to stan nie tyle duchowy, co przede 
wszystkim psychologiczny. To coś co można 
porównać do sytuacji, kiedy po szeregu 
aktywności intelektualnych, czy fizycznych, 
szukam pozycji i miejsca wygodnego, aby usiąść 
w pantoflach, w wygodnym fortelu. Niektórzy 
wygodę widzą w fakcie oglądania jakiegoś 
lekkiego programu w telewizji… Chodzi tu o stan 
ludzkiego zadowolenia przez miejsce i ludzi, 
którzy mnie (na podstawie moich 
subiektywnych kryteriów) zadowalają i 
pozwalają mi „odpocząć”; miejsce to nie jest dla 
mnie tym samym żadnych wyzwaniem, czy 
miejscem mobilizacji.  
Pojęcie stopnia komfortu jest też związane 
funkcją społeczną, przynależnością do 
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określonej klasy społecznej (lub zawodowej), z 
poziomem edukacji, a nawet rasy… Kościół 
spełniający takie oczekiwania, to swoisty klub 
samozadowolenia i wzajemnej adoracji wąskiej i 
zamkniętej grupy.  
Czy jednak taka postawa odpowiada 
prawdziwemu nauczaniu Jezusa Chrystusa? 
Temu, czego nauczał On swoich uczniów?  
 
Zauważmy słowa Chrystusa: Jeśli kto przychodzi 
do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i 
matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i 
życia swego, nie może być uczniem moim. Kto 
nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie 
może być uczniem moim (…) Tak więc każdy z 
was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, 
nie może być uczniem moim (Łk 14,26-27.33).  
 
Nie, nie jest intencją Jezusa Chrystusa, aby 
głównym celem naszych wyborów bycia, pójścia 
za Nim, czy w konsekwencji uczestniczenia w 
życiu Jego Ciała (Kościoła) była egzystencja w 
pełni „wygodna”. Może to wydać się dziwnym 
dla tych, którzy regularnie w głoszonym Słowie 
słyszeli określenia odnoszące się do Ewangelii, 
jako programu „pokoju i pomyślności” (taka 
treść zdarza się i to nierzadko w szeregu 
współczesnych Kościołów). W rzeczywistości 
Chrystus Biblii stale mówił o konieczności 
wyjścia z tego, co światowe. Mówił także o 
potrzebie przygotowania się na prześladowania; 
mówił wręcz o „wyrzeczeniu się” naszego życia, 
aby móc służyć Jemu wyłącznie, który – i tylko 
On – może obdarzyć nas życiem wiecznym.  
 
Prawdziwy Kościół składa się z tych, którzy są 
całkowicie poddani Bogu, przez Jezusa 
Chrystusa. Są to ludzie, którzy są przekonani o 
istnieniu prawdziwego Boga – Stworzyciela 
nieba i ziemi. Są oni także przekonani, że Biblia 
jest natchniona przez Boga i są silnie 
zdeterminowani, by pójść za nauczaniem Jezusa 
Chrystusa, który mówi: Napisano: Nie samym 

chlebem człowiek żyć będzie (Łk 4,4).  
Są oni także przekonani, że Jezus z Nazaretu był 
wcielonym Słowem Boga, Synem, który umarł, 
aby zapłacić karę za nasze grzechy, którzy 
zmartwychwstał po spędzeniu trzech dni w 
grobie (Mt 12,40) i który teraz siedzi po prawicy 
Boga Ojca, jako nasz Najwyższy Kapłan, jako 
nasz Żywy Wódz, nasz Król, Ten, który wkrótce 
powróci!  
 

Jeżeli powyższe stwierdzenia budzą sceptycyzm, 
spróbujmy przypomnieć to, co Biblia 
rzeczywiście naucza. Ponieważ Bóg istotnie ma 
swój Kościół na ziemi, który do Niego należy i 
który istnieje także dzisiaj na ziemi.  
 

 
 
Czy zatem jest koniecznym być, „chodzić” do 
Kościoła?  
Z powodu dzisiejszego bałaganu w życiu 
Kościołów (w wymiarze struktur 
zinstytucjonalizowanych) wielu ludzi odwraca 
się od wszystkiego, co wydaje im się 
„zorganizowaną religią” i decydują się oni  
pozostać w domu i modlić się do Boga wyłącznie 
indywidualnie, a czasem (choć rzadko) w 
rodzinie. Czy jest to właściwe?  
Pomimo, że wielu ludzi szczerze starają się 
usprawiedliwić tę formę Kościoła „w domu”, 
chodzi w istocie rzeczy o rzecz niedobrą, i to z 
wielu powodów. Poza rzadkimi wyjątkami, 
chodzi wręcz o pojęcie o treści zdecydowanie 
nie-biblijnej.  
 
