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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: 1 Koryntian 5:1-13 
 
 

 
Kontekst kulturowy 
Aby dobrze zrozumieć tekst, należy pamiętać, 
że w starożytnej kulturze grecko-rzymskiej I 
wieku istniała większa wolność seksualna niż w 
obecnej Europie zachodniej. Wbrew uczuciu, że 
żyjemy w czasie rozwiązłości, kultura 
europejska znajduje się nadal pod wpływem 
etyki judeochrześcijańskiej.  
W kulturze greckiej było normalnym, że 
mężczyzna miał żonę, z którą miał legalne 
potomstwo a jednocześnie konkubinę, 
funkcjonującą jako rodzaj drugiej żony, dla 
rozkoszy seksualnej. Pochodziła zazwyczaj z 
niższej klasy społecznej, a relacja z nią była 
półoficjalna, jednak nie ukrywana przed innymi. 
Poza tym korzystał często też z usług 
prostytutek, nie tylko kobiet, ale i mężczyzn, a 
nawet nieletnich. Homoseksualizm był o wiele 
bardziej akceptowany społecznie niż dzisiaj w 
najbardziej progresywnych krajach a pedofilia 
była uważana jako coś normalnego.    
Istniały jednak, nawet w takim społeczeństwie, 
gdzie wydaje się że wszystko jest możliwe, 
pewne granice. Niektóre zachowania nawet w 
tym zepsutym społeczeństwie nie były 
akceptowane, więc czyniono je tylko w ukryciu. 
Takim nieakceptowanym skandalem był np. 
seksualny kontakt wewnątrz rodziny.  
  
w. 1-2 
Apostoł Paweł pisze o dwóch problemach (w. 1-
2): problem wszeteczeństwa, mianowicie 
członek kościoła żyjący na stałe w sposób 
niemoralny. Drugi problem to, że Kościół w 
Koryncie nie reaguje na ten grzech, lecz 
akceptuje go.  
Grecki wyraz przetłumaczony, jako 
wszeteczeństwo (gr.: porneia) oznaczał w 
kulturze hellenistycznej wszelki rodzaj 
niemoralności seksualnej.  
 
Problem w zborze był taki, że członek zboru żył 
na stałe w seksualnej relacji z żoną swego ojca. 
Prawdopodobnie chodzi o drugą żonę, nie o 
jego matkę. Nie znaczy to, że to w ogóle nie 
działo się wśród pogan, ale dla większości 
pogan było to czymś strasznym i niemoralnym. 
Chrześcijanie w Koryncie więc akceptowali 

zachowanie, które nawet dla większości pogan 
było problematyczne. 
Dlaczego? Koryntianie nie rozumieli, czym jest 
grzech i nie rozumieli, co to znaczy być 
duchowym człowiekiem.  Nie rozumieli 
znaczenia seksualności w życiu wierzącego. W 
rozdziale 6 Apostoł Paweł dalej rozwija ten 
temat, gdzie więcej mówi o znaczeniu ciała i 
seksualności dla duchowego człowieka.  

Reakcja Pawła na sytuację w Koryncie jest 
bardzo stanowcza: zbór powinien zasmucić się 
(dosł. być w żałobie) oraz wykluczyć grzesznika 
ze zboru. Bóg jest święty i zbór powinien być 
święty, dlatego Kościół nie może tolerować 
grzechu. Kościół jest świętym narodem Boga. W 
związku z tym powinni wykluczyć grzesznika ze 
świętego Kościoła.  
 
Apostoł Paweł twierdzi (w. 3-5), że jest obecny, 
nie jakby był obecny, ale w sposób rzeczywisty 
obecny duchem, przez Ducha Świętego.  

W. 3-4 stanowi po grecku jedno zdanie, mające 
nieco skomplikowaną strukturę, które na 
podstawie gramatyki i składni prawdopodobnie 
lepiej tłumaczyć: już osądziłem w imię naszego 
Pana Jezusa Chrystusa… (czyli: osądzenie w 
imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a nie 
jak sugeruje polskie tłumaczenie zgromadzenie 
się w imieniu Pana). 
Paweł jako Apostoł wygłasza prorocki sąd nad 
grzesznikiem; nie na podstawie swego własnego 
autorytetu, lecz na podstawie autorytetu Pana 
Jezusa Chrystusa (por. 2 Tes. 3:6).  

