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Wprowadzenie 

Problematyka szesnastowiecznej reformacji ujmowana w świetle 
teologii nie tylko w dalekiej przeszłości wywoływała wiele napięć 
i sporów, także dzisiaj budzi sporo zastrzeżeń i kontrowersji. 
Dzieje się tak zarówno wśród chrześcijan ewangelickich i angli-
kanów, jak i wśród rzymskich katolików czy też prawosławnych 
i chrześcijan Wschodu, należących do starożytnych Kościołów, 
szczycących się sukcesją apostolską i ważnie sprawowanym mi-
sterium Eucharystii. Obecne obchody 500. rocznicy ogłoszenia 
przez Marcina Lutra jego radykalnych tez w 1517 roku wywołują 
z kościelnych zakamarków stare demony i rodzą nowe niezdrowe 
emocje.

Ta sytuacja jest wynikiem wielu przyczyn. I to pojawiających 
się u wszystkich chrześcijan, przynależących do różnych konfe-
sji. Jakkolwiek ruch ekumeniczny narodził się w świecie prote-
stanckim w XIX wieku, a skonkretyzował w XX wieku poprzez 
powołanie do życia Światowej Rady Kościołów (Amsterdam, 
1948), to jednak w wielu kręgach wciąż nie podjęto ani studium, 
ani praktyki w tej dziedzinie. Z kolei w Kościele katolickim wy-
daje się, iż świadomość ekumeniczna, jaką zrodziły duch i litera 
II Soboru Watykańskiego (1962-1965), nie owładnęła jeszcze 
całkowicie wiernych. A przecież ojcowie soborowi jako jedno 
z zasadniczych swoich zamierzeń naznaczyli „wzmożenie wysił-
ków do przywrócenia jedności wśród wszystkich chrześcijan. Bo 
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przecież Chrystus Pan założył jeden jedyny Kościół, a mimo to 
wiele jest chrześcijańskich Wspólnot, które wobec ludzi podają 
się za prawdziwe spadkobierczynie Jezusa Chrystusa. Wszyscy 
wyznają, że są uczniami Pana, a przecież mają rozbieżne przeko-
nania i różnymi podążają drogami, jak gdyby sam Chrystus był 
rozdzielony. Ten brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chry-
stusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświęt-
szej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” 
(DE 1). 

Nie wolno zatem ani ryglować bram do swoich kościelnych 
twierdz wyznaniowych, ani też beztrosko głosić wszechstronne-
go konsensusu bez uwzględnienia i szacunku dla własnej kon-
fesyjnej tożsamości. Nie służy świętej sprawie jedności Chry-
stusowego Kościoła ani fundamentalizm, ani irenizm. Fałszywy 
ekumenizm poważnie spłyca misterium Ecclesiae i tym samym 
zagraża naszemu rozumieniu zbawienia i do niego skwapliwego 
dążenia. 

Dlatego nie wolno przekłamywać stanu istniejącego. Z jednej 
strony jest bowiem smutnym faktem to, iż z powodu rozbieżno-
ści wciąż trwa rozbicie zewnętrznego Kościoła, które przejawia 
się w różnych formach, tak w sprawach doktryny, jak i kościelnej 
dyscypliny i struktury. Osiąganie pełnej łączności nieustannie 
napotyka sporo i to bardzo poważnych przeszkód. Z drugiej – 
w wielu miejscach chrześcijańskiego globu pod tchnieniem łaski 
Ducha Świętego czyni się sporo odpowiedzialnych wysiłków, 
aby przez modlitwę, dialog i działanie zbliżyć się do owej pełni 
jedności (communio), jakiej pragnął Jezus Chrystus dla swoich 
naśladowców (por. DE 4). Przecież to, co nas łączy, jest większe 
niż to, co nas dzieli!

Jako katolicy musimy z radością uznać i ocenić dobra na-
prawdę chrześcijańskie – uczy nas Sobór – „płynące ze wspólnej 
ojcowizny, które się znajdują u braci od nas odłączonych. Słuszną 
i zbawienną jest rzeczą uznać Chrystusowe bogactwa i cnotliwe 
postępowanie w życiu drugich, którzy dają świadectwo Chrystu-
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sowi, czasem aż do przelania krwi. Bóg bowiem w swych dziełach 
jest zawsze podziwu godny i należy Go w nich podziwiać. Nie 
można też przeoczyć faktu, że cokolwiek sprawia łaska Ducha 
Świętego w odłączonych braciach, może również nam posłużyć 
ku zbudowaniu. Wszystko, co szczerze chrześcijańskie, nigdy nie 
stoi w sprzeczności z prawdziwymi dobrami wiary” (DE 4). 

Te wskazania Vaticanum II znajdują swoje odzwierciedlenie 
we Wspólnej Deklaracji z dnia 31 października 2016 roku, jaką 
podpisali w szwedzkim Lund papież Franciszek i przewodniczący 
Światowej Federacji Luterańskiej bp Munib Younan przy okazji 
wspólnego katolicko-luterańskiego upamiętnienia 500-lecia re-
formacji. W tym dokumencie czytamy: „[…] jesteśmy głęboko 
wdzięczni za dary duchowe i teologiczne otrzymane za pośred-
nictwem reformacji, to wyznajemy także i opłakujemy przed 
Chrystusem to, że luteranie i katolicy zranili widzialną jedność 
Kościoła. Różnicom teologicznym towarzyszyły uprzedzenia 
i konflikty, a religia była traktowana instrumentalnie do celów 
politycznych. Nasza wspólna wiara w Jezusa Chrystusa i nasz 
chrzest wymagają od nas codziennego nawrócenia, poprzez któ-
re możemy odrzucić historyczne spory i konflikty, utrudniające 
posługę pojednania”.

Swój skromny przyczynek do budowania jedności z okazji 
wspominania początków ruchów reformacyjnych średniowiecz-
nej Europy wnosi niniejsza książka. Dlatego chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy włożyli swój wkład 
w szerzenie ekumenizmu intelektualnego i duchowego, współ-
tworząc wydarzenie, jakim była konferencja naukowa pt. „Ko-
ściół a jedność. 500-lecie reformacji”. Naukowe obrady odbyły 
się pod patronatem ks. kardynała Gerharda L. Müllera, prefekta 
Kongregacji Nauki Wiary w murach Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie w dniu 28 lutego 2017 roku. I tak 
jest mi miło przywołać następujących księży profesorów, którzy 
przedłożyli swoją refleksję w publicznych wystąpieniach: Marka 
P. Chojnackiego, Piotra Jaskółę, Antoniego Nadbrzeżnego, Igna-



cego Bokwę, Stanisława Kozakiewicza, Andrzeja A. Napiórkow-
skiego, Jacentego Masteja i Józefa Morawę. Ponadto wyrażam 
swoją wdzięczność prof. Markowi Kicie, prof. Piotrowi Kopcowi 
i ks. drowi Pawłowi Pielce za ich artykuły, które ubogaciły aktu-
alny ósmy tom serii Cracoviensis Cogitatio Ecclesialis, redagowany 
przez Katedrę Eklezjologii Wydziału Teologicznego UP JP II, 
jaki w tym roku ukazuje się pod tytułem Reformatorzy a Kościół 
rzymski.

Warto pamiętać, iż teologia, podprowadzając nas pod tajem-
nicę jedności, rozróżnia jedność wewnętrzną i zewnętrzną. We-
wnętrznej (ontycznej) jedności Kościół nigdy nie został pozba-
wiony, ani też nie ulegnie ona nigdy zniszczeniu. Ta jedność jest 
bowiem zakorzeniona w Trójjedynym Bogu. Natomiast aktualny 
brak jedności zewnętrznej przejawia się w ubytkach jedności 
między poszczególnymi Kościołami partykularnymi, i ona winna 
być odbudowana. Trudna sprawa odzyskiwania zewnętrznej jed-
ności, jaka jawi się przed nami, domaga się od wszystkich wierzą-
cych w Chrystusa z pewnością więcej modlitwy! Ani autentyczny 
ekumenizm, ani tym bardziej odkrywanie tajemnicy Kościoła 
nie zaistnieją, jeśli nie będzie wewnętrznej przemiany nas jako 
chrześcijan. To nie z reform kościelnej instytucji czy struktury, 
ale z nowości ducha, z zaparcia się samego siebie, z prawdziwego 
umartwienia, z pokory i braterskiej wspaniałomyślności jednych 
wobec drugich będzie wzrastał Kościół, jakiego Jezus Chrystus 
pragnął dla nas i dla świata.

o. Andrzej Napiórkowski
kierownik Katedry Eklezjologii UP JP II
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Ks. Piotr Jaskóła

Reformatorskie postulaty  
Jana Husa

W 2015 roku z okazji 600-lecia śmierci Jana Husa przybyli do 
Watykanu przedstawiciele Czechosłowackiego Kościoła Husyc-
kiego i Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego, którym to-
warzyszył praski arcybiskup kardynał Miloslav Vlk, by u grobów 
apostołów uczestniczyć w nabożeństwie pojednania. W swoim 
słowie skierowanym do delegacji z Czech papież Franciszek po-
wiedział wtedy: „Jan Hus przez długi czas był przedmiotem 
sporu między chrześcijanami, natomiast dzisiaj stał się moty-
wem dialogu”1. Przypomniał też, że już Jan Paweł II w 1999 roku 
głęboko ubolewał nad aktem okrucieństwa, jakim było spalenie 
na stosie czeskiego reformatora na Soborze w Konstancji 6 lipca 
1415 roku. Papież Franciszek podkreślił potrzebę kontynuowa-
nia badań nad osobą i działalnością tego reformatora. W bada-
niach historycznych widzi impuls reformatorski dla współczes-
nego Kościoła2.

1 www.fronda.pl/a/papiez-o-janie-husie-czego-chce-kosciol-od-husytow, 
52778.html [data dostępu: 8.01.2017]. 

2 „Badania te, prowadzone bez uwarunkowań typu ideologicznego, będą 
ważną służbą prawdzie historycznej, wszystkim chrześcijanom i całemu 
społeczeństwu, również poza granicami waszego kraju. Szczególnie dzisiaj 
konieczność nowej ewangelizacji tylu ludzi, którzy zdają się obojętni na 
radosną nowinę Ewangelii, sprawia, że nie można dłużej odkładać odno-
wy wszelkich struktur kościelnych. Pomoże to wszystkim, którym Jezus 
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Problem reformatorskich postulatów Jana Husa staje się dziś 
bardzo aktualny również w kontekście 500. rocznicy wybuchu re-
formacji. W poglądach i postulatach Jana Husa wielu historyków 
Kościoła i teologii dostrzega zapowiedź reformacji z 1517 roku. 

Nauczanie Jana Husa miało swoje uwarunkowania osobo-
we, historyczne i kościelne. W niniejszym tekście wskaże się 
na nie w punkcie pierwszym, by następnie – w punkcie drugim 
– przedstawić zasadnicze reformatorskie postulaty Jana Husa. 
W punkcie trzecim wydobytych zostanie kilka charakterystycz-
nych faktów ukazujących miejsce Jana Husa w reformacji z 1517 
roku i w protestantyzmie. 

1. Tło historyczne 

Znaczące postacie historyczne są bardzo ściśle związane z kon-
kretnym etapem dziejów. Myśli i dążenia wielkich reformatorów 
są uwarunkowane środowiskowo, zaś sukcesy lub niepowodze-
nia uzależnione od splotu wielu okoliczności. Z tych właśnie po-
wodów warto zwrócić uwagę na najważniejsze dane biograficzne 
Jana Husa i szeroko rozumiane tło historyczne działalności cze-
skiego reformatora.

1.1. Dane biograficzne

Jan Hus urodził się w 1369 roku w Husińcu – stąd zwany Husem. 
Pochodził z biednej mieszczańskiej rodziny. Oprócz wzmianki 

oferuje swą przyjaźń, dawać na to pozytywną odpowiedź. A widzialna jed-
ność między chrześcijanami z pewnością sprawi, że głoszenie [Dobrej No-
winy] będzie bardziej wiarygodne” (tamże). Duży wybór dawnej i współ-
czesnej literatury na temat życia i dzieła Jana Husa podaje P. Soukup, zob. 
tenże, Jan Hus, Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2014, s. 222-241. Polscy 
teologowie od dawna domagają się rehabilitacji Jana Husa. Zob. A. Skow-
ronek, Odkrywanie jedności, „Novum”, Warszawa 1988, s. 138-146.
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o ojcu imieniem Michał i opinii, że matka była bardzo pobożna, 
nie ma żadnych bliższych danych o jego rodzinie. Wykształcenie 
podstawowe uzyskał w szkole w Prachacicach, po czym pojechał 
na studia do Pragi, gdzie wiódł biedne studenckie życie, zarabia-
jąc śpiewem w praskich kościołach. W czasie studiów otrzymał 
podstawy wiedzy teologicznej i filozoficznej, poznał dzieła ojców 
Kościoła, a także obowiązkowo Cztery księgi sentencji (Libri quat-
tuor sententiarum) Piotra Lombarda i Dekret Gracjana, które to 
teksty w owych czasach były podstawą edukacji teologicznej3. 

Po ukończeniu studiów Hus przyjął święcenia kapłańskie, ich 
dokładna data nie jest znana4. Jako kapłana najbardziej pocią-
gała go działalność kaznodziejska, którą wykonywał z dużym 
powodzeniem – zwłaszcza w Kaplicy Betlejemskiej5. Jego ka-
zania mające charakter moralnych pouczeń przyciągały tłumy. 
Hus wytykał słuchaczom wszelkiego rodzaju grzechy, czasami 
wyszczególniał konkretne przypadki, krytykował rozpustę, nie-
uczciwość, lichwę i zabobony. Bardzo często ostro występował 

3 Por. K. Prachovsky, Husowa znalost dekretu Gratianowa, Praha 1922, 
s. 5-23.

4 W miastach uniwersyteckich mistrzowie nauk wyzwolonych, aby popra-
wić swój stan materialny, często stawali się kapłanami. Ponieważ wy-
posażenie na uniwersytecie było skromne, stąd dobrą drogą do zapew-
nienia sobie kolejnych dochodów było przyjęcie święceń. Można było 
zostać kaznodzieją i starać się o zyskanie beneficjów w całym chrześci-
jańskim świecie. Istniejący system umożliwiał przyjmowanie korzyści 
materialnych z posiadanego beneficjum bez obowiązku rezydowania 
w nim. Hus poszedł tą drogą i sam przyznaje, że „miał na myśli poprawę 
swego bytu materialnego” (O. Lukosz, Nauczanie Jana Husa, jego dawna 
i współczesna ocena. Studium teologiczno-historyczne, Warszawa 2005, 
Archiwum UKSW). Por. J. Sedlak, Mistr Jan Hus, Praha 1915, s. 82.

5 Kaplica Betlejemska w Pradze to budynek szczególnie ważny w historii 
Czech. Kaplica powstała w 1391 roku. Od początku stała się ośrodkiem 
czeskiego odrodzenia narodowego. Kazania mogły być tu wygłaszane 
wyłącznie po czesku – a nie po łacinie i niemiecku, jak w innych ko-
ściołach. We wnętrzu dominowała ambona, a nie ołtarz, co podkreślało 
funkcję tej gotyckiej świątyni. W kaplicy mieściło się 3 tys. osób.
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przeciw grzechom duchownych. Przypominał, że ci, których za-
daniem jest „oczyszczanie” innych, sami powinni być czyści, by 
mogli dobrze wypełniać swój urząd z korzyścią dla Chrystusa. 
Hus skarżył się na często spotykane świętokupstwo, wytykał du-
chownym, że cały ciężar głoszenia słowa Bożego zrzucają na swo-
ich wikariuszy, a sami nie służą, lecz chcą tylko władać. Narzekał, 
że religia Chrystusowa jest „umartwiana” przez złych kapłanów6. 

W krytycznej postawie Husa przejawiał się jego charakter, 
który nie pozwalał mu milczeć w obliczu szerzących się błędów, 
niesprawiedliwości i zła. Zdaniem historyków podobnie „jak 
Luter odznaczał się raczej szczerością i namiętnością wypowie-
dzi oraz dosadną wymową, niż intelektualną czy teologiczną 
głębią”7. 

Hus był nie tylko wychowankiem uniwersytetu w Pradze, 
ale dwukrotnie pełnił także funkcję rektora tej uczelni. Jego 
działalność faktycznie nie jest jednak zbyt dobrze znana, gdyż 
w  narodowej historiografii czeskiej postać Husa została wyide-
alizowana. Niewątpliwie cieszył się popularnością z racji nie-
nagannego stylu życia, uzdolnień kaznodziejskich i obrony lud-
ności czeskiej w Pradze przed zalewem cudzoziemców, zwłaszcza 
Niemców. 

1.2. Jan Hus a schizma w Kościele

Hus przeżył niemal całe swoje życie pod znakiem dramatu schi-
zmy w Kościele. „Był produktem schizmy, a zarazem wytworem 
czeskiej specyfiki” – tak pisze o nim Pierre Chaunu8. Rozpoczęta 
w 1378 roku schizma w Kościele zachodnim trwała prawie 40 

6 O. Lukosz, Nauczanie Jana Husa, jego dawna i współczesna ocena. Studium 
teologiczno-historyczne, dz. cyt., s. 165.

7 M.D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła, tłum. R. Turzyński, t. 2, 
Pax, Warszawa 1988, s. 350. 

8 P. Chaunu, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550), tłum. 
J. Grosfeld, Pax, Warszawa 1989, s. 254.
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lat. Podzieliła ona Kościół katolicki w Europie na dwa obozy, 
dwie obediencje: rzymską i awiniońską – pozostającą pod znacz-
nymi wpływami władców francuskich. Przyczyny podziału były 
złożone, nie tkwiły one tylko w samych racjach politycznych. 
Zamęt był wówczas tak ogromny, że podział na różne obediencje 
zdarzał się nawet wśród mnichów i mniszek. Przykładem mogą 
być św. Katarzyna ze Sieny, która opowiedziała się za papieżem 
z Rzymu, i św. Wincenty Ferrari, który stanął po stronie antypa-
pieża9. Po synodzie w Pizie (1409), gdzie wybrano jeszcze jedne-
go papieża, doszła obediencja trzecia – pizańska10.

Schizma świadczyła o słabości papiestwa i całego Kościoła. 
Autorytet Kościoła i papiestwa niweczyły ekskomuniki, które 
papieże rzucali na swoich przeciwników. Papieże wzajemnie po-
sądzali się o herezje. Autorytet instytucjonalnego Kościoła tak 
upadł, że zastanawiano się w ogóle nad potrzebą papiestwa. 

Z historycznej perspektywy powszechną jest opinia, że gdyby 
nie schizma w Kościele, Jan Hus jako krytyk papiestwa nigdy 
nie zyskałby tej popularności, którą zdobył11. Podłożem dla jego 
wystąpień była też specyficzna polityczna, społeczna i kościelna 
sytuacja Czech.

1.3. Jan Hus a sytuacja w Czechach

Odkąd czeski król Karol IV łączył swój tron z tronem cesarskim, 
faktyczną stolicą cesarstwa stała się Praga. Za jego panowania 
nastąpiła wielka imigracja Niemców do Czech. Zdominowali 
oni wyższe warstwy społeczne – w tym kierownicze stanowiska 
praskiego uniwersytetu. Dodatkowo niezadowolenie Czechów 
rodziły świadczenia na rzecz Kościoła i papiestwa. W tym czasie 
wzmogła się działalność Waldensów – domagających się „Ko-

9 M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 2, Akademia Teologii Ka-
tolickiej, Warszawa 1987, s. 258.

10 Zob. tamże, s. 264.
11 Por. tamże.
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ścioła ubogiego”, szerzyły się idee reformatora z Oksfordu Jana 
Wiklifa – czemu sprzyjały ożywione kontakty między Anglią 
a Czechami po małżeństwie czeskiej królewny Anny z angielskim 
królem Ryszardem II12.

Z myślą Wiklifa zapoznał się Hus dzięki swojemu przyja-
cielowi Hieronimowi z Pragi, który po studiach w Oksfordzie 
przywiózł dzieła angielskiego reformatora do Czech. Hus prze-
tłumaczył je na język czeski i zaczął propagować nową naukę 
o Kościele. Większość niemieckich profesorów z uniwersyte-
tu w Pradze przyłączyła się wtedy do potępienia tez Wiklifa, 
dokonanego na synodzie londyńskim (1403). Hus protestował 
przeciwko temu potępieniu i bronił tez Wiklifa. Na uniwersy-
tecie wybuchł spór między czeskimi a niemieckimi profesorami 
o nominalizm i realizm (1409). Rozłam w środowisku akademic-
kim spowodował, że niemieccy profesorowie i studenci opuścili 
Pragę i przenieśli się do Lipska, dając początek tamtejszemu 
uniwersytetowi13. 

Siłą ruchu zainicjowanego przez Husa był jego aspekt narodo-
wy. Praski kontestator zachęcał do odprawiania Mszy św. w języ-
ku ojczystym, zajął się sprawą tłumaczenia Biblii na język czeski, 
walcząc tym samym o prawa języka czeskiego w Kościele14.

W kolejnych latach po rozłamie w środowisku akademickim 
Pragi wypadki związane z Husem potoczyły się bardzo szybko. 
Mistrza Jana oskarżono przed pizańskim papieżem Aleksan-
drem V o szerzenie błędnych nauk Wiklifa. W 1410 roku na-

12 Historyk Anna Paner popularność nowych idei wiąże także z kryzysem 
gospodarczym spowodowanym epidemią dżumy. Zob. A. Paner, Jan 
Hus, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 8. 

13 Hus został wówczas powtórnie wybrany rektorem, podczas gdy nie-
mieccy wygnańcy zaczęli przedstawiać się w całym cesarstwie jako orto-
doksyjne ofiary wiklifowskich prześladowań, por. M. Banaszak, Historia 
Kościoła katolickiego, dz. cyt., s. 265.

14 Zob. J. Krzyżaniakowa, Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy [w państwie 
pierwszych Jagiellonów], Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1989, 
s. 15.
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deszło polecenie zniszczenia pism Wiklifa, a Hus miał odwołać 
swoje poglądy, otrzymał też zakaz głoszenia kazań. W odpowie-
dzi Hus w imieniu uniwersytetu, szlachty i ludu złożył apelację 
do jednego z papieży – Jana XXIII. W tym czasie arcybiskup pra-
ski nałożył na Husa ekskomunikę, ale ten nie zaprzestał głosze-
nia kazań, nie stawił się też – mimo wezwania – przed legatem 
papieża Aleksandra V. W 1411 roku Jan XXIII ekskomunikował 
Husa, on zaś publicznie zaczął coraz ostrzej występować prze-
ciwko papiestwu. W 1412 roku nowy arcybiskup Pragi rzucił na 
Husa tak zwaną wielką ekskomunikę i interdykt na każde miej-
sce jego pobytu. Praski kontestator schronił się wtedy na zamku 
Kozi Hradek, później nazwanym przez husytów Taborem. Tam 
w 1413 roku napisał swoje główne dzieło – traktat O Kościele 
(De Ecclesia)15, w którym powtórzył główne tezy Wiklifa – no-
tabene zawarte w dziele pod takim samym tytułem. Dzieło to 
spotęgowało wpływy Husa i wiklifizmu w Czechach i sąsiednich 
krajach. Zaniepokojony tym król węgierski i niemiecki Zygmunt 
Luksemburski, który liczył na tron czeski po swoim starszym 
bracie, chciał uniknąć drugiego – obok schizmy, źródła rozłamu 
w Kościele i zaprosił Husa na Sobór do Konstancji, by tam mógł 
on osobiście przedstawić swoją naukę. Hus przyjął zaproszenie, 
a od króla otrzymał na drogę glejt bezpieczeństwa.

1.4. Jan Hus na Soborze w Konstancji

Kiedy obłożony ekskomuniką Hus przybył do Konstancji, Jan 
XXIII zwolnił go z kary i pozwolił na odprawianie Mszy św. On 
jednak zaczął głosić także kazania, na co nie miał już pozwole-
nia. Za nieprzestrzeganie zakazu został odosobniony w klasz-
torze dominikańskim. Kiedy sobór przeżywał kryzys z powodu 
ucieczki prowadzącego obrady soborowe Jana XXIII, przeniesio-

15 J. Hus, O Kościele, przekład i komentarz K. Moskal, Towarzystwo Na-
ukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 
2007. 
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no Husa do więzienia w zamku Gottlieben16. W tym czasie nauką 
praskiego rektora w oparciu o materiały dostarczone przez jego 
czeskich przeciwników zajęła się na soborze komisja złożona 
z trzech biskupów. Początkowo sprawie nie chciano nadawać 
rozgłosu, lecz ostatecznie na żądanie samego Husa zajął się nią 
cały sobór. 

Naukę Jana Husa rozpatrywano w łączności z nauką Jana 
Wiklifa, z której potępiono 45 twierdzeń. Miesiąc po tym potę-
pieniu przesłuchiwano Husa publicznie przez trzy dni. Obronił 
się on przed niejednym zarzutem, ale nie chciał odwołać twier-
dzeń uznanych za heretyckie. Przed ogłoszeniem ostatecznego 
wyroku próbowano nakłonić go do podpisania łagodnej formuły 
odwołania swoich poglądów. Odmówił jednak, przekonany o ich 
słuszności. Gdy po prawie siedmiu miesiącach dochodzeń, 6 lipca 
1415 roku ogłaszano wyrok, przerywał jego czytanie protestami 
i modlitwą. Uznany za wiklifistę i heretyka, pozbawiony godno-
ści kapłańskiej, został przekazany władzy świeckiej. Ponieważ 
król Zygmunt spieszył się z poselstwem do Hiszpanii, tego sa-
mego dnia wykonano wyrok – czeskiego reformatora spalono na 
stosie. W historycznej ocenie soborowego wyroku zwraca się dziś 
uwagę, że Hus nie we wszystkich punktach i jednoznacznie był 
zwolennikiem potępionych twierdzeń Wiklifa17.

