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Niniejszy tekst jest fragmentem z mojej nowej książki „Kościół na celowniku”.  
Starałem się w niej rozprawić z mitami na temat rzekomej roli Konstantyna Wielkiego 
(przypisuje się mu właściwie wszystko: doktrynę, zawartość Biblii, rzekome założenie 
Kościoła katolickiego, zdominowanie Soboru Nicejskiego, wymyślenie Trójcy Świętej, 
wymyślenie, że Jezus jest Bogiem, wymyślenie stanu duchownego, świąt Wielkanocy i 
Bożego Narodzenia, namówienie chrześcijan, by święcili niedzielę, wymyślenie symbolu 
krzyża itd.). Choć twierdzenia te są nieprawdziwe i łatwe do obalenia, wielu je głosi (być 
może pod wpływem takich powieści jak „Kod Leonarda da Vinci”). 
Niniejszy rozdział traktuje na temat Soboru Nicejskiego. 
 
Więcej informacji na jej temat, a także na temat poprzednich dwu książek (spis treści itd.) 
znajdziecie Państwo tu http://analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/ 
Dopowiedzenia do książek (np. odpowiedzi na pytania Czytelników) znajdziecie Państwo na 
stronie http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/uzupelnienia/ 

 
 

 
 

1 Kościół 

 
   ZARZUT 

Kościół katolicki został założony przez Konstantyna Wielkiego. Jezus nie założył żadnego 
Kościoła. 

 
Słyszałem tę tezę wielokrotnie. Problem w tym, że nigdy nie przeczytałem uzasadnienia dla tak 

rewolucyjnego stwierdzenia. Za każdym razem gdy pytałem o źródło podobnych twierdzeń, słyszałem jakieś 
ogólniki będące wyrazem wyobrażeń rozmówcy, a nie materiałów historycznych czy tekstów biblijnych. 

Spróbujmy zatem zbadać sprawę w świetle Pisma Świętego – powie nam ono, czy Jezus rzeczywiście 
nie zakładał żadnego Kościoła i czy faktycznie apostołowie uważali że do żadnego Kościoła nie należą 
(kwestie urzędów kościelnych,  organizacji Kościoła i przełożeństwa w czasach apostolskich omawiam w 
osobnym rozdziale 6 Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). 

Po zbadaniu, co Pismo Święte mówi o Kościele, przejdziemy do świadectw historycznych  
pochodzących z wieków przedkonstantyńskich. 

 
1.1 Biblia 
Założenie Kościoła 
W świetle Biblii teza, iż Jezus nie założył żadnego Kościoła, wydaje się fałszywa: 
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (…) i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 
przemogą (Mt 16,18)1. 
 
Jezus utożsamia się w pełni z Kościołem 
Co więcej, mamy w Piśmie Świętym niezwykłe świadectwo utożsamienia się Jezusa z owym Kościołem. 
Było to w czasach, kiedy św. Paweł (wówczas zwany Szawłem) nie był jeszcze chrześcijaninem. Czytamy 
iż (…) Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia (Dz 
8,3). 

                                                
1 Przytaczam tę wypowiedź w kontekście Kościoła, nie wchodząc w tym miejscu w polemikę na temat Piotra – Opoki. Temat ten 
dość dokładnie omówiłem w książce Dlaczego ufam Kościołowi?, Szydłówek  2016. 
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Spójrzmy teraz, co stało się, gdy Szaweł wybrał się w podróż: 
Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na 
ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? – 
powiedział. A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz (Dz 9,3-5). 
Cała działalność Szawła była skierowana na prześladowanie Kościoła. Ten gorliwy faryzeusz, późniejszy 
apostoł, nigdy w życiu nie widział Jezusa. A jednak słyszy od Chrystusa pytanie: „dlaczego mnie 
prześladujesz”? 
Jezus bezpośrednio i całkowicie utożsamia się z prześladowanym Kościołem. 
 
Kościół to Ciało Jezusa 
To zdumiewające, ale Pismo twierdzi, iż Kościół jest Ciałem Chrystusa. Na przykład w Pierwszym Liście 
do Koryntian czytamy: 
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, 
stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, 
[aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali 
napojeni jednym Duchem.(…)  
Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami (1 Kor 12,12-13.27). 
Również w Liście do Kolosan św. Paweł pisze, iż cierpi dla dobra Jego [tj. Chrystusa – przyp. M.P.] Ciała, 
którym jest Kościół (Kol 1,24). 
 
Kościół jest Małżonką Chrystusa 
Nowy Testament związek z Chrystusem w Jego Ciele „którym jest Kościół” posuwa aż do porównania tej 
relacji ze związkiem małżeńskim: 
Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, 
oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako 
chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. (…) 
Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i 
Chrystus - Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z 
żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do 
Kościoła (Ef 5,25-27,29-32). 
Kościół osiągnie swoją pełnię w pełni czasów jako Oblubienica  – znajdujemy tego obraz w Apokalipsie 
21,2 oraz 22,17. Dosłownie użyto w tekście greckiego słowa νυμφη, oznaczającego pannę młodą w dniu 
ślubu. 
 
Jezus składa Ewangelię w ludzkie ręce 

Wielu osobom w głowie się nie mieści, jak Jezus mógł złożyć tak ogromną władzę (Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane – J 20,23) w ręce grzesznych ludzi, jak 
mógł nazwać „Opoką, na której zbuduje Kościół” Piotra (który wszak później się Go zaparł). Nie rozumieją, 
iż taka jest właśnie ekonomia zbawienia; że jeśliby Bóg tak chciał, nie potrzebowałby w ogóle nikogo, by 
głosić Dobrą Nowinę – mógłby nawet zaszczepić wiarę każdemu bezpośrednio do mózgu. A jednak 
zdecydował się oprzeć głoszenie na zwykłych, grzesznych, niedoskonałych ludziach. Chciał tak zrobić, by 
dać nam udział w radości budowania. Mógł tak zrobić, bo trwanie i świętość Kościoła zagwarantowane są 
wielkością i wiernością Boga i nikt – choćby był nie wiadomo jak grzeszny – nie jest w stanie tego zmienić, 
bowiem Jezus utwierdził swój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18b). 

Nie jest to zasługa ludzi Kościoła, lecz łaski Boga. Święty Paweł pisze dobitnie: Przechowujemy zaś ten 
skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas (2Kor 4,7). 

Jest pewna analogia ze spisaniem słów Nowego Testamentu – Chrystus nie „zrzuca Biblii z nieba” (jak 
twierdzą muzułmanie o Koranie) ani nie powierza spisania Słowa Bożego aniołowi (jak utrzymują Mormoni 
o Księdze Mormona), lecz składa to zadanie w ręce grzesznych ludzi. A mimo to nie mamy wątpliwości, iż 
Nowy Testament został spisany nieomylnie.  

Również ludziom – działającym w Kościele pod natchnieniem Ducha Świętego – powierzył Bóg 
określenie, które z ksiąg napisanych o Jezusie tworzą Nowy Testament. Dla wielu może to się wydać 
zaskakujące (a może nawet oburzające), ale Bóg uczynił Kościół kryterium nawet dla własnego Słowa. Tak 
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uzdolniony przez Ducha Świętego Kościół jest – jak to czytamy w Pierwszym Liście do Tymoteusza – 
filarem i podporą prawdy (1 Tm 3,15). 

 
1.2 Świadectwa wczesnochrześcijańskie 

 
Zobaczmy teraz, jak rozumieli Kościół wcześni chrześcijanie, i czy uważali, że „Chrystus nie założył 

żadnego Kościoła”. Ze względu na ogrom materiału, dokonam selekcji, cytując jedynie reprezentatywne 
próbki najstarszego piśmiennictwa chrześcijańskiego.  

Zacznijmy od pism tych, którzy mieli przywilej bycia nauczanymi przez apostołów. Takim kimś był 
niewątpliwie Ignacy Antiocheński, urodzony około 30 roku2 (zmarł śmiercią męczeńską w 107 roku). 
Eskortowany w podróży do Rzymu, gdzie został rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom, napisał szereg 
listów do różnych wspólnot lokalnych. On to po raz pierwszy w Liście do Kościoła w Smyrnie  użył 
terminu „Kościół katolicki”3: 
Gdzie pojawi się biskup, tam niech będzie wspólnota tak, jak gdzie jest Chrystus Jezus, tam i Kościół 
powszechny [gr. katholikos]. 
 Następnym pismem, jakim chciałbym się posłużyć, jest (datowane na koniec I wieku) Didache, czyli 
nauka dwunastu apostołów. Dzieło niezwykle poważane – niekiedy zaliczano je nawet do pism 
kanonicznych. Oto dwa fragmenty z tego tekstu: 
Pomnij, Panie, na Kościół Twój, i wybaw go od zła wszelkiego I uczyń doskonałym w miłości Twojej 
(…) 
Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach,  
 Został w jedno zebrany,  
 Tak niech Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi  
 Zbierze się w jednym królestwie Twoim,  
 Bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki! 
 