Dlatego należy jak najszybciej przy następnym 
zgromadzeniu się wykluczyć grzesznika (por. 3. 
Mojż. 7:20-27; 18:29).  
 
Wyraz oddajcie szatanowi (w. 5) oznacza 
oddanie takiego człowieka z powrotem do sfery 
szatana, czyli do ‘świata’. Człowiek należący do 
świata, który nie chce się nawrócić, nie 
powinien być w Kościele, lecz w świecie. 
Należy tak czynić, ku zatraceniu ciała, aby duch 
był zbawiony (w. 5). Określenie to nie jest do 
końca jasne i zawiera nietypowe słownictwo. 
Jasne i jednoznaczne jest natomiast, że celem 
wykluczenia jest zbawienie grzesznika. 
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Wyraz ciało nie oznacza tu dosłownie 
cielesnego ciała człowieka, lecz wszystko, co 
należy do świata, czyli: stary człowiek. Ciało i 
duch nie są różnymi częściami człowieka, lecz 
jest to człowiek widziany w dwóch różnych 
perspektywach. Człowiek jest albo w całości 
cielesny (niewierzący, należący do świata), albo 
w całości duchowy (wierzący, należący do 
Boga). Nie chodzi tu więc o kontrast między 
duchem, a ciałem człowieka, lecz o kontrast 
miedzy wierzącym a niewierzącym.  
 
Apostoł Paweł dalej surowo napomina 
Koryntian (w. 6-8). Koryntianie chwalą się, ale 
niech lepiej się uspokoją, skoro nie rozumieją 
czym jest grzech i jak działa. Paweł używa przy 
tym przysłowia: jedno zgniłe jabłko psuje 
wszystkie. 

Potem Apostoł używa kilku metafor na raz. 
Używa obraz zakwasu, przypominającego 
Święto Paschy. Na Święto Paschy Chrystus 
został ofiarowany i Jego śmierć czyni nas 
nowymi ludźmi, ale musimy jeszcze pozbyć się 
starego, by stać się nowym, ponieważ w 
Chrystusie już jesteśmy nowymi. 
Musimy działać, aby stać się świętymi, ale nie 
jesteśmy święci poprzez nasze działania, lecz 
tylko przez Chrystusa. Paradoks: łaska i uczynki.  
Nowy człowiek w Chrystusie jest przaśny (nie 
przesiąknięty grzechem), jak przaśny jak chleb 
bez zakwasu (nie ulegający fermentacji). 
Oznacza to, że grzech nie może już rządzić 
naszym życiem. 

 
Wykluczenie grzesznika jest jak oczyszczenie 
domu z zakwasu przed Świętem Paschy. Żydzi w 
ciągu 7 dni podczas Święta Paschy nie jedzą 
zakwaszonego chleba, a chrześcijanie – 
świętując – nie mają zakwasu, co oznacza, że 
żyją święcie dla Boga. 
Chrystus zbawił nas, abyśmy się stali nowym 
stworzeniem, tak, abyśmy osobiście i jako zbór 
odzwierciedlali obraz Boga. To implikuje święte 
życie i oddalenie się od wszelkiego grzechu.  
 
w. 9-11 
Apostoł Paweł w poprzednim liście pisał o tym 
problemie, ale Koryntianie widocznie źle go 
rozumieli, lub być może nie chcieli go w swej 
pysze rozumieć (w. 9-11). Widocznie rozumieli 
Apostoła w ten sposób, że uważa, że w ogóle 
nie można mieć kontaktu z grzesznikami. 

Problemem jednak byłoby, jak można wtedy w 
ogóle żyć w pogańskim społeczeństwie? 
 
Grecki wyraz przetłumaczony, jako przestawać, 
przebywać, oznacza żyć razem blisko, dzielić 
swoje życie razem (2 Tes. 3:14). Nie oznacza to, 
że w ogóle nie możemy mieć kontaktu z 
poganami, bo musielibyśmy w ogóle wyjść z 
tego świata.  
Kościół ma być w świecie, ale nie powinien być z 
tego świata (Jan 17:15-16). Dlatego nie można 
tolerować kogoś, kto chce należeć jednocześnie 
do Kościoła i do świata, ponieważ jest to rzecz 
niemożliwa.    
Kościół powinien więc wykluczyć ‘brata’, który 
chce żyć w świecie (który żyje podwójnym 
życiem), oddając go z powrotem do świata. 
Każdy wierzący ma wiedzieć, że bycie w Kościele 
ma konsekwencje.  
Wykluczenie następuje nie tylko z powodu 
grzechów seksualnych, ale z powodu wszelkiego 
rodzaju grzechu. Wierzący został wyzwolony z 
grzechu, więc nie powinien żyć, jakby tak nie 
było. Duch Święty mieszka w pełni w 
wierzącym, dlatego jest uświęcony. 
 