2.  Główne kontrowersyjne punkty nauczania 
Jana Husa

Na Soborze w Konstancji naukę Jana Husa rozpatrywano, oce-
niano i osądzano w łączności z nauką Jana Wiklifa (1330-1384). 
Historycy podkreślają, co tytułem wprowadzenia do tego punk-
tu warto wspomnieć, że Wiklif w swoich kazaniach i pismach 

16 A. Paner, Jan Hus, dz. cyt., s. 57.
17 Por. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, dz. cyt., s. 269.
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kierował się wielkim antyklerykalnym i antyrzymskim afektem, 
podbudowanym angielskim nacjonalizmem. Występował prze-
ciwko świeckiej władzy Kościoła i przeciwko jego bogactwom. 
Ponieważ Kościół winien być ubogi, radził, by jego do bra przejęło 
państwo i ono zatroszczyło się o utrzymanie duchownych. Zwal-
czał też opłaty na rzecz kurii papieskiej w Awinionie, a nawet 
samo życie zakonne – zakony nazywał „sektami”18. 

W 1377 roku papież Grzegorz XI potępił 19 zdań z pism Wik-
lifa, ale to nie położyło kresu jego działalności. W czasie wielkiej 
schizmy zachodniej Wiklif, mając poparcie dworu królewskiego 
i narodu, wystąpił bardzo ostro przeciwko papiestwu, twier dząc, 
że Kościół nie składa się z hierarchii i wiernych, ale z niewidzial-
nej społeczności i predestynowanych. Kościół zatem jest niewi-
dzialny, a jego jedyną głową jest Chrystus. Wspólnotę wierzą-
cych podzielił na prze znaczonych do zbawienia i przeznaczonych 
do potępienia. W późniejszych pismach określił papiestwo jako 
„twór szatana”. Odrzucił tradycję, a Pis mo Święte nazwał jedyną 
i wyłączną normą wiary. Odrzucił też kapłaństwo, rzeczywiste 
przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pańską – według nie-
go chleb i wino stają się tylko w sposób duchowy Ciałem i Krwią 
Pańską – odrzucił celibat, odpusty, spowiedź, Msze za zmarłych, 
kult świętych, kult obrazów i relikwii oraz pielgrzymki. Wszelkie 
datki na rzecz Stolicy Apostolskiej nazwał symonią19. Ta nauka 

18 Por. tamże, s. 268n.
19 Nauka Wiklifa stała się ideologiczną podstawą działalności angielskich 

zwolenników ruchu begardów, nazywanych także lollardami – „głosicie-
li prawa Bożego” i reform społecznych. W następstwie ich działalności 
doszło w 1381 roku w Anglii do powstania chłopskiego, które zostało 
krwawo stłumione, a zebrany w Londy nie synod (1382) potępił 24 zda-
nia z dzieł Wiklifa jako heretyckie i błędne. Wiklif po rezygnacji z ka-
tedry profesorskiej umarł na swoim probostwie w Lutterworth. Sobór 
powszechny w Konstancji potępił 45 zdań z dzieł Wiklifa. Prochy jego 
zostały w 1427 roku wydobyte z ziemi i rozsypane. Program Wiklifa 
przejmą w całości reformatorzy XVI stulecia, zob. B. Kumor, Historia 
Kościoła, t. 4, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 106.
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dzięki ożywionym kontaktom dworów królewskich w Pradze 
i Londynie, a także za pośrednictwem studentów czeskich stu-
diujących w Anglii, przedostawała się do Czech, gdzie od razu 
znalazła podatny grunt przede wszystkim wśród resztek kata-
rów i waldensów. Pod jej ogromnym wpływem był również Jan 
Hus, choć nie podzielał jej radykalizmu.

Sobór w Konstancji stanął na stanowisku, że Hus jest „wi-
klifistą” i ta opinia przyjmowana jest dość powszechnie po dziś 
dzień. Bardziej wnikliwi badacze zwracają jednak uwagę, że cze-
ski reformator nie był tylko „kopią” Wiklifa, ale również samo-
dzielnym myślicielem20. Między Wiklifem a Husem nigdzie nie 
jest widoczna tak wielka różnica zdań, jak w ich rozumieniu au-
torytetu, zwłaszcza autorytetu źródeł wiary.

2.1. Autorytet Pisma Świętego

Dla obu reformatorów Pismo Święte jest autorytatywnym źró-
dłem i normą wiary. Tak Wiklif, jak i Hus często wypowiadają się 
w podobny sposób przede wszystkim w tych miejscach, gdzie au-
torytet Pisma przeciwstawia się papiestwu. Również przekona-
nie, że wszelka prawda wiary zawarta jest w Piśmie, pojawia się 
w dziełach obu reformatorów. Jest jednak jedna głęboka różnica 
między nimi: Wiklif odrzuca w sprawach wiary jakikolwiek inny 
autorytet poza Biblią, Hus natomiast wraz z Pismem przyjmuje 
szeroko rozumianą tradycję21. Nawet w kwestii rozumienia sa-
mego Pisma Świętego rysuje się różnica między obu teologami: 
dla prawniczego umysłu Wiklifa Pismo to regula essencialiter 
directiva, dla Husa – veritas directiva. Ponadto Wiklif twierdzi, że 
posłuszeństwo prawu Bożemu jest istotne dla naszego członko-
stwa w Kościele, zaś konsekwencją nieposłuszeństwa jest jego 

20 Zob. np. M. Spinka, John Hus and the Czech Reform, The University 
of Chicago Press, Chicago 1941, 58n.

21 V. Kybal, Mistr Jan Hus. Život a učení, t. 1, cz. II, Praha 1926, s. 103. 
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utrata22. Stwierdzenie takie ma charakter dogmatyczny. Hus 
z kolei wyobraża sobie członkostwo w Kościele bardziej w sensie 
duchowym, wewnętrznym i moralnym. Kładzie on mocniejszy 
akcent na łaskę Boga, która działa w człowieku23.

Podczas gdy w swoim prawniczym stwierdzeniu Wiklif stoi na 
stanowisku, że jakiekolwiek prawo, które nie pochodzi od Chry-
stusa – tak zwane lex humana, jest wymysłem człowieka i można 
je odrzucić, Hus akceptuje prawo Kościoła do własnego prawa. 
W dziele De decimis pisze: „Prawo, ponieważ jest definiowane 
przedstawicielami Kościoła, ma charakter prawa kanonicznego. 
Jego celem jest tłumienie w pewnych granicach tego wszystkie-
go, co jest w sprzeczności ze świętymi przepisami Kościoła. Pra-
wo to może być porównywane z prawem ewangelicznym, które 
tworzy artykuły wiary przyjęte na kościelnych synodach...”24. 
Innymi słowy, Hus przyjął definicje dogmatyczne soborów po-
wszechnych i znaczących synodów lokalnych. W trakcie procesu 
w Konstancji wyznał: „Mam w głębokim poszanowaniu wszyst-
kie powszechne i miejscowe sobory, ich rozporządzenia i nakazy, 
tak samo jak i wszystkie ustawy, kanony i konstytucje, o ile są 
explicite i implicite w zgodzie z prawem Bożym”25. Wymienia 
pierwsze cztery sobory powszechne: Niceę, Konstantynopol, 
Efez i Chalcedon26. Jego zdaniem „kanony dogmatyczne sobo-
rów i wyznanie wiary tworzą dwa niezbędne filary tzw. Świętego 
Urzędu Kościoła (Magisterium Ecclesiae Sollemne), podczas gdy 
święci Ojcowie wraz z liturgiami, katechizmami i diecezjalnymi 
przepisami są wyrazem tzw. zwyczajnego i powszechnego du-

22 E.S. Molnár, Viklef, Hus a problem autority, w: Jan Hus mezi epochami, 
národy a konfesemi, red. J.B. Lášek, Praha 1995, s. 109. 

23 O. Lukosz, Współczesna ocena nauczania Jana Husa, „Studia Oecumeni-
ca” (2006) nr 6, s. 51n.

24 E.S. Molnár, Viklef, Hus a problem authority, dz. cyt., s. 110.
25 V. Kybal, Mistr Jan Hus. Život a učení, dz. cyt., s. 71. 
26 Tamże, s. 72.
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chowego urzędu Kościoła (Magisterium Ecclesiae Ordinarium ac 
Universale)”27.

Zdaniem Husa tradycja musi być przyjęta i czczona wespół 
z Pismem Świętym. Pochłonięcie Pisma przez tradycję wydawało 
mu się tak samo heretyckie, jak ówczesnym rzymskim teologom 
podporządkowanie tradycji Pismu. Niemniej Hus nie nauczał, 
że Biblia miałaby być jedyną nauczycielką i autorytetem – jak 
twierdził Wiklif. W nauczaniu Husa nie ma podejścia w stylu 
sola Scriptura, co znajdujemy później w reformacji protestanc-
kiej. Pierwszeństwo Pisma u Husa nie pochodzi tylko od samego 
rozumienia Biblii jako źródła objawionej nauki, ale też z jej nor-
matywnego charakteru w sferze moralnej, prawnej i kościelnej. 
Tu istnieje zaś ogromna różnica między poglądami Husa i Lutra. 
Hus podniósł Biblię do poziomu pełnej i bezpośredniej normy 
wiary, ale sama jedynie wiara, bez czynów, w jego mniemaniu – 
nie usprawiedliwia przed Bogiem. 

Pytając o źródła autorytetu w teologii Husa, można zesta-
wić następującą hierarchię: Pismo Święte w języku zrozumia-
łym dla prostego wiernego, Tradycja apostolska jako autorytet 
apostołów – świadków i głosicieli słowa Bożego w sferze nauki 
i moralności, wyznania wiary pierwotnego Kościoła, nauczanie 
ojców Kościoła – o ile wyraża prawdę zawartą w Piśmie Świętym, 
uchwały i kanony prawa stanowionego na soborach powszech-
nych28. Kuriozalny musi wydawać się fakt, że w Konstancji zarzu-
cono Husowi zbyt częste odwoływanie się do nauk Chrystusa29.

27 O. Lukosz, Współczesna ocena nauczania Jana Husa, dz. cyt., s. 54. Lep-
szym tłumaczeniem Magisterium Ecclesiae Sollemne byłoby chyba: „uro-
czyste nauczanie Kościoła”.

28 Hus był zwolennikiem teorii koncyliarystycznej i często podkreślał du-
chowy autorytet soboru. W tym punkcie Hus znowu bardzo różni się od 
Wiklifa, który twierdził, że Pismo bez prawa stanowionego na soborach 
jest wystarczające przy wyznaczaniu porządku w Kościele, zob. tamże, 
s. 58, oraz H. Workman, John Wyclif, t. 2, Oxford 1926, s. 150.

29 A. Paner, Jan Hus, dz. cyt., s. 80.



21

Szczegółowe badania w ostatnich dziesiątkach lat przyniosły 
znacznie łagodniejszą ocenę osoby i sprawy Jana Husa. Z kato-
lickiej perspektywy błędy teologiczne dotyczyły właściwie tylko 
dwóch tematów: rozumienia Kościoła w powiązaniu z ideą pre-
destynacji i nauczania o papiestwie.

2.2. Nauka o Kościele i predestynacji

W pismach Jana Husa spotyka się wiele definicji Kościoła. W swo-
im podstawowym dziele O Kościele pisze między innymi: „Święty 
Kościół katolicki jest społecznością predestynowanych, sumą 
zawierającą predestynowanych obecnych, przeszłych i przyszły-
ch”30. Święty Kościół jest jeden jedyny i jest sumą predestynowa-
nych od pierwszego sprawiedliwego aż do ostatniego (communio 
praedestinatorum), który ma być kiedyś zbawiony. Oprócz tego 
w jednym ze swoich praskich kazań Hus przytacza trzy kolejne 
definicje Kościoła: pierwsza prezentuje Kościół jako wspólno-
tę wszystkich wierzących (congregatio fidelium), którzy wyznają 
wiarę zarówno swoimi ustami, jak i postępowaniem i którzy ak-
tualnie są w stanie łaski uświęcającej; w drugiej definicji Kościół 
to przemieszani ze sobą predestinati i presciti, święci i grzesznicy, 
ziarno i plewy, pszenica i kąkol, ale do Kościoła właś ciwie zali-
czają się tylko predestynowani, czyli święci; w trzeciej definicji 
Hus prezentuje Kościół jako święty, bo jego elementami są święci 
i zbawieni, a oprócz tego także wyznawana przez nich wiara jest 
święta. Tak pojęty Kościół jest „Mistycznym Ciałem Chrystu-
sa”, „Oblubienicą Chrystusa”31. Z pojęciem Kościoła predesty-
nowanych po raz pierwszy Hus wystąpił w kazaniu synodalnym 
w 1405 roku, w którym Kościół predestynowanych podzielił 
na trzy części: (1) Kościół zwycięski – czyli ci, którzy doszli już 

30 J. Hus, O cirkvi, Praha 1965, s. 24. Por. tłum. polskie: J. Hus, O Kościele, 
dz. cyt., s. 10. 

31 Por. O. Lukosz, Nauczanie Jana Husa, jego dawna i współczesna ocena, dz. 
cyt., s. 298n.
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do zbawienia; (2) Kościół walczący – to ci, którzy dopiero są na 
drodze do zbawienia; (3) Kościół w stanie snu – to ci, którzy 
„wypłacają się” Bogu w czyśćcu, nazywani czasami Kościołem 
pasywnym, bo oprócz oczekiwania na dzień wejścia do nieba nic 
nie mogą czynić32. Ogólnie można stwierdzić, że obie formuły 
congregatio fidelium i communio praedestinatorum nie wydają się 
w pismach Husa ze sobą kolidować. Profesor Swieżawski pisze, 
iż mogą one obie wyrażać coś w sensie protestu przeciw czysto 
jurydycznemu rozumieniu Kościoła sklerykalizowanego i pojmo-
wanego jedynie jako grupa, która składa się tylko z papieża i kar-
dynałów33. Tę tezę może potwierdzać fakt, że sam Hus w swoich 
wcześniejszych pismach stosuje oba określenia, a w swoim dziele 
O Kościele nie zapomina terminu congregatio fidelium, choć rzad-
ko się nim posługuje. 

W trakcie procesu konstancjańskiego występują nieporozu-
mienia nie tylko terminologiczne, ale także między dwiema róż-
nymi koncepcjami myślenia o Kościele. U Husa chodzi o moc-
ne augustyńsko-duchowe rozumienie Kościoła jako wspólnoty 
wszystkich predestynowanych w całej historii zbawienia aż do 
zwycięskiego Kościoła niebiańskiego, zaś u ojców soborowych 
spotykamy się z rozumieniem Kościoła w przeważającej mierze 
jurydyczno-instytucjonalnym.

Mówiąc o predestynacji, trzeba podkreślić, że w tej kwestii 
Hus nie jest ani poprzednikiem Kalwina, ani – co zdawałoby się 
na pierwszy rzut oka oczywiste – kontynuatorem Wiklifa, lecz 
jest jak najbardziej uczniem św. Augustyna, który jako pierwszy 
mocno rozwinął zagadnienie predestynacji na gruncie teologicz-
nym. Warto przypomnieć, że przed Augustynem tak teologia 
wschodnia, jak i zachodnia zgodnie głosiły paradygmat wolnej 
woli człowieka. Natomiast Augustyn stanął najpierw w obliczu 
kwestionujących wolną wolę systemów filozoficznych (stoicyzm), 

32 Tamże, s. 299.
33 S. Swieżawski, Eklezjologia późnośredniowieczna na rozdrożu, Polskie 

Towarzystwo Teologiczne „Unum”, Kraków 1990, s. 167.
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jak i poglądów zwanych fatalizmem kosmicznym. Walcząc z nimi 
poprzez naukę o wolności człowieka, ściśle powiązanej z odpo-
wiedzialnością, Augustyn dochodzi do stwierdzenia, że człowiek 
posiada wprawdzie wolną wolę, nie posiada jednak wolności, 
czyli możliwości korzystania z niej, co jest następstwem grze-
chu pierworodnego. Dopiero łaska wyzwala ludzką wolną wolę, 
z czego wynika, że łaska nie unicestwia wolności człowieka, ale 
wręcz przeciwnie – ją konstytuuje. Bóg jest zatem rzeczywistym 
Zbawcą, gdyż Jego łaska uzdalnia człowieka do podejmowania 
słusznych decyzji i wyborów. Między przeznaczeniem a łaską 
zachodzi ta różnica, że przeznaczenie jest przyjmowaniem łaski, 
a łaska jest darem. Predestynacja w takim augustyńskim rozu-
mieniu jest pierwotnym uzdolnieniem człowieka do podjęcia 
wolnej współpracy z łaską.

Z kolei dla Jana Husa praedestinatus jest synonimem słowa 
„święty”, czy też „przeznaczony do zbawienia”. W swoim dziele 
O Kościele Hus nigdy tego słowa nie odnosi do potępionych lub 
przeznaczonych na potępienie, których określa jako praesciti, 
czyli „znani uprzednio” – oczywiście przez Boga. Czy jednak 
praesciti należą do Kościoła? Na płaszczyźnie podstawowej, na 
której wymogiem tej przynależności jest sama wiara, odpowiedź 
Husa jest pozytywna, ale na płaszczyźnie wyższej – negatywna, 
bo sama tylko wiara jest niewystarczająca. Na wyższej płaszczyź-
nie konieczne są już czyny miłości – fides caritate formata, oraz 
wytrwanie na drodze do zbawienia – virtus persevemncie ad salu-
tem. Nie chodzi tu jednak o jakiś wymysł czeskiego teologa, ale 
jest to właściwie samo sedno eklezjologii Augustyna. W oparciu 
o słowa: „wielu jest wezwanych, ale mało wybranych”, Augustyn 
wykazuje przecież, że patrząc poprzez pryzmat Kościoła widzial-
nego, wszyscy są, lub przynajmniej mogą być, uważani za „wy-
branych”, których Hus nazywa „predestynowanymi”, bo Bóg ni-
komu nie odmawia możliwości bycia zbawionym. Patrząc jednak 
z drugiej strony, czyli z Boskiej perspektywy, trzeba stwierdzić, 
że nie wszyscy będą zbawieni. Zdaniem Augustyna praesciti – na-
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wet jeśli aktualnie żyją zgodnie z normami Bożymi – nie wcho-
dzą w skład „wybranych”, zaś „wybrani”, nawet gdyby przez jakiś 
czas żyli w odłączeniu od Boga, tzn. w grzechu, to i tak w końcu 
pozostaną ludźmi „wybranymi”34.

Nauka Husa nie różni się tu w niczym od nauki Augusty-
na. Prawdziwi chrześcijanie, wchodzący w skład Mistycznego 
Ciała Chrystusa, to praedestinati, mimo że czasowo mogą być 
nawet obarczeni grzechem tworzącym barierę uniemożliwiającą 
bezpośredni kontakt z Bogiem, ale bariera ta jest możliwa do 
usunięcia. Z kolei praesciti nie należą do Kościoła świętych z po-
wodu ostatecznego potępienia – divisio indeperdibilis, pomimo 
że aktualnie postępują godnie – presentis iusticia, i dlatego nie 
można ich uważać za owce Chrystusa; są oni wilkami w owczej 
skórze, czego przykładem jest Judasz. O tym zaś, by należeć do 
owiec, decyduje łaska ostatecznego wytrwania. Z punktu widze-
nia wieczności pszenica zawsze pozostanie pszenicą, a plewy 
plewami. Przeznaczony do zbawienia jest więc zawsze członkiem 
Kościoła, zaś potępiony – nigdy, najwyżej jest nim tylko pozor-
nie35.

Jeśli porównamy wizję Kościoła u Jana Husa i Wiklifa, widzi-
my ogromną różnicę. W wizji Kościoła autorstwa oksfordzkiego 
mistrza nie ma tej historycznej drogi, po której kroczy Kościół 
Husa – nie ma rozwoju, zmian, stopniowego dojrzewania. Wiklif 
widzi Kościół tylko przez pryzmat Biblii. Tam, gdzie wobec Ko-
ścioła Hus jest ostrym, wręcz radykalnym moralistą, Wiklif jest 
skrajnym deterministą. Konkluzja odnośnie do rozumienia Ko-
ścioła przez Husa jest jednoznaczna. Kościół praskiego reforma-
tora nie „jest”, ale ustawicznie „staje się” „wzrasta”, „kształtuje”, 
„dojrzewa” poprzez wieki i upływającą historię36. W kontekście 
nauczania o autorytecie i związanej z nim władzy oraz w po-

34 Por. O. Lukosz, Nauczanie Jana Husa, jego dawna i współczesna ocena, dz. 
cyt., s. 453.

35 Por. tamże.
36 Por. tamże, s. 455.
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wyższym obrazie Kościoła Hus umiejscawia swoje poglądy na 
papiestwo.

2.3. Nauczanie o papiestwie

Jan Hus znany jest przede wszystkim z kontestowania władzy 
papieskiej, która, według niego, odpowiedzialna była za zło 
w Kościele – pychę, niezdrowe ambicje i symonię37. Czeski re-
formator nigdzie w swoich dziełach nie nazywa papieża „głową 
Kościoła”. Przypomina, że sam św. Piotr nigdy nie nazywał siebie 
„głową Kościoła”, a tylko „starszym pośród starszych” (1 P 5,1)38. 
Papież winien odznaczać się tymi samymi cechami, co św. Piotr. 
Imię „Piotr” zawiera w sobie nie tylko urząd, ale także osobiste 
zasługi wypływające z wiary w Jezusa. 

Według czeskiego reformatora papiestwo w obecnej formie ze 
swymi przekraczającymi wszelkie granice kompetencjami mo-
carstwowymi było założone przez cesarza Konstantyna dopiero 
po trzystu latach istnienia Kościoła, bo do czasów Konstantyna 
papież był tylko „współtowarzyszem” (consocius) wszystkich bi-
skupów39. Nie papież, ale Chrystus jest prawdziwą głową Kościo-
ła i dlatego jest możliwe, że Bóg poprowadzi Kościół z powrotem 
ad statum pristinum i usunie prefekturę papieża i kardynałów. 
Chrystus może – jak pisze Hus w swoim traktacie Contra Ste-
phanum Palecz – kierować swym Kościołem bez papieża, sam, 
za pośrednictwem swoich kapłanów40. W tym miejscu Hus, tak 
samo jak Wiklif, w sposób istotny podważa strukturę Kościoła 
swego czasu. Nieprzyjmowanie konieczności istnienia papiestwa 
staje się w swych konsekwencjach w całej okazałości widoczne, 

37 Por. G. Ryś, Jan Hus wobec kryzysu Kościoła doby wielkiej schizmy, Wy-
dawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2000, s. 152.

38 Por. O. Lukosz, Nauczanie Jana Husa, jego dawna i współczesna ocena, dz. 
cyt., s. 455.

39 J. Hus, O cirkvi, dz. cyt., s. 110.
40 J. Hus, Contra Stephanum Palecz, Praha 1924, s. 337.
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kiedy sobie uświadomimy, iż według ówczesnego przekonania 
papież jako vicarius Christi wyobrażał niezbędne ogniwo łączące 
Boga, czy też Chrystusa, ze wspólnotą wiernych. Nie sposób więc 
w tym poglądzie nie zgodzić się w całej pełni z Paulem de Voogh-
tem, którego pragnieniem było całkowite uwolnienie Husa z he-
rezji, kiedy nawet on mówi, że powyżej opisane stanowisko Husa 
odnośnie do papiestwa musiało być jednoznacznie ocenione jako 
heretyckie41. 

O tym, jak ważne było nauczanie Husa na temat papiestwa, 
świadczy fakt, że z 30 osądzonych w Konstancji artykułów przy-
najmniej 13 bezpośrednio czy pośrednio dotyczyło tej kwestii. 
Ostra krytyka papieża widoczna była już w jego kazaniach gło-
szonych w Kaplicy Betlejemskiej42. Dla czeskiego reformatora 
papież jest tak samo grzeszny jak inni ludzie. Nie jest on głową 
Kościoła, bo nią jest sam Chrystus. Wiara chrześcijan ma być 
wiarą w Chrystusa, a nie w papieża (in papam). W kazaniach Hus 
ostro występował przeciw pysze papieży, udzielaniu odpustów 
za pieniądze, pełnieniu przez nich w Kościele władzy świeckiej43. 
Surowa ocena papiestwa ma u Husa podstawy biblijno-moralne, 

41 P. de Vooght, L´hérésie de Jean Huss, Bureaux de la Revue, Bibliothèque 
de l’Université, Louvain 1975, s. 499. Zob. O. Lukosz, Współczesna ocena 
nauczania Jana Husa, dz. cyt., s. 59 n.

42 Hus często nawiązywał do św. Bernarda, pisząc, że następcy św. Pio-
tra winni paść swoje stado trzema sposobami: słowem, przykładem 
i wsparciem. Por. V. Kybal, Mistr Jan Hus. Život a učení, dz. cyt., s. 2.

43 Por. O. Lukosz, Nauczanie Jana Husa, jego dawna i współczesna ocena, dz. 
cyt., s. 304. Lukosz przytacza opinie Sedlaka i Kybala: „Papież sam sie-
bie nazywa najgodniejszym, najłaskawszym, najświętszym i najbardziej 
uczonym na świecie, sługą wszystkich sług, ale w rzeczywistości dąży 
do tego, by był największym panem, dzierżącym świecką władzę nad 
całym światem. Wikariusze Piotra żyją w grzechu skąpstwa i bogactwa 
zarazem, i dlatego w ich działaniu nie ma dobrego uczynku. Czerpią 
ogromne zyski ze sprzedaży beneficjów, odpustów i świętokupstwa, 
dlatego też kaznodzieja nie może nie występować ostro przeciw takie-
mu stanowi rzeczy” (tamże). Zob. J. Sedlak, Mistr Jan Hus, dz. cyt., 
s. 160; V. Kybal, Mistr Jan Hus. Život a učení, dz. cyt., s. 4-5.
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a nie prawno-polityczne. Wypływa ona z jego interpretacji słów: 
„Wy jesteście solą ziemi [...] Wy jesteście światłem świata” (Mt 
5,13-14). Zdaniem Husa słowami tymi Chrystus zwraca się do 
wszystkich apostołów, a po nich do wszystkich biskupów Rzy-
mu, twierdząc, iż do sprawowania tego urzędu muszą posiadać 
właściwości soli i światła44. 