 W 1740 roku bibliotekarz Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie, Ludovico Antonio Muratori, 
odkrył pochodzący z połowy II wieku dokument, który dziś znany jest po jego nazwiskiem. Anonimowy 
autor pisze w nim o listach pawłowych, że są poświęcone czci Kościoła katolickiego, dla ustanowienia 
karności kościelnej. O listach Judy i Jana czytamy, iż słusznie liczą się jako katolickie. Tekst wspomina też 
o pismach heretyków, iż ich nie można przyjąć do Kościoła katolickiego; nie przystoi bowiem mieszać żółci 
z miodem. 
 Następny autor to Ireneusz z Lyonu (140-202), który w dziele Przeciw herezjom napisał: 
Kościół powszechny4  ma jedną i taką samą wiarę na całym świecie, jak to już powiedzieliśmy. 
 Klemens Aleksandryjski (ur. 150)  pisał w Kobiercach:  
Twierdzimy, że zgodnie ze swą istotą, ze swym założeniem, ze swym początkiem i z wyjątkowością swego 
znaczenia Kościół pierwotny i powszechny jest jedyny. 
 O odstępcach Klemens pisze (…) nie wymaga długich wyjaśnień to, że zorganizowali ludzkie 
zgromadzenie, młodsze od Kościoła powszechnego. 
 W 156 roku powstało pismo Męczeństwo Polikarpa. Znajdujemy w nim fragment o Kościele 
powszechnym (katolickim): 
Kościół Boży w Smyrnie do Kościoła Bożego w Filomelion i do wszystkich gmin świętego i powszechnego 
Kościoła (…). 
 W tymże piśmie czytamy, iż Polikarp był biskupem Kościoła powszechnego w Smyrnie. 
 Tertulian (160-240): 
Gdzie był wtedy Marcjon, pontyjski żeglarz i uczeń stoików? Gdzie platończyk Walentyn? Powszechnie 
bowiem wiadomo, że wówczas ich jeszcze nie było; że prawie za panowania Antonina pobierali początkowo 

                                                
2 Niektóre przekazy mówią, iż Ignacy należał do grona dzieci przyjętych przez Jezusa w scenie opisanej w Ewangelii św. 
Mateusza 18,1-4. 
3 Ignacy jest także prekursorem użycia określenia „chrześcijaństwo” (List do Kościoła w Magnezji). 
4 Św. Ireneusz użył określenia Ecclesia uniwersa – jest to łaciński odpowiednik greckiego terminu kαθολική εκκλησία (Kościół 
katolicki). 
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naukę wiary katolickiej, przebywali za episkopatu błogosławionego Eleutera w kościele rzymskim5 i to tak 
długo, dopóki (...) nie zostali dwa razy wyrzuceni ze społeczności kościelnej. (Preskrypcja przeciw 
heretykom) 
To jest bowiem grecka litera Tau, nasza zaś T, mająca wygląd krzyża, o którym prorokował, że będzie 
widniał na naszych czołach w prawdziwym i katolickim Jeruzalem, w którym bracia Chrystusa, mianowicie 
dzieci Boże, będą głosili chwałę Boga, jak śpiewa psalm dwudziesty pierwszy w słowach. (Przeciw 
Marcjonowi) 
 Opisując dzieje Marcjona, Tertulian wspomina, iż ten dostarczał pieniędzy Kościołowi katolickiemu 
w pierwszym zapale wiary, którą wnet porzucił. (Przeciw Marcjonowi) 
 W pierwszej połowie III wieku (a więc niemal 80 lat przed Soborem Nicejskim) żył św. Cyprian z 
Kartaginy (+258). Napisał dzieło zatytułowane O jedności Kościoła katolickiego. Oto parę fragmentów: 
Piotrowi dane jest pierwszeństwo, aby okazać, że jeden jest Kościół Chrystusa i jedna katedra. 
 
Kto się nie trzyma tej jedności Kościoła, czy sądzi, że się trzyma wiary? Kto sprzeciwia się i opiera 
Kościołowi, kto pomija katedrę Piotra, na którym założony jest Kościół, czy mniema, że jest w Kościele, 
kiedy i błogosławiony Apostoł Paweł tego samego uczy i podaje za tajemnicę jedności, mówiąc: Jedno ciało 
i jeden duch, jedna nadzieja wezwania waszego, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg. 
 
Kościół także jeden jest, lubo w bujnym wzroście coraz obszerniej się krzewi. Jak wiele promieni ma słońce 
a jedno tylko jest światło; jak wiele gałęzi ma drzewo, a jeden tylko jest pień, osadzony na silnym korzeniu; i 
jak z jednego źródła bardzo wiele wypływa strumieni, i te dla obfitości wydobywającej się wody zdają się 
liczebnie pomnażać, to przecież jedność ich zachowuje się w początku. (…) 

Tak i Kościół, napełniony światłością Pana, rozwodzi swe promienie po całym świecie, jedno atoli jest 
tylko światło, które wszędzie się rozlewa a jedno ciało jego się nie rozdziela. Rozpościera bujnie gałęzie po 
całej ziemi, wypływające obficie strumienie szeroko rozlewa; jedna atoli jest głowa, jeden początek, jedna 
matka bogata w następstwa płodności swojej. 

 
Nie osiągnie nagrody od Chrystusa, kto opuścił Kościół Chrystusowy, obcy jest, niegodny, jest jego 
nieprzyjacielem. Nie może już mieć Boga za Ojca, kto Kościoła nie ma za matkę. Jak nie zdołał się nikt 
ocalić od potopu, kto się nie znajdował w arce Noego, tak też nie ocali się, kto nie jest w połączeniu z 
Kościołem. 
 
 W 256 roku odbył się w Kartaginie synod, z którego zachowało się sprawozdanie zatytułowane 
Zdania biskupów w liczbie 86 o chrzcie heretyków. Oto parę fragmentów: 
Monnulus z Girby rzekł: Prawda Kościoła katolickiego, matki naszej, zawsze u nas, bracia, i była, i jest, 
ponieważ we chrzcie jest Trójca, jak mówi Pan nasz (…). 
Eukracjusz z Thenis rzekł: (...) jasnym jest, że heretyków, przychodzących do Kościoła, nienaruszonym i 
katolickim chrztem chrzcić należy, by po oczyszczeniu z ich bluźnierczego uporu mogli się odmienić pod 
wpływem chwały Ducha Świętego (…). 
Nemezjan z Thubunas rzekł: (...) gdyż jasnym jest, iż przez obydwa sakramenty mają się odrodzić w Kościele 
katolickim. 
 Firmilian (umarł w 258 roku, data urodzenia nieznana): 
Skoro zaś oblubienica Chrystusa jest jedna, a jest nią Kościół katolicki, to ona tylko Bogu rodzi dzieci, a nie 
wiele oblubienic Chrystusa6. 
 Po pogromie chrześcijan w 249 roku powstał tekst Akta świętych męczenników biskupa Fruktuoza i 
diakonów Auguriusza i Eulogiusza. Czytamy w nim: 
Na to święty biskup Fruktuoz odpowiedział donośnym głosem tak, aby wszyscy mogli go usłyszeć: ‘Ja muszę 
pamiętać o całym Kościele katolickim od wschodu aż po zachód’7. 

                                                
5 Pierwotnie określenie „Kościół rzymskokatolicki” było synonimem określenia „Kościół katolicki” – przedrostek „rzymsko-” był 
odniesieniem do jedności z papieżem – biskupem Rzymu, a nie do obrządku (dziś „Kościół rzymskokatolicki” to ta część 
Kościoła katolickiego, w której liturgia jest oparta na obrządku łacińskim). 
6 Pisma Firmiliana przechowały się w tekstach św. Cypriana. Podany fragment pochodzi z Listu 75. 
7 Na wiele z przytoczonych tekstów naprowadził mnie artykuł Włodzimierza Bednarskiego Nazwa Kościół katolicki w pismach 
wczesnochrześcijańskich 
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 Święty Hipolit (170-235) napisał: 
Oto, w jak wielkiej bezbożności, postępowali hołdując bezprawnie cudzołóstwu i morderstwu! I po tych 
wszystkich zuchwalstwach, bezwstydni, ośmielają nazwać się katolickim Kościołem! (Odparcie wszystkich 
herezji) 
 
1.3 Różne zarzuty 
1.3.1 Kościół – Ciało Chrystusa czy tylko zgromadzenie? 

 
   ZARZUT 

Greckie słowo „ekklesia” (ἡ ἐκκληδία) oznacza „zwołanie” lub „wezwanych” 
(powołanych). Nie jest to jednak określenie jakiejś grupy, lecz ogólne określenie uczniów 
Jezusa. W  starożytnej Grecji, słowo „ekklesia” oznaczało „zgromadzenie ludowe” – gdy 
ludzie rozchodzili się do domów, nie stanowili już „ekklesii”. 
W tym sensie Kościół to wszyscy ludzie dobrej woli, a raczej wszyscy wierzący w Jezusa 
Chrystusa. 