 
 
Paweł wymienia różne rodzaje grzeszników. 
Wymienia ich jeszcze raz w rozdz. 6:10-11, poza 
tym dodaje jeszcze cztery rodzaje.  
- wszetecznicy (gr.: pornoi). Osoby, żyjące we 

wszelkiego rodzaju niemoralności seksualnej. 
Dotyczy problemów opisanych w 5:1-13 i 
6:12-20.  

- chciwcy (gr.: pleonektēs). Osoby, dla których 
posiadanie jest tak ważne, że prawa innych 
ludzi już się nie liczą. Żyją egoistycznie a 
jedynym celem ich życia jest wzbogacenie się. 
Miłują siebie zamiast Boga.  

- grabieżcy (gr.: harpaks) w 6:11 tłumaczone, 
jako zdziercy można też tłumaczyć jako 
złodzieje lub rozbójnicy. Są to ludzie, którzy 
wzbogacają się w sposób nielegalny i 
niesprawiedliwy, oszuści.  
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- bałwochwalcy (gr.: eidōlolatrēs, też w 5:11). 
Dotyczy to wszelkiego rodzaju 
bałwochwalstwa, może być związane z 
rytualną prostytucją, ale znaczenie jest 
szersze. Dotyczy problemu opisanego w 8:1-
11:1.  

- oszczercy (gr.: loidopos) oznacza ludzi, którzy 
grzeszą tym co mówią i sposobem w jaki 
mówią. Może to być kłamstwo, oszustwo, 
fałsz, ale też sposób, w jaki zostaje 
powiedziane. Zawiera też pewną arogancję i 
poczucie wyższości nad innymi. Taka osoba 
jest wykluczona ze zgromadzenia ludu Bożego 
(por. 5 Mojż. 19:15-21).  

- pijacy (gr.: methusos) oznacza osoby, które 
regularnie piją za dużo alkoholu.  

 
Kiedy Paweł pisze, aby nie jedli razem z nimi 
chodzi na pewno o Wieczerzę Pańską, z której 
takich grzeszników należy wykluczyć. Niejasnym 
jest, czy chodzi też o prywatne posiłki 
spożywane razem. W innych miejscach Paweł 
pisze w taki sposób, który raczej wykluczałby 
taką interpretację (np. 2 Tes. 3:15).  
 
Świata poza nami nie możemy sądzić, Bóg sam 
go osądzi, ale Kościół (lokalny zbór) ma prawo i 
nawet obowiązek sądzić tych, którzy są 
wewnątrz Kościoła (w. 12-13). Sądzić nie 
oznacza tylko krytykować, lecz oznacza: wyrok + 
konsekwencja (należna kara).  

Nie można wnioskować z tego, że Kościół nie 
może krytykować grzechów w społeczeństwie; 
raczej powinien (por. Rz. 1:18-32). Ale więcej 
niż na krytykę społeczeństwa Kościół nie może 
sobie pozwolić, gdyż sąd zawsze zakłada 
autorytet, aby sądzić oraz karę, a Kościół 
takiego autorytetu nie ma w społeczeństwie. 
Kościół posiada natomiast autorytet nad 
członkami.  
To wszystko, co Apostoł Paweł pisze do 
Koryntian jasno wskazuje na to, że mamy 
obowiązek sądzić tych, którzy są w zborze i w 
pewnych sytuacjach też wykluczyć ich. Nakaz 
dyscypliny kościelnej (lub karności kościelnej) 
nigdy nie został anulowany, gdyż Kościół jest 
odpowiedzialny za moralny porządek 
wewnętrzny. Zarówno Stary jak i Nowy 
Testament podkreśla, że lud Boży (Izrael, 

Kościół)  ma usunąć wśród siebie grzeszników, 
którzy trwają w grzechu (wyraz usuńcie tego … 
jest cytatem z Ks. Powt. Prawa 17:7). 
 
Dyscyplina kościelna 

 

 Jest to konkretna sytuacja dyscypliny 
kościelnej w Koryncie, która ma znaczenie 
ogólne. Kościół składa się z grzeszników, ale 
mimo to, kościół nie może tolerować 
grzechu.  