Ci, którzy wierzą Biblii, wiedzą, że Jezus Chrystus 
był „światłem”, które Bóg wysłał na świat. Jezus 
był naszym przykładem i Jego apostołowie stali 
się także przykładami, które należy naśladować 
(oczywiście mówimy o okresie po ich 
nawróceniu).  
 
Jaki był ten natchniony przykład Jezusa 
Chrystusa? I przyszedł do Nazaretu, gdzie się 
wychował, i wszedł według zwyczaju swego w 
dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać 
(Łk 4,16).  
Jezus miał zatem w zwyczaju uczestniczyć 
regularnie w nabożeństwa z innymi, w 
synagodze, bądź w innych społecznościach 
zorganizowanych. Przecież Bóg sam już 
zakwalifikował sabat jako święte wezwanie. W 
tym wymiarze Jezus Chrystus był posłuszny 
temu przykazaniu i pozostawił także nam 
przykład do naśladowania.  
 
Możemy sprawdzić w Biblii, że nawet po 
zmartwychwstaniu Jezusa, Piotr i Apostołowie 
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gromadzili się regularnie w Świątyni, tak na co 
tygodniowe sabaty, jak na święta doroczne. 
Należy zauważyć ponadto, że Kościół Nowego 
Testamentu nie zaistniał po raz pierwszy w 
dzień Narodzenia Pańskiego, ani też w Dzień 
Zmartwychwstania, ale w święty dzień wybrany 
przez Boga – w Dzień Pięćdziesiątnicy (Dz 2,1). 
Następnie, pierwsi uczniowie gromadzili się 
regularnie z innymi, w Świątyni jerozolimskiej 
(Dz 2,46-47).  
 

 
 
Kiedy Bóg, w wybranym przez siebie momencie, 
zdecydował o włączeniu w swoje dzieło Pawła, 
Barnaba poszedł do Tarsu, aby odszukać 
Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do 
Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez 
cały rok przebywali razem w zborze i nauczali 
wielu ludzi; w Antiochii też nazwano po raz 
pierwszy uczniów chrześcijanami (Dz 11,25-26).  
Zauważmy, że Apostoł Paweł i Barnaba 
jednoczyli się z Kościołem lokalnym/zborem. 
Była zatem jakaś wspólnota Kościoła, której 
członkowie spotykali się regularnie. Dalej, w tej 
samej księdze czytamy: Paweł zaś, według 
zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy 
sabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pism (Dz 
17,2).  
 
Natchniony redaktor Listu do Hebrajczyków 
mówi nam: i baczmy jedni na drugich w celu 
pobudzenia się do miłości i dobrych 
uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań 
naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz 
dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im 
lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli 
otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie 
grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy 
(Hebr 10,24-26). Ten ważny fragment biblijny 
mówi nam, by nie opuszczać gromadzenia się z 
innymi członkami Kościoła. Zachęca nas również 
do „czuwania” jedni nad drugimi, z miłości i dla 
dobrych uczynków.  

 
Sprywatyzowanie Kościoła 
Niektórzy mogliby odpowiedzieć, że jeśli 
gromadzą się prywatnie, w rodzinie lub z 
przyjaciółmi, jest to także środek do zachęcania 
się do dobrych dzieł. Ale taki punkt widzenia 
jest przeciwny wielu przykładom, które zawiera 
Biblia, ukazującym, że prawdziwi słudzy Boży 
gromadzili się w łonie Kościoła 
zorganizowanego (w zborze), który nie był 
prowadzony przez jakiegoś  
zaimprowizowanego pastora, ale przez 
prawdziwego sługę Jezusa Chrystusa, 
przygotowanego i ordynowanego. Biblia 
podkreśla: niech nikt samego siebie nie podnosi 
do tej godności, tylko zostaje na nią powołany 
przez Boga (Hebr 5,4).  
 