 
No cóż, sprawdźmy, czy rozumienie Kościoła jako „wszystkich ludzi dobrej woli” lub „wszystkich 

ludzi wierzących w Chrystusa” zgadza się z tekstem biblijnym: 
 

Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego 
brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech 
świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie 
usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik (Mt 18,15-17). 

 
 Jak odnieść „słuchanie Kościoła” do amorficznej grupy „wszystkich kochających Jezusa”? Co to w 
praktyce miałoby znaczyć? Jak można tak rozumianemu Kościołowi cokolwiek „donieść”? 
 Charakterystyczne, że Jezus kończy tę wypowiedź słowami skierowanymi do apostołów: 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 18,18). 
 Wygląda na to, że ustanowieni przez Jezusa przełożeni mają prawo do reprezentowania Kościoła (a 
nawet Jezusa!). Nic zresztą dziwnego, skoro Pismo mówi do przełożonych Kościoła: 
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście 
kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią8(Dz 20,28). 
 Do tego wersetu oraz do tematu przełożonych w Kościele wrócę jeszcze w rozdziale 6 (Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.) – teraz jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, jak Nowy Testament 
buduje obraz Kościoła. Nie jest to wizerunek jakiejś nieokreślonej masy wiernych, lecz raczej organizmu, 
ciała, w którym każdy ma swoje określone miejsce: 
 

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. 
Jeśliby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała – czy wskutek tego 
rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę 
do ciała – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby 
całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? 
Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość 
była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno 
ciało.(…)  
Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu 
członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.  
Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi [Jego] członkami (1 Kor 12,14-20.26-27). 

                                                
8 Zwolennicy „bezwyznaniowości” powinni chyba wziąć pod uwagę, że zaraz po tych słowach – jakby przeczuwając niektóre 
przyszłe koncepcje teologiczne – Paweł dodaje: Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając 
stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów (Dz 
20,29-30). 
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 Pisząc o owym uporządkowanym organizmie (Kościele – Ciele Jezusa)  św. Paweł napomina 
chrześcijan: 

I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a 
następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, 
którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami.  
Czyż wszyscy są apostołami?  
Czy wszyscy prorokują?  
Czy wszyscy są nauczycielami?  
Czy wszyscy mają moc czynienia cudów?  
Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania?  
Czy wszyscy mówią językami?  
Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?(1 Kor 12, 28-30) 

 Szczególnym rysem nowotestamentalnych podobieństw Kościoła jest wizja Oblubienicy – 
Małżonki Chrystusa. Jest to szczególnie ważne, bo odwołuje się do wyłączności małżeńskiej i w innym 
sensie stawia twierdzenie, iż jesteśmy „jednym ciałem” z Chrystusem. Nie bójmy się tego porównania, 
mimo że w naszej rozpasanej kulturze budzi niewłaściwe skojarzenia – Biblia używa obrazu małżeństwa, by 
przedstawić związek pomiędzy Kościołem a Jezusem jako więź wyłączną, bliską, intymną i nierozerwalną: 

Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego 
miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi 
i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca 
i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: 
w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła (Ef 5,28-32). 

 Dlatego właśnie przy końcu Nowego Testamentu znajdujemy wspaniałe wspólne wezwanie 
Małżonków – tj. Jezusa i Jego Oblubienicy: 

A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! (Ap 22,17a) 
„Oblubieńcza” wizja Kościoła jest ważna także dlatego, iż w świetle Biblii związek małżeński to wspólnota, 
w której relacja tworzy nową jakość, nowy byt – który nie jest jedynie sumą bytów składowych: Dlatego 
opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem (Ef 5,31). Dlatego, 
kiedy schodzimy się razem jako Kościół (1 Kor 11,18), wówczas nie jesteśmy już tylko „zgromadzeniem 
nawróconych”, lecz całkiem nowym organizmem: 

(…) wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie 
członkami (Rz 12,5). 
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są 
liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy 
ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało (…) (1 Kor 12,12-13). 

 Tylko taki Kościół, w którym wiadomo kto jest kim, może wypełnić rolę filaru prawdy, jaką 
przeznaczył Mu Bóg: 
Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem 
Boga żywego, filarem i podporą prawdy (1 Tm 3,15). 
 Jakim Kościół byłby „filarem” i jaką „podporą prawdy”, gdyby sprawa polegała na tym, iż każdy 
indywidualnie ma własne rozeznanie? Mielibyśmy to, co mamy w obecnym protestantyzmie – wszyscy 
twierdzą że „wierzą dokładnie wg Biblii” i „mają rozeznanie, bo mają Jezusa (wersja charyzmatyczna: 
„Ducha Świętego”) w sercu” i… każdy twierdzi co innego. 
 Jeśli Kościół ma na poważnie być „filarem i podporą prawdy”, musi mieć jakąś wykładnię, kogoś, 
kto się w Jego imieniu wypowiada. W czasach apostolskich byli to apostołowie (nawet bezpośrednio 
powołany przez Jezusa Paweł udał się do nich przedstawić to, co głosi, by sprawdzili, czy nie głosi czegoś 
źle (czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno – Gal 2,1). W lokalnych społecznościach głosem Kościoła byli 
owi przełożeni z 1Tm 3,15 odpowiedzialni za swoje „owieczki”, którym one miały być posłuszne. 
 Inny nowotestamentowy obraz Kościoła to dom czy raczej świątynia. I znów podkreślony jest brak 
przypadkowości, określona struktura budowy: 
A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga 
– zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim 
zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,  w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym 
budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha (Ef 2,19-22). 
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 W innym miejscu: 
Przybliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga 
wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by 
stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To 
bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w 
niego, na pewno nie zostanie zawiedziony (1P 2,4-6). 
 Kresem opisanego tu budowania Kościoła jest obraz „Górnego Jeruzalem” – miasta-świątyni 
będącego synonimem Nieba.  Owo Niebo zbudowane jest na fundamencie… apostołów: 
I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z 
nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do 
jaspisu o przejrzystości kryształu (…) A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich 
dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka (Ap 21,10-14). 

 

 
   ZARZUT 

Kościół to wszyscy, którzy przyjęli Jezusa – na podstawie wersetu: 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z 
Boga się narodzili (J 1,12-1). 
Nie ma więc znaczenia, w jakiej się jest denominacji9. 

 Idąc za sformułowaniami przytoczonego fragmentu, spróbujmy zbadać, co Ewangelie rozumieją pod 
słowami „przyjąć Jezusa”. 
 Jezus powiedział do uczniów: 
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał (Mt 10,40). 
I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje (Mt 18,5). 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie 
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał (J 13,20). 
Mamy także fragment opisujący sytuację odwrotną: 
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie 
posłał (Łk 10,16). 
 Czyli – przyjąć Jezusa znaczy również słuchać tych, których Jezus posyła i czynić miłosierdzie. 
Przedstawianie Kościoła nie jako realnego bytu, lecz „wspólnoty ludzi podobnie przeżywających wiarę” o 
„podobnych doświadczeniach duchowych” jest w sposób jaskrawy sprzeczne ze wszystkimi wypowiedziami 
Pisma na temat przewodniczenia, przełożonych itp. Ale nie to jest najważniejszym błędem. Sprawą 
pierwszorzędną jest lansowanie wizji Kościoła jako czegoś w gruncie rzeczy nieistniejącego, o 
nieprecyzyjnie zarysowanych granicach. Jest to oczywiście wizja z gruntu fałszywa. Spójrzmy choćby na 
wersety mówiące o wykluczaniu poniektórych ze wspólnoty ku opamiętaniu – a nawet sądzeniu członków 
Kościoła: 

A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się 
dopuścił wspomnianego czynu. (...) Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. 
Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; 
musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie 
przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, 
bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. 
Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są 
wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych (Kor 5,2.9-
13). 

 Jeśli Kościół to po prostu wszyscy wierzący, to w jaki sposób można by było kogokolwiek z Niego 
wyrzucić? 
 

Nazwa „Kościół katolicki” 
Prawdopodobnie po raz pierwszy nazwy „Kościół katolicki” (czyli inaczej Kościół Powszechny”) użył 

                                                
9 Denominacja – termin religioznawczy, określający odrębną grupę religijną (unikalnie nazwaną, posiadającą swoją strukturę 
organizacyjną i doktrynę 
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Ignacy Antiocheński (zmarł męczeństwo w roku 107), pisząc w Liście do Smyrneńczyków: 
Gdzie pojawi się biskup, tam niech będzie wspólnota; tak, jak gdzie jest Jezus Chrystus, tak i Kościół 
katolicki 

 
1.3.2 Widzenie Kościoła 

 
   ZARZUT 

Katolicy i niekatolicy inaczej pojmują Kościół! 