 Niektóre Kościoły / zbory podkreślają albo 
to, że nie wolno nam sądzić ludzi (Ew. Mat. 
7:1-5; 1 Kor. 4:3; 6:2) i nie stosują w ogóle 
dyscypliny kościelnej. Inne Kościoły zaś zbyt 
szybko i łatwo wykluczają członków (na 
podstawie Ew. Mat. 18:15-18 i 1 Kor. 5:1-
13).  

 Ew. Mat. 7:1-5 (o belce i źdźble w oku) 
chodzi o inną sytuację: mianowicie o 
osobistą krytykę wzajemną.  

 W dyscyplinie kościelnej nie chodzi o 
krytykowanie członków Kościoła, ale o 
członków, którzy świadomie żyją jak 
niewierzący i nie chcą się nawrócić.  

 Celem dyscypliny kościelnej jest zbawienie 
grzesznika oraz czystość Kościoła. 

 Dyscyplina kościelna nie jest sprawą 
osobistą, czy tylko kilku osób (np. tylko 
starszych), lecz jest sprawą całego zboru. 

 Problemem dzisiaj jest, że ktoś wykluczony 
z konkretnego zboru szybko może znaleźć 
inny zbór, który go przyjmie. Wykluczenie 
oznacza wykluczenie z Kościoła Chrystusa 
(por. Ew. Mat. 18:15-18). Jako zbór należy 
być ostrożnym z przyjęciem kogoś, kto był 
pod dyscypliną innego zboru lub gdy 
sytuacja nie została wyjaśniona. Tak samo 
należy być bardzo ostrożnym w procesie 
wykluczenia.  

 Kościół / zbór, który jest bierny i nie działa 
wobec grzesznika, nie chcącego się 
nawrócić, poważnie grzeszy.  

 
Pedro Snoeijer 

 
Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com  
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Racje i cel dyscypliny w Kościele.  

 
Dyscyplina w Kościele jest przedmiotem 
trudnym do rozważania i do przeżywania w 
naszej współczesnej rzeczywistości kościelnej.  
Przez dyscyplinę kościelną należy rozumieć – w 
najbardziej ogólny sposób - wszystkie środki, 
przez które wspólnota chrześcijańska dodaje 
odwagi swoim członkom by wzrastali. A jeszcze 
dokładniej, pojęcie to dotyczy wszystkiego tego, 
co Kościół czyni, kiedy jeden z jego członków 
prezentuje zachowanie, które nie jest w zgodzie 
z Ewangelią.  
 

 
 
Liczne trudności stoją współcześnie na drodze 
rzetelnemu przeżywaniu dyscypliny kościelnej.  
Coraz bardziej obserwowalny indywidualizm 
prowadzi do ograniczania wszelkiej „ingerencji” 
osób trzecich lub wspólnoty w czyjeś „życie 
prywatne”.  
Obserwujemy dzisiaj mechanizm daleko idącej 
mobilności w społeczeństwie, która przekłada 
się także na mobilność kościelną. Polega to na 
łatwości zmiany Kościoła z jednego na drugi, 
bądź z jednej na drugą społeczność kościelną. W 
konsekwencji taka dynamika zmian utrudnia 
rozpoznanie z kim ma się naprawę do czynienia, 
jakie naprawdę osoby włączają się (choćby w 
ograniczonym stopniu) w życie naszych zborów.  
 
Myślę, że kwestia dyscypliny kościelnej nie jest 
łatwa do przeżywania nie tylko w Kościołach, 
które możemy z pewną łatwością osądzać, jako 
„niezdyscyplinowane” z natury, ale także w tych 
Kościołach, czy społecznościach, które wyznają z 
powagą Ewangelię; tu i tam trudność może 
wynikać z faktu, że nierzadko relacja pomiędzy 
dyscypliną a łaską nie jest właściwie rozumiana.  
 
Niektórzy będą stawali w opozycji do dyscypliny 
kościelnej, ponieważ przypomina im ona środek 

poddawania innych pod moc Prawa, na 
niekorzyść „chwalebnej wolności dzieci Bożych”. 
Inni próbowaliby promować dyscyplinę, myśląc, 
że kompensuje ona tę nieco chaotyczną stronę 
łaski.  
Można z dużą swobodą określić, że obie 
postawy są w równym stopniu błędne, 
ponieważ przeciwstawiają sobie wzajemnie 
łaskę i dyscyplinę.  
Wynika to najprawdopodobniej ze złego 
rozumienia zarówno dyscypliny, jak i łaski.  
 