Prymat – według Husa – dotyczy wyłącznie autorytetu oraz 
związanego z nim nauczania. Władza papieska jest uwarunkowa-
na czymś, co można by nazwać „prymatem cnót”. Władza kluczy, 
która spoczywa w rękach papieża, jest władzą duchową. Celem 
tego urzędu jest służba, a nie materialna władza. Każdy papież 
powinien postępować tak jak Chrystus, który „nie przyszedł po 
to, by mu służyli, ale by służyć” (Mt 20,28). Nie stosując się do 
tego wzoru, papieże przyczyniali się do rozprzestrzeniania się 
zła w Kościele.

Hus w osobie papieża postrzega tego, który uzurpuje sobie 
władzę, stawia sam siebie ponad prawem i naturalnym porząd-
kiem rzeczy. Niestety, ta ostra ocena nie była bynajmniej jakąś 
wydumaną teorią, tak funkcjonował jemu współczesny Kościół 
– Kościół schizmy i trzech papieży. Kwestionowanie dotych-
czasowego statusu papieży z pewnością musiało być ówcześnie 
uważane za podstawę do uznania Husa za heretyka45.

Dzisiaj trudno z całą pewnością określić i ocenić, czego Hus 
właściwie nie przyjmuje: czy samego prymatu następcy Pierw-
szego Apostoła, czy tylko tej jego formy, którą prezentowało 
średniowiecze? Z perspektywy nauki współczesnego Kościoła 
stanowisko Jana Husa odnośnie do prymatu z pewnością jest 
nie do przyjęcia, ale w jego epoce sprawa ta wyglądała nieco 
inaczej, korzystniej dla niego. Do czasów Soboru w Konstancji 

44 O. Lukosz, Nauczanie Jana Husa, jego dawna i współczesna ocena, dz. cyt., 
s. 305.

45 Wielu wrogów nastręczała Husowi także krytyka duchowieństwa, które 
odeszło od nauki Chrystusa, por. T. Manteuffel, Historia powszechna. 
Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 325.
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znane są tylko dwie wypowiedzi o charakterze dogmatycznym 
dotyczące prymatu następcy św. Piotra. Papież Innocenty III 
w liście do patriarchy Konstantynopola Jana w 1199 roku pi-
sze, że wyłącznie następca św. Piotra, biskup Rzymu, ma prawo 
do zarządzania całym Kościołem Chrystusowym, biskupi zaś 
zarządzają poszczególnymi Kościołami partykularnymi46. Ko-
lejna wypowiedź o charakterze dogmatycznym na temat władzy 
papieża jest o prawie dwa wieki późniejsza, bo pochodzi z roku 
1351 i jest wkomponowana w treść wyznania wiary przesłanego 
przez papieża Klemensa VI hierarchom ormiańskim47.

Czy zatem Hus odrzuca władzę papieża w Kościele, czy tylko 
formę, która ukonstytuowała się w czasach mu współczesnych? 
Faktem pozostaje, że przyjęta przez Husa formuła prymatu, 
rozumiana w kategoriach autorytetu opartego o pierwszeństwo 
cnót, a nie władzy, wydaje się dla katolickiej ortodoksji niekom-
pletna. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że dyskusja teolo-
giczna na temat prymatu, spowodowana bullą Unam sanctam 
papieża Bonifacego VIII, była dopiero co zapoczątkowana. Nale-
ży również pamiętać, że Hus nie wierzył w nieomylność papie-
ską; definicja taka została podana dopiero na Soborze Watykań-
skim I. Z całą pewnością Husowi bardzo zależało na poprawie 
sytuacji w Kościele, czyli na reformie, w ramach której autorytet 
biskupa Rzymu widzi się w kategoriach biblijno-moralnych.

3.  Miejsce Jana Husa w reformacji 
i protestantyzmie 

W czasie dysputy lipskiej latem 1519 roku ojciec reformacji Mar-
cin Luter został sprowokowany do stwierdzenia, że zarówno pa-

46 Por. O. Lukosz, Nauczanie Jana Husa, jego dawna i współczesna ocena, dz. 
cyt., s. 457.

47 Por. tamże.
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pież, jak i sobory mogą się mylić, a także, iż spośród w 1415 roku 
potępionych artykułów Husa wiele było w pełni chrześcijańskich 
i zgodnych z Ewangelią48. Przez takie publiczne wyrażenie ak-
ceptacji nauki już wcześniej w Konstancji osądzonej za błędną 
można było uznać Lutra za heretyka. 

Dla badaczy wpływów Husa na reformacyjne poglądy Lutra 
interesujący jest fakt, że już dwa dni po zakończeniu dysputy 
lipskiej (17 lipca 1519) utrakwistyczny profesor uniwersytetu 
w Pradze Wacław Rożdalowski wysyła do Lutra list gratulacyjny, 
w którym – paradoksalnie – wychwala dysputę lipską jako wiel-
kie zwycięstwo Lutra nad Janem Eckiem. Rożdalowski przesłał 
Lutrowi w prezencie rękopis traktatu Husa De ecclesia. W prze-
syłce znalazły się też pełne życzliwości słowa: „Kim niegdyś był 
Jan Hus w Czechach, tym jesteś ty Marcinie w Saksonii”49. Luter 
otrzymał pismo 3 października 1519 roku i po lekturze De eccle-
sia napisał niedatowany entuzjastyczny list do swego przyjaciela 
Grzegorza Spalatina. Były w nim słowa: „Nie wiedząc o tym, na-
uczałem już dotąd po myśli Husa. Podobnie Jan Staupitz. Krót-
ko – my wszyscy jesteśmy husytami, nie będąc tego świadomi; 
nawet Pawła i Augustyna można do nich zaliczyć”50.

Następnego roku Luter publicznie wypowiadał się pozytyw-
nie na temat osoby i nauki Jana Husa. W piśmie z sierpnia 1520 
roku domagał się poważnego rozpatrzenia „sprawy czeskiej” 
(Böhmen Sache), aby mogło dojść do pojednania ze spadkobierca-
mi myśli Husa i by ustały wzajemne szyderstwa, nienawiść i za-
zdrość. Luter nie chciał oceniać artykułów Husa, nie mógł jednak 
znaleźć w nich żadnej herezji51. W październiku 1520 roku Luter 

48 Por. M. Rothkegel, Jan Hus in der Reformation und Protestantismus, „MD. 
Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim” (2015) 
nr 2, s. 30. 

49 „Was einst Johannes Hus in Böhmen war, das bist du, Martin, in Sach-
sen”, cyt. za tamże. 

50 WA.B 2,42.
51 Por. WA 6,454.
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napisze, iż gdyby przed dysputą lipską czytał De ecclesia Husa, to 
uznałby za prawdziwe nie tylko niektóre artykuły, za które Hus 
został osądzony, ale wszystkie, bowiem „nie są to artykuły Husa, 
ale Chrystusa, Pawła i Augustyna […]. Ach, żeby Bóg zechciał, 
bym i ja mógł stać się godnym także ze względu na taki artykuł 
zostać spalonym”52. 

Solidaryzowanie się z praskim nauczycielem w 1520 roku nie 
było jednak mile widziane. Lutrowi trudno było wzbudzić sym-
patię dla Husa i „czeskich kacerzy” nawet wśród swoich wielkich 
zwolenników. W kronikach i tradycji ustnej Hus kojarzony był 
przede wszystkim z ruchem powstałym po jego śmierci – z hu-
sytami, a ci z terrorem i zniszczeniem – z tak zwanymi wojna-
mi husyckimi. „Niemcy winni się strzec wchodzenia w związki 
z Czechami” – stwierdzono w jednym z antyhusyckich traktatów 
już w 1420 roku53. Co w tamtych czasach katolicki chrześcijanin 
myślał o Husie i husytach, czy też myśleć powinien, obrazuje wy-

52 WA 6,587n.
53 Cyt. za M. Rothkegel, Jan Hus in der Reformation und Protestantismus, 

dz. cyt., s. 30. Czechy jako „kacerskie państwo” otoczone od północy, 
zachodu i południa przez niemieckojęzyczne tereny także jeszcze sto lat 
później pod wieloma względami nadal były izolowane. Wprawdzie stop-
niowo w latach 1477 i 1495 znoszono wprowadzone wcześniej zakazy 
handlu z kacerzami, a także rządzący Czechami od 1490 roku katolicki 
król Władysław Jagiełło i jego syn Ludwig starali się tworzyć atmosferę 
otwarcia państwa, niemniej jednak wielu wędrownych rzemieślników, 
a także studenci, szerokim łukiem w dalszym ciągu omijali „kacerskie 
państwo”. Jako przykład podaje się postać Ulricha von Huttena, który 
w 1511 roku podróżował z Rostoku do Wiednia. Nie pojechał najkrót-
szą droga przez Czechy, ale ominął je, jadąc przez Śląsk, a następnie 
przez pozostałe przy katolicyzmie miasta Moraw. Inni wybierali drogę 
okrężną, kierując się na Passawę. Widoczną obcość kacerskiego państwa 
opisuje benedyktyn J. Butzbach, który przejeżdżając przez Czechy, 
„wpadł w ręce kacerzy” i (rzekomo) dopiero po pięciu latach udało mu 
się zbiec do „kraju chrześcijan”. Butzbach pisze: „Podobnie jak Izrael, 
bez wątpienia prowadzony przez Anioła [...] uchodziłem z Egiptu ka-
cerzy i od barbarzyńskiego narodu” (A. Beriger, Johannes Butzbach, 
S. Hirzel Verlag, Weinheim 1991, s. 244).
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powiedź kontrowersyjnego teologa Johanna Cochlaeusa z 1549 
roku, kiedy mocno rozwinięte były już ruchy kontrreformacyjne. 
Dla niego „Hus był o wiele bardziej odrażający niż poganie, Tur-
cy, Tatarzy i Żydzi, bardziej niż występni Sodomici, którzy wła-
sne córki, siostry i matki pozbawiali czci, bardziej niż bratobójcy 
i ojcobójcy, ludożercy i dzieciobójcy. Hus ze wszystkimi swymi 
opętanymi zwolennikami w Czechach winien przepaść w czelu-
ściach wiecznego potępienia”54. 

Do Husa odwołuje się Luter w związku z własnymi przeży-
ciami i doświadczeniami. W marcu 1521 roku, na krótko przed 
synodem Rzeszy w Wormacji, niemiecki reformator publikuje 
pismo, w którym porównuje swoje położenie z sytuacją Husa 
wezwanego na Sobór w Konstancji. W piśmie nie tylko, podobnie 
jak Hus, domaga się wprowadzenia Komunii pod dwiema posta-
ciami, ale przeprowadza ostry atak na papieża. Jego zdaniem 
papież w 1415 roku w Konstancji „działał jako prawdziwy Anty-
chryst”, kiedy „świętą Ewangelię wraz z Janem Husem potępił, 
a na jej miejsce wstawił naukę piekielnego potwora”55. „Sanct 
Johannes” (tzn. Jan Hus) rozpoczął w swoich czasach wpro-
wadzanie Ewangelii, on sam – Luter, zrobił pięć razy więcej dla 
zdemaskowania Antychrysta56. 

Luter, oceniając proces w Konstancji jako początek dema-
skowania Antychrysta i tym samym początek czasów ostatecz-
nych, przyporządkowuje własne działanie historiozbawczej 
perspektywie. Identyfikowanie się Lutra z pewnymi poglądami 
Husa służyło z czasem wyobrażeniu, że aktualne działania Lu-
tra w proroczy sposób zapowiadane były w działaniach Husa. 
Luter uważał, że do niego odnoszą się słowa, które Hus napisał 
w więzieniu w Konstancji w liście do Czech: „oni będą teraz piec 
gęsiora [„Hus” po czesku znaczy gęsior – P.J.], ale przez stulecia 

54 Cyt. za M. Rothkegel, Jan Hus in der Reformation und Protestantismus, 
dz. cyt., s. 30.

55 WA 7,432n.
56 Por. tamże.
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będą słyszeć głos łabędzia”57. To zestawienie Husa i Lutra w sen-
sie zapowiedzi i spełnienia wynosi Husa do rangi typu, symbolu 
zapowiadającego reformację Lutra. Przyznawanie się do Husa 
w publicystyce ruchu luterańskiego było jakby wyznaniem po-
nadczasowego znaczenia posłannictwa Marcina Lutra. Nie miał 
większego znaczenia fakt, że nauka Husa tylko w niektórych 
punktach zgadzała się z wczesnoreformacyjnym nauczaniem 
Lutra. Ważniejsze było to, że Luter dostrzegł w niej pewien typ 
przyszłościowego, reformacyjnego rozwoju58. 

Teksty Husa sto lat po jego śmierci zaczynają być obecne 
w publicystyce protestanckiej w związku z wystąpieniami Lutra. 
W marcu 1520 roku bez podania miejsca wydania i drukarni uka-
zuje się pierwsze wydanie De ecclesia Husa. Jednak w następnych 
dwóch wiekach teolodzy i historycy protestanccy rzadko na-
wiązują do myśli Husa. Dopiero przy okazji obchodów rocznicy 
reformacji w 1817 roku pojawiały się teksty wspominające prere-
formatorów. Zasadniczo protestanckie publikacje ukazujące się 
w Niemczech podporządkowują myśl Husa średniowiecznemu 
katolicyzmowi. Już ewangelickie tezy teologii waldensów wy-
dawały się protestantom bliższe niż myśl Husa. Na brak akcep-
tacji Husa w protestanckiej literaturze niemieckiej z pewnością 
wpływał jego negatywny stosunek do Niemców. Historiografia 
ostatnich dwóch wieków poświadcza, że dostrzeganie w osobie 
praskiego nauczyciela prereformatora wydarzeń, które miały 
miejsce w 1517 roku, jest typowe dla teologów i historyków cze-
skich czy też pochodzących z innych krajów europejskich, ale nie 
niemieckich59. 

* * * 
W formie końcowego wniosku należałoby stwierdzić, że powyż-
sze rozważania nie mogły uwzględnić wielu innych ważnych re-

57 WA 30,387.
58 Por. M. Rothkegel, Jan Hus in der Reformation und Protestantismus, dz. 

cyt., s. 31.
59 Por. tamże, s. 32.
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formatorskich myśli Jana Husa, jak chociażby problemu rema-
nencji czy udzielania Komunii pod dwiema postaciami60. Nie 
pozwoliła na to forma krótkiego artykułu. Już jednak przepro-
wadzone analizy w znacznym stopniu przekonują, że Hus był 
sądzony w Konstancji za poglądy od ponad 30 lat nieżyjącego już 
Wiklifa. Ojcom soborowym nauczanie tych dwóch reformatorów 
czy kontestatorów „zlewało się w jedno”. Hus pozostawał jednak 
o wiele bardziej „katolicki” niż jego oksfordzki wzór. Sam do koń-
ca był przekonany, że stoi po stronie prawdy zawartej w Chry-
stusowej Ewangelii. W kontekście aktualnego zainteresowania 
i badań nad reformacją zainicjowaną przez Lutra w 1517 roku 
z pewnością potrzebne są wciąż także nowe studia rehabilitujące 
w oczach katolików postać czeskiego bohatera narodowego, któ-
ry również chciał zreformować Kościół powszechny. 

W swoim spojrzeniu na Kościół Hus z pewnością przekro-
czył to, w jaki sposób Kościół jego czasów rozumiał sam siebie, 
pod niektórymi względami uprzedzał myśl reformatorów nad-
chodzących wieków. Niektóre jego teologiczne akcenty Kościół 
uznał dopiero na Soborze Watykańskim II. Prezydent Václav 
Havel, przemawiając w Rzymie w 1999 roku na zakończenie 

60 Sprawa udzielania komunii świętej świeckim osobom pod dwiema po-
staciami, chleba i wina, jest kwestią liturgiczną. Na Soborze w Konstan-
cji nabrała jed nak znaczenia doktrynalnego, bo w Czechach widziano 
w prak tyce kielicha uznanie równych praw duchownych i świeckich 
w Kościele. Łączono więc ją ze sprawą nauki o Kościele. Do kwestii kie-
licha, wysuniętej przez praskiego magistra Jakuba z Miśni, ustosunko-
wał się Hus powściągliwie w rozprawie De sanguine Christi sub specie vini 
a laicis sumendo, napisanej w Konstancji, lecz wkrótce poparł otwarcie 
postulat Jakuba. Na soborze wydano zakaz takiej praktyki (15 czerw-
ca 1415). W Czechach stosowano ją po spaleniu Husa, gdyż widziano 
w niej znak protestu przeciw doznanej krzywdzie. Uniwersytet praski 
orzekł nadto, że udzielanie komunii świętej także pod postacią wina 
jest dawną praktyką Kościoła, zaniechaną dopiero w XIII wieku. Sobór 
jednak nie cofnął swej decyzji, a papież Marcin V potwierdził zakaz 
dwiema bullami. Sprawę podjęto na nowo podczas Soboru Bazylejskie-
go, por. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, dz. cyt., s. 270.



sympozjum poświęconego myśli Jana Husa, sformułował nośne 
przesłanie. Powiedział między innymi: „Gorące i pełne przylgnię-
cie Husa do Prawdy, do jej wiernego naśladowania w głębokiej 
harmonii wewnętrznego przekonania i zewnętrznych czynów 
w życiu codziennym pozostaje trwałym wyzwaniem dziedzictwa 
duchowego dla naszego narodu. Wielkim wkładem Jana Husa do 
historii europejskiej była zasada osobistej gwarancji, albowiem 
Prawda nie była dla niego tylko luźno przekazywaną informacją, 
ale postawą życiową, powinnością i prawem. Tym sposobem 
decydującym stałym elementem zaczęła się stawać jednostka 
ludzka i jej transcendentalnie zakotwiczona odpowiedzialność, 
czyli dokładnie to, co powinna czcić i szanować współczesna, 
nowoczesna cywilizacja”61.

61 Cyt. za O. Lukosz, Współczesna ocena nauczania Jana Husa, dz. cyt., 
s. 84.



35

Ks. Antoni Nadbrzeżny

Kościół święty i grzeszny.  
Eklezjologia Marcina Lutra

Wizyta papieża Franciszka w szwedzkim Lund z okazji inaugu-
racji obchodów 500-lecia reformacji i 50-lecia dialogu katolic-
ko-luterańskiego była bez wątpienia wydarzeniem epokowym. 
Pierwszy raz w dziejach Kościoła papież, katolicy i  luteranie 
uczestniczyli we wspólnej modlitwie z okazji tak ważnych rocz-
nic. Zgodnie z ustaleniami ekumeniczne nabożeństwo nie było 
radosnym świętowaniem wybuchu reformacji, lecz jej upamięt-
nieniem w duchu pokuty i modlitwy oraz wdzięczności za prze-
zwyciężenie wielu różnic i pokonanie barier nieufności na drodze 
wzajemnego dialogu. 

Historyczne spotkanie papieża Franciszka ze wspólnotami 
katolickimi i protestanckimi w Szwecji stanowi cenną inspira-
cję do uprawiania teologii ekumenicznej ze świadomością, że 
„żaden Kościół – jak stwierdził kardynał Koch – nie jest na tyle 
bogaty, aby nie potrzebował wzbogacenia poprzez inny i żaden 
Kościół nie jest na tyle ubogi, że nie może dać swojego wkładu”1. 
W niniejszym artykule poświęconym eklezjologii Marcina Lutra 
zaprezentuję najpierw jej charakter kontekstualny, następnie 
omówię istotę i znamiona Kościoła w interpretacji wittenber-
skiego reformatora. W końcowych partiach opracowania zwrócę 

1 https://ekai.pl/wydarzenia/x104573/kard-koch-przed-wizyta-papieza-
w-lund/?print=1 [data dostępu: 22.12.2016].
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uwagę na sposób rozumienia urzędu kościelnego przez Lutra 
i rolę metafory „szpitala” w teologicznym opisie misji Kościoła. 

1. Kontekstualny charakter eklezjologii Lutra

Nauka Marcina Lutra o Kościele nie była planowanym rezulta-
tem wieloletnich teoretycznych studiów, lecz zrodziła się w kon-
tekście jego głębokiego konfliktu z papiestwem. Złożone oko-
liczności i szybko narastające napięcie wokół sporu reformatora 
z Wittenbergi z papieżem i innymi hierarchami Kościoła wymu-
siły konieczność wypracowania nowego ujęcia eklezjologiczne-
go w celu zarówno dokładniejszego wyjaśnienia istoty swoich 
poglądów, jak i pomocy w zwalczaniu opinii rzymskich adwer-
sarzy. Luter pracował bardzo intensywnie, formułując wszystkie 
zasadnicze elementy swojego teologicznego namysłu o Kościele, 
jeszcze przed przybyciem na sejm wormacki w 1521 roku.

W rozwoju eklezjologicznej świadomości niemieckiego refor-
matora można wyróżnić cztery zasadnicze stadia. Pierwsze z nich 
obejmowało lata 1513-1517, czyli okres od objęcia posady wy-
kładowcy Pisma Świętego na uniwersytecie w Wittenberdze aż 
do ogłoszenia słynnych 95 tez zatytułowanych Dysputacja o wy-
jaśnieniu mocy odpustów. Chociaż w tym czasie Luter publicznie 
i bezpośrednio nie atakował papieża, to jednak już wtedy wyraź-
nie podkreślał, że jego decyzje mogą być ograniczane zarówno 
przez Pismo Święte, jak też przez orzeczenia soborów i przez 
prawo kanoniczne. Wzywał przy tym hierarchię kościelną do po-
ważnego wypełniania swoich pastoralnych zadań oraz twierdził, 
że praktyka pokuty stosowana przez Kościół odbiega od pokuty 
wymaganej przez Ewangelię, której Kościół powinien być po-
słuszny. W wyjaśnieniu przygotowanych przez siebie tez twier-
dził, że urząd papieża został ustanowiony przez Kościół, a nie 
przez Boga, czyli na mocy władzy ludzkiej, a nie boskiej. W tym 
okresie ks. Marcin Luter przyjmował niemal w całości katolicką 



37

eklezjologię, zdecydowanie twierdząc, że Kościół jest społeczno-
ścią świętego ludu w Chrystusie karmiącą się słowem Bożym. 

W drugim stadium rozwoju swej świadomości eklezjalnej, 
obejmującym lata 1518-1520, Luter dążył do usunięcia wszel-
kich praktycznych nadużyć spowodowanych przez władzę ko-
ścielną, kaznodziejstwo ludowe i poglądy nieodpowiedzialnych 
teologów, taktujących Kościół jako wyłącznie doczesną i świec-
ką społeczność chrześcijan. Zdecydowanie przeciwstawiał się 
komercjalizacji kultu, zeświecczeniu, rytualizmowi, skrajnej 
autorytatywności, symonii, nepotyzmowi, magicznemu sakra-
mentalizmowi oraz nierespektowaniu wolności jednostkowej2. 
W tym czasie początkowo nie negował instytucji Kościoła, hie-
rarchii, sakramentów i liturgii, rozwijał idee wspólnego kapłań-
stwa wiernych, równości wszystkich wobec Chrystusa i wolności 
religijnej. W ciągu kilku miesięcy po wydaniu traktatu O wolności 
chrześcijanina (z początku 1520 roku) Luter stopniowo zradyka-
lizował swoje poglądy, akcentując głównie władzę słowa Bożego 
nad Kościołem, definiując na nowo Słowo i sakramenty jako 
istotne znaki prawdziwego Kościoła, negując nieomylność sobo-
rów i papiestwa oraz rozróżniając prawdziwy Kościół duchowy 
i zewnętrzny, fizyczny i widzialny Kościół, który jest corpus per-
mixtum, czyli ciałem złożonym zarówno ze świętych, jak i grzesz-
ników, z ludzi szczerze wierzących i z obłudników3. 

W trzecim stadium rozwoju świadomości eklezjologicznej 
(1520-1528), w dziele Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemiec-
kiego o ulepszenie chrześcijańskiego stanu (z końca 1520), Luter 
postanowił, że władzę nad widzialną społecznością kościelną 
należy przekazać czynnikowi świeckiemu. Rządy świeckich wład-
ców miałaby z powodzeniem zastąpić moralnie zepsutą władzę 
kościelną. W pomyśle tym wyraźnie widać powrót Lutra do idei 

2 Por. Cz. Bartnik, Kościół, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 138.
3 Por. D. Daniel, Luther on the Church, w: The Oxford Handbook of Martin 

Luther’s Theology, ed. R. Kolb, Oxford University Press, Oxford 2014, 
s. 337.
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Konstantyna uznającej, że monarcha jest najwyższym biskupem 
Kościoła, posiadającym bezpośrednio od Boga również władzę 
religijną, na mocy której może swoim poddanym narzucać religię 
zgodnie z zasadą cuius regio eius religio.

Wreszcie w ostatnim stadium, obejmującym lata 1529-1546, 
Luter doszedł do wniosku, że należy jednak oddzielić władzę 
świecką od duchownej. W Dużym katechizmie (1529) ukazał Ko-
ściół jako społeczność widzialną, w której powinna być głoszona 
czysta, nieskażona ludzkimi dodatkami Ewangelia, zaś sakra-
menty mają być udzielane w sposób właściwy. W kazaniach na 
temat Ewangelii Jana (J 6-8) wygłoszonych w latach 1530-1532 
Luter podkreślał, że właściwa doktryna nie jest określana przez 
sobory, lecz przez Ducha Świętego i Ewangelię4. W eklezjologicz-
nym dziele O soborach i Kościołach (1539) reformator z Witten-
bergi rozważał historię i znaczenie pierwszych czterech ekume-
nicznych soborów. Podkreślał, że sobory nie mogą ustanawiać 
żadnych nowych artykułów wiary chrześcijańskiej, a ich główne 
zadanie polega na uchronieniu Kościoła od błędu doktrynalnego. 
Sobór może, a nawet musi wykazać i potępić fałszywe poglądy 
wówczas, gdy jakiś element w nauczaniu kościelnym nie jest 
zgodny z Pismem. Taką funkcję pełniły pierwsze sobory, które 
broniły Kościół przed herezjami, błędnymi naukami chrysto-
logicznymi i trynitologicznymi oraz służyły zachowaniu inte-
gralności i prawdy Ewangelii. Dekrety autentycznych soborów 
pozostają wciąż w mocy. W miarę narastającego konfliktu z pa-
piestwem, którego punktem kulminacyjnym była bulla papieża 
Leona X ekskomunikująca Lutra (1521), niemiecki reformator 
stopniowo tracił nadzieję, że pod władzą papieską Kościół zdo-
ła się skutecznie zreformować. W związku z tym twierdził, że 
świeccy władcy na mocy faktu bycia chrześcijanami i powierzo-
nych przez Boga rządów mają obowiązek zwołać sobór w poczu-
ciu odpowiedzialności za Kościół. 