 
 To prawda (przynajmniej w stosunku do większości wyznań niekatolickich). Dla katolika (a także 
np. dla osoby prawosławnej) Kościół to Mistyczne Ciało Jezusa, zadatek Królestwa – który po paruzji10 
przekształci się we wspólnotę z Trójcą Świętą, w udział w Jej wewnętrznym życiu. W tym świetle 
oczywiście odejście od Niego jest katastrofą.  
 Dla większości niekatolików denominacja jest czymś w rodzaju fanklubu Jezusa – i nie ma wielkiej 
różnicy, w którym fanklubie się jest (a można przecież także nie należeć do fanklubu, lecz realizować swoje 
chrześcijaństwo w domu). Nie muszę chyba mówić, która wizja jest mi bliższa – a także która wizja bliższa 
była choćby świętemu Pawłowi, kiedy pisał dwunasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian, 
przedstawiając Kościół jako Ciało Chrystusa. 
 
1.3.3 Do czego potrzebny jest Kościół? 
 

 
   ZARZUT 

Czy naprawdę potrzebny jest Kościół? Nie wystarczy, że wierzę, modlę się i 
uwielbiam Jezusa? 

 
Dlaczego fakt założenia przez Jezusa jednego Kościoła jest tak ważny? Z kilku powodów. Wymienię trzy: 

 Dzięki założeniu Kościoła, Jezus pozostawił nam autorytet nauczający. Ten sam autorytet, który był 
w stanie przed wiekami określić, które z wielu pism są natchnionym Nowym Testamentem, dziś jest 
w stanie rozstrzygać kwestie ważne dla wiary 

 W Kościele Jezus pozostawił szereg „narzędzi zbawienia” i wyposażył Go we wręcz niesłychane 
uprawnienia11. 

 Kościół konkretyzuje Lud Boży – przenosi go ze sfery wirtualnej do konkretu, do więzów 
rodzinnych z Chrystusem 

 
Dlatego właśnie nie wolno traktować przynależności do Kościoła w kategoriach „fanklubu Jezusa”. 

Kościół – jako organizm, jako „Ciało Chrystusa”, jako świątynia, jako Nowe Jeruzalem – ze swej istoty jest 
jeden. I na Jego czele stoi Jezus Chrystus jako głowa. 
 Jak pogodzić z wizją Kościoła będącego nieokreśloną grupą wszystkich wierzących na świecie 
(właściwie realnie, widzialnie nieistniejącą)  słowa Pawła do Koryntian: 
A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił 
wspomnianego czynu (1 Kor 5,2)? 
 
 Usunąć spomiędzy was – to znaczy skąd? Można by od biedy uważać, że człowiek, grzesząc, 
automatycznie „usuwa się z Kościoła” – ale wówczas żadne „usuwanie” wspomniane przez Pawła nie 
byłoby potrzebne. A jeśli to ludzie mają „usuwać” – to musi istnieć coś, z czego usuwają… Uważna lektura 
Nowego Testamentu pokazuje, jak ważną rolę przypisał Jezus Kościołowi: 
                                                
10 Paruzja – ponowne przyjście Chrystusa pod koniec dziejów. 
11 Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie (Mt 18,18). 
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 po pierwsze jest on filarem i podporą prawdy (1Tm 3,15);  
 po drugie jest on Ciałem Chrystusa (Kol 1,24; 1Kor 12,13-27);  
 po trzecie jest Nowym Ludem Wybranym, świętym narodem (1P 2,9); 
 po czwarte jest najukochańszą „Małżonką Baranka” (Ef 5,25-31); 
 po piąte Jezus za niego umarł (Ef 5,25); 
 po szóste Jezus ustanowił go niepokonanym – dzięki swojej w Nim obecności – narzędziem zbawienia 

(Mt 16,18); 
 po siódme powierzył mu prowadzenie i rozsądzanie (Mt 18,17); 
 po ósme zadbał o ustanowienie w nim prowadzenia (Dz 20,28); 
 po dziewiąte Jezus w pełni się z nim utożsamia (warto porównać Dz 8,3 Dz 9,4 – albo Mk 10,8 i Ef 5,22 

i następne);  
 po dziesiąte przez Niego Bóg objawia się światu (Ef 3,10); 
 po jedenaste Kościół to nie jedynie „społeczność ludzi”, ale społeczność ludzi z Bogiem (Kol 1,18); 
 po dwunaste... mógłbym wymieniać w nieskończoność... 
 Biblia nie pozwala nam zaniedbywać Kościoła. Nie wiem, czemu Bóg postanowił nas zbawić w 
Kościele (każdego z osobna, ale we wspólnocie). Ale jeśli tak postanowił, to nie wypada tego lekceważyć. 

 
 

 
   ZARZUT 

No dobrze, ale czy potrzebujemy tych wszystkich dogmatów, konstytucji apostolskich i 
tym podobnych? 

 
Dogmat to nic innego jak Prawda Wiary. Trudno zgodzić się z poglądem, jakoby apostołom nie 

zależało na prawdach wiary – przeciwnie, św. Paweł w obronie jednolitości nauki formułuje mrożące krew 
w żyłach ostrzeżenie: Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił 
Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście – niech będzie przeklęty! (Gal 1,9). 

Nie można lekceważyć prawd wiary – przeciwnie, „pozostawanie tylko przy Biblii” czytanej według 
własnego uznania może prowadzić do straszliwych skutków (jak pamiętamy, św. Piotr tak pisał o listach 
Pawła: Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni 
opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę (2P 3,16). 

Dogmaty to nie „bagaż” – to nasze bogactwo, nasze skarby. Gdy wypowiadamy Credo, jesteśmy 
podobni do kobiety, która po kolei wydobywa ze szkatułki swoje klejnoty i – mimo iż zna ich każdy 
ornament – przygląda się im i dotyka je, chcąc poczuć pod palcami dotyk szlachetnych kamieni… 
 Jezus wyraził to tak: 

A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, 
podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (Mt 13,52). 

 Także św. Paweł miał świadomość wartości Prawd Ewangelii powierzonej jego pieczy: 
Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez 
Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych 
sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Przechowujemy zaś ten 
skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas (2Kor 4,5-7). 
Oczywistym skutkiem „braku Credo i opierania się bezpośrednio na Biblii” (postulatu protestantyzmu) 

jest grubo ponad 30 tysięcy różnych denominacji (w tym całkiem sporo denominacji twierdzących, iż… nie 
są denominacjami). Spróbujcie znaleźć kilku „ewangelikalnych chrześcijan”, którzy byliby w stanie 
uzgodnić swoje zdanie w najbardziej podstawowych kwestiach... Na tle tych danych zabawnie (a może 
tragicznie?) brzmią głosy ulgi niektórych niekatolików mówiące, iż są szczęśliwi, że ich kościoły nie mają 
zbyt dokładnie określonych oficjalnie prawd wiary, bo „co chrześcijanin, to doktryna”. 
 Widzialny Kościół jest nam potrzebny  ze względu na autorytet nauczający. 
 Swoją niechęć do sprecyzowanych Prawd „bezwyznaniowcy” posuwają nawet do tego, iż negują 
pożyteczność kształcenia w dziedzinie wiary. Owszem, Biblia wspiera prostą wiarę – jednak nawracający 
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się prostaczkowie, jeśli przystępowali do posługi nauczania, bynajmniej od nauki nie stronili. Nie wydaje 
się, by św. Paweł rozpaczał nad „nadmiernym” wykształceniem Tymoteusza: 
Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i /innych/ w błąd 
wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się 
nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku 
zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie (2Tm 3,13-15). 
 Zresztą zwolennicy „nieuczoności”, powołując się na Rz 1,28 (A ponieważ nie uznali za słuszne 
zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, 
co się nie godzi) zdają się nie dostrzegać, iż słowo „rozum” zostało tu użyte w specyficznym znaczeniu. 
Biblia pochwala rozum, Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia 
(2Tm 1,7). Podobne zdanie odnajdujemy w Pierwszym Liście Jana 5,20a: Wiemy także, że Syn Boży 
przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Wiemy także, że Paweł nie 
głosił nauki bezmyślnie: Nie tracę rozumu, dostojny Festusie – odpowiedział Paweł – lecz słowa, które 
mówię, są prawdziwe i przemyślane (Dz 26,25). 
 
 
 
 
 
1.3.4 Czy przynależność do Kościoła gwarantuje zbawienie? 
 

 
   ZARZUT 

Tylu jest w Polsce nominalnych katolików. Czy nie lepiej byłoby, gdyby zamiast tego 
ludzie po prostu kochali Boga? 

 
Zarzut opiera się na pewnej subtelnej manipulacji – otóż porównuje się tych spośród członków 

Kościoła, których pobożność pozostawia wiele do życzenia, z wyobrażonymi (i wyidealizowanymi) 
chrześcijanami „kochającymi Boga”. 
 Tymczasem co oznacza „kochać Boga”? Czy chodzi o deklaracje? O uczucia? O wzruszenia na 
modlitwie? 
 Jezus – słowami Nowego Testamentu – udziela bardzo prostej odpowiedzi: Kto ma przykazania moje 
i je zachowuje, ten Mnie miłuje (J 14,21a). 