Należy raczej widzieć dyscyplinę jako 
„instrument” dany przez Boga, mający służyć 
aktualizacji łaski w naszym życiu, używając do 
tego wspólnoty chrześcijańskiej.  
 
Łaska, która usprawiedliwia i uświęca 
Opozycja pomiędzy łaską i dyscypliną może w 
sposób szczególny dokonać się w dniu, kiedy 
rozdzieli się sztucznie usprawiedliwienie i 
uświęcenie. Każdy chrześcijanin powinien 
uważać usprawiedliwienie, to znaczy 
sprawiedliwość przed Bogiem, otrzymaną w 
wyniku wybaczenia grzechów (przez ofiarę 
Jezusa Chrystusa), jako owoc łaski. Niektórzy są 
jednak skłonni widzieć uświęcenie, to znaczy 
przemianę naszego zachowania, jako coś, co 
otrzymuje się w wyniku wysiłku pracy, 
zaangażowania ludzkiego, jako odpowiedź 
ludzka na łaskę otrzymaną w Chrystusie.  
W tej perspektywie zwrócenie uwagi siostrze 
lub bratu, ze względu na jego grzech, staje się 
narzuceniem mu pewnego wymagania, staje się 
obciążeniem go dodatkowym ciężarem, 
wymaganiem od niego czegoś, co powinien on 
zrobić sam z siebie.  
Jest to oczywiście fałszywa wizja rzeczy: 
uświęcenie jest także owocem łaski. To dlatego 
Chrystus żyje w nas przez swojego Ducha, aby 
nasze zachowanie zmieniało się.  
Piotr stwierdza na przykład: Błogosławiony 
niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia 
swego odrodził nas ku nadziei żywej przez 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (1 Piotra 
1,3).  
 
Widzimy zatem i przywołujemy dla porządku 
właściwe źródło przemiany człowieka, ale należy 
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także wziąć pod uwagę jego wartość. Musimy 
także wziąć na poważnie złośliwość grzechu, 
jego charakter wyobcowujący i poddający 
zniewoleniu.  
Grzech oddala nas od Boga, oddala nas od 
naszej prawdziwej tożsamości, robi nam źle i 
prowadzi nas do czynienia źle innym.  
W tym sensie, uświęcenie nie jest odpłaceniem 
dokonywanym Bogu w zamian za nasze 
uwolnienie ze zniewolenia wniesionego 
grzechem, ale stanowi ono (uświęcenie) 
integralną część naszego uwolnienia.  
Być uwolnionym z przewiny złączonej z 
grzechem jest podstawowym elementem 
naszego zbawienia, ale być stopniowo 
uwalnianym z działającej mocy grzechu w 
naszym życiu jest w równym stopniu 
fundamentalne. Można powiedzieć krótko: 
walka przeciw grzechowi stanowi integralną 
część wdrażania łaski w nasze życie.  
 

 
 
Cel dyscypliny 
Zatrzymajmy się teraz nad samą kwestią 
dyscypliny. W Ewangelii Mateusza 18,15-22 
Jezus mówi o postępowaniu korekcyjnym 
wobec brata, który zgrzeszył. Obiekt finalny 
tego postępowania znajduje się w zdaniu: „jeżeli 
usłucha cię, pozyskałeś twojego brata”.  
Celem nie jest ukaranie grzesznego, ani też 
wykazanie nad nim swojej wyższości, ale 
„pozyskanie” go, wyciągając go z sieci grzechu. 
To dlatego także po owym nauczaniu o korekcie 
następuje radykalne Jezusowe nauczanie o 
przebaczeniu. Przebaczenie zakłada tutaj 
skruchę i wyznanie winy w grzechu, ale celem 
dyscypliny jest wybaczenie grzesznikowi.  
W tym samym sensie, w 2 Liście do Koryntian 
2,5-11, Apostoł Paweł przywołuje przykład 

człowieka, który stanowił obiekt nagany i który 
– wydaje się – dokonał honorowego 
zadośćuczynienia. Paweł zachęca Kościół, aby 
nie dokładać mu dodatkowych trosk, ale – 
przeciwnie – ukazać mu miłość i wybaczyć mu w 
pełni, aby nie pozostawić przewagi Szatanowi.  
 