4 Por. tamże, s. 345.
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W trzeciej części wspomnianego wyżej dzieła Luter przytacza 
szereg znaków, dzięki którym prawdziwy Kościół może być roz-
poznawany na ziemi. Wśród nich wymienia ministrów, którzy 
publicznie zwiastują słowo Boże, administrują władzą kluczy 
oraz udzielają sakramentów chrztu i ołtarza. W miarę narastają-
cych napięć społecznych i religijnych w Rzeszy niemieckiej Luter 
coraz bardziej podkreślał różnicę między prawdziwym starożyt-
nym Kościołem a fałszywym nowym Kościołem rzymskim. Na 
wiosnę 1545, kiedy wzrosło polityczne napięcie między cesa-
rzem Karolem V a papieżem Pawłem III, Luter w niewybrednym 
języku stanowiącym gorzką mieszankę złości i frustracji napisał 
broszurę zatytułowaną Wider das Papsttum in Rom vom Teufel ge-
stiftet (Przeciw założonemu przez szatana papiestwu w Rzymie), 
dając wyraz przekonaniu, że rzeczywistość niemal wszystkich 
doczesnych instytucji Kościoła jest dogłębnie zdegenerowana 
pod względem moralnym i duchowym. W piśmie tym ostro za-
atakował papieskie roszczenie do władzy nad świeckimi władca-
mi, papieskie prawo sądzenia wszystkich bez możliwości bycia 
osądzonym przez kogokolwiek, nadużycia eklezjalnej władzy, 
zaniedbywanie pasterskich obowiązków oraz błędy w głoszeniu 
ewangelicznego przebaczenia grzechów5. 

2. Kościół jako paradoksalne misterium 

Eklezjologia Lutra, odwołująca się do myśli Pawła Apostoła i Au-
gustyna z Hippony, jest pochodną przyjmowanego przez nie-
go teologicznego obrazu Boga, który mocą swego suwerennego 
działania usprawiedliwia grzesznika w Jezusie Chrystusie przez 
wiarę. Nauka o darmowym usprawiedliwieniu człowieka z łaski 
dzięki zasłudze Chrystusa, a nie dzięki jego dobrym uczynkom, 
jest centralnym artykułem wiary, od którego zależy istnienie 

5 Por. tamże, s. 347.
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Kościoła (articulus stantis et cadentis Ecclesiae). Jest ona, według 
Lutra, słońcem oświecającym lud Boży i znakiem odróżniają-
cym chrześcijaństwo od innych religii. Odstępstwo od tej nauki 
prowadzi do degeneracji i zaniku Kościoła6. W ujęciu niemiec-
kiego reformatora Bóg sam w sobie jest Bogiem ukrytym, nie-
poznawalnym i suwerennym, którego tajemnica pozostaje dla 
człowieka w całości niedostępna. Wieczny i ukryty Bóg (Deus 
absconditus) objawia się w Jezusie i dzięki wcieleniu Syna Bożego 
(Deus incarnatus), może być odnaleziony tylko w człowieczeń-
stwie Chrystusa, a zwłaszcza w Jego krzyżu, cierpieniu i uniże-
niu. Dla niemieckiego reformatora kluczowe pytanie brzmi nie 
„Kim jest Bóg?”, ale raczej: „Jak znajdę łaskawego Boga?”. Lu-
ter ukazuje paradoks Kościoła, który jest ostatecznie tajemnicą 
ukrytą z Chrystusem w Bogu. Kościół jest rzeczywistością ukry-
tą, misteryjną, której istota nie może być dostrzeżona ludzkimi 
oczyma, lecz może ona zostać poznana wyłącznie przez wiarę 
dzięki Słowu i sakramentom. Kościół, będąc przedmiotem wiary, 
jest zborem ludzi prawdziwie wierzących i świętych. Nie istnieje 
on jednak poza światem, ale jest obecny w konkretnej rzeczywi-
stości historycznej, manifestując w świecie swoją działalność. 
W Dużym katechizmie Luter wyznaje: „Wierzę, że na ziemi istnie-
je święta gromadka ludzi i zbór prawdziwie wierzących”7. Jeśli 
zmartwychwstały i niewidzialny Chrystus jest głową Kościoła, 
to również on i jego prawdziwi członkowie nie są widoczni, lecz 
znajdują się w ukryciu. Wskazuje na to słynne zdanie Lutra: Ab-
scondita est Ecclesia, latent sancti (Kościół jest ukryty, święci nie-
znani)8. Jedynie Bóg wie, którzy członkowie Kościoła są ludźmi 

6 Por. A. Napiórkowski, Bogactwo łaski a nędza grzesznika. Zróżnicowany 
konsensus teologii katolickiej i luterańskiej o usprawiedliwieniu osiągnięty 
w dialogu ekumenicznym, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, s. 32-33.

7 M. Luter, Duży katechizm, w: Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, 
Augustana, Bielsko-Biała 1999, s. 100.

8 Cyt. za G.W. Locher, Sign of the Advent. A. Study in Protestant Ecclesiolo-
gy, Academic Press: Paulusverlag, Freiburg 2004, s. 32.
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prawdziwie wierzącymi i rzeczywiście należą do ciała Chrystuso-
wego, a którzy tylko nieszczerze udają wiarę. Stąd też wyłącznie 
Bóg może orzec o prawdziwości wiary konkretnego człowieka 
i jego przynależności do Kościoła nazywanego przez apostoła 
Pawła „ciałem Chrystusa”. Istoty Kościoła nie da się wyrazić 
za pomocą terminów empirycznych zaczerpniętych z tradycji, 
z wypowiedzi urzędu nauczycielskiego czy też z treści prawa 
kanonicznego, lecz wyłącznie w kategoriach ewangelicznych. 
Według Lutra „chrześcijaństwo jest zgromadzeniem wszystkich 
wierzących na ziemi, jak w Wyznaniu modlimy się: Wierzę w Du-
cha Świętego, społeczność świętych. Tego zboru i zgromadzenia, 
który w prawdziwej wierze, nadziei i miłości żyje, istotą, życiem 
i naturą jest nie cielesne zgromadzenie, lecz zgromadzenie serc 
prawdziwie wierzących”9. 

Zdaniem niemieckiego reformatora prawdziwym skarbem 
Kościoła nie są dobra doczesne, lecz „święta Ewangelia chwały 
i łaski Bożej” (słynna teza 62)10. Ewangelia zaś to nic innego jak 
usprawiedliwienie udzielone grzesznikowi w absolucji, przyjęte 
wiarą, doświadczone jako przebaczenie grzechów i potwierdzone 
wzajemną służbą w ramach powszechnego kapłaństwa, w któ-
rym udział mają wszyscy chrześcijanie. Rozumienie Kościoła 
przez Lutra jest zarówno ewangeliczne, jak i chrystologiczne. 
Ewangeliczne w tym sensie, że to właśnie Ewangelia konsty-
tuuje rzeczywistość Kościoła i jest warunkiem jego istnienia, 
zaś chrystologiczne w tym znaczeniu, iż Kościół jest sposobem 
zbawczej obecności Chrystusa w świecie, komunikuje ludziom 
o Jego życiu poprzez środki łaski, którymi są słowo Boże i sa-
kramenty. W Kościele łaska Boża staje się widzialna dzięki per-
manentnemu głoszeniu Ewangelii zarówno w nieformalnym 

9 Cyt. za M. Uglorz, Eklezjologia w teologii Marcina Lutra, w: Teologia wiary. 
Teologia ks. Marcina Lutra i ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego, 
red. M. Uglorz, Augustana, Bielsko-Biała 2007, s. 222.

10 Cyt. za A. Nossol, Co teologia Marcina Lutra może dać teologii katolickiej?, 
„Collectanea Theologica” 54(1984) fasc. 4, s. 9.



42

przekazywaniu orędzia Chrystusowego między wierzącymi, jak 
też w oficjalnym jego zwiastowaniu w kontekście liturgicznym. 
Luter zdawał sobie sprawę, że jego nauczanie o Kościele ukrytym 
wywoła lawinę krytyki podnoszącej zarzut, iż w istocie rzeczy 
postuluje on Kościół idealny, zupełnie niestyczny ze światem, 
cieszący się jedynie iluzorycznym istnieniem i nieucieleśniony 
w żadnej widzialnej wspólnocie, czyli będący czymś w rodzaju 
wyidealizowanego państwa platońskiego. W rzeczywistości Lu-
ter nie nauczał jednak, że Kościół jest całkowicie niewidzialny, 
lecz że tylko jego natura nie może być wyjaśniona za pomocą 
empirycznych terminów. Kościół ma charakter wybitnie dialek-
tyczny. Z pewnością nie jest on absolutnie związany z czasem 
i przestrzenią, zaś równocześnie jest od nich całkowicie uzależ-
niony. Kościół w swej istocie przekracza czas i przestrzeń, ale 
jednocześnie nie jest rzeczywistością niewcielonego ducha, gdyż 
bez miejsca i ciała nie ma Kościoła (sine loco et corpore non est ecc-
lesia). W Obronie Wyznania augsburskiego Filip Melanchton pisał, 
że reformatorzy nie marzą o Platońskiej republice, ale naucza-
ją, że Kościół istnieje aktualnie, stworzony z ludzi prawdziwie 
wierzących i sprawiedliwych, rozsianych po całej ziemi, którzy 
mogą być rozpoznani po pewnych widzialnych i konkretnych 
znakach dostępnych dla ludzkich oczu. Owe zewnętrzne znaki 
pełnią istotną rolę w nauce Marcina Lutra o Kościele, który nie 
jest rzeczywistością absolutnie ukrytą, lecz w pewnym zakresie 
uzewnętrzniającą się na ziemi w naśladowaniu Chrystusa, niena-
gannym życiu i służbie miłości11. 

3. Istota Kościoła

W Artykułach szmalkaldzkich Luter napisał: „Albowiem już sied-
mioletnie dziecko wie dzisiaj, co to jest Kościół, mianowicie, że 

11 Por. M. Uglorz, Eklezjologia w teologii Marcina Lutra, dz. cyt., s. 222.
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są nim wierzący, czyli święci, owieczki słuchające głosu swojego 
pasterza. Tak bowiem modlą się dzieci: Wierzę w święty Kościół 
powszechny, czyli chrześcijański. A świętość ta nie polega na lnia-
nej koszulce, świetnej zwierzchniej szacie, powłóczystej todze 
ani na innych ich ceremonialnych urządzeniach, wymyślonych 
przeciwko Pismu świętemu, lecz na Słowie Bożym i na praw-
dziwej wierze”12. Nawet jeśli wypowiedź ta wydaje się w swym 
brzmieniu nieco naiwna i dziecinna, to jednak kryje w sobie 
ważną odpowiedź na palące problemy teologiczne XVI wieku 
i odzwierciedla istniejące wówczas napięcia wewnątrzkościelne. 
Żeby dobrze zrozumieć eklezjologiczne poglądy Lutra, trzeba 
koniecznie wziąć pod uwagę fakt, że walczył on niejako na dwóch 
frontach: z jednej strony przeciwko ujęciu katolickiemu absolu-
tyzującemu Kościół, z drugiej zaś przeciwko tak zwanym marzy-
cielom, którzy powołując się bezpośrednio na Ducha Świętego, 
twierdzili, że to oni są prawdziwymi reformatorami. 

Luter wyraźnie podkreślał nieinstytucjonalny aspekt Kościo-
ła. Nie lubił słowa Kirche, zdecydowanie preferował takie terminy 
jak Sammlung i Gemeinde. Dla niego Kościół był przede wszyst-
kim wspólnotą świętych i zgromadzeniem wierzących. Zgodnie 
ze starożytnym Apostolskim Credo Kościół jako communio sanc-
torum jest zgromadzony przez Ducha Świętego. Najbardziej zna-
na definicja zawarta w Wyznaniu augsburskim mówi, że „Kościół 
jest zgromadzeniem wierzących, w którym się wiernie naucza 
Ewangelii i należycie udziela sakramentów”13. W ujęciu Lutra 
Kościół nie jest statyczną i zorganizowaną na wzór imperialny 
instytucją, która przede wszystkim miałaby dostarczać ludowi 
łaskę Bożą poprzez sakramenty święte, jak powszechnie uwa-
żano w teologii początku XVI wieku, lecz raczej dynamicznym 
wydarzeniem, które dzieje się w świecie hic et nunc. Dynamiczna 
i aktualistyczna koncepcja Kościoła jako rzeczywistości rodzącej 

12 M. Luter, Artykuły szmalkaldzkie, w: Księgi wyznaniowe Kościoła luterań-
skiego, dz. cyt., s. 355.

13 Konfesja Augsburska, Augustana, Bielsko-Biała 1992, s. 15.
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się ze słowa Bożego łatwo budziła zainteresowanie w kręgach 
ludzi dostrzegających słabości i nadużycia ówczesnej instytucji 
eklezjalnej. Luter wyraźnie rozróżnił Kościół wewnętrzny i Ko-
ściół zewnętrzny. Termin „Kościół niewidzialny” i „Kościół wi-
dzialny” pojawiły się w późniejszej teologii luterańskiej i zostały 
zapożyczone z tradycji Kościoła reformowanego.

Biblijną podstawą tezy o Kościele jako wspólnocie zarówno 
ukrytej, jak i widzialnej są słowa zaczerpnięte z Listu do Hebraj-
czyków mówiące, że „wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się 
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzi-
my” (Hbr 11,1). Kościół jako przedmiot wiary jest rzeczywisto-
ścią niewidzialną, natomiast staje się widzialny w świecie dzięki 
zwiastowaniu Ewangelii i szafowaniu sakramentami. Między 
widzialną a niewidzialną stroną Kościoła istnieje dialektyczne 
napięcie. Luter, mając świadomość tej nieusuwalnej dialektyki, 
podkreśla, że intymna relacja Boga do Kościoła jako swojej oblu-
bienicy musi pozostać ukryta, zaś głoszenie i wyznawanie wiary 
sprawia, że Kościół jest rzeczywistością widzialną14. 

Rodzi się w tym miejscu następujące pytanie: jak Luter ro-
zumiał określenie communio sanctorum? Dla reformatora z Wit-
tenbergi pojęcie to oznaczało przede wszystkim zgromadze-
nie wszystkich wierzących lub, inaczej mówiąc, zgromadzenie 
świętych (zbór). Luter rozumiał rzeczownik communio jako 
zgromadzenie w szesnastowiecznym sensie tego słowa, czyli 
jako uczestnictwo, wspólnotę i współudział. Communio ozna-
cza wspólnotę wierzących uczestniczących w duchowych darach 
Chrystusa, a zwłaszcza w darze łaski objawionej w Chrystusie, 
czyli w odpuszczeniu grzechów i zbawieniu. W Dużym katechi-
zmie Luter wyjaśnia, że określenie communio sanctorum rozumie 
jako „istniejącą na ziemi świętą gromadkę ludzi i zbór prawdzi-
wie świętych, którego jedyną Głową jest Chrystus; zgromadzony 
przez Ducha Świętego trwa on w jednej wierze, myśli i przeko-
14 Por. V.-M. Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Histori-

cal & Global Perspectives, InterVarsity Press, Downers Grove 2002, s. 40.
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naniu, obdarzony różnymi darami, lecz zgodny w miłości, bez 
podziałów i rozdarcia”15. 

Płynie stąd wniosek, że zgromadzenie (zbór) jest ciałem 
Chrystusa, a poszczególni członkowie współuczestniczą w do-
brach zbawienia, będąc powołani do wiary, modlitwy i miłości. 
Tworzą oni pełną wspólnotę, wzajemnie nosząc brzemiona, cier-
pienia i krzyże. Bez wątpienia jest to koncepcja biblijna, w której 
właściwy stosunek człowieka do Boga decyduje o właściwej re-
lacji człowieka do bliźniego. Korzystanie z łaski Bożej nie może 
odbywać się w zborze bez wzajemnej służby chrześcijan, gdyż 
dla Lutra wiara bez uczynków pozbawiona jest waloru usprawie-
dliwiającego. Kościół jako zbór świętych nie jest elitarną wspól-
notą ludzi doskonałych moralnie. Luter, powołując się na listy 
Pawła Apostoła, zdecydowanie odrzuca moralistyczną koncepcję 
świętości polegającą na perfekcyjnym wypełnianiu uczynków 
wynikających z objawionego przez Boga Prawa. Jego zdaniem 
świętość nie jest doskonałością moralną zarezerwowaną wy-
łącznie dla wąskiej grupy ludzi, lecz dotyczy każdego człowieka, 
który poprzez wiarę i chrzest w imię Chrystusa stał się miesz-
kaniem Ducha Świętego. Świętymi nie są ludzie kanonizowani, 
lecz wszyscy prawdziwie wierzący, których prowadzi Duch Boży. 
W konsekwencji nie można w Kościele dzielić wierzących na 
świętych i zwykłych chrześcijan, lecz należałoby raczej mówić 
o umarłych świętych i jeszcze żyjących świętych16.

Warto zauważyć, że według Lutra Kościół nie jest dziełem 
zwykłego ludzkiego wysiłku, lecz jako prawdziwa społeczność 
świętych jest par excellence darem Bożym. Kościół jest rzeczywi-
stością, która pochodzi od miłującego i łaskawego Boga. Z tego 
powodu musi on być uznany zarówno za wielkie dobro, jak też 
za ważne zadanie, które polega na wzajemnej służbie i okazy-
waniu miłości w imię Chrystusa. Kościół nie jest celem sam dla 
siebie, nie istnieje dla pomnażania swojej chwały, lecz sensem 
15 M. Luter, Duży katechizm, dz. cyt., s. 100.
16 Por. M. Uglorz, Eklezjologia w teologii Marcina Lutra, dz. cyt., s. 221.
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jego istnienia jest służba zbawieniu świata. W początkowej fazie 
swej działalności Luter chętnie mówił o communio sanctorum, 
stopniowo jednak odchodził od teologii scholastycznej, coraz 
bardziej interesując się Kościołem w aspekcie misyjnym, czyli 
jako sługi słowa Bożego17. 

Według Lutra warunkiem istnienia i posłannictwa Kościo-
ła jest jego nierozerwalny związek ze słowem Bożym. Kościół, 
będąc stworzeniem słowa Bożego (creatura Verbi), został przez 
nie powołany do istnienia i jemu zawdzięcza duchową witalność 
i swój kształt. Wierność słowu Bożemu stanowi conditio sine qua 
non przyszłości Kościoła. Bez wiernego i posłusznego trwania 
w słowie Chrystusa Kościół nie może być autentyczną społecz-
nością świętych. Słynne stwierdzenie Lutra: „całe życie i istota 
Kościoła jest w słowie Bożym” (tota vita et substantia Ecclesiae est 
in verbo Dei)18 wskazuje bez wątpienia na fakt, że słowo Boże jest 
podstawą istnienia i źródłem dynamizmu misyjnego Kościoła. 
Ewangelia posiada moc eklezjotwórczą, ona rodzi prawdziwy 
zbór Chrystusa. Słowo Boże jest założycielem Kościoła i ono nim 
całkowicie kieruje ze względu na fakt, że w Słowie i poprzez Sło-
wo działa sam Duch Święty. Luter zwraca szczególną uwagę na 
aktualność działania Ducha, który umożliwia chrześcijaninowi 
wiarę i jedność z Chrystusem. Duch Święty wzbudza w chrześci-
janinie akt wiary, oświeca go i podtrzymuje w prawdziwej wierze, 
pozwalając w niej trwać i gromadząc wierzących w Chrystusa we 
wspólnocie świętych. Według Lutra Kościół jest stworzony przez 
słowo Boże w mocy Ducha Świętego. Powyższej tezy nie należy 
jednak rozumieć wyłącznie w ten sposób, że Biblia jako norma 
normans stoi ponad Kościołem, który uznając jej autorytet, musi 
jednocześnie pozostać jej całkowicie podporządkowany. W sfor-
mułowaniu creatura Verbi kryje się głębokie przekonanie o we-
wnętrznej, istotnej i genetycznej zależności Kościoła od słowa 

17 Por. tamże, s. 222.
18 Cyt. za T.F. Torrance, Kingdom and Church. A Study in the Theology of the 

Reformation, Eugene 1996, s. 55. 
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Bożego, którego słuchanie rodzi w ludziach wiarę w Chrystusa 
stanowiącą więź łączącą członków zboru. 

Kościół pełni funkcję pośredniczącą pomiędzy Bogiem 
a grzesznikiem. Duch Święty w swojej uświęcającej misji po-
sługuje się różnymi środkami łaski. Kościół – jak twierdzi Luter 
– jest narzędziem Ducha Świętego i zarazem Matką każdego 
chrześcijanina, która go rodzi i karmi słowem Bożym19. Istnieje 
analogia między prorokami Starego Testamentu a Kościołem, 
który w Nowym Testamencie staje się ustami Bożymi. Dzięki 
zastosowaniu tej analogii podkreślony został prorocki wymiar 
Kościoła, którego zadaniem jest nauczanie czystej Ewangelii. 
W przeciwieństwie do akcentowanej przez wędrownych kazno-
dziejów idei kościelnego skarbca zasług świętych Luter wskazy-
wał, że Ewangelia jest największym skarbem Kościoła, któremu 
przez Chrystusa została powierzona władza kluczy. Nie jest ona 
w żadnym wypadku triumfalistycznym panowaniem na światem, 
lecz pokorną i miłosierną służbą grzesznikowi potrzebującemu 
pociechy i umocnienia.

Głównym zadaniem Kościoła jest odpowiedzialność za wierny 
przekaz Ewangelii. Prymat słowa Bożego sprawia, że struktura 
Kościoła i jego funkcjonowanie powinny być podporządkowane 
misji zwiastowania prawdy Bożej20. Prawdziwy Kościół rodzi się 
tam, gdzie słowo Boże budzi w ludziach wiarę i miłość. Kryterium 
jego prawdziwości nie stanowią tradycja, hierarchia, religijne 
zwyczaje, zewnętrzne przejawy kultu, lecz wyłącznie słowo Boże. 
Według Lutra przyjmuje ono podwójną postać: niewidzialną (sło-
wo zwiastowane bądź pisane) i widzialną (sakramenty). Słowo 
Boże jest środkiem łaski, poprzez nie Bóg udziela zbawczych 
darów grzesznikowi21. W słowie Bożym będącym „świętością nad 
wszystkimi świętościami” zawsze obecny jest Chrystus. Wbrew 
powielanym niekiedy stereotypom Luter nie deprecjonuje roli 

19 Por. M. Luter, Duży katechizm, dz. cyt., s. 99.
20 Por. M. Uglorz, Eklezjologia w teologii Marcina Lutra, dz. cyt., s. 228.
21 Por. tamże, s. 229.
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Kościoła w poszukiwaniu Chrystusowego zbawienia. Wskazu-
ją na to ewidentnie słowa reformatora, który twierdzi, że „kto 
ma znaleźć Chrystusa, musi najpierw znaleźć Kościół”. Jest on 
zborem świętych, w którym uobecnia się Chrystus w głoszonym 
słowie Bożym. Zbawcza funkcja słowa Bożego nie jest jednak 
skutkiem natury słowa samego w sobie, lecz wynika z faktu, że 
wyłącznie ono jest narzędziem Ducha Świętego. Zdecydowa-
ne stanowisko Lutra podkreślające ścisły związek Ducha, łaski 
i zwiastowanego słowa Bożego zostało sformułowane w Artyku-
łach szmalkaldzkich (1539) jako wyraz sprzeciwu wobec tak zwa-
nych proroków z Zwickau, którzy w duchu szkodliwego illumina-
ryzmu głosili obecność Ducha Świętego, pomijając konieczność 
głoszenia słowa Bożego. Z nauczania Lutra płynie wniosek, że 
istotą misji Kościoła jest pełnienie służebnej funkcji względem 
słowa Bożego, które jest wyłącznym narzędziem Ducha Święte-
go. Kościół wiernie zwiastuje Ewangelię, która prowadzi ludzi 
do Chrystusa, zaś poprzez jej Słowo Duch Boży czyni człowieka 
nowym stworzeniem w Chrystusie (por. 2 Kor 5,17). Podobnie 
jak pojedynczy nawrócony człowiek jest zarówno usprawiedli-
wiony, jak i grzeszny (simul iustus et peccator), tak też cały Kościół 
jest święty i zarazem grzeszny22. Stąd też nie tylko indywidualni 
chrześcijanie powinni modlić się o odpuszczenie grzechów, lecz 
także cały Kościół powinien prosić Boga o przebaczenie win.

W żadnym ze swoich pism Luter nie podważa sensu istnie-
nia Kościoła. Autorytet Kościoła jest relatywny i  całkowicie 
uzależniony od słowa Bożego. Wiarygodność opinii Kościoła 
w sprawach doktrynalnych musi być poparta autorytetem Pisma 
Świętego. Luter przyjmuje hierarchię autorytetów: absolutny 
autorytet przynależy wyłącznie słowu Bożemu, względnym au-
torytetem cieszy się wierny słowu Bożemu Kościół, który góru-
je nad autorytetem indywidualnego chrześcijanina23. Zdaniem 

22 Por. W. Kasper, Kościół katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 308.

23 Por. M. Uglorz, Eklezjologia w teologii Marcina Lutra, dz. cyt., s. 230.



49

reformatora z Wittenbergi Kościół i sobory nie mają ex defini-
tione atrybutu nieomylności. Wyłącznie zgodność ich uchwał 
z Ewangelią Chrystusa sprawia, że zyskują rangę wypowiedzi 
autorytatywnej. Sobór nie jest jednak instancją rozstrzygającą 
w kwestiach wiary i moralności, gdyż nie może on stać ponad 
słowem Bożym, które jako bezwzględny autorytet stanowi jedy-
ne wiążące kryterium osądzające czystość głoszonej przez Ko-
ściół prawdy. Jeśli posłuszeństwo wobec autorytetów ziemskich 
byłoby równocześnie aktem nieposłuszeństwa względem Boga, 
to należy je zdecydowanie odrzucić24. 