Ponieważ Biblia porównuje związek Jezusa i Kościoła do małżeństwa, nasuwa się analogia z życiem 
małżeńskim; bardzo często zwolennicy „wolnej miłości” usiłują przeforsować swoje poglądy, porównując 
czarny obraz „męża pijaka i zdradzającej żony” z wyidealizowanym  obrazem sielanki panującej rzekomo w 
związkach konkubenckich. 

Piszę o tym, gdyż sprawa „wolnej miłości” przypomina mi się zawsze, gdy słyszę zbitkę pojęciową 
„nominalny katolik” lub „nominalny chrześcijanin” (swoją drogą – czy to nie tak właśnie myślał faryzeusz o 
modlącym się obok celniku – „nominalny Izraelita”?)12. 

Argumentacja ludzi żyjących w konkubinacie i zwolenników poglądu „wszystko jedno, gdzie się jest, 
byle kochać Jezusa” są bardzo podobne. Jedni twierdzą, że sam związek, sam akt małżeństwa niczego 
jeszcze nie załatwia (słusznie!) i wobec tego jest zbędny (niesłusznie), że najważniejsza jest miłość, że nie 
liczą się „jakieś papierki” i „ceremonie”. Drudzy uważają, że Kościół to coś w rodzaju „grupy przyjaciół 
Jezusa”, że nie jest czymś ponad zbiorowisko wiernych. 

Jasne, że najważniejsza jest miłość, ale miłość dwojga ludzi to jeszcze nie małżeństwo. Małżeństwo 
bowiem jest zjawiskiem nie tylko interpersonalnym, ale wspólnotowym (i co za tym idzie – publicznym). 
Stąd wynika konieczność wyznania i przyrzeczenia przed wspolnotą i w ramach niej. Miłość nie zwalnia z 
                                                
12 Patrz: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się 
modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję 
post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku 
niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony (Łk 18,11). 
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konieczności dokonania aktu publicznego (wspólnotowego) małżeństwa, a akt taki nie zwalnia od miłości. 
Miłość pomiędzy dwojgiem ludzi tak dalece nie jest w stanie zastąpić wymiaru wspólnotowego 
(„oficjalnego”) małżeństwa, że próba zjednoczenia płciowego przed czy poza ślubem kwalifikowana jest 
jednoznacznie (i słusznie !) jako grzech, i to – jeśli wierzyć Pierwszemu Listowi do Koryntian – jeden z 
grzechów najbardziej rujnujących chrześcijanina13. 

Podobnie jest z Kościołem, który jest wszak w Piśmie Świętym nazywany „Małżonką Baranka”. Miłość 
do Jezusa, grupa go uwielbiająca – to jeszcze nie Kościół (nawet jeśli Jezus w tym gronie – na podstawie 
obietnicy z Mt 18,20 – uczestniczy). Kościół to Ciało Chrystusa (1Kor 12,12-31) zbudowane na 
fundamencie apostołów (Ef 2,20), gdzie kamieniem węgielnym jest Jezus.  

Człowiek mówiący „wszystko jedno co to za grupa, byle tam wielbiono Jezusa!” postępuje dokładnie 
jak ten, który twierdzi „ślub nie jest nam potrzebny, wystarczy że się kochamy!”. Obaj popełniają ten sam 
błąd; próbują „zorganizować” miłość inaczej, niż życzył tego sobie Twórca Miłości. Co więcej, obydwaj 
grzeszą, usiłując po swojemu wykorzystać podarowane nam przez Boga narzędzia. Pierwszy ulega 
złudzeniu, że seks (niezależnie od małżeństwa) przybliży go do partnerki, drugiemu wydaje się, że 
„realizując swoją wiarę” w jakiejś „odpowiadającej jego wrażliwości” grupie, jest w społeczności z Bogiem, 
a wciągając do owej grupy innych – ewangelizuje „dla Jezusa”. 

„Po co nam ślub? Kochamy się! A jeśli tak, wolno nam obcować fizycznie! 
Po co nam Kościół? Wielbimy Pana! A jeśli tak, to mamy społeczność z Bogiem!” 

 Nie, kochani. Cudzołóstwo i odstępstwo – według Biblii – to grzechy. I to bardzo ciężkie: 
Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, 
czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, 
hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy 
dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą (Ga 5,19-21). 
 I jeszcze jedno – nie da się realizować jedności kosztem prawdy – w końcu Jezus nie powiedział 
„wierzcie w co chcecie, tylko mnie uwielbiajcie”. Powiedział za to: „Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, 
będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,31b-32). Gdyby nasz 
Pan zamiast sprzeciwiać się faryzeuszom powiedział „Nie kłóćmy się! Uwielbiajmy Jahwe!”, pewnie nie 
umarłby na krzyżu... 

Czymś specjalnym jest sytuacja osób, które miały społeczność z Kościołem – Ciałem Chrystusa i 
odeszły. Sytuację tę porównać możemy do rozwodu. 

Jak wiadomo, małżeństwo w swoim aspekcie fizycznym (zewnętrznym) opiera się na wspólnocie stołu 
(obejmującej też wspólnotę finansową) i wspólnocie łoża. Tak więc próba mówienia nam (i sobie!), że 
„pozostajemy w całkowitej jedności”, przypomina tłumaczenie małżonka, który wiele lat temu odszedł, nie 
przestaje z rodziną, nie łoży na jej utrzymanie, nie poświęca czasu dzieciom, ale wpada na chwilę do 
rodzinnego domu i twierdzi: „jesteśmy rodziną i to jest cenne”. 

Nie można jednocześnie odcinać się od instytucji małżeństwa i jednoczyć się we współżyciu 
seksualnym, gdyż albo pierwsze będzie kłamstwem, albo drugie cudzołóstwem. Nie można odcinać się od 
Kościoła i pozostawać z nim w jedności... 

Proszę, Czytelniku, nie gorsz się na moje słowa – to Biblia odstępstwo określa mianem cudzołóstwa. I 
choć odstępstwo Braci jest mniejsze – nie poszli bowiem do bogów obcych, a jedynie sprzeciwiają się 
regułom jakie Bóg ustalił i odeszli od Kościoła, który Bóg założył – jednak słowo to w kontekście związku 
Kościół-Chrystus jako małżeństwa (obraz m.in. z listu do Efezjan) wydaje się odpowiednie. 

Nie myśl, proszę, Drogi Czytelniku, że oceniam surowo Braci Odłączonych – w ich odłączeniu i wielu 
z nas ma swój udział poprzez złe świadectwo (Z waszej to bowiem przyczyny – zgodnie z tym, jest napisane 
– poganie bluźnią imieniu Boga – Rz 2,24). Ale też stańmy w prawdzie – jeśli małżeństwo jest w separacji, 
to nie mówmy, że kwitnie. Starajmy się budować jedność, ale nie metodą „zamawiania” rzeczywistości. 
Kościół to Kościół (a nie fanklub Jezusa), odstępstwo to odstępstwo (a nie „alternatywna droga”), 
ekumenizm to ekumenizm (a nie udawanie jedności). 

 
 

                                                
13 Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz [ja wam mówię], kto 
grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy (1 Kor 6,18). 
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   ZARZUT 

Przynależność do Kościoła nie gwarantuje zbawienia! 

 
Oczywiście. I nikt czegoś podobnego nie twierdzi.  
Ściślej mówiąc, to raczej fakt przyjęcia zbawienia od Jezusa Chrystusa powoduje „przynależność do 

Kościoła”, a nie odwrotnie. Uczestnictwo w Kościele jest skutkiem  przyjęcia Odkupienia. 
Człowiek przyjmujący Odkupienie otrzymuje „zadatek zbawienia” – czyli uczestniczy w „doczesnej 

części nieba”, jaką jest Kościół. Oczywiście, jak wszystko doczesne, Kościół Pielgrzymujący (na ziemi) nie 
jest doskonały (takim będzie Kościół chwalebny w niebie), ale co do istoty jest tym samym co niebo 
(wspólnotą wierzących i Trójcy Świętej). 

 Oczywiście, z Kościoła można w każdej chwili wystąpić. Także w chwili śmierci. Wówczas nazywamy 
to oddzielenie „piekłem”. Jednak nawet podczas naszego ziemskiego życia, od czasu do czasu, grzesząc, 
wpadamy do piekła. Podobnie jak niebo na ziemi, piekło na ziemi jest (na szczęście) niedoskonałe. Nasz 
wybór nie jest ostateczny (choć to może nie najlepiej, że nie odczuwamy cierpienia, jakie jest udziałem 
potępionych w tym prawdziwym, doświadczanym po śmierci, piekle – ułatwiałoby nam z pewnością 
nawrócenie…). Z takiego ziemskiego piekła  w każdej chwili możemy wrócić do nieba (Kościoła). Po 
śmierci nasz wybór będzie ostateczny14. 