Można spotkać wielu mężczyzn i kobiet, którzy 
zdecydowali oddalić się od wszelkich form, jak 
to określają – „religii zorganizowanej” 
(oczywiście nie mówimy tutaj o tych, których 
decyzja wynikała ze stwierdzenia obiektywnej 
niewierności Słowu Bożemu danych Kościołów – 
w znaczeniu strukturalnym – czy zborów 
lokalnych). Taka sytuacja w Kościołach wymaga 
czasem radykalnej decyzji!... 
Mówimy raczej o osobach, których koncepcja 
Kościoła streszczał by się do tej formuły: „nikt 
inny, tylko ja jest właściwym liderem”, bez 
uznania faktu, że Bóg ustanowił także model 
zarządzania w swoim Kościele (mówimy cały 
czas o Kościele wiernym Słowu Pańskiemu). 
Zdarza się w konsekwencji niestety, że szereg 
ludzi, którzy sami mieliby potrzebę rzetelnych 
rad duchowych, a nawet prostych ludzkich, 
związanych z ich życiowym funkcjonowaniem, 
przyjęło pozycję pastorów/duchownych/liderów 
pewnych (bądź stworzonych przez siebie) 
wspólnot, czyli sami ustanowili się sługami 
Jezusa Chrystusa. W większości przypadków, 
ludzie ci byli po prostu są osobowościami na 
tyle niezależnymi, wręcz upartymi, wyraźnie 
niechętnymi do bycia przez innych pouczanymi i 
niezdolnymi do bycia kierowanymi przez innych. 
W większości przypadków pożądali bycia 
„ważnymi” w oczach własnych, czy w oczach 
ludzi wokół nich.   
Najwyraźniej ludzie ci zapomnieli o przykładzie 
Kory i zwolenników, którzy odrzucili autorytet 
Mojżesza, sługi Bożego, uważając, że nieistotne 
kto mógłby działać jako przywódca duchowy. Te 
osoby o duchu niezależnym: połączyli się, by 
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wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, i 
rzekli do nich: Dość tego! Cały bowiem zbór, 
wszyscy w nim są święci, i Pan jest wśród nich; 
dlaczego więc wynosicie się ponad 
zgromadzenie Pańskie? (4 Mj/Lb 16,3).  
Bóg ukazał im swoją dezaprobatę idei, 
mówiącej, że „nie ważne kto może być sługą 
Słowa”, otwierając ziemię pod ich stopami, aby 
ich pochłonęła i odebrał życie tym 
zbuntowanym o twardych głowach (ww. 28-34).  
 
Kilka słów podsumowania 
Bycie w Kościele wymaga zatem wiele 
otwartości na Słowo Boże ze strony tych, którzy 
chcą prawdziwie iść za Panem, oddając się Mu z 
pokorą i ucząc się w Jego szkole, jaką jest 
Kościół, znosząc czasem niedogodności ludzkie, 
związane zawsze z każdą społecznością ludzką.  
Nierzadko kwestie nauczania są mylone z ludzką 
percepcją emocji, przyjaźni lub jej braku. 
Ocenianie danej rzeczywistości wyłącznie w 

kategoriach emocji może łatwo zwieść na 
manowce.  
 
Bóg dał wierzącym Kościół, wspólnotę, w której 
mają spotykać się i iść za Jego synem. A są to 
często  ludzie bardzo różni, którzy mają uczyć 
się być razem, wzrastać razem, czasem w 
trudnych okolicznościach.  
Pan zachęca, a wręcz nakazuje, aby nie popadać 
w pokusę „sprywatyzowania” drogi wiary, 
sprowadzając ją do tego, co jest zgodne z 
poczuciem własnym „wygody”, ale aby przyjąć 
także chwilami cierpienie, które bycie we 
wspólnocie może powodować.  
 
Zawsze jednak należy podkreślać sprawę o 
wadze fundamentalnej: wierności Kościoła 
nauczaniu biblijnemu, wierności misji, do której 
Kościół został powołany, ale to już jest temat na 
następne rozważanie…  
 

Tomasz Pieczko  
 Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 

biblijne – na blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 

   
 
 
 
 

 

Belgijskie Wyznanie Wiary 

 

 
Artykuł XXVIII 

 

Każdy jest zobowiązany do przyłączenia się do prawdziwego Kościoła 
 
Wierzymy, że skoro to święte zgromadzenie jest zebraniem tych, którzy są zbawieni, a poza nim 
zbawienia nie ma, to nikt - niezależnie od jego stanu czy uwarunkowań - nie powinien od niego odłączyć 
się, aby być samemu, lecz wszyscy ludzie są zobowiązani przyłączyć się i zjednoczyć z nim - 
podtrzymywać jedność Kościoła, poddawać się jego doktrynie i dyscyplinie, brać na siebie jarzmo Jezusa 
Chrystusa i jako współzależni członkowie tego samego Ciała służyć zbudowaniu braci zgodnie z darami, 
jakie Bóg każdemu udzielił. 
 
Aby to należycie wypełnić wszyscy wierzący muszą zgodnie z Bożym Słowem odłączyć się od tych, którzy 
do Kościoła nie należą, i przyłączyć się do tego zgromadzenia, gdziekolwiek Bóg takowe powołał, 
chociażby władze i książęce edykty zwalczały je i choćby nawet mieli umrzeć czy cierpieć z tego powodu. 
Dlatego wszyscy oddzielający się od tego zgromadzenia lub nie przyłączający się do niego, sprzeciwiają 
się zarządzeniu Bożemu. 

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