Luter do końca swego życia z szacunkiem odnosił się do sobo-
ru, uznając go – podobnie jak papiestwo – za instytucję ustano-
wioną na mocy prawa ludzkiego. Wraz z Filipem Melanchtonem 
w połowie lat 30. XVI wieku wyrażał gotowość do wzięcia udzia-
łu stanów ewangelickich w ewentualnym soborze, zastrzegając 
przy tym, że nie podporządkuje się bezkrytycznie jego orze-
czeniom. Odwołując się do okoliczności zwołania Soboru Ni-
cejskiego przez cesarza Konstantyna, proponował, aby w sytu-
acji konieczności przywrócenia pokoju społecznego świeckiemu 
władcy przyznać prawo do zajmowania się spornymi kwestiami 
Kościoła. Luter wiele zaczerpnął ze starożytnej tradycji kościel-
nej, zachował starochrześcijańskie symbole wiary zawierające, 
jego zdaniem, naukę Pisma Świętego, przejął niektóre modlitwy, 
pieśni, pewne elementy liturgii Mszy św., uznał za obowiązującą 
chrystologię pierwszych soborów powszechnych25. 

4. Znamiona Kościoła

Kościół nie jest rzeczywistością abstrakcyjną, nieuchwytną 
i nierozpoznawalną. Zdaniem Lutra istnieją konkretne znaki 

24 Por. tamże, s. 231.
25 Por. O.H. Pesch, Zrozumieć Lutra, tłum. A. Marniok, „W Drodze”, Poznań 

2008, s. 333.
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pozwalające rozpoznać prawdziwy Kościół Chrystusa. W trak-
tacie O soborach i Kościołach z 1539 roku Luter wymienia nastę-
pujące znamiona Kościoła: zwiastowanie Ewangelii w sposób 
czysty i nieskażony, udzielanie sakramentu chrztu i Wieczerzy 
Pańskiej zgodnie z nakazem Chrystusa, wzajemne odpuszcza-
nie grzechów (władza kluczy), powoływanie sług słowa Boże-
go, wspólna modlitwa (nabożeństwo) oraz wzajemne znoszenie 
brzemion życia. Wspomniane znaki rozpoznawcze pozwalają 
określić, gdzie znajduje się prawdziwa społeczność świętych, 
duchowy, wewnętrzny i ukryty Kościół, który pielgrzymując na 
ziemi, uzewnętrznia się w konkretnym miejscu i czasie. Człowiek 
o własnych siłach nie jest jednak w stanie rozpoznać prawdziwe-
go Kościoła. Potrzebuje Bożej pomocy, aby tajemnicę ukrytego 
Kościoła dostrzec przez pryzmat słowa Bożego i sakramentów, 
które umożliwią wiarę w niego i jego poznanie.

W eklezjologii Lutra występuje wyraźny prymat niewidzial-
nego aspektu Kościoła nad widzialnym. Prawdziwa społeczność 
wierzących musi być tej samej natury co Chrystus będący nie-
widzialną głową Kościoła. Trzeba jednak zauważyć, że definicja 
ukazująca Kościół jako „zgromadzenie świętych, w którym się 
wiernie naucza Ewangelii i należycie udziela sakramen tów”26 za-
wiera niewyraźne odniesienie do hierarchicznego pojęcia Kościo-
ła, gdyż została ona skierowana przeciwko tak zwanym marzy-
cielom, którzy skrajnie podkreślając subiektywizm wiary, głosili 
pogląd, że Kościół składa się ze świętych znajdujących się pod 
bezpośrednim wpływem Ducha z pominięciem zewnętrznego 
słowa Bożego. Istota Kościoła wyraża się w połączeniu dwóch 
wymiarów: niewidzialnego i widzialnego. Do Kościoła w zna-
czeniu szerokim należą zarówno szczerze wyznający wiarę, jak 
i obłudnicy. Do Kościoła wewnętrznego należą wyłącznie ludzie 
szczerze wierzący, a ich liczbę zna tylko Bóg. Jawni grzesznicy 
nie są w prawdziwej jedności z Kościołem stanowiącym społecz-
26 Wyznanie augsburskie, w: Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, dz. 

cyt., s. 144.
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ność świętych, bo nie są autentycznie zjednoczeni z Chrystusem. 
Nie jest rzeczą możliwą wyznaczenie granic niewidzialnego Ko-
ścioła, gdyż wówczas przestałby on być przedmiotem wiary27. 

W  opinii Lutra jedność Kościoła ma charakter duchowy 
i z tego powodu nie potrzebuje on żadnej widzialnej głowy, któ-
ra w sposób instytucjonalny decydowałaby o jego integralności. 
Jako jedno duchowe ciało Chrystusa Kościół chrześcijański na 
ziemi trwa w jedności nie dzięki eklezjalnej hierarchii, lecz z po-
mocą Ducha Świętego działającego przez słowo Boże i sakramen-
ty28. Chociaż natura Kościoła nie jest dostępna bezpośrednio sa-
memu rozumowi, gdyż jest przed nim ukryta, to jednak Kościół 
nie jest całkowicie niewidoczny, ponieważ jako zgromadzenie 
wyznawców Chrystusa może być postrzegany w świetle wiary. 
Prawdziwy Kościół może być rozpoznany po znakach, ale nawet 
przez wiarę nikt nie może poznać, kto rzeczywiście w oczach Bo-
żych należy do Kościoła, nikt nie jest w stanie stwierdzić auten-
tycznej wiary u drugiego człowieka. Tylko Chrystus jako Dobry 
Pasterz zna swoje owce i tylko On jeden. W Wyznaniu augsbur-
skim zostały zawarte poglądy Lutra na temat jedności Kościoła. 
W artykule VII znajduje się następujący fragment: „Dla praw-
dziwej jedności Kościoła wystarczy zgodność w nauce Ewange-
lii i udzielaniu Sakramentów. Nie jest konieczne, aby wszędzie 
były jednakowe tradycje ludzkie, albo obrzędy czy ceremonie 
ustanowione przez ludzi”29. Luter nie zaprzeczał, że także w Ko-
ściele rządzonym przez papieża Chrystus posiada swój zbór, 
gdyż jest tam głoszona Ewangelia i sprawowane są sakramenty, 
ale prawdziwy zbór świętych powołanych przez Ducha Świętego 
nie pokrywa się z granicami Kościoła rzymskiego. W miarę po-
stępującego konfliktu z Rzymem podział na Kościół ukryty i wi-
dzialny został przez Lutra zastąpiony podziałem na prawdziwy 

27 Por. O.H. Pesch, Zrozumieć Lutra, dz. cyt., s. 225. 
28 Por. M. Uglorz, Luter Marcin, w: Encyklopedia katolicka, t. 11, TN KUL, 

Lublin 2006, kol. 235.
29 Wyznanie augsburskie, dz. cyt., s. 144.
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Kościół Ewangelii i fałszywy Kościół papieskiego antychrysta. 
Członkowie jednego i drugiego zostali ochrzczeni, dzięki temu 
są w Kościele, chociaż nie wszyscy z nich są z Kościoła. W efekcie 
prawdziwy Kościół egzystuje w niewoli papieskiej niczym święta 
reszta Izraela. Zdaniem Lutra nie należy jednak pozbywać się 
instytucji, lecz trzeba wskazywać na znaki rozpoznawcze, za 
pomocą których nawet zewnętrznie będzie można odróżnić Ko-
ściół prawdziwy od fałszywego30. W sporze z papiestwem Luter 
zdecydowanie argumentował, że zbory ewangelickie nie są nowo 
założonymi Kościołami, które rzekomo odpadły od Kościoła apo-
stolskiego, lecz są zborami apostolskimi oczyszczonymi przez 
Ducha Świętego i w żadnej mierze nie utraciły sukcesji apostol-
skiej rozumianej jako sukcesja wiary, a nie urzędu.

5. Urząd kościelny

We wspomnianym już piśmie z 1539 roku O soborach i Kościołach 
wśród widzialnych znaków Kościoła Luter wymienił na piątym 
miejscu urząd kościelny. Istnienie urzędu sługi słowa Bożego 
Luter uzasadnia dwoma argumentami: odgórnym i oddolnym. 
Pierwszy argument opiera się na następującym fragmencie biblij-
nym: „On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, 
innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby 
przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania 
Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności 
wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskona-
łego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4,11-13). 
 Luter twierdzi, że Chrystus ustanowił urząd sługi i zwiastuna 
słowa Bożego, ponieważ musi być ono wciąż głoszone w Ko-
ściele. Również sakramenty powinny być udzielane członkom 
zboru, który będąc ciałem Chrystusa, musi wciąż budować się 

30 Por. O.H. Pesch, Zrozumieć Lutra, dz. cyt., s. 325-326.
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i rosnąć. Jego życie, wzrost i rozwój jest możliwy dzięki słowu 
Bożemu, dzięki któremu communio sanctorum otrzymuje moc do 
wyznawania wiary i działania w miłości. W przekonaniu Lutra 
Kościół będzie istniał i wzrastał aż do końca świata, gdyż słowa 
zapisane w Ef 4,11-13 dotyczą nie tylko Kościoła apostolskiego, 
ale również Kościoła wszystkich czasów. Z analizy tego fragmen-
tu biblijnego wynika, że Chrystus jako Pan i Głowa Kościoła za-
troszczył się o jego permanentny wzrost i trwanie, ustanawiając 
urząd sługi słowa Bożego (ministerium verbi)31. 

Argument oddolny bierze natomiast pod uwagę fakt, że 
służba Słowu i sakramentom musi być sprawowana publicznie 
w sposób uporządkowany. Luter opowiadał się za przepisowym 
powoływaniem i ordynowaniem sług słowa Bożego. Połączył 
przekonanie, że urząd nie jest wymysłem ludzkim, lecz został 
ustanowiony przez Chrystusa, z poglądem, że urząd może być 
przekazywany za pośrednictwem ludzi. Zdaniem Lutra mini-
ster spełniający urząd jest niezbędny do sprawowania Wiecze-
rzy Pańskiej. Propozycje sugerujące, aby w sytuacji wyjątkowej 
(przebywanie wśród innowierców) ojciec rodziny mógł być sza-
farzem Eucharystii, były przez Lutra zdecydowanie odrzucane. 
W tym wypadku domagał się rezygnacji ze sprawowania sakra-
mentu Wieczerzy Pańskiej, odwołując się do sytuacji Izraeli-
tów przebywających na wygnaniu, którzy musieli zrezygnować 
z kultu świątynnego. Być może płynie stąd wniosek, że Luter nie 
uznawał Eucharystii jako absolutnie koniecznej do zbawienia32. 

Luter mocno podkreślał fakt kapłaństwa powszechnego 
wszystkich ochrzczonych, powołując się na J 6,45; 1 P 2,9; Ap 
5,10. Wszyscy prawdziwie wierzący w Chrystusa, najwyższego 
kapłana, są przez Ducha Świętego powołani i namaszczeni na 
kapłanów. Stąd też każdy chrześcijanin na mocy sakramentu 
chrztu powinien ofiarować Bogu samego siebie w wierze i mi-
łości, służąc społeczności świętych, modląc się i zwiastując sło-
31 Por. M. Uglorz, Eklezjologia w teologii Marcina Lutra, dz. cyt., s. 231.
32 Por. O.H. Pesch, Zrozumieć Lutra, dz. cyt., s. 327.
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wo Boże33. Biorąc jednak po uwagę wskazania zawarte w 1 Kor 
14,40, w celu uniknięcia nieporządku trzeba powołać pewne 
osoby w zborze do zwiastowania Słowa i sprawowania sakramen-
tów. Stają się one reprezentantami zgromadzenia świętych przed 
Bogiem i niejako Jego ustami. Sługa słowa Bożego nie różni się 
niczym istotnym od pozostałych członków zboru. Nie jest jakimś 
innym kapłanem, piastuje wciąż to samo kapłaństwo co wszyscy 
ochrzczeni. Różnica między sługą Słowa a pozostałymi członka-
mi wspólnoty nie polega na zmianie jakości kapłaństwa, lecz na 
tym, że został on powołany przez zbór i ordynowany. Według 
Lutra wszyscy ochrzczeni są kapłanami, zaś sprawujący urząd 
są sługami (ministri). Funkcja sługi słowa Bożego nie jest zwy-
kłą konsekwencją faktu powszechnego kapłaństwa wierzących. 
Piastujący urząd nie otrzymał go na zasadzie prostego podjęcia 
funkcji na mocy bycia ochrzczonym, lecz dzięki powołaniu go 
do sprawowania tej funkcji na mocy ordynacji. Powołując się na 
praktykę starożytnego Kościoła, Luter uważał, że przy obejmo-
waniu urzędu ważny jest współudział wspólnoty wierzących. 
Zawsze odmawiał nowej ordynacji w przypadku prezbiterów 
przechodzących na stronę reformacji i stających na czele ewange-
lickich gmin34. Luter nie posługiwał się jeszcze ustaloną dokład-
nie terminologią. Zdarzało się, że mówiąc o urzędzie kościelnym, 
używał określenia „urząd kapłański”. Ordynacji w ujęciu Lutra 
nie należy utożsamiać ze święceniami kapłańskimi w rozumieniu 
Kościoła katolickiego. Święcenia są sakramentem, który wyciska 
niezatarte znamię, włączając ochrzczonego mężczyznę w porzą-
dek kapłaństwa urzędowego (służebnego) i wyposażając go w du-
chową władzę nad tymi, którzy nie są wyświeceni. Luter odrzuca 
sakramentalność święceń, które w jego przekonaniu nie mogą 

33 Por. W. Kasper, Kościół katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo, dz. 
cyt., s. 357-358.

34 Por. O.H. Pesch, Zrozumieć Lutra, dz. cyt., s. 328.
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być rozumiane jako urząd panowania, lecz mają pełnić funkcję 
służebną z polecenia Chrystusa35. 

Luter już we wczesnym okresie sprzeciwiał się urzędowi pa-
pieskiemu, odrzucając pogląd, że władza duchowna stoi ponad 
władzą świecką oraz że tylko papież może interpretować Pismo 
Święte i zwoływać sobór36. Rozpowszechniona wówczas w Ko-
ściele błędna teza, że papież stoi ponad Pismem, przyczyniła się 
do tego, iż Luter już podczas dysputy lipskiej (1529) uznał w nim 
Antychrysta37. Chociaż przez pewien czas reformator uznawał 
jeszcze możliwość istnienia urzędu papieża, którego źródłem 
byłoby nie prawo Boże, lecz prawo ludzkie, to jednak w Artyku-
łach szmalkaldzkich zradykalizował swoje poglądy, uważając, że 
nie należy zachowywać urzędu papieskiego, gdyż nie jest on już 
w stanie wnieść żadnego dobra do Kościoła. Według Lutra należy 
oddzielić urząd od osoby. Bóg działa w sposób absolutnie suwe-
renny przez Słowo i sakramenty, które są środkami łaski, czło-
wiek zaś nie ma żadnego wpływu na Boże działania. W związku 
z tym nawet gdy Słowo jest zwiastowane i sakramenty są udzie-
lane przez niegodnego sługę Kościoła, nie tracą one nic ze swej 
skuteczności i mocy. Wynika to z faktu, że urząd, który ów sługa 
piastuje, nie jest jego, lecz Chrystusa. Wiele trudności w bada-
niach nad eklezjologią Lutra nastręcza bliższe określenie relacji 
między proboszczem a biskupem. W aspekcie zadań i funkcji nie 
ma między biskupem a proboszczem żadnej różnicy. Zarówno 
biskup, jak i proboszcz powinien być święty, udzielać chrztu, 
głosić kazania, sprawować władzę kluczy, pocieszać grzeszników 
i pomagać w osiągnięciu życia wiecznego38. 

35 Por. tamże, s. 329.
36 Por. tamże.
37 Por. W. Kasper, Kościół katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo, dz. 

cyt., s. 342.
38 Por. O.H. Pesch, Zrozumieć Lutra, dz. cyt., s. 331.
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6. Kościół jako „szpital dla chorych”

W swoim wykładzie z 1527 roku na temat teologii Pierwszego 
Listu św. Jana Marcin Luter stwierdził: „Kościół jest więc szpita-
lem, gdzie zostajemy przeniesieni z ciemności na miejsce, gdzie 
dokonuje się uleczenia z grzechu. Nie usunięto jeszcze grzechu, 
przeciwnie, Chrystus mówi: słuchaj mnie, błagaj, módl się, na-
śladuj mnie, a ja Cię wybawię”39. Chrześcijanie żyją w świecie, 
w którym wciąż występuje jeszcze wiele zła i grzechu. 

Streszczeniem Ewangelii może być stwierdzenie, że Króle-
stwo Chrystusa jest urzeczywistnieniem oraz objawieniem 
miłosierdzia i łaski. Chrystus rzeczywiście dźwigał krzyż na-
szych grzechów, słabości, win i chorób. W tradycji chrześcijań-
skiej odkupienie jest interpretowane nie tylko jako wyzwolenie 
z grzechów, lecz również jako uzdrowienie zranionego człowie-
ka. W szerszej perspektywie możemy powiedzieć, że przez całą 
historię Chrystus dźwiga grzeszników na swoich ramionach na 
wzór ewangelicznego dobrego pasterza. Według Lutra właści-
wym zadaniem kaznodziejów (biskupów i pastorów) jest towa-
rzyszenie zranionym sercom, pocieszanie sumień, karmienie ich 
pokarmem Ewangelii, dźwiganie słabych i chorych oraz otacza-
nie opieką wszystkich, którzy znajdują się w złym stanie40. Ko-
ściół jest wspólnotą, której znakiem rozpoznawczym jest realne 
dźwiganie ciężarów naszych bliźnich. U podstaw takich działań 
leży idea, żeby każdy członek Kościoła stawał się Chrystusem 
dla innych. W sposób szczególnie wyraźny uwidacznia się to we 
wspólnotowej celebracji Wieczerzy Pańskiej. Luter przywołuje 
starożytny teologiczny motyw Kościoła jako Matki, która karmi, 
wychowuje, uczy i kształtuje członków zboru, aby doskonalili się 
na wzór Chrystusa.

39 Cyt. za R. Slenczka, Luter a katolickość Kościoła, w: Misterium verbi, red. 
H. Muszyński, ATK, Warszawa 1985, s. 163.

40 Por. V.-M. Kärkkäinen, An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Histo-
rical & Global Perspectives, dz. cyt., s. 48. 
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W swym traktacie O wolności chrześcijanina wittenberski re-
formator postrzega wierzącego jako „wolnego pana wszystkich 
rzeczy” i zarazem jako „ochotnego sługę wszystkich rzeczy”. Jest 
to ujęcie głęboko dialektyczne, w którym tożsamość chrześcija-
nina zostaje ukazana w formie pozornie sprzecznych i wyklucza-
jących się określeń: „nikomu niepodległy” i „każdemu poddany”. 
Z jednej strony chrześcijanin znajduje się ponad wszystkimi ze 
względu na obecność w sobie żywego Chrystusa dzięki Duchowi 
Świętemu, z drugiej zaś strony lokalizuje się poniżej wszystkich. 
W pewnym sensie Luter ukazuje człowieka należącego do chrze-
ścijańskiego zboru jako osobę paradoksalną. Jego dusza wznosi 
się na wyżyny ku Bogu i zarazem schodzi na niziny, by w pełnej 
miłości i poświęcenia służbie bliźniemu skierować się ku temu, 
co samo sobie niskie i słabe. W konsekwencji chrześcijanin jako 
usprawiedliwiony przez Chrystusa grzesznik (nowe stworzenie) 
jest całkowicie wolny w swej wierze w Syna Bożego i zarazem 
całkowicie zniewolony w swej służbie innym. Wolny i równocześ-
nie skazany na służbę. Wszystkie ludzkie działania, codzienne 
sumienne wykonywanie obowiązków stanu są służbą miłości 
będącej owocem wiary rozumianej jako posłuszeństwo Chry-
stusowi i jego przykazaniom. Wszelka praca w społeczeństwie, 
w Kościele i w rodzinie wyrasta z miłości, aby chronić i podtrzy-
mywać życie stworzone przez Boga41. 

W ujęciu Lutra Kościół jest szczególnym miejscem, gdzie 
chrześcijanin może i powinien praktykować miłość bliźniego 
na wzór miłości Bożej. Jest ona inspirowana w ludzkich sercach 
przez Chrystusa dzięki mocy Ducha Świętego. Luter rozróżnia 
miłość ludzką i miłość Bożą. Pierwsza z nich jest skierowana ku 
tym przedmiotom, których treść zostaje określona przez samą 
miłość. Ludzka miłość zwraca się ku temu, co może być dla czło-
wieka dobrem i radością. Miłość Boża przeciwnie, nie tyle szuka 
swojego dobra, co raczej tworzy dobro i nim obdarza biednego 

41 Por. tamże, s. 49.
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grzesznika. Człowiek został stworzony nie dla siebie samego, 
lecz ze względu na innych. Chrześcijanin powinien więc stać się 
dziełem Chrystusa dla innych lub mówiąc dobitniej, Chrystu-
sem dla swego bliźniego. Identyfikując się z cierpieniem innych, 
chrześcijanin czyni w życiu to, co czynił i nadal chce czynić Chry-
stus42. Ostatecznie bowiem to Chrystus działa w chrześcijaninie 
służącym drugiemu człowiekowi. Dla Lutra usprawiedliwienie 
z łaski, które dokonuje się w człowieku przez wiarę, oznacza 
uczestnictwo w Bogu dzięki zamieszkaniu Chrystusa w sercu 
wierzącego przez Ducha Świętego. Nie jest ono tylko przebacze-
niem grzechów, ale również uczestnictwem w Boskich atrybu-
tach, takich jak dobroć, mądrość i prawda. 

Wbrew pojawiającym się niekiedy stereotypom uznającym 
Lutra za subiektywistycznego indywidualistę trzeba zdecydo-
wanie podkreślić, że traktował on Kościół jako element koniecz-
ny do zbawienia. Zachęcał, aby znaleźć Kościół, który nie jest 
jakimś przedmiotem, lecz zgromadzeniem osób wierzących 
w Chrystusa, twierdzą, zamkiem i mieszkaniem43. Wzywał, by 
odważnie przystąpić do zboru, przyjrzeć się wierze zebranych 
w nim ludzi, modlitwie i nauczaniu oraz dostrzec, że mają oni 
Chrystusa w sobie. Luter był mocno przekonany, że wiara Ko-
ścioła poprzedza wiarę indywidualnego chrześcijanina, a słowo 
Boże nie może istnieć bez Ludu Bożego. Wierzył mocno, że „mieć 
Boga znaczy uchwycić się Go sercem i zawisnąć na Nim. Zawis-
nąć na Nim sercem nie znaczy nic innego, jak tylko całkowicie 
na Nim polegać”44.

* * *
Podsumowując eklezjologię Marcina Lutra, warto podkreślić, 
że z racji uwarunkowań kościelnych, społecznych i religijnych 
nie ma ona charakteru systematycznego, instytucjonalnego ani 
jurydycznego, lecz stanowi przykład teologicznej refleksji kon-

42 Por. tamże.
43 O.H. Pesch, Zrozumieć Lutra, dz. cyt., s. 320.
44 M. Luter, Duży katechizm, dz. cyt., s. 62.
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tekstualnej, fragmentarycznej, miejscami mocno polemicznej, 
a czasami nawet bardzo jednostronnej, wyrastającej zarówno 
ze źródeł biblijnych, jak i z bolesnego oraz budzącego sprzeciw 
doświadczenia głębokiego kryzysu Kościoła przełomu XV i XVI. 

Uwzględniając fakt, że Luter pozostawił spuściznę bardzo 
zróżnicowaną i niejednoznaczną, należy w badaniach nad jego 
twórczością stosować właściwą hermeneutykę. W jego doktrynie 
możemy dostrzec zarówno trafną intuicję, jak i rażącą jedno-
stronność, obok zaś godnego pochwały radykalizmu ewange-
licznego zauważymy również pewne braki moralne45. Dyskusja 
dotycząca najważniejszych kwestii teologicznych poruszanych 
przez reformatora z Wittenbergi jest wciąż otwarta i wymaga ze 
strony badaczy niełatwej umiejętności odczytywania jego myśli 
w kluczu „przedkonfesyjnym”46. 