Samo „zapisanie się” do Kościoła nie gwarantuje zbawienia. Nawet chrzest go nie gwarantuje – 
bowiem Nowe Życie, otrzymane w sakramencie chrztu świętego, wymaga pielęgnacji. Podobnie jak w życiu 
doczesnym – aby żyć, nie wystarczy się narodzić – trzeba jeść i pić, trzeba oddychać. 

1.3.5 Religia 
 

 
   ZARZUT 

Biblia potępia religię. Słowo to pochodzi od łacińskiego „religio”, czyli „uwiązanie”, 
„uzależnienie”. Jezus nie założył religii. 

 
 Religia, według Słownika PWN, to: zespół wierzeń dotyczących istnienia Boga lub bogów, 
pochodzenia i celu życia człowieka, powstania świata oraz związane z nimi obrzędy, zasady moralne i formy 
organizacyjne. 
 Co do etymologii autorytety nie są zgodne. Laktancjusz faktycznie twierdził, że słowo „religia” 
wywodzi się od „religare” („wiązać”), przy czym należy to rozumieć jako wiązanie się człowieka z Bogiem 
(w sensie jedności). Z kolei Cyceron wywodził słowo „religia” od łacińskiego „religere” („pogłębiać, 
dokładnie rozważać, odczytywać od nowa”). Jeszcze inni autorzy przywołują łacińskie słowo „re-eligere” 
oznaczające „powtórnie wybierać”. 
 Ważniejsze od etymologii jest jednak pytanie – czy to prawda, że „Biblia potępia religię”? 
Nie ma w Biblii cienia podobnych poglądów. Zobaczmy, co Nowy Testament mówi o religii: 

Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to 
pobożność jego pozbawiona jest podstaw.  
Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich 
utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata (Jk 1,26-27). 

 Jezus nie założył religii, tak jak „nie zakłada się” muzyki. Religia to sposób przeżywania i 
praktykowania swojej wiary, a filharmonia to miejsce, gdzie słucha się muzyki. 
 Jezus założył Kościół, nie religię. W Kościele ludzie pogłębiają swoją relację (lub – jeśli wolicie – 
„więź”) z Bogiem. Nazywamy to „religią”. 
 Oczywiście jest i taka forma realizowania swojej wiary (religii), której Biblia nie wspiera. Taką 
formą jest pokładanie nadziei w sobie, a nie w Bogu. Taką formą jest też oparcie się wyłącznie na rytuale, a 

                                                
14 Na temat istoty piekła więcej napisałem w książce Dlaczego ufam Kościołowi?. 
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nie na Mocy Ducha Świętego, na przepisach, a nie miłości. W ten sposób można zepsuć każdy dar Boży – 
sakramenty, charyzmaty, Pismo Święte, wyznanie wiary. 

 
 

 
   ZARZUT 

Święty Duch Jezusa Chrystusa naprawdę ma na tyle mocy, że wystarczy jej do tego, by 
członkowie duchowego Kościoła, owej Oblubienicy Chrystusa, stanowili nierozerwalną 
wspólnotę oczekującą na Jego obiecany powrót, bez konieczności dodatkowego wiązania 
się podpisami pod statutami czy deklaracjami członkowskimi. 

 
 Piękne słowa. Szkoda jedynie, że gołym okiem widać, że po prostu tak się nie dzieje.  
Gdzie więc tkwi błąd? Zanalizujmy twierdzenie zawarte w przytoczonym zdaniu. Czy Duch Jezusa 
Chrystusa ma za mało mocy? Bzdura. Czemu więc nie gromadzi „bezdominacyjnych” chrześcijan – wręcz 
przeciwnie, mamy tysiące wyznań i wciąż powstają nowe?15 

Jeśli coś na świecie dzieje się źle, to jest jeden powód – nieposłuszeństwo wobec Boga. Nie inaczej jest 
w tym wypadku. Jezus jasno określił, a apostołowie wprowadzili w życie i nauczyli innych, iż 
przełożeństwo w Kościele przekazywane jest hierarchicznie i opiera się na systemie delegowania uprawnień 
(1Tm 4,14). Chrześcijanie oderwani od Kościoła wciąż się dzielą nie dlatego, że Duch Jezusa ma za mało 
mocy – lecz dlatego że nie są Mu posłuszni. Tylko tyle i aż tyle. 

Porównywałem już wcześniej tzw. „wolne kościoły” do „wolnej miłości”. Wydaje się ona wolną – ale 
w istocie jest jedynie zamianą świadomego posłuszeństwa Bogu na poddanie się własnym pożądaniom. Czy 
to się nam podoba, czy nie, chrześcijaństwo nie jest wcale oparte na „indywidualnym przeżyciu” – lecz na 
posłuszeństwie nauce i posłuszeństwie przełożonym. Posłuszeństwie mądrym, niewynikającym z ucieczki 
przed wolnością, lecz będącym świadomym wejściem w rozumienie poddania Jezusowi: Czyż nie wiecie, że 
jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu 
dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do 
sprawiedliwości? (Rz 6,16). 

Oczywiście to wszystko nie oznacza, iż można się obejść bez osobistej relacji z Jezusem – tą relacją 
należy po prostu żyć, cieszyć się nią. Ale życie i przeżycie to nie to samo. Wiara oparta na uniesieniach, na 
przeżyciu religijnym czy nawet na mocy charyzmatów to za mało. Gdy uczniowie cieszyli się mocą 
wyrzucania złych duchów otrzymaną przez Jezusa, On ostrzegał: nie z tego się cieszcie, że duchy się wam 
poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie (Łk 10,20). Co więcej, wyraźnie 
przestrzegał tych, którzy sądzili że otrzymane charyzmaty lub szczytne deklaracje, a nie posłuszeństwo woli 
Boga gwarantuje im zbawienie : 

Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę 
mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy 
mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu 
cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, 
którzy dopuszczacie się nieprawości! (Mt 7,21-23) 
 

1.3.6 Instytucja 
 

 
   ZARZUT 

Kościół to nie budynki ani instytucje! 

 
 Co do budynków – jest to z całą pewnością prawda. Wyrażamy tę prawdę, pisząc słowo „kościół”, 
używane w kontekście budynków z małej litery, w przeciwieństwie do „Kościoła” rozumianego jako Ciało 
Chrystusa. 

                                                
15 Liczba niekatolickich grup religijnych przekroczyła już znacznie 30 tysięcy. Podobno codziennie powstają dwie nowe. 
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 Co do instytucji – sprawa jest bardziej skomplikowana. Instytucja to „grupa, ugrupowanie lub 
podmiot”16. W innej definicji to termin (…) odnoszący się do bardzo trwałych elementów ładu społecznego, 
uregulowanych i usankcjonowanych form działalności, uznanych sposobów rozwiązywania problemów 
współpracy i współżycia oraz niektórych organizacji formalnych pełniących w społeczeństwie określone 
funkcje17. 

Myślę, że w tym pozytywnym sensie Kościół jest (oprócz tych wszystkich wspaniałych rzeczy, którymi 
jest, a które bliżej opisałem w poprzednim rozdziale) także instytucją.  
Czy to nie w instytucji są „urzędy”? 

Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie 
mieszka! A urząd jego niech inny obejmie! (Dz 1,20) 
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać 
wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze (Rz 1,5). 
(…) bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela 
– dla wypełniania czynności nauczycielskich (Rz 12,7). 

 Instytucja-Kościół ma swoich przełożonych (Rz 12,8), których należy otaczać szacunkiem nawet po 
śmierci i ich naśladować18, a także być im posłusznym: 

Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami 
waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby 
dla was korzystne (Hbr 13,17). 

 Jak widać jest to do tego stopnia instytucja, że przełożeni są odpowiedzialni za tych, nad którymi 
sprawują pieczę. Z pewnością rzeczywistość Kościoła nie zamyka się w tym pojęciu, jednak tak, Kościół to 
również w pewnym sensie instytucja19. 
 

 

1.3.7 Organizacja Kościoła 
 

 
   ZARZUT 

Kosciół katolicki jest zorganizowany na kształt Cesarstwa Rzymskiego. Na przykład 
termin „diecezja” wziął się od starożytnych okręgów administracyjnych dawnego 
imperium. 

 
 Pewne podobieństwa istnieją,  i chyba tego właśnie należało się spodziewać. Ponieważ cały 
ówczesny „świat” (w świadomości naszych wówczas żyjących przodków – nie piszę o Ameryce czy 
Chinach) obejmowało Cesarstwo Rzymskie, więc najprościej i naturalnie było zorganizować Kościół 
według podziału administracyjnego cesarstwa (dziś też postępujemy podobnie ustanawiając nowe diecezje 
czy episkopaty – jakoś – tam korespondują one z podziałem administracyjnym). Trudno widzieć w tym coś 
dziwnego. 

We Wschodnim Cesarstwie Rzymskim jako nazwę terenu podległego biskupowi przyjęto słowo 
eparchia – tj. nazwę jednostki organizacyjnej Cesarstwa Rzymskiego, tyle że mniejszej (eparchia była 
częścią diecezji). Organizacja taka pochodzi zresztą częściowo już z czasów apostolskich (choć oczywiście 
po zalegalizowaniu chrześcijaństwa w cesarstwie mocno się rozwinęła). 