Nagana ma za cel doprowadzić do skruchy i 
kiedy osiągnęła ona swój skutek nie można 
przedłużać „kary”, ale – przeciwnie – przywrócić 
do społeczności tego, który zgrzeszył.  
 
List do Galacjan 6,1-2 daje jeszcze jeden dobry 
pomysł, związany z mentalnością, która winna 
przeważyć. Chodzi o doprowadzenie powtórne 
do społeczności brata, który oddalił się, cały 
czas zachowując w pamięci świadomość 
możliwości, że samemu można upaść. To nie 
zatem duch wyższości, który tkwi gdzieś w 
zasadności nagany, ale istotna troska 
wynikająca z wzajemnej braterskiej miłości.  
 
Jesteśmy wezwani do niesienia ciężarów jedni 
drugich, co oznacza, że kiedy ktoś musi być 
przywołany do porządku, trzeba także razem z 
nim nieść ciężar jego trudności.  
Zganienie nie stanowi wszystkiego, należy także 
umieć towarzyszyć zganionemu. Słyszy się 
czasami, że postępowanie dyscyplinarne 
powinno być poddane w wątpliwość, ponieważ 
„my wszyscy jesteśmy grzesznikami”.  
W duchu biblijnym, to właśnie wręcz odwrotnie 
powinien fakt ten być rozumiany: ponieważ 
wszyscy jesteśmy grzesznikami, to wszyscy 
powinniśmy mieć zrozumienie i troskę jedni dla 
drugich. Troskę i zrozumienie prowadzące do 
rozpoznania grzechu, do skruchy i do walki z 
nim.  
 
Ciekawie wyraża to w swoim dziełku „O życiu 
wspólnotowym” Dietrich Bonhoeffer: 
„Ponieważ Chrystus nas niósł i akceptował, my 
,grzesznicy, możemy z kolei nieść i akceptować 
grzeszników w Jego Kościele, zbudowanym na 
wybaczeniu grzechów”.  
 
Synteza 
 
A zatem łaska jest fundamentem dyscypliny: to 
jako grzesznicy obdarzeni łaską możemy 
zachęcać siebie wzajemnie do uświęcenia, tak, 
aby w żaden sposób nie wynikał z tego duch 
wyższości.  
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Łaska jest także celem dyscypliny: wyciągając 
grzech na światło, dyscyplina doprowadza do 
momentu, gdzie będzie on mógł być 
rozpoznany, stanowić obiekt skruchy, a 
grzesznik będzie mógł otrzymać pełne 
wybaczenie.  
 
Przemiana zachowania jest także efektem łaski, 
a dyscyplina kościelna jest jednym ze środków, 
przez które łaska ukazuje się, przechodząc przez 
wspólnotę chrześcijańską.  
Wreszcie - łaska jest celem dyscypliny: 
dyscyplina nie istnieje dla niej samej, jeszcze 
niej aby pozwolić na swobodne obwinianie 

brata. Ale kiedy dyscyplina spowoduje skruchę, 
może ona wycofać się, aby uczynić miejsce 
odnalezionej społeczności.  
 

Tomasz Pieczko  
 
Zachęcam także czytelników do przeczytania artykułu o 
konkretnym, praktycznym wymiarze dyscypliny kościelnej, 
na moim blogu: 
http://blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/2014/01/
dyscyplina-w-kosciele.html?view=sidebar 
 
Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 
biblijne – na blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Belgijskie Wyznanie Wiary 

 

 
Artykuł XXXII 

 
Porządek i dyscyplina w Kościele 

 
Tymczasem wierzymy, że chociaż pożytecznym i korzystnym jest, aby ci, którzy zarządzają Kościołem 
sami wyznaczali i ustanawiali pewne rozporządzenia dla dobra Kościoła, to jednak powinni oni 
rozmyślnie dołożyć wszelkich starań, by nie oddalić się od ustanowień Chrystusa, naszego jedynego 
Pana. Dlatego też odrzucamy wszelkie wymysły ludzi i wszelkie prawa, które człowiek wprowadza do 
uwielbienia Boga, jako wiążące i zniewalające w jakikolwiek sposób sumienie. Uznajemy jedynie to, co 
może posilać i podtrzymywać zgodę i jedność, a także co może utrzymać człowieka w posłuszeństwie 
Bogu. Dlatego też konieczna jest dyscyplina ze wszystkim, co na nią się składa zgodnie z Bożym Słowem. 
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