Podczas analizy poszczególnych fragmentów eklezjologii 
Marcina Lutra możemy wskazać na jej pewien ściśle ekumenicz-
ny walor. Z pewnością na uwagę zasługuje ukazanie Kościoła 
jako rzeczywistości dynamicznej, historiozbawczej, obecnej 
w dziejach świata, kierowanej przez Ducha Świętego i wymaga-
jącej nieustannej odnowy w świetle Bożego Objawienia. Rów-
nież określenie istoty Kościoła w perspektywie chrystologicznej, 
pneumatologicznej i soteriologicznej może stanowić inspirację 
do dalszych badań nad jego złożoną genezą i strukturą. Dowar-
tościowanie nieinstytucjonalnych wymiarów Kościoła jako ciała 
Chrystusa, Ludu Bożego i wspólnoty wierzących (communio) 
sprzyja ukazywaniu jego sensu i wartości w kontekście współ-
czesnego kryzysu autorytetów i krytyki pod adresem biurokracji. 
Ekumeniczną wartość można dostrzec również w fakcie, że ekle-

45 Por. S. Napiórkowski, Wierzę w jeden Kościół, Biblos, Tarnów 2003, 
s. 169.

46 Por. Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie Refor-
macji w 2017 roku. Raport Luterańsko-Rzymskokatolickiej Komisji Dialogu 
ds. Jedności, tłum. D. Bruncz, Wydawnictwo „Warto”, Dzięgielów 2013, 
nr 18-34.



zjologia Lutra akcentuje misteryjny aspekt istoty Kościoła, któ-
rej nie da się wyrazić za pomocą jednej prostej definicji. Bez wąt-
pienia ukazanie głębokiego związku Kościoła ze słowem Bożym 
może stanowić impuls do głębszego namysłu nad eklezjotwórczą 
rolą Słowa i Ducha oraz ich relacją do sakramentów świętych. 
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Ks. Ignacy Bokwa

Kalwińska wizja Kościoła

Zarówno dla samego Jana Kalwina, jak i dla kalwinizmu nauka 
o Kościele jest niezwykle doniosła, o czym wymownie świadczy 
kilkunastotomowe i epokowe dzieło wybitnego teologa refor-
mowanego Karla Bartha, noszące znamienny dla myśli refor-
mowanej tytuł: Kirchliche Dogmatik (Dogmatyka kościelna). Karl 
Barth w olbrzymiej mierze otworzył przystęp do teologii Jana 
Kalwina, wypracowując współczesną terminologię umożliwia-
jącą rozszyfrowanie oryginalnych myśli i intencji reformatora 
z Genewy. W odniesieniu do centralnej problematyki, jaką jest 
problematyka zbawienia1, Jan Kalwin nie myśli wyłącznie kate-
goriami jednostki – w tle jest stale obecne myślenie o Kościele, 
włączone w ramy rozważań pneumatologicznych i soteriologicz-
nych. W odróżnieniu od rozproszonych elementów chrystologii, 
soteriologii i sakramentologii, jego eklezjologię można w doj-
rzałej i systematycznej formie znaleźć w jego naczelnym dziele 
– Institutio christianae religionis z 1559 roku, czyli w czwartym, 
gruntownie przepracowanym, ostatnim wydaniu dzieła2. Zanim 
zostaną przedstawione szczegółowe elementy kalwińskiej ekle-
zjologii3, można postawić tezę, iż jej „centrum zainteresowania 

1 Por. J. Calvin, Gestalt und Ordnung der Kirche, Calvin-Studienausgabe 2, 
Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1997.

2 Pierwsze wydanie Institutio ukazało się w 1536 roku.
3 Eklezjologia Jana Kalwina doczekała się licznych i  wartościowych 

opracowań naukowych, np.: J. Bohatec, Calvins Lehre von Staat und 
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stanowi ujęte w pneumatologicznej perspektywie zagadnienie 
Kościoła. Jest ono rozważane w kontekście tekstów biblijnych, 
rzymskiej nauki o Kościele oraz negatywnych wypowiedzi «spi-
rytualistów»”4. Na Kościół patrzy genewski reformator w duchu 
pobożnego pragmatyzmu, upatrując w nim zewnętrznego środ-
ka służącego zrodzeniu i umocnieniu wiary rodzącej się ze słu-
chania słowa Bożego powierzonego Kościołowi5. Pismo Święte 
jest przekazem słowa Bożego6.

1.  Ogólne zasady eklezjologicznej myśli  
Jana Kalwina

Katolickie badania nad myślą genewskiego reformatora, w odróż-
nieniu od nastawienia do Marcina Lutra, zaczynające się mniej 

Kirche mit besonderer Berücksichtigung des Organismusgedankes, Verlag 
M. u. H. Marcus, Breslau 1937; K. McDonnell, John Calvin, the Church 
and the Eucharist, Princeton University Press, Princeton 1967; B. Gas-
smann, Ecclesia Reformata – Die Kirche in den reformierten Bekenntnis-
schriften, Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien 1968; A. Ganoczy, Eccle-
sia ministrans. Dienende Kirche und kirchlicher Dienst bei Calvin, Verlag 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1968; B.C. Milner, Calvins Doctrine of the 
Church, E.J. Brill, Leiden 1970; S. Scheld, Media salutis. Zur Heilsvermit-
tlung bei Calvin, Steiner Verlag Wiesbaden, Stuttgart 1989; E.-M. Faber, 
Gegenseitige Verbundenheit als Gabe und Aufgabe. Zum Kirchenverständnis 
von Johannes Calvin, w: 1509 – Johannes Calvin – 2009. Sein Wirken in 
Kirche und Gesellschaft. Essays zum 500. Geburtstag, Hg. M.E. Hirzel, 
M. Sallmann, Theologischer Verlag Zürich, Zürich 2008, s. 159-182.

4 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Świę-
tego w misterium zbawienia, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1994, 
s. 163.

5 Por. F. Wendel, Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, Neu-
kirchener Verlag des Erziehungsvereins, Neukirchen-Vluyn 1968, 
s. 257-258.

6 Por. G. Plasger, Johannes Calvins Theologie – Eine Einführung, Vandenho-
eck & Ruprecht, Göttingen 2008, s. 27-34.
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więcej od 1900 roku, od samego początku cechuje nie tyle dystan-
sowanie się względem tego genewskiego reformatora, ile o wie-
le bardziej sympatia dla całości oraz sposobu ujęcia poruszanej 
przez niego problematyki7. Dla Kalwina Bóg jest zawsze Bogiem 
Trójjedynym, gdyż jako taki się objawił i tak o Nim zaświadcza 
Biblia. Trynitologia stanowi wyraz zarówno Bożego ukrycia, jak 
i Jego bliskości8. W centrum swoich teologicznych poszukiwań 
Jan Kalwin stawia chwałę Bożą: jedynie Bogu należy się chwała 
(soli Deo gloria), jako że wraz z nią nierozerwalnie wiąże się zba-
wienie człowieka. Uwielbionego Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze 
dzieło uobecnia Duch Święty9. Motywem odniesienia tej zasady 
do Boga jako Trójcy Osób10 jest doskonałość Jego atrybutów, od-
zwierciedlona w doskonałości dzieła stworzenia11. Ta fundamen-
talna prawda otrzymuje swoją chrystologiczną treść jako prawda 
objawiona. Jan Kalwin nigdy nie określał siebie protestantem ani 
swojej teologii jako protestanckiej. Nowsze badania katolickie 
nad teologią Jana Kalwina koncentrują się głównie na eklezjolo-
gii, ogniskującej w sobie patos genewskiego reformatora12.

Jan Kalwin podkreśla, że Kościół jest konieczny z racji ograni-
czoności ludzkiej natury, która potrzebuje zewnętrznych środków 
umożliwiających zrodzenie i rozwój wiary. W tym celu Bóg zlecił 

7 Por. A. Skowronek, Jan Kalwin w oczach teologów katolickich, [on-line:] 
http://www.reformowani.pl/index.php/jan-kalwin/43-artykuly/532-
jan-kalwin-w-oczach-teologow-katolickich [data dostępu: 25.10.2016].

8 Por. G. Plasger, Johannes Calvins Theologie – Eine Einführung, dz. cyt., 
s. 35-40.

9 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 101.

10 Por. J.R. Loeschen, The Divine Community: Trinity, Church, and Ethics in 
Reformation Theologies, The Sixtteenth Century Journal Publishers, Inc., 
Northeast Missouri State University, Kirksville, Missouri 1981, s. 131-138.

11 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 24; Por. G. Plasger, Johannes Calvins 
Theologie – Eine Einführung, dz. cyt., s. 41-49.

12 Por. A. Skowronek, Jan Kalwin w oczach teologów katolickich, dz. cyt.
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Kościołowi przepowiadanie Ewangelii, ustanawiając pasterzy i na-
uczycieli13. Duch Święty posługuje się Kościołem i jego sakramen-
tami dla uświęcenia ludzi14. Kościół jest Bożym dziełem, koniecz-
nym do zbawienia niczym wcielenie, jednak wobec tego dzieła Bóg 
pozostaje absolutnie wolny, działając także poza Kościołem i jego 
sakramentami15. Z tej racji Kościół nie może być stawiany wyżej 
nad słowo Boże, gdyż tylko Bóg jest panem Ewangelii16.

Kalwińska wizja Kościoła posługuje się biblijną i patrystyczną 
obrazowością, używając choćby bliskiej katolikom koncepcji Ko-
ścioła-Matki, co implikuje elementy organiczno-instytucjonal-
ne. Więź z widzialnym Kościołem jest koniecznym warunkiem 
zbawienia, przy czym Kalwin obraz Kościoła jako Matki uzu-
pełnia obrazem Kościoła jako Oblubienicy Jezusa Chrystusa17. 
Kalwińska wizja Kościoła-Matki stanie się jednym z filarów jego 
eklezjologii18.

Bez wątpienia ideą przewodnią kalwińskiej wizji Kościoła jest 
pneumatologia19. W Duchu Świętym dokonuje się odwieczne wy-
branie do zbawienia i zjednoczenie z Jezusem Chrystusem (insitio 
in Christum). Wszczepienie w Ciało Chrystusa skutkuje powsta-
niem pneumatologicznej wspólnoty członków Ciała z Jego Głową, 

13 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, ed. A. Tholuck, Bero-
lini 1846, IV 1,1. 3,1.

14 Por. G. Plasger, Johannes Calvins Theologie – Eine Einführung, dz. cyt., 
s. 97-105.

15 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,5.
16 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-

go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 166.
17 Por. precyzyjne analizy: P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina 

o roli Ducha Świętego w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 167-169.
18 Por. L. Schümmer, L’Ecclésiologie de Calvin à la lumière de l’Ecclesia Mater. 

Son rapport aux recherches ecclésiologiques tendnat à exprimer l’unité en 
voie de manifestation, Peter Lang Verlag, Bern-Frankfurt am Main-Las 
Vegas 1981.

19 Jest to myśl przewodnia doskonałej rozprawy habilitacyjnej P. Jaskóły: 
Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Świętego w misterium 
zbawienia, dz. cyt.
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dzięki czemu istnieje Corpus Christi spirituale20. Duch Boży, Duch 
Chrystusa udziela się członkom Kościoła w bogactwie swoich da-
rów, czyli charyzmatów. Duch Święty sprawia jedność Kościoła, 
przenikając całe Ciało, a poczynając od Głowy. Dar przybrania za 
synów jest konstytuantą wiary i stanowi o równości wszystkich 
w Kościele. Dary Ducha, którymi została obdarzona Głowa, są tak-
że darami dla Ciała. Członkowie Kościoła wspomagają się wzajem-
nie, obdarzając się darami Ducha (mutua donorum communicatio)21.

W przekonaniu Jana Kalwina Kościół został przez Boga prze-
znaczony do tego, aby jako Boże narzędzie umożliwić ludziom 
wspólnotę z Jezusem Chrystusem i urzeczywistnić ją22. Jest to 
bez wątpienia funkcjonalne podejście do Kościoła i to z niego wy-
nikają wszystkie inne aspekty i wymiary kalwińskiej eklezjologii 
– włącznie z urzędami kościelnymi, kościelnym porządkiem i sa-
kramentami. Kościół jest chciany i wybrany przez Boga23. Jest to 
jedna z zasadniczych formuł kalwińskiej wizji Kościoła. Podmiotem 
i Sprawcą Kościoła jest Trójjedyny Bóg. Wybiera On Kościół, aby się 
nim posługiwać. Kościół otrzymuje od Boga zadanie zbierania wy-
branych, ich umacniania, pouczania i wprowadzenia w określony 
porządek, tak aby wzrastała wspólnota z Jezusem Chrystusem24.

2. Reformacja czy deformacja Kościoła?

Pojęcie reformacji, związane w XVI wieku z profetycznym duchem 
Marcina Lutra i ożywiające organizacyjnie ruch przejęty przez ge-

20 Por. 1 Kor 12,12.
21 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-

go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 179-186.
22 Por. G. Plasger, Johannes Calvins Theologie – Eine Einführung, dz. cyt., 

s. 107-115.
23 Por. tamże, s. 89-96.
24 Por. G. Plasger, Ekklesiologie, w: Calvin Handbuch, Hg. H.J. Selderhuis, 

Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2008, s. 318.
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niusz Jana Kalwina, pojawia się bardzo rzadko w pismach genew-
skiego reformatora. Stosunkowo wcześnie Kalwin zaczął mówić 
o „deformacjach” Kościoła, a nie o jego „reformacji”. Do tych 
deformacji należy zaliczyć: porzucenie idei królewskiego kapłań-
stwa, ścisły podział ludu Bożego na kastę duchownych i masę 
świeckich; jednostronny sakramentalizm połączony z zaniedba-
niem przepowiadania słowa Bożego, brak duszpasterskiej żarli-
wości biskupów, przejętych bardziej panowaniem niż służeniem, 
głęboki kryzys rzymskiego prymatu. W tym kontekście należy 
postrzegać zmagania Kalwina o odnowę kształtu zdeformowane-
go Kościoła. Dążył on do rozróżnienia Kościoła i nie-Kościoła, co 
miało pomagać w wykazaniu istotnej struktury Kościoła.

Punktem wyjścia do refleksji nad reformą Kościoła jest prze-
konanie genewskiego reformatora o tym, że Kościół Boży jest 
w ustawicznym procesie stawania się. Oznacza to, że Kościół 
nigdy nie osiąga stanu skończonego, nigdy nie jest gotowy, na-
wet wtedy, gdy można odnieść takie wrażenie. W późnym śre-
dniowieczu w niektórych kręgach pojawiła się wątpliwość, czy 
pewność, jaką ma Kościół oparty na rzymskiej skale, nie jest 
przypadkiem diabelską ułudą. W późniejszym czasie idea ta na-
brała kształtów reformacyjnej siły. Jan Kalwin był przekonany 
o słuszności swojej tezy, że jedynym i prawdziwym fundamen-
tem Kościoła jest Jezus Chrystus25.

3. Prawdziwa istota Kościoła

Pomocą w rozpoznaniu prawdziwej istoty Kościoła były dla Kal-
wina od samego początku pisma Nowego Testamentu, zwłasz-

25 Por. M. Schulze, Johannes Calvin: Gottes Kirche ist im Werden. Strukturen 
reformatorischen Handelns, w: Calvin und seine Wirkungen. Vorträge der 
7. Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus, Hg. 
M. Freudenberg, J.M.J. Lange van Ravenswaay, Foedus Verlag/Neukir-
chener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2009, s. 33-57.
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cza listy św. Pawła Apostoła do Rzymian, do Efezjan i do Ko-
losan. Genewski reformator nie ustawał w ukazywaniu Jezusa 
Chrystusa jako wspólnego centrum tak Starego, jak i Nowego 
Testamentu, przy czym ten drugi pełnił rolę świadectwa wyraź-
niejszego – Jezus Chrystus pełniej udzielał się w sakramentach 
nowotestamentowych. W opinii Jana Kalwina istoty Kościoła 
należy upatrywać w dwóch momentach: chrystocentrycznym26 
i historiozbawczym.

Pytanie o istotę eklezjalnej rzeczywistości odnosi się do myśli 
o ludzie wybranym jako społeczności świętych. Kościół to „liczba 
wybranych”, „lud wybranych” w Jezusie Chrystusie; nie-Kościół 
natomiast stanowią „odrzuceni”. Dla Kalwina Kościół jest nie 
tylko organem zbawczym, ale i wspólnotą zbawionych27. Jest to 
rzeczywistość na wskroś dynamiczna28. Pojawia się w tym miej-
scu złożona problematyka tak zwanej podwójnej predestynacji, 
polegającej na przeznaczeniu do zbawienia i przeznaczeniu na 
potępienie29. Tak więc argumentacja za podwójną predestynacją 
staje się dla genewskiego reformatora okazją do rozumienia jej 
jako świadectwa absolutnego panowania Boga i Jego chwały. 
Przeznaczenie, predestynacja nie oznaczają przy tym smutku 
i nie prowadzą do depresji, jako że kryją one w sobie potencjał 
radości i pewności zbawienia30. Kościół jest więc dla Jana Kal-

26 Por. H. Blocher, Luther et Calvin en christologie, „Positions luthériennes” 
56(2008) nr 1, s. 55-85.

27 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 172.

28 Por. H. Selderhuis, Kirche im Theater: Die Dynamik der Ekklesiologie Ca-
lvins, w: Calvin im Kontext der Schweizer Reformation. Historische und 
theologische Beiträge zur Calvinforschung, Hg. P. Opitz, Theologischer 
Verlag Zürich, Zürich 2003, s. 195-214.

29 Por. C. Link, Calvins Erwählungslehre zwischen Providenz und Christo-
logie, w: Calvin im Kontext der Schweizer Reformation. Historische und 
theologische Beiträge zur Calvinforschung, dz. cyt., s. 169-193.

30 Por. E. Voegelin, Luther und Calvin. Die grosse Verwirrung, Wilhelm Fink 
Verlag, München 2011, s. 59-82.
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wina ze swej istoty wspólnotą wybranych w Jezusie Chrystu-
sie, tworzącą lud Boży, jest Ciałem Jezusa Chrystusa i miejscem 
działania Ducha Bożego31. Dzięki Bożemu Duchowi Kościół jest 
wspólnotą świętych zjednoczonych nauką Jezusa Chrystusa. 
„Obraz Kościoła jako Wspólnoty Świętych charakteryzują bli-
żej pojęcia: Kościół widzialny i niewidzialny, Kościół prawdziwy 
i fałszywy”32.

W przekonaniu Kalwina święty Kościół chrześcijański, które-
go jedyną Głową jest Jezus Chrystus, został zrodzony ze słowa 
Bożego, trwa w tym słowie i nie słucha żadnego obcego głosu33. 
Kościół jest zgromadzeniem wiernych, których Bóg wybrał do 
życia wiecznego34. Prawdziwy Kościół urzeczywistnia się tam, 
gdzie jest głoszone Boże słowo, gdzie ludzie uczestniczą w sakra-
mentach i gdzie składają swoim życiem świadectwo35.

31 A. Skowronek dostrzega zbieżność pomiędzy kalwińską eklezjologią 
a eklezjologią Vaticanum II: „Rzut oka na pierwszy rozdział soboro-
wej Konstytucji o Kościele przekonuje, że kalwińskie pojęcie Kościoła 
w swych istotnych punktach pokrywa się z rozumieniem Kościoła przez 
Vaticanum II, które jako punkt wyjścia obiera także swobodny i od-
wieczny wybór Boga i podkreśla jedność Starego i Nowego Przymierza 
(KK nry 1-2). Opisuje tajemnicę Kościoła przede wszystkim jako świą-
tynię Ducha Świętego (KK 4), jako królestwo i Ciało Chrystusa (KK 5 
i 7) i wreszcie szczególnie jako lud Boży (KK 9-17, zwłaszcza rozdział 
II). Różnica dotyczy poglądu na predestynację do wiecznego potępienia. 
Sobór uczy jednocześnie o powszechnej woli zbawczej Boga (KK 3, 13, 
16)” (A. Skowronek, Jan Kalwin w oczach teologów katolickich, dz. cyt.).

32 P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Świętego 
w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 172.

33 Por. Reformierte Bekenntnisschriften. Eine Auswahl von den Anfängen 
bis zur Gegenwart, Hg. G. Plasger, M. Freundenberg, Vandenhoeck & 
Ruprecht GmbH & Co., Göttingen 2005, s. 24.

34 Por. M. Freudenberg, Calvin und Entwicklung des reformierten Verständ-
nisses der Kirche, w: Calvin und seine Wirkungen. Vorträge der 7. Emder 
Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus, dz. cyt., s. 60.

35 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., I 1,1-3; I 2,1-2.
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4. Istotne struktury Kościoła
a. Kościół-Matka 

Teologiczny język Jana Kalwina jest często językiem Pisma Święte-
go i ojców Kościoła36. Metafora Kościoła-Matki podkreśla podmio-
towy charakter wspólnoty wierzących w Jezusa Chrystusa. Kościół 
wierzy, posługuje i w tajemniczy sposób staje się łonem rodzącym 
swoje nowe członki ku zbawieniu. Kościół jako Matka przenosi ak-
cent ze swej niewidzialności ku widzialności, którą jest wspólnota 
dzieci tej jednej Matki37. Kościół-Matka jest przy tym jednym Cia-
łem Jezusa Chrystusa, który przecież nie może posiadać wielu ciał. 
Nie ulega wątpliwości, że Kalwin nie zamierzał zakładać nowego 
Kościoła. Zerwania z Rzymem, dokonanego przez genewskiego 
reformatora, nie należy pojmować jako oderwania się od Kościoła: 
„Eklezjologia Kalwina i kalwińska jest niezwykle dialektyczna”38. 
Tej dialektyki jest u Kalwina więcej – dotyczy ona również relacji 
widzialne-niewidzialne: „Na terenie eklezjologii wyrażałaby się 
ona w tym, że widzialne odsyła do sfery niewidzialnej i na od-
wrót”39. Dają się tu zauważyć wysiłki Kalwina, zmierzające ku wy-
pracowaniu wizji różnej od koncepcji Marcina Lutra, wykluczają-
cego tożsamość obu tych postaci Kościoła-Matki: „Wszelako, tak 
jak jest konieczne, abyśmy wierzyli w Kościół dla nas niewidzialny, 
a znany tylko Bogu, podobnie też zostało nam przykazane czcić 
Kościół widzialny i pozostawać z nim we wspólnocie”40. Kościół 

36 Por. P.A. Zillenbiller, Die Einheit der katholischen Kirche. Calvins Cyprian-
rezeption in seinen ekklesiologischen Schriften, Verlag Philipp von Zabern, 
Mainz 1993.

37 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 172.

38 Por. A. Skowronek, Jan Kalwin w oczach teologów katolickich, dz. cyt. 
39 P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Świętego 

w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 173.
40 Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,7 (wszyst-

kie cytaty z literatury obcojęzycznej, o ile nie zaznaczono inaczej, są 
w przekładzie autora niniejszego artykułu).
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widzialny i Kościół niewidzialny nie są dla Kalwina bynajmniej 
dwoma różnymi Kościołami: jedna jego strona jest znana ludziom, 
druga – wyłącznie samemu Bogu41. Właściwie istnieje tylko Ko-
ściół prawdziwy, jako że Kościół fałszywy jest nie-Kościołem. 
Widzialny Kościół jest prawdziwy wtedy, kiedy przepowiada się 
w nim Boże słowo i kiedy są w nim sprawowane sakramenty tak, 
jak zostały one pomyślane. Prawdziwy, niewidzialny Kościół to 
dla genewskiego reformatora numerus electorum, wspólnota ludzi 
odrodzonych z Ducha Świętego42. O znaczeniu idei Kościoła-Mat-
ki trafnie pisze Piotr Jaskóła: „Używając pojęcia Kościoła-Matki, 
które wywodzi się ze wspólnej patrystycznej tradycji, Kalwin wy-
raźnie dowartościowuje widzialny wymiar Kościoła, natomiast 
idea Kościoła niewidzialnego nabiera wówczas charakteru bardziej 
transcendentnego i abstrakcyjnego. Kościół-Matka jako Kościół 
widzialny, jakby przez kontrast do organizmu niewidzialnego, nosi 
na sobie znamię bytu osobowego. Przestaje on być ujmowany abs-
trakcyjnie jako «Królestwo Boże» czy «Ciało Chrystusa», uzyskuje 
natomiast odpowiednie dla swego jednostkowego bytu osobo-
we oblicze. Z przedmiotu staje się podmiotem”43. Kościół-Matka, 
twierdzi Kalwin wraz ze świętymi Cyprianem i Augustynem, jak 
również z Lutrem, jest naszą Matką i poza Nią nie ma zbawienia44.

b.  W polu napięć pomiędzy Kościołem widzialnym 
a niewidzialnym

W rozumieniu Jana Kalwina Kościół stanowi nie tylko widzial-
ną postać chrześcijańskiej wspólnoty, lecz jest także wspólnotą 

41 Por. H. Quistrop, Sichtbare und unsichtbare Kirche bei Calvin, „Evangeli-
sche Theologie” 50(1949) nr 9, s. 83-101, tu: s. 99.

42 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 178.

43 Tamże, s. 212-213.
44 Por. F. Wendel, Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, dz. 

cyt., s. 259-260.
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świętych, wybranych. W 1536 roku Kalwin skupiał się prawie 
wyłącznie na niewidzialnej, ukrytej stronie Kościoła, co ozna-
czało bliskość jego stanowiska względem poglądów Marcina Lu-
tra45. Jednakże pod wpływem Bucera, uznającego wprawdzie 
luterańskie pojęcie Kościoła, lecz jednocześnie doceniającego 
znaczenie widzialnej wspólnoty wierzących, Kalwin zmodyfiko-
wał swój punkt widzenia. Już w 1539 roku podkreślał widzialną 
stronę Kościoła. Nie jest on bowiem instytucją, która istnieje 
poza rzeczywistymi ludźmi – są oni jego członkami w sensie do-
słownym. Reformatorzy, a wśród nich i Kalwin, byli przekonani, 
że widzialny Kościół nie może istnieć bez określonej struktury 
i postaci prawnej46. Człowiek, wchodząc w związek z Jezusem 
Chrystusem (insitio in Christo), tym samym tworzy wspólnotę 
z Nim, polegającą wyłącznie na aktywności Bożego Syna w zba-
wionych. Kalwin odwołuje się tu do myśli św. Augustyna, zawar-
tej w jego Państwie Bożym, a mówiącej o tym, że wszyscy, którzy 
są natchnieni Bożą miłością, tworzą jedną wspólnotę religijną 
i społeczną. Do tej myśli chętnie i często nawiązywał w swoich 
dziełach Bucer, ukazując Kościół jako jeden organizm. Kościół 
jest ciałem Jezusa Chrystusa, w którym najbardziej zaszczyt-
nym obowiązkiem każdego jest pomoc i służba bliźniemu. Skoro 
Kościół jest ciałem Chrystusa, to wynika z tego, iż jest On jego 
jedynym Panem i dlatego może rozporządzać nim według swo-
jego uznania.

Analogicznie do poglądów Bucera Kalwin – zwłaszcza po 1543 
roku – uczył też, że wprawdzie niewidzialny Kościół, składający 
się z żywych bądź martwych wybranych, jest Kościołem właści-
wym, lecz obok niego istnieje Kościół widzialny, który w życiu 
ziemskim bezpośrednio dotyczy człowieka, zaś poprzez lokalne 

45 Por. H. Strohl, La notion d’Eglise chez les Réformateurs, „Revue d’histoire 
et de philosophie religieuses” (1936), s. 297-300.