Kaznodzieje (dobrze to widać w Dziejach Apostolskich) szli od miasta do miasta, głosząc Ewangelię 
(początkowo niemal wyłącznie Żydom, dopiero po widzeniu św. Piotra, opisanym w Dz 10,9-35 również 
osobom pochodzącym z innych narodów). Powstałe z nawróconych gminy nie były samodzielne, lecz 
podlegały „starszym”, ustanawianym przez apostołów:  

 Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w 
którego uwierzyli (Dz 14,23). 

                                                
16 Za https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja (dostęp 08.07.2016). 
17 Tamże. 
18 Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! (Hbr 
13,7). 
19 Tak jak małżeństwo to również instytucja (coś więcej niż tylko mężczyzna plus kobieta), tak Kościół to także instytucja, 
wspólnota w Duchu, a nie po prostu suma osób. 
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Paweł w swoich listach niejednokrotnie korzysta z władzy nad gminami, dając im dość daleko idące 
polecenia. Z drugiej strony czytamy, że nawet osoby takie jak Apostoł Narodów uznawały za stosowne, aby 
ich głoszenie ocenili ci, którzy się cieszą powagą (Gal 2,6),  tj. Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary (Gal 
2,8). Czytamy o takiej wizycie w Liście do Galatów: 

Potem, po czternastu latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą 
także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia I przedstawiłem im 
Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, [by stwierdzili], czy 
nie biegnę lub nie biegłem na próżno (Ga 2,1-2). 
W tym okresie gminy były nieliczne, z starszymi (prezbiterami) sprawującymi władzę i opiekę nad 

powierzonymi im wiernymi. Ustanawiał i nadzorował ich apostoł, który założył gminę (osobiście lub przez 
swoich wysłanników).  Wiodącą była wspólnota jerozolimska. 

 

 
Dom św. Marka w Jerozolimie. Tu prawdopodobnie zbierała się pierwsza wspólnota chrześcijańska (obecnie klasztor 
Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego). 
 

 Stopniowo następował proces odsuwania chrześcijaństwa od synagogi, który nasilił się po zburzeniu 
Jerozolimy przez Rzymian. Mianowany przywódcą synagogi w 80 roku Gamaliel II dodał do nabożeństw 
żydowskich przekleństwa przeciw chrześcinanom (birkat ha minim): 

Dla odstępców niech nie będzie nadziei, 
Pyszne królestwo wygub za dni naszych 
Nocnim i Minim niech natychmiast zginą, 
Niech zostaną usunięci z Księgi Życia 
Nie zapisuj ich ze sprawiedliwym, 
Błogosławiony bądź Panie, który uniżasz pysznych. 

[określenie Nocnim oznaczało chrześcijanina – przyp. M.P.] 
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Schematyczna organizacja Kościoła we wczesnym okresie apostolskim20. 

 
Nieco później, gdy Piotr i Paweł założyli gminę w Rzymie, „centrum dowodzenia” Kościoła przeniosło 

się wraz z pierwszym papieżem do Wiecznego Miasta. Prawdopodobnie już po śmierci Piotra, kiedy liczba 
wspólnot w miastach wzrosła, wystąpiła potrzeba większego zorganizowania struktury Kościoła. W tej 
sytuacji wytworzyła się struktura kilkustopniowa – wędrownych apostołów zastąpili (ustanowieni w każdej 
prowincji) metropolici, zaś nad nimi czuwali patriarchowie (było ich pięciu).  

Patriarcha Zachodu (rezydujący w Rzymie) sprawował jednocześnie rolę przełożonego pozostałych 
patriarchów, jednak odwoływano się do Niego przede wszystkim w sytuacji sporów doktrynalnych. 

okręgi miejskie (civitas)
(później diecezje)

prowincje
(metropolie)

patriarchowie

patriarcha Zachodu (Rzym)

 
Organizacja Kościoła w okresie późnoapostolskim. 

 
Kolejny etap rozwoju struktury był związany z rozwojem niewielkich wspólnot w większych wsiach 

oraz ujawnieniem Kościoła (skończyły się prześladowania). Dotychczasowe wspólnoty miejskie 
przekształciły się w diecezje. Wokół biskupa diecezjalnego, w zależności od potrzeb, funkcjonowali tzw. 
kanonicy pomagający mu w sprawowaniu urzędu. Pojawiło się pojęcie kościoła katedralnego (biskupiego). 
Początkowo jedynie w kościele katedralnym udzielano chrztów i sakramentu małżeństwa. 

We wspólnotach na obszarach wiejskich pojawili się proboszczowie, odpowiadający za wspólnoty 
lokalne, zwane parafiami. 

 
Organizacja Kościoła po ujawnieniu (w okresie powstawania parafii wiejskich). 

 

 
   ZARZUT 

Dawne (obecnie przestarzałe, nieużywane) znaczenie słowa „parafianin” to „człowiek 
ciemny, o przestarzałych poglądach”. Dlaczego Kościół nadał swoim członkom tak 
pogardliwą nazwę? 

                                                
20 Rysunek (ten i następne rysunki) ma na celu ukazanie organizacji Kościoła – nie odzwierciedla realnych liczności gmin 
chrześcijańskich. 
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Zarzut (zaskakująco często spotykany w Internecie) opiera się na nieporozumieniu; to że przytoczone 
znaczenie jest przestarzałe, nie oznacza jeszcze, że jest pierwotne do aktualnego. 

Tymczasem jest akurat odwrotnie – znaczenie słowa „parafianin” jako „członek parafii” jest znacznie 
starsze od przytoczonego powyżej określenia pejoratywnego. Słowo „parafia” (łac. „parolecia”) pochodzi od 
greckiego słowa „paroikia”, czyli „społeczność”, „wspólnota” lub „zamieszkiwanie” (w sensie mieszkania 
„razem”, „obok” np. w jakimś regionie czy grupie). Było używane na oznaczenie Kościoła istniejącego w 
danej miejscowości już od końca I wieku. 

Jest też drugie, głębsze odniesienie biblijne. W Starym Testamencie21 słowem „paroikos” (które można 
chyba przetłumaczyć jako „będący we wspólnocie”22. ale także „wygnaniec”23) nazywano Żydów na 
obczyźnie (np. w Egipcie)24. Idąc za tym znaczeniem, w Nowym Testamencie znajdujemy użycie słowa 
„paroikos” na określenie sytuacji chrześcijan jako „zamieszkujących na obczyźnie” (ponieważ ich ojczyzną 
jest Królestwo Niebieskie25): 

Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków 
każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie (1P 1,17). 

 Biblia paulistów tłumaczy nawet bardziej dosadnie: 
Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bezstronnie sądzi każdego według jego własnych uczynków, w 

bojaźni Bożej przeżyjcie czas waszego ziemskiego wygnania. 
 
Negatywne znaczenie słowa „parafianin”  zostało wprowadzone do języka polskiego świadomie na fali 

XIX-wiecznego antyklerykalizmu (prawdopodobnie „zawdzięczamy” je Aleksandrowi Dunin-
Borkowskiemu i jego wydanej w 1843 roku książce Parafiańszczyzna). 

 

 
ZARZUT 

Zarzut: Kościół rzymski (papiestwo) odziedziczył po Konstantyńskim Rzymie Miasto na 
Siedmiu Wzgórzach i Kurię Rzymską (rzymski Senat). 
 

 Myślę, że w dużej części jest to teza przesadzona. Owszem, było coś takiego jak „donacja 
Konstantyna”, ale był to dokument według wszelkiego prawdopodobieństwa sfałszowany. Nie widzę także 
jakiejś ciągłości (ani nawet związku) pomiędzy senatem rzymskim a kurią. Być może można by się 
dopatrzyć jakiegoś wzoru co do organizacji, ale to dość luźne podobieństwa. Kuria Rzymska przypomina 
dość dokładnie świeckie państwa – tylko tyle że ministerstwa są inne (do innych spraw) i nazywają się 
„kongregacjami”. 

Jeśli idzie o Państwo Kościelne (poprzedzające dzisiejsze państwo Watykan), to datuje się ono od  754 
roku, czyli czasów, kiedy cesarstwo już jako takie nie istniało (upadło w 476 roku). Wówczas to nastąpił 
najazd Longobardów – odparty przez Pepina Krótkiego (Małego), władcę Franków. Pepin przekazał zdobyte 
ziemie papieżowi Stefanowi II i tak powstało Państwo Kościelne. 

 
 

 
ZARZUT 

Łacina stała się obowiązującym językiem urzędowym i liturgicznym Kościoła katolickiego. 
 