46 Por. E. Busch, Gotteserkenntnis und Menschlichkeit. Einsichten in die The-
ologie Johannes Calvins, 2. Aufl., Theologischer Verlag Zürich, Zürich 
2006, s. 150.
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stowarzyszenie chrześcijan tworzy jedną i tę samą wspólnotę47. 
Niewidzialny Kościół, obejmujący wszystkich wybranych, pokry-
wa się z Ciałem Chrystusa. Nie następuje to w przypadku Ko-
ścioła widzialnego, jako że w jego łonie mają swoje miejsce także 
odrzuceni. Nawet jeśli Kościół ukazuje się ludzkim oczom jako 
przedmiot wiary z jednej strony i doświadczenia z drugiej, czyli 
tak, jak widzi go Bóg, i tak, jak ukazuje się on ludziom, wcale nie 
znaczy to, że istnieją dwa Kościoły48. Genewski reformator pod-
kreśla, że zna tylko jeden Kościół, którego Głową jest Jezus Chry-
stus – i w Jego służbie Kościół ten pozostaje. Jedność Kościoła 
pozwala oceniać Kościół widzialny na podstawie cech Kościo-
ła niewidzialnego, przy czym odróżnienie wiernych od obłudni-
ków przekracza ludzkie kompetencje. Cechami pozwalającymi 
rozpoznać prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa są czyste głosze-
nie i słuchanie słowa Bożego i sprawowanie sakramentów wedle 
ustanowienia Jezusa Chrystusa49. Podobnie jak wcześniej Luter 
i Bucer, Kalwin nie miał zamiaru tworzenia ludzkiej wspólnoty 
składającej się wyłącznie ze sprawiedliwych i świętych, jak chcieli 
tego na przykład anabaptyści (nowochrzczeńcy). Był on bowiem 
zdania, że w czasie swojego życia ziemskiego wszyscy chrześci-
janie są grzesznikami i praktycznie byłoby czymś niemożliwym 
ograniczenie przynależności do Kościoła wyłącznie dla doskona-
łych50. Na podstawie „wyroku miłości” należy uznawać za człon-
ków Kościoła wszystkich tych, którzy przez swoją wiarę, postawę 
życiową i uczestnictwo w sakramentach wyznają tego samego 
Boga i tego samego Chrystusa51. Genewski reformator nie chciał, 
aby posądzano go o to, że kościelną karność postrzegał jako znak 

47 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,7.
48 Por. A. Lecerf, La Doctrine de l’Eglise dans Calvin, „Revue de Théologie et 

de Philosophie religieuses” (1929), s. 259.
49 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,9.
50 Por. F. Wendel, Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, dz. 

cyt., s. 263.
51 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,8.
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rozpoznawczy prawdziwego Kościoła52. W tym względzie jego 
poglądy różniły się od zapatrywań Bucera. Dla Kalwina kościel-
na karność ma swoją wartość, ale nie stanowi ona integralnego 
elementu definicji Kościoła, będąc jedynie środkiem zaradczym 
i zbawczą pomocą. Osobistemu uświęceniu odpowiada na płasz-
czyźnie Kościoła uświęcenie wspólnotowe53.

Rozróżnienie Kościoła niewidzialnego i widzialnego należy 
wprawdzie do kalwińskiej wizji Kościoła, nie jest jednak proble-
mem rozstrzygającym o jej kształcie. Para pojęć „widzialny-nie-
widzialny” pojawia się w teologicznej twórczości genewskiego 
reformatora stosunkowo rzadko i są to raczej pojęcia graniczne, 
wskazujące na różne dymensje Kościoła54.

Jana Kalwina zajmuje konkretne pytanie: czym i gdzie jest 
Kościół? Według niego najbardziej może to stwierdzić sam 
Bóg55. Bożego wybrania nie można zobaczyć ludzkimi oczyma. 
W tłumie chrześcijan tylko Bóg widzi prawdziwie wierzących. 
Wszelkie ludzkie wartościowanie jest w tym przypadku nieprzy-
datne. To, kto został ostatecznie wybrany przez Boga, jest ukryte 
przed ludzkim wzrokiem. Kto jednak poprzez wyznanie wiary 
i sakramenty przyznaje się do widzialnego Kościoła, powinien 
być uznawany za wybranego56.

Należy wspomnieć o jeszcze jednym rozróżnieniu, jakie ge-
newski reformator czyni w odniesieniu do Kościoła. Otóż nie 
tylko na podstawie własnego doświadczenia, lecz o wiele bardziej 
w oparciu o argumentację teologiczną podkreśla on fakt, że oto 
w świecie Kościół jest atakowany i prześladowany przez swoich 
wrogów. Przychodzące tak z zewnątrz, jak i od wewnątrz Kościo-

52 Por. U. Birnstein, Der Reformator. Wie Johannes Calvin Zucht und Freiheit 
lehrte, Wichern-Verlag, Berlin 2009.

53 Por. F. Wendel, Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, dz. 
cyt., s. 266.

54 Por. G. Plasger, Ekklesiologie, dz. cyt., s. 319.
55 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,8.
56 Por. G. Plasger, Ekklesiologie, dz. cyt., s. 322.
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ła ataki są tymi, których doświadczał sam Jezus Chrystus. Ani ła-
ska, ani dokonane w krzyżu i zmartwychwstaniu pojednanie nie 
mogą być zniweczone. Tak samo też Ciało Chrystusa – Kościół 
– będzie zagrożony i zwalczany, ale nigdy nie poniesie klęski, 
nie ulegnie całkowitej zagładzie. Walczący pod krzyżem Kościół 
mimo to zwycięży – po części w postaci nadziei, po części zaś – 
w postaci obecnego sukcesu. Tym samym jeszcze raz potwierdza 
się dwojakie umiejscowienie Kościoła. Z jednej strony widzialna 
postać Kościoła jest sytuacją jedynie przejściową, w której Bóg 
zaprasza i podtrzymuje ludzi aż po ponowne przyjście Jezusa 
Chrystusa – tak więc Kościół pojmuje swoją właściwą istotę je-
dynie w perspektywie eschatologicznej. Z drugiej zaś – Kościół 
może także wyjść z założenia, że to sam Bóg go chroni i zacho-
wuje, gdyż Jego przymierze, a wraz z nim owoce Chrystusowej 
śmierci nie są daremne. Charakterystyczną cechą kalwińskiej 
wizji Kościoła jest jego funkcjonalność. Jest on wybrany przez 
Boga, by zapraszał do Ewangelii, a więc do wspólnoty z Jezusem 
Chrystusem i do utrzymywania więzi człowieka z Bogiem57. We 
wszystkich swoich wymiarach Kościół jest Bożym narzędziem, 
nakierowanym na budowanie Ciała Chrystusowego58.

c. Jedność Kościoła jako Ciała Jezusa Chrystusa 

Dla Jana Kalwina istnieje tylko jeden jedyny Kościół – Ciało Je-
zusa Chrystusa. Motywem dla takiej decyzji jest punkt odniesie-
nia – nie jest nim bowiem aktualna wielość różnych Kościołów, 
lecz wybranie Kościoła przez Boga. Głową Kościoła jest Jezus 
Chrystus i nie można Jej oddzielić od ciała. Genewski reformator 
opisuje Jezusa Chrystusa za pomocą trzech urzędów: Proroka, 

57 Por. D.N. Wiley, The Church as the Elect in the Theology of Calvin, w: John 
Calvin and the Church. A Prism of Reform, ed. T.G. George, Westminster 
John Knox Press, Louisville 1990, s. 96-117.

58 Por. G. Plasger, Ekklesiologie, dz. cyt., s. 325.
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Kapłana i Króla59. Co znamienne, tych urzędów nie ma On dla 
siebie, lecz uczestniczy w nich Ciało – Kościół60. Jezus Chrystus 
nie otrzymał namaszczenia jedynie dla siebie, po to tylko, by 
właściwie sprawować urząd nauczycielski, lecz dla całego Cia-
ła, tak by w nieustannym przepowiadaniu Ewangelii był stale 
obecny Duch Święty. Jezus Chrystus cieszy się pełnią łaski i naj-
wyższą władzą rządzenia. Jemu też jednemu ma Kościół służyć 
i do Niego się upodabniać61. Te argumenty służą Kalwinowi do 
zdecydowanego ataku na urząd papieskiego prymatu. O Kościele 
Kalwin zawsze mówi w liczbie pojedynczej62. Ta jedność Kościoła 
jest dlań koniecznym założeniem – inaczej należałoby Jezusa 
Chrystusa podrzeć na sztuki, a to przecież niemożliwe. Z jedyno-
ści Głowy wynika jedność Jego wyznawców. W tę rzeczywistość 
Kościoła należy wierzyć, nawet jeśli aktualna jego sytuacja tej 
jedności nie odzwierciedla. Cechy jedności, podkreśla genew-
ski reformator, nie można przypisać wyłącznie niewidzialnemu 
Kościołowi63, choć co do Kościoła widzialnego cechę tę należy 
postrzegać raczej jako zadanie64. Członkowie Kościoła mają żyć 
w jedności, być jednym sercem i jedną duszą, dzielić tę samą na-
dzieję, realizować ten sam porządek Kościoła65. Przed Kościołem 
widzialnym stoi zadanie stałego upodabniania się do Kościoła 
niewidzialnego, co znajduje wyraz w zadaniu dochodzenia do 
jedności wszystkich chrześcijan. W odwołaniu do tych zasad 

59 Por. M. Freudenberg, Calvin und die Entwicklung des reformierten Ver-
ständnisses der Kirche, dz. cyt., s. 63-64; G. Plasger, Johannes Calvins 
Theologie – Eine Einführung, dz. cyt., s. 59-68.

60 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., II 15,2.
61 Por. G. Plasger, Ekklesiologie, dz. cyt., s. 320-321.
62 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,2.
63 Por. G.W. Locher, Sign of the Advent. A Study in Protestant Ecclesiology, 

Academic Press Fribourg/Paulus Verlag Freiburg Schweiz, Freiburg 
Schweiz 2004, s. 138-141.

64 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,3.
65 Por. M. Freudenberg, Calvin und die Entwicklung des reformierten Ver-

ständnisses der Kirche, dz. cyt., s. 64-66.



76

można uznać Jana Kalwina za zwolennika prezbiterialno-sy-
nodalnej struktury Kościoła. Staje się ona możliwa w sytuacji 
podmiotowości tak każdej konkretnej gminy wierzących, jak 
i synodalnego przyporządkowania: jedności należy szukać, gdyż 
istnieje ona jako konieczne założenie. Kalwin nie odmawia Ko-
ściołowi Rzymskokatolickiemu cechy kościelności, choć nazywa 
go „Kościołem fałszywym” i spiera się z nim o prawdziwe i pra-
womocne ukształtowanie Kościoła66.

d. Znamiona Kościoła

Założeniem Kościoła jest jego jedność i powszechność (ecclesia 
universalis). Dzieje się tak na mocy zarówno faktycznie przeży-
wanej, jak i będącej przedmiotem wiary jedności Chrystusowego 
Ciała67. Łączy ona w całość wszystkich wierzących – wszystkich 
czasów i na wszystkich miejscach68. Pojęcia Kościoła Kalwin nie 
zacieśnia jednak do Kościoła powszechnego – to w konkretnej, 
lokalnej wspólnocie Kościół w pełni się urzeczywistnia. Nawią-
zując do słynnego sformułowania VII artykułu Confessio Augus-
tana, genewski reformator stwierdza, że przepowiadanie czy-
stego słowa Bożego69 i należyte sprawowanie sakramentów są 
znamionami (symbola) Kościoła. Te święte działania sprawiają, 
że Kościół jest także tam, gdzie występuje wiele przywar, wad 
(vitii). Stąd płynie ostrzeżenie Kalwina, by jedności Kościoła 
nie wystawiać lekkomyślnie na próbę: różne doświadczenia nie 
mogą rozerwać węzła kościelnej jedności, a poza tym nikt nie jest 

66 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 2; IV 2,12.
67 Por. G.W. Locher, Sign of the Advent. A Study in Protestant Ecclesiology, 

dz. cyt., s. 146-151.
68 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,9.
69 Por. E.-M. Faber, Johannes Calvin. Theologe und Prediger des Lebens aus 

Heilsgewissheit, w: Theologen des 16. Jahrhunderts – Humanismus-Refor-
mation-Katholische Erneuerung. Eine Einführung, Hg. M.H. Jung, P. Wal-
ter, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 233-235.
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wolny od pewnej mgły niewiedzy (ignorantiae nubecula)70. Przed 
tym niebezpieczeństwem mogą ustrzec wyłącznie przepowia-
danie czystej Ewangelii i właściwe sprawowanie sakramentów. 
Prawdziwe przepowiadanie słowa Bożego następuje, w opinii 
Jana Kalwina, zawsze w korelacji – pomiędzy Biblią a Duchem 
Świętym, dokonującej się w osobie kaznodziei. Należy przy tym 
unikać skrajności – z jednej strony czystego biblicyzmu, prze-
jawiającego się jedynie w recytacji słów Pisma, z drugiej zaś 
zapominania o tym, że Duch Święty związał się ze słowem Bi-
blii i w ten sposób kieruje Kościołem71. Nie inaczej ma się rzecz 
z sakramentami: z jednej strony należy odróżniać znak od tego, 
co jest za jego pomocą oznaczane – Bóg jest zawsze większy 
niż sakrament; z drugiej strony warto pamiętać o tym, że Duch 
Święty towarzyszy sakramentom, sprawiając ich skuteczność 
i pieczętując wspólnotę z Jezusem Chrystusem.

Kalwińska koncepcja znamion Kościoła opiera się na zało-
żeniu, że należy zwalczać dwa fałszywe pojęcia Kościoła. Jed-
nym z nich jest twierdzenie Kościoła katolickiego, jakoby jedynie 
Kościół powszechny był Kościołem we właściwym sensie tego 
pojęcia, zaś kościelne wspólnoty lokalne są jedynie jego filiami. 
Drugim fałszywym pojęciem Kościoła, z którym rozprawia się 
genewski reformator, jest wyobrażenie o Kościele jako o wspól-
nocie doskonałych: fałszywy wymóg doskonałości jest bliższy 
pychy niż Ewangelii72.

e. Kościelna struktura służby 

Kalwiński model Kościoła-Matki akcentuje indywidualny mo-
ment zbawienia, natomiast struktura służby uwydatnia ogól-
ną perspektywę przeszłej i przyszłej historii zbawienia. Urząd 
w Kościele Kalwin postrzegał jednoznacznie chrystocentrycznie: 

70 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,12.
71 Por. G. Plasger, Ekklesiologie, dz. cyt., s. 323.
72 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,16.
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każdy urząd został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, nie 
zaś wywiedziony z innego. Teologicznym uzasadnieniem jest tu 
wcielenie Syna Bożego, służące nawiązaniu zerwanego kontaktu 
z ludzkością. Poza tym w mocy pozostaje także inne, fundamen-
talne założenie Kalwina: jedynie sam Bóg kieruje Kościołem, zaś 
różne działania w Kościele należy postrzegać jako Boże narzę-
dzia (instrumenta)73. Jest to z jednej strony ogromne wyróżnie-
nie dla człowieka, z drugiej zaś – okazja do ćwiczenia się w poko-
rze; czynność ta zachodzi bowiem wyłącznie w posłuszeństwie 
względem Boga. Jest to również sposobność do budowania wza-
jemnej jedności wszystkich chrześcijan. Bóg posługuje się także 
ziemskimi środkami w tym celu, aby dokonać dzieła uświęcenia 
człowieka. Tymi ziemskimi środkami są różne urzędy i funk-
cje, w które Bóg wyposażył Kościół. Bóg wybrał je po to i w taki 
sposób, aby jak najlepiej odpowiadały one dopełnieniu na ziemi 
dzieła uwielbionego Jezusa Chrystusa74. Najważniejszą struk-
turą Kościoła jest dla genewskiego reformatora porządek służby 
(łac. officium, niem. Amt). Rozdział 4 Listu do Efezjan stanowi 
dla Kalwina biblijną podstawę wyróżnienia struktury służby 
w Kościele. Niektóre posługi są czasowo ograniczone (prorocy, 
apostołowie), inne natomiast odznaczają się trwałością: paste-
rze/pastorzy, nauczyciele, starsi czy diakoni. Genewski refor-
mator szczególnie podkreśla znaczenie posługi głoszenia słowa 
Bożego, jako że za jej pomocą unaocznia się prawdę o tym, że 
poprzez swoje słowo Bóg rządzi i kieruje Kościołem. Pastorzy są 
organami Ducha Świętego – w znaczeniu harmonijnego połącze-
nia istoty wszystkich kościelnych urzędów. Są one ważne o tyle, 
że stanowią integralną część nauki o Kościele, nie zaś dodatek, 
opisują bowiem postać Kościoła75.

73 Por. G. Plasger, Ekklesiologie, dz. cyt., s. 323.
74 Por. F. Wendel, Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, dz. 

cyt., s. 258.
75 Por. G. Plasger, Ekklesiologie, dz. cyt., s. 324.
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Boskie pochodzenie Kościoła oznacza w praktyce, iż w Pi-
śmie Świętym są zawarte wszystkie normy dotyczące kościelnych 
struktur i urzędów. Człowiek nie musi się starać o swój wkład 
w tym względzie, nieważne są też ograniczenia historyczne i spo-
łeczne. W momencie powołania go do istnienia Jezus Chrystus 
wyposażył swój Kościół we wszystko, co jest konieczne do jego 
życia i działania. On też ustanowił strukturę urzędową, zdolną 
zarządzać Kościołem w każdych warunkach76. Kalwin zwracał 
jednak uwagę na to, że nie wszystkie wskazania Biblii dotyczące 
kościelnych struktur i urzędów można łatwo odczytać i zastoso-
wać w praktyce. Nie uważał też, że zreformowany przez niego 
Kościół w Genewie stanowi lustrzane odbicie biblijnego ideału 
kościelnej wspólnoty77. W oparciu o dane biblijne Jan Kalwin 
wyliczał cztery ministeria kościelne: pastorów, doktorów, senio-
rów i diakonów, choć niekiedy łączył urząd pastora i doktora78. 
Kościół jest dla Kalwina z ustanowienia Bożego, nie tylko jako 
całość wspólnoty wierzących, lecz także w jego urzędach i przy-
dzielonych im zadaniach. Choć Bóg jest całkowicie wolny w swo-
ich działaniach, to jednak już sam fakt ustanowienia przez Boga 
Kościoła, a w nim specjalnych urzędów oznacza, że człowiek 
jest związany z powierzonymi Kościołowi środkami zbawienia, 
a zwłaszcza z głoszonymi przez pastorów kazaniami i sprawo-
wanymi przez nich sakramentami. Przepowiadanie Ewangelii, 
słowa Bożego, przez sługi Kościoła jest zwyczajnym środkiem, 
poprzez który zostaje udzielona wiara. Całe życie duchowe i całe 
uświęcenie wierzących zależą od przepowiadania Ewangelii79, zaś 

76 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 3,2.
77 Por. P. Benedict, Calvin und die Umgestaltung Genfs, w: 1509 – Johannes 

Calvin – 2009. Sein Wirken in Kirche und Gesellschaft. Essays zum 500. 
Geburtstag, dz. cyt., s. 13-27.

78 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 194-204.

79 Por. F. Wendel, Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, dz. 
cyt., s. 258-259.
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kościelne życie dokonuje się jako umacnianie wzajemnej więzi 
poprzez dar i zadanie80. Należy dodać, że wielorakość kościel-
nych urzędów i odpowiadająca im wielość darów Ducha Świętego 
znajduje swoje korzenie we wspólnym kapłaństwie wszystkich 
wierzących81.

W swojej eklezjologii Kalwin stawia Kościołowi katolickiemu 
i teologii katolickiej wiele pytań. Należy przyznać, że kalwiński 
chrystocentryzm w nauce o istocie urzędu jako posługiwaniu 
w Kościele jest krytycznym ostrzeżeniem przed władczym i au-
tokratycznym pojmowaniem tegoż urzędu. Obecna w kalwiń-
skiej doktrynie o urzędach pneumatologia podkreśla diakonicz-
ny charakter kościelnego officium, przestrzegając tym samym 
przed pokusą panowania duchownych nad wiernymi. Duch Świę-
ty jest w Kościele rzeczywistością dynamiczną, doświadczalną 
w przebaczaniu grzechów, uświęcaniu wiernych i w fenomenie 
charyzmatów jednoczących wiernych pomiędzy sobą. Nie można 
jednak pomijać milczeniem zakwestionowania przez Kalwina 
kapłaństwa sakramentalnego82.

f. Kolegialność w Kościele 

Badania nad eklezjologią Jana Kalwina ukazują jedno z najcen-
niejszych odkryć – pojęcie kolegialności jako istotny rys urzędu83. 
Jego istotną cechą jest chrystocentryczna struktura. W Kościele 
wszyscy chrześcijanie, niezależnie od swojej społecznej i kultu-
rowej przynależności, są członkami wspólnie podporządkowu-
jącymi się Głowie i pozostałym członkom Mistycznego Ciała. 
Życie chrześcijańskie jest jasno ukierunkowane na wspólnotę, co 

80 Por. E.-M. Faber, Gegenseitige Verbundenheit als Gabe und Aufgabe: Zum 
Kirchenverständnis von Johannes Calvin, dz. cyt., s. 159-182.

81 Por. F. Wendel, Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, dz. 
cyt., s. 267.

82 Por. A. Skowronek, Jan Kalwin w oczach teologów katolickich, dz. cyt.
83 Por. tamże.
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sprawia, że kościelny urząd ma w zrozumiały sposób strukturę 
kolegialną, co więcej – demokratyczną84. Stąd łatwo zrozumieć, 
dlaczego eklezjologiczna myśl Kalwina z reguły wyrusza od poję-
cia i faktu Kościoła lokalnego85. Poszczególne urzędy są przezna-
czone dla konkretnej wspólnoty wierzących, która zachowując 
własne przekazy doktrynalne, liturgiczne, dyscyplinarne i du-
chowe86, urzeczywistnia powszechny Kościół Boży. Kościół ten 
nie dzieli się na poszczególne Kościoły lokalne, które nie są jego 
częściami składowymi, lecz to właśnie w nich urzeczywistnia się 
i uwidacznia. Kościół lokalny jest więc w pełni Kościołem Chry-
stusowym. Istnienie Kościoła następuje więc na dwóch płaszczy-
znach – lokalnej i powszechnej. 

Jedność Kościołów lokalnych zapewniają, w przekonaniu ge-
newskiego reformatora, synody łączące Kościoły danego kraju 
czy regionu, realizujące zasadę „jedności w wielości”87. Jeszcze 
większą jedność zapewnia przepowiadanie słowa Bożego, w któ-
rym działa Duch Święty. Kościoły lokalne nie muszą więc lękać 
się rozpadu. Mają one urzeczywistniać ducha kolegialności, co 
oznacza, że nie może być mowy o wzajemnym podporządkowy-
waniu Kościołów lokalnych. Duch kolegialności oznacza za to 
unikanie jednostronnego podejmowania istotnych decyzji przez 
osoby sprawujące poszczególne urzędy czy przez poszczególne 
Kościoły lokalne. Struktury demokratyczne powinny być jednak 
– zdaniem Kalwina – otwarte na charyzmat i na osoby nim obda-

84 Por. F. Dermange, Calvin, aux origines de la démocratie?, „Etudes théolo-
giques et religieuses” 83(2008) nr 3, s. 351-366.

85 Por. A.  Ganoczy, Calvins Theologie der Ortsgemeinde, „Catholica” 
34(1980) nr 1, s. 1-14.

86 Por. R.C. Gamble, Calvin and sixteenth-century spirituality. Comparison 
with the Anabaptists, „Calvin Theological Journal” 31(1996) nr 2, s. 335-
-358.

87 Por. F. Lemke, Freiheit und Verantwortung einer Synode in der Perspektive 
Calvins, w: Freiheit und Moral. Überlegungen zur verdrängten Verantwor-
tlichkeit. Eine Freundesgabe für Günter Altner und Rudolf Borchert, Hg. 
R. Feldmeier, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1996, s. 75-93.
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rzone. Istnieje więc podstawa do określenia zasady kościelnego 
porządku mianem zasady pneumatologicznej88.

g. Prymat i biskupstwo

Zagadnienie prymatu w rozumieniu Jana Kalwina ma dwa za-
sadnicze aspekty. Pierwszym z nich jest sposób odniesienia do 
osoby Piotra w Nowym Testamencie, zaś drugim – stosunek 
Kalwina do instytucji papiestwa89. Odmiennie od katolickiej 
interpretacji słowa „skała” (petra), traktującej Piotra jako nie-
wzruszony fundament Kościoła, Kalwin twierdzi, że „skałą” jest 
wspólna wszystkim wiara. Stąd nie tyle Piotr jest skałą, co ra-
czej skała jest w nim. Reformator postrzega wprawdzie Piotra 
w perspektywie jedności Kościoła, jednak autorytet apostoła 
nie wynika z ustanowienia Bożego, lecz z faktu uznania go przez 
innych apostołów za swojego przewodniczącego90. Prymat Piotra 
nie jest niczym innym jak tylko prymatem honorowym, nie zaś 
prymatem sprawowania władzy, jako że władzę kluczy sprawują 
wspólnie wszyscy wierzący. Jan Kalwin nie był – jak się wydaje – 
kategorycznym przeciwnikiem papiestwa jako takiego. Nie kwe-
stionował on bowiem papiestwa z racji teologicznych, lecz czynił 
to z motywu reakcji na złych papieży91. Genewski reformator 
zachował umiar w osądzaniu, wskutek czego jest w stanie przy-
znać, że Grzegorz Wielki był wybitnym pasterzem Kościoła92. 
W odwołaniu do takich wzorców formułuje życzenie, aby także 
papieże jego czasów podążali w stronę urzeczywistnienia tego 
88 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-

go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 188-189.
89 Por. H. Schützeichel, Calvins Kritik der biblischen Begründung des Pap-

stamtes, „Catholica” 41(1987) nr 1, s. 42-63.
90 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 6,8.
91 Por. A. Ganoczy, Ecclesia ministrans. Dienende Kirche und kirchlicher 

Dienst bei Calvin, dz. cyt., s. 340-341.
92 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-

go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 191.



83

ideału. Przy pewnym otwarciu na osobę papieża jest on jednak 
przekonany, że papiestwo jako takie winno zostać odrzucone93. 
W odniesieniu do sukcesji apostolskiej Kalwin twierdzi, że doty-
czy ona jedynie zakresu prawdy doktrynalnej, tak więc nie wnosi 
ona niczego w kwestii przekazywania urzędu94. Względem Rzy-
mu Kalwin zajmuje pozycję krytyczną, twierdząc, że nie istnieje 
w nim żadna forma sukcesji, a ewentualne przywrócenie sukce-
sji doktrynalnej nie prowadziłoby wcale do podniesienia papie-
stwa: Rzym stał się bowiem siedzibą antychrysta95. Ocena tego, 
czy Kościół obecny jest Kościołem apostolskim, zależy, zdaniem 
Kalwina, od tego, czy przekazuje on naukę apostołów zawartą 
w pismach Nowego Testamentu96. Poza tym nie można dopusz-
czać myśli o tym, że jeden człowiek mógłby rządzić Kościołem. 
Byłoby to niewłaściwością względem Jezusa Chrystusa, który 
jest jedyną Głową Kościoła97. Podobną argumentację genewski 
reformator stosuje w odniesieniu do Urzędu Nauczycielskiego: 
jest nim sama boska prawda, przez Jezusa Chrystusa i Ducha 
Świętego połączona ze słowem Bożym98.

Poglądy Kalwina na biskupstwo ewoluowały i ostatecznie 
nie osiągnęły klarownego stanu. O ile episkopat jest rozumiany 
w duchu pasterskim jako urząd służby, połączony z elementa-

93 Por. M. Friedrich, Calvin und die Einheit der Kirche. Die ökumenische 
Bedeutung der reformierten Reformation, w: Johannes Calvin zum 500. 
Geburtstag. Festgottesdienst, Festakt & Wissenschaftliches Symposion, Hg. 
U.H.J. Körtner, J.A. Loader, W. Wischmeyer, Evangelidsch-Theologische 
Fakultät der Universität Wien, Wien 2009, s. 101-103.

94 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 187.

95 Por. H. Schützeichel, Calvins Kritik der biblischen Begründung des Pap-
stamtes, dz. cyt., s. 42-63.

96 Por. L. Bouyer, Kościół Boży – mistyczne Ciało Chrystusa i świątynia Ducha 
Bożego, przeł. W. Krzyżaniak, IW PAX, Warszawa 1977, s. 74.

97 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 7,1.
98 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-

go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 192.
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mi kolegialności, o tyle nie staje się on przedmiotem krytyki 
genewskiego reformatora. W Kościele kalwińskim wszystko to, 
co sprowadza na myśl urząd biskupi, ma być urzeczywistnia-
ne wspólnotowo. Faktycznie zadania biskupa realizuje więk-
sza liczba osób. Tym samym Kalwin zerwał z wczesnochrześci-
jańską tradycją sprawowania tego urzędu99. Poza tym należy 
wskazać na wewnętrzną aporię genewskiego reformatora: nie 
zamierzał on bowiem kwestionować prawomocności urzędu bi-
skupiego w pierwotnym Kościele, ale jednocześnie próbował 
uzasadnić fakt niezachowania w Kościele reformowanym urzędu 
 biskupiego100.

h. Nauka o sakramentach

Protestancka teologia zawsze zaliczała sakramenty, obok głoszo-
nego słowa Bożego, do istotnych elementów Kościoła. Dał temu 
wyraz Jan Kalwin na początku IV księgi Institutio, pisząc o sakra-
mentach jako o koniecznych środkach pomocy, podtrzymujących 
i wzmacniających wiarę101. Sakramenty są dalszymi środkami 
pomocnymi, zbliżonymi do Ewangelii i do niej podobnymi102. 
Rozdział XVI tej księgi nosi znamienny tytuł: De sacramentis. 
Naukę Kalwina o sakramentach można znaleźć w jego pismach 
polemicznych, a także w rozprawie Defensio sanae et orthodoxae 
doctrinae de sacramentis103. Genewski reformator postrzega sa-
kramenty w kategorii daru, podobnie jak słowo Boże. Składają 

99 Por. H. Scholl, Calvinus catholicus. Die katholische Calvinforschung im 20. 
Jahrhundert, Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien 1974, s. 182.

100 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 188.

101 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,1.
102 Por. F. Wendel, Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, dz. 

cyt., s. 275-276.
103 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-

go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 217-218.
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się one ze słowa i zewnętrznego znaku104. Sakramenty jako Boże 
znaki odpowiadają możliwościom percepcyjnym ludzkiej natury 
i potwierdzają obietnicę zbawienia daną w postaci słowa. Wzglę-
dem człowieka Bóg realizuje swój całościowy plan pedagogiczny. 
W ramach tego planu sakramenty są środkami pomocnymi dla 
osiągnięcia zbawienia – uczy genewski reformator105. Z pomocą 
sakramentu Bóg umacnia ludzką wiarę, przekonuje o swojej woli 
zbawienia106, zaświadcza o swojej łaskawości, daje znak przymie-
rza i zadatek spełnienia boskich obietnic107. Sakrament nie doda-
je jednak niczego nowego do Bożej obietnicy108. Kalwin rozróżnia 
w sakramentach ich elementy materialne oraz duchowe. Te dru-
gie to Chrystusowa obietnica zawarta w ustanowieniu świętego 
znaku. Istotą sakramentu jest działająca w nim Boża łaska. Bez 
niej sakrament stałby się nic nieznaczącym, bezsilnym znakiem, 
„szkodliwym kuglarstwem”109. Kalwin porusza się w ramach śre-
dniowiecznego dualistycznego systemu: jednym jego wymiarem 
jest rzeczywistość materialna, drugim zaś – duchowe piętno 
wyciśnięte na materii przez Boże słowo110. Obie te sfery łączy 
ze sobą Duch Święty, ożywiając elementy martwe i wprzęga-
jąc je w służbę łaski Bożej. Boży Duch ma moc czynienia łaski 

104 Por. F. Wendel, Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, dz. 
cyt., s. 278.

105 Por. G. Plasger, Johannes Calvins Theologie – Eine Einführung, dz. cyt., 
s. 117-125.

106 Por. E.-M. Faber, Johannes Calvin. Theologe und Prediger des Lebens aus 
Heilsgewissheit, dz. cyt., s. 235-236.

107 Por. C. Elwood, Calvins kirchliche Theologie und das Heil der Menschen, w: 
1509 – Johannes Calvin – 2009. Sein Wirken in Kirche und Gesellschaft. 
Essays zum 500. Geburtstag, dz. cyt., s. 119-137.

108 Por. F. Wendel, Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, dz. 
cyt., s. 276.

109 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 219.

110 Por. A.E. MacGrath, John Calvin and late mediaeval thought. A study in 
late mediaeval influences upon Calvin’s theological development, „Archiv 
für Reformationsgeschichte” 77(1986), s. 58-78.
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sakramentu skuteczną. Tak urzeczywistnia się Boża obietnica 
dzięki sakramentom, określonym mianem „instrumentów Du-
cha Świętego”111. Nie sposób nie zauważyć, jak bardzo zależy 
Kalwinowi na tym, aby celebracja sakramentu była jak najdalsza 
od bezdusznego formalizmu, stając się skuteczną proklamacją 
słowa i obietnicy zbawienia. Boża łaska jest absolutnie wolna, 
niczym nieuwarunkowana, przy czym obejmuje ona jedynie gro-
no wybranych, na mocy Bożego przeznaczenia – predestynacji.

W interpretacji sakramentów genewski reformator często 
ostrzega przed niebezpieczeństwem postrzegania tych świętych 
znaków jako przyczyny ludzkiego usprawiedliwienia: jest nią 
bowiem wyłącznie Jezus Chrystus, natomiast sakramenty są je-
dynie pośrednimi przyczynami zbawienia. Mogą one spełniać tę 
rolę w mocy Ducha Świętego112. Dla Kalwina sakramenty nie są 
jednak konieczne do zbawienia, co wcale nie oznacza, iż byłyby 
zbędne. Istotną rolę odgrywa tutaj wiara jako czynnik usprawie-
dliwienia. Także ta formuła wymaga precyzacji: usprawiedliwia-
jąca wiara nie ma charakteru wielkości statycznej, możliwej do 
zamiany na zbawienie. Doświadczona w sakramencie wiara wsz-
czepia w Jezusa Chrystusa. Genewski reformator wyjaśnia to na 
przykładzie dwóch sakramentów – chrztu i Wieczerzy Pańskiej. 
Pierwszy z nich stanowi przyjęcie do wspólnoty Kościoła, jest 
znakiem oczyszczenia i przebaczenia grzechów. Sakrament ten 
zanurza człowieka w Jezusa Chrystusa i Jego śmierć, daje w niej 
udział, pozwalając uczestniczyć we wszelkich dobrach zbawienia. 
Chrzest w rozumieniu Kalwina ma charakter chrystocentryczny, 
pneumatologiczny i eklezjologiczny113, jest znakiem przymierza 
Boga z człowiekiem, które najdoskonalej wypełniło się w Jezu-
sie Chrystusie. W odniesieniu do chrztu sprawdza się twierdze-

111 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 222.

112 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 14,7.
113 Por. J.W. Riggs, Emerging Ecclesiology in Calvin’s Baptismal Thought, 

1536-1543, „Church History” 64(1995) nr 1, s. 29-43.
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nie, że sakramenty są środkami zbawienia włączającymi w ciało 
Chrystusa, a w stosunku do wierzących stanowią one umocnie-
nie sięgające ostatecznego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem 
w życiu niebiańskim114.

O ile w teologii chrztu Kalwin dokonał syntezy poglądów św. 
Augustyna, Lutra i Bucera, o tyle proces kształtowania się jego 
poglądów na Wieczerzę Pańską oznaczał konfrontację z myślą 
Zwingliego, Lutra, Bucera, a także św. Augustyna115. Kolejne 
wydania Institutio potwierdziły narastające znaczenie problema-
tyki eucharystycznej w eklezjologicznej myśli Jana Kalwina, zaś 
ostateczną wersję tej doktryny zawarł Kalwin w wydaniu swego 
dzieła z 1559 roku116. Na sakrament Wieczerzy Pańskiej składają 
się dwojakiego rodzaju elementy: cielesne znaki i duchowa rze-
czywistość. W Wieczerzy Pańskiej genewski reformator upatruje 
substancji Jezusa Chrystusa z Jego śmiercią i zmartwychwsta-
niem, tłumacząc to jako obecność ciała i krwi, przez które Jezus 
Chrystus dopełnił dzieła sprawiedliwości i wysłużył zbawienie117. 
Konsekracja znaków sakramentalnych nie zmienia ich substan-
cji, lecz pozwala zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem. Duchowy 
pokarm, symbolizujący ciało i krew, stanowi narzędzie, za pomo-
cą którego udziela się On człowiekowi substancjalnie, rzeczywi-
ście. Na tej drodze docierają do niego wszystkie dobra zbawienia. 
Kalwin świadomie kwestionował tak katolicką, jak i luterańską 
doktrynę o realnej obecności uwielbionego ciała i krwi Jezusa 
Chrystusa w sakramencie Wieczerzy Pańskiej, nie przyjmując 

114 Por. F. Wendel, Calvin. Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, dz. 
cyt., s. 281.

115 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 239-241.

116 Por. H.H. Eßer, Abendmahlslehre – Abendmahlspraxis – Abendmahlsgeme-
inschaft in reformierter Sicht, w: Calvin – Erbe und Auftrag. Festschrift für 
Wilhelm Neuser zu seinem 65. Geburtstag, W. van ‘t Spijker, Kok Pharos 
Publishing House Kampen – The Netherlands, Kampen 1991, s. 357- 
-378.

117 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 17,11.
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jednak w tym względzie Zwingliańskiego symbolizmu. Sakra-
ment Wieczerzy Pańskiej jednoczy człowieka nie z boską istotą, 
lecz z Jezusem Chrystusem jako Pośrednikiem, dzięki czemu 
otrzymuje on zbawienie, wysłużone śmiercią i zmartwychwsta-
niem Jezusa Chrystusa118. To On sam jest jedynym duchowym 
pokarmem człowieka. W sakramentalnej Wieczerzy zostaje nam 
dany Jezus Chrystus, a z Nim pełnia darów łaski, silna podpo-
ra119.

i. Rola Maryi 

Jan Kalwin zajmuje dialektyczną postawę względem kultu Ma-
ryi. Z jednej strony można bowiem znaleźć w jego pismach nega-
cję wszelkiego kultu maryjnego, z drugiej natomiast dopuszcza 
on sławienie Maryi. Zgodnie z protestancką tradycją podkreśla, 
że Maryja jest wzorem dla naszej wiary, dzięki czemu Matka Je-
zusa Chrystusa wpisuje się w pomocną funkcję Kościoła. Ujęcie 
dziewictwa Maryi przez Kalwina można wręcz uznać za katolic-
kie. Kalwin żywił rzeczywistą cześć dla Maryi, przekonany, iż 
ukazanie Jej niezwykłej godności może przyczynić się do oży-
wienia życia wiary chrześcijan120. Takie zapatrywania genew-
skiego reformatora pozostają jednak w konflikcie z późniejszą 
orientacją kalwinistycznego protestantyzmu reformowanego, 
cechującego się wielce zdystansowanym i chłodnym stosunkiem 
do Matki Jezusa, co owocowało ignorowaniem Jej121. 

118 Por. W. Niesel, Die Theologie Calvins, 2. überarb. Aufl., Chr. Kaiser Ver-
lag, München 1957, s. 219-220.

119 Por. P. Jaskóła, Spiritus Effector. Nauka Jana Kalwina o roli Ducha Święte-
go w misterium zbawienia, dz. cyt., s. 253.

120 Por. G. Plasger, Johannes Calvins Theologie – Eine Einführung, dz. cyt., 
s. 79-87.

121 Por. A. Skowronek, Jan Kalwin w oczach teologów katolickich, dz. cyt.
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Zakończenie

W teologicznym systemie Jana Kalwina eklezjologia zajmuje 
poczesne miejsce. Najobszerniejsza (liczba stron tej części jest 
prawie równa sumie stron pozostałych trzech), IV część Institutio 
w wydaniu z 1559 roku podejmuje – w wymiarze tak teoretycz-
nym, jak i praktycznym – prawie wyłącznie tematykę Kościoła. 
Badania nad eklezjologią Kalwina najczęściej to dzieło, pocho-
dzące z późnego okresu twórczości genewskiego reformatora, 
czynią swoim punktem wyjścia122. Wykazują one ponad wszelką 
wątpliwość, że najważniejsze decyzje epoki reformacji zapadły 
właśnie na polu eklezjologii, także w przypadku dzieła genew-
skiego reformatora. Obok niezależności od Rzymu pojawiały 
się w XVI wieku inne głosy zachęcające do reformy Kościoła. 
Dochodziły one ze strony humanizmu z jego indywidualizmem 
i spirytualizmem, jak również od anabaptystów i tak zwanych 
„Schwärmer”, czyli osób nienależących do żadnych grup oraz 
członków ugrupowań, tak katolickiej, jak i protestanckiej prowe-
niencji, którzy nie chcieli mieć nic wspólnego z Kościołem jako 
instytucją. Jan Kalwin walczył na obu tych frontach, podejmując 
próbę nowego ujęcia istniejącej już, starożytnej doktryny ko-
ścielnej. Kalwińska eklezjologia uwzględniała naukę o predesty-
nacji, w ramach której próbowano się uporać z napięciem pomię-
dzy Boskim a ludzkim, historyczno-socjologicznym wymiarem 
Kościoła. Kalwin dowodził, że oprócz prawdziwego Kościoła jest 
także Kościół pozorny, nie-Kościół. Podążając za myślą św. Augu-
styna, Kalwin poszukuje rozwiązania dręczących go dylematów 
w odwołaniu do idei wybrania (electio). Trudno jednoznacznie 
stwierdzić, czy idea predestynacji jest punktem wyjścia, czy też 
centrum kalwińskiej teologii i eklezjologii. Nie sposób rozstrzy-
gnąć tej kwestii także na podstawie Institutio z 1559 roku. Także 

122 Por. M. Friedrich, Calvin und die Einheit der Kirche. Die ökumenische Be-
deutung der reformierten Reformation, dz. cyt., s. 99.
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w tym dziele doktryna predestynacji okazuje się stanowić klamrę 
spinającą całość kalwińskiej eklezjologii. Wolny, łaskawy wybór 
dokonany przez Boga jest konstytutywną podstawą Kościoła123.

Kościół widzialny – czy niewidzialny? Tak postawiona kwestia 
to dla Kalwina dylemat jedynie pozorny. Jest bowiem tylko jeden 
Kościół – Kościół Jezusa Chrystusa. Stąd i konsekwentne użycie 
liczby pojedynczej: „Kościół”. Kościół niewidzialny to nie jakaś 
idealna civitas platonica, lecz wielkość realnie istniejąca w ramach 
doświadczalnego, instytucjonalnego Kościoła. To właśnie ten 
niewidzialny Kościół z wewnętrzną koniecznością dąży do urze-
czywistnienia ideału w ramach konkretnej wspólnoty Kościoła 
widzialnego.

To jest ten motyw, dla którego zajmowanie się wszystkimi za-
gadnieniami dotyczącymi kierowania Kościołem czy kościelnych 
struktur stanowi dla Kalwina problem teologicznie doniosły. 
Kościół musi być wewnętrznie i zewnętrznie wolny względem 
każdej władzy świeckiej. W przeciwnym razie zostają zagrożo-
ne ustanowione przez Boga kościelne struktury i urzędy. Notae 
ecclesiae pełnią tutaj funkcję orientacyjną: prawdziwy Kościół 
Jezusa Chrystusa jest tam, gdzie jest nauczana czysta Ewange-
lia i gdzie sakramenty są sprawowane zgodnie z duchem Pisma 
Świętego124.

Jan Kalwin nie ustawał w przekonywaniu swoich słuchaczy 
i czytelników, że Kościół nie jest celem samym w sobie. Istnieje 
on ze względu na ludzi, pośród których żyje. W centrum pa-
storalnych wysiłków Kalwina pozostaje wspólnota wiary, która 
niczym czysta Oblubienica Chrystusa gromadzi się wokół stołu 
Wieczerzy Pańskiej. W tej wspólnocie powinno niczym w lustrze 
odbijać się królestwo Boże. To dlatego genewski reformator kładł 
tak wielki nacisk na etykę i kościelną karność, którą uzasadniał 
zagrażającym całkowitym rozproszeniem (extrema dissipatio) 

123 Por. Joannis Calvini Institutio christianae religionis, dz. cyt., IV 1,2.
124 Por. C. Link, Prädestination und Erwählung. Calvin-Studien, Neukirche-

ner Verlag, Neukirchen-Vluyn 2009, s. 235-258.
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Kościoła. Kościelną karność porównywał on do ścięgien utrzy-
mujących razem wszystkie członki Kościoła125.

Jan Kalwin należy do drugiego pokolenia reformatorów. 
W historii Kościoła zapisał się on jako teolog chętnie podejmu-
jący wyzwanie do teologicznej dysputy, ale też był przez wielu 
kwestionowany. W kulturowo-społecznych zawirowaniach swo-
jego czasu starał się odpowiedzieć na wyzwania stojące przed 
Kościołem. Jego teologia stawia doniosłe pytania także naszym 
czasom. Przykładem niech będzie tu choćby pytanie o relacje 
państwo–Kościół, nieuwzględnione wprawdzie w tym szkicu, ale 
jakże ważne dla przyszłości wiary i Kościoła126.

125 Por. C. Link, Johannes Calvin. Humanist, Reformator, Lehrer der Kirche, 
Theologischer Verlag Zürich, Zürich 2009, s. 58-72.

126 Por. np. G. von Schulthess-Rechberg, Luther, Zwingli und Calvin in ihren 
Ansichten über das Verhältnis von Staat und Kirche, Severus Verlag, Ham-
burg 2012.
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Ks. Stanisław Kozakiewicz

Spór kardynała Stanisława Hozjusza 
z reformatorami

Każda religia u swoich fundamentów ma wymiar duchowo-cie-
lesny, bo taka też jest struktura bytowa samego człowieka. Czło-
wiek, według nauki chrześcijańskiej, to jedność tego, co duchowe 
i cielesne. „W życiu chrześcijanina nie ma żadnych zewnętrz-
nych aktów wiary, jeśli wpierw nie ma przylgnięcia do niej we-
wnętrznie całym sobą, całą swoją istotą. Wyraźne jest pod tym 
względem samo nauczanie Jezusa i Jego słowa z drugiej Ewan-
gelii: «Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto 
nie uwierzy, będzie potępiony» (Mk 16,16). Mieć udział w zba-
wieniu to stać się człowiekiem wierzącym i przyjąć chrzest; to 
wewnętrznie uznać Jezusa za Mesjasza, który realizuje w swojej 
osobie i dziele wszystkie obietnice Boga. Działanie wewnętrzne 
uprzedza działanie zewnętrzne i z niego, jak ze źródła, wynika, 
tudzież je koronuje. Nie jest ono oddzielnym aktem, przez który 
człowiek ujawnia swą istotę, lecz jego konsekwencją. Wyznać Je-
zusa to przyjąć Boży dar usprawiedliwienia i potwierdzić w nim 
swój udział, to proklamować dar działający i przemieniający”1. 
Warto o tej personalistycznej opcji samej wiary chrześcijańskiej 
jako zasadzie poznania prawdy Bożej objawionej pamiętać, chcąc 

1 T. Nawracała, Jedność w różnorodności. Elementy wyznania wiary w do-
kumentach synodów od I do III wieku, „Teologia w Polsce” 7(2013) nr 1, 
s. 91-92.
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w jakimś stopniu poznać i zrozumieć, a więc tym samym uwie-
rzyć w Kościół.

Historia pokazuje, że ludzie zawsze mieli największy problem 
z wiarą w boskie pochodzenie Kościoła i w to, że przynależność 
do niego potrzebna jest do zbawienia. Dlatego od samego po-
czątku były tendencje do zmiany w Kościele. „Ona [zmiana – 
S.K.] jest po to, by odnaleźć lepszy kształt Kościoła. Zmiany do-
maga się to, co uległo zdeformowaniu, odkształceniu. Łacińskie 
słowo reformare dosłownie znaczy: ukształtować coś na nowo, 
przywrócić czemuś właściwy kształt, właściwe oblicze. Oblicze 
Kościoła ulega zdeformowaniu, gdy to, co powinno być w samym 
centrum, przesunięte zostaje na peryferia, te zaś wciskają się do 
środka. To dlatego Franciszek [papież – S.K.] mówi o Kościele 
jako szpitalu polowym. Ten obraz jest apelem o to, aby wrócić 
do tego, co istotne, co najważniejsze w Kościele, a nie skupiać 
się na kwestiach marginalnych. […] Jeżeli obstajemy przy spra-
wach drugorzędnych, tracimy z oczu to, co nas łączy najbardziej, 
a wtedy mnożą się kłótnie i podziały”2. Spieranie się o istotę 
Kościoła, jego charakter i pochodzenie zawsze występowało. To 
napięcie jest czymś stałym, ponieważ Kościół to jednocześnie 
tajemnica i instytucja. „Trzeba zauważyć – jak pisze jeden z pol-
skich eklezjologów – iż jest to konflikt nie do usunięcia, więcej 
nawet: jest on potrzebny do spełniania się Kościoła. Kościół 
potrzebuje go koniecznie, gdyż staje się on gwarantem nieustan-
nego poszukiwania nowej, współczesnej formy ekspresji orędzia 
ewangelicznego i przybliżania go człowiekowi aktualnego wieku. 
Napięcie to należy widzieć jako weryfikację przestarzałych struk-
tur instytucjonalnych i jednocześnie jako wyzwanie do tworze-
nia lepszych i coraz trafniejszych nośników wielkiego bogactwa 
Bożego Objawienia. Wciąż jest aktualne napomnienie Jezusa: 
«I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie prze-
kazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie» (Mk 
2 W. Hryniewicz, Wiara w oczekiwaniu [Rozmawia Justyna Siemienowicz], 

Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, s. 225.
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7,13). Nie wolno zafałszowywać Bożego Logosu i jego orędzia do 
człowieka poprzez instytucjonalizację przekazu”3.

Jeśli współcześnie są problemy z Kościołem, to wcale nie na-
leży się dziwić, że były one również za czasów Stanisława Ho-
zjusza. Z perspektywy wieków trzeba stwierdzić, że Luter jako 
ojciec reformacji też chciał reformy Kościoła pozytywnie rozu-
mianej, a więc tego, aby rzeczy najważniejsze stanowiły o jego 
istocie. Kierował się swoistą gorliwością w obronie prawdy ekle-
zjalno-soteriologicznej i dlatego odważył się wystąpić przeciw-
ko nadużyciom ludzi Kościoła. Chciał dobrze, ale w niektórych, 
istotnych sprawach można powiedzieć, że „przedobrzył”. Idea 
reformy w Kościele nie była też obca Kardynałowi z Warmii. Za-
pewne nie był przeciwny reformie tej bosko-ludzkiej instytucji 
i w dużym stopniu przyczynił się, jako legat papieski, do prac So-
boru Trydenckiego, który jest przykładem podejmowanej refor-
my eklezjalnej. W dalszej i bliższej historii Kościoła nie zawsze 
właściwie rozumiano misterium Kościoła. Obcowanie z tajemni-
cą każe odróżnić to, co jest boskie, od tego, co jest ludzkie. „Żeby 
zachować tę dwoistość, ukuto formułę «święty Kościół grzesz-
nych ludzi». Nie jest to formuła doskonała, niemniej nieśmia-
ło dopuszcza ona, że Kościół w swojej historii popełniał błędy 
i sprzeniewierzał się duchowi Ewangelii. Jestem zwolennikiem 
bardziej realistycznego, a mniej dualistycznego myślenia o Ko-
ściele – pisze