 Łacina była popularnym językiem – mówił nim lud w całym niemal cesarstwie Przyjęto po prostu 
najpopularniejszy język. Łaciny zaczęto używać podczas Mszy Świętych w Rzymie około 230 roku26 – a 

                                                
21 Chodzi o Septuaguintę 
22 Na przykład: Nie darował współmieszkańcom Lota, których odrzucił ze wstrętem z powodu ich pychy (Syr 14,8). 
23 Na przykład: Powracający z niewoli wygnańcy złożyli Bogu Izraela jako całopalenia: dwanaście cielców za całego Izraela, 
dziewięćdziesiąt sześć baranów, siedemdziesiąt siedem jagniąt, dwanaście kozłów za grzech – to wszystko jako całopalenie dla 
Pana (Ezd 8,35). 
24 Określenia tego używano także w stosunku do nie-Żydów, którzy zdecydowali się zamieszkać w społeczności żydowskiej. 
25A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na 
fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus (Ef 2,19-20). 
26 Być może nawet wcześniej  pisał o łacinie Tertulian, który zmarł w 220 roku. 
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więc jeszcze w czasach, kiedy chrześcijaństwo było mocno prześladowane. Zastąpiono nim dotychczas 
używaną „ekskluzywną” grekę. 
 Z drugiej strony łacinę wprowadzono jako absolutnie obowiązującą dopiero na Soborze Trydenckim 
(1545-1563) wraz z dziełem ujednolicenia liturgii. Msza w jednym języku powodowała iż chrześcijanin, 
przebywając na Mszy Świętej w dowolnym miejscu ówczesnego świata, czuł się jak u siebie. 

 

 
ZARZUT 

Biskupi Rzymu przyjęli tytuły cesarskie, takie jak np. Pontifex Maximus czy Vicarius 
Christi. Przybrali także purpurę i szkarłat cesarzy. 

 Cesarze Rzymscy nigdy nie mieli tytułu Vicarius Christi – tym bardziej więc nie mogli przekazać go 
biskupom. 
 „Vicarius” oznacza po prostu „zastępca”. Vicarius Christi to tyle co „zastępca” (uwaga: NIE 
„następca”!) Chrystusa. Analogicznie wikariusz parafialny to po prostu zastępca proboszcza. 
 O tytule Pontifex Maximus (zresztą nigdy oficjalnie nieprzyjętym przez papiestwo) pisałem w 
rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 
 Co do czerwonego koloru szat – jest on kolorem nie tylko papieży, ale także biskupów – z tym że nie 
odnosi się do szat cesarzy, tylko do godności królewskiej w ogóle, i to w kilku wymiarach: 

 do naszej godności jako dzieci Boga i obietnicy przyszłego współkrólowania z Chrystusem dla 
każdego chrześcijanina (patrz np. 2Tm 2,12). W sposób prześmiewczy, ale jednocześnie profetyczny 
nawiązał do tej godności Herod, każąc ubrać Jezusa w szkarłatny płaszcz – Mt 27,28 i Łk 23,11. 

 do „stanowiska” „zastępcy Króla”. 
 Wreszcie czerwień jest kolorem męczenników – nie zapominajmy, że niemal wszyscy papieże w 
pierwszych wiekach byli męczennikami (pierwszym papieżem nieuważanym za męczennika jest Dionizy, 
25 papież pełniący funkcję w latach 259-268). Czerwień oznaczała gotowość do męczeństwa. Obecnie 
kolorem papieskim jest kolor biały. 
 
 
1.3.8 Grzeszny Kościół 
 

 
   ZARZUT 

Jak można mówić o Kościele że jest święty, skoro ludzie Kościoła uczynili – i czynią nadal 
– tyle złego? 

 
 Truizmem jest powiedzieć, że Kościół składa się z ludzi grzesznych. Oczywiście ci, którzy gorszą 
innych, są w fatalnej sytuacji (Łk 17,1 Mt 18,7), jednak odrzucając każdą społeczność grzeszną, musiałbym 
odrzucić każdą wspólnotę na ziemi, a zacząć od tych, do których św. Paweł pisał natchnione listy 
(Koryntianie, Galaci, Żydzi itd.). Powiem więcej – łatwo, tworząc „prywatny kościół” (niech mi protestanci 
wybaczą ten cudzysłów) niemal 2000 lat po założeniu Kościoła przez Jezusa, powiedzieć – „patrzcie, jakie 
oni mieli grzechy!”. Pozostaje po raz kolejny przytoczyć: Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach 
glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas (Kor 4,7). 
 A nie ma większej pokusy niż ta, gdy się widzi zło czynione przez kogoś w Kościele – człowiek ma 
ochotę rzucić wszystko i założyć własną grupę, która będzie „doskonała” (a przy okazji można głosić w niej 
własną naukę, bez żadnych ograniczeń, według własnego zrozumienia). To jest jedna z najczęściej 
podsuwanych przez szatana pokus w stosunku do ludzi szczerze pragnących królestwa Bożego, którzy już w 
nim zasmakowali. To pragnienie pójścia na skróty, rozłamania Kościoła w imię celu, jakim jest doskonałość 
– doskonałość zakłamana, dodajmy, gdyż nieosiągalna w doczesności – jest w istocie perfekcjonizmem, 
próbą zrobienia „super grupy do zbawiania”. 
 Człowiek jest grzeszny i mrzonką jest uważać, że nawet posiadająca doskonałe nauczanie wspólnota 
będzie pozbawiona piętna ludzkiej słabości. Dwunastu apostołów przez około trzy lata było formowanych i 
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nauczanych przez samego Jezusa Chrystusa – a mimo to, w chwili próby, Judasz go zdradził, Piotr się 
zaparł, a dziewięciu innych po prostu uciekło27 i poddało się zwątpieniu28. 
 
1.4 Podsumowanie rozdziału 

W niniejszym rozdziale ustaliliśmy że: 
 Kościół został założony przez Jezusa Chrystusa. 
 Jezus utożsamia się w pełni z Kościołem. 
 Kościół jest Mistycznym Ciałem Jezusa. 
 O Kościele – zarówno o Jego istnieniu, jak i organizacji – mówi nam Nowy Testament. 
 Bardzo wiele o Kościele znajdujemy już w najstarszych świadectwach chrześcijańskich. 
 Kościół jest zapowiedzią nieba, ale sama formalna przynależność do Kościoła nie gwarantuje 

zbawienia. 
 Kościół jest instytucją Bosko-ludzką. Póki żyjemy w doczesności, Jego członkowie są grzeszni. 

 
 
 Na zakończenie chciałbym jeszcze wrócić do św. Cypriana i jego tekstu O jedności Kościoła 
katolickiego: 

Nie otrzyma nagrody z Chrystusem, kto opuszcza Kościół Jego. 
Oblubienicą będąc Chrystusa, nie może być splamiona cudzołóstwem; jest nienaruszona i wstydliwa. 
Jeden zna dom; jednego łoża świętobliwości czystym strzeże wstydem. Zachowuje nas Bogu; ona synów 
swoich, których porodziła, królestwu przekazuje. Ktokolwiek, będąc odłączonym od Kościoła, łączy się z 
cudzołożnicą, sam się wyklucza od obietnic Kościoła. Nie osiągnie nagrody od Chrystusa, kto opuścił 
Kościół Chrystusowy, obcy jest, niegodny, jest jego nieprzyjacielem. Nie może już mieć Boga za Ojca, 
kto Kościoła nie ma za matkę. Jak nie zdołał się nikt ocalić od potopu, kto się nie znajdował w arce 
Noego, tak też nie ocali się, kto nie jest w połączeniu z Kościołem. Upomina Pan i mówi: Kto nie jest ze 
mną, przeciwko mnie jest: a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Kto zrywa pokój i zgodę z Chrystusem, 
ten działa przeciw Chrystusowi. Kto gdzie indziej, a nie w Kościele zbiera, ten rozprasza Kościół 
Chrystusa. Mówi Pan: Ja i Ojciec jedno jesteśmy; a na innym miejscu napisano jest o Ojcu, Synu i 
Duchu Świętym: A ci trzej jedno są. Kto sądzi, aby ta jedność, z mocy Boskiej pochodząca, i z 
tajemnicami niebieskimi ściśle połączona, w Kościele rozerwana i różnością zdań przeciwnych 
podzielona być mogła? Kto się tej jedności nie trzyma, ten się nie trzyma prawa Bożego, ten nie trzyma 
się wiary w Ojca i Syna, ten nie ma żywota i zbawienia.(…) 
Jeden jest Bóg, jeden Chrystus, i jeden Kościół Jego, i wiara jedna, i lud złączony węzłem zgody w 
jedno ciało nierozdzielne. Jedność rozerwaną być nie może, ani jedno ciało rozszarpaniem stawów 
rozłączone, ani w kawałki przez rozdarcie wnętrzności rozdzielone. Wszystko co się od matki odłącza, 
żyć i oddychać osobno nie może, i traci istotę życia. 

\ 
 

                                                
27 Wyjątkiem był „pewien młodzieniec” – prawdopodobnie apostoł Jan (Mk 14,50-52). 
28 Apostołowie w drodze do Emaus mówią z rezygnacją: A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po 
tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało (Łk 24,21). 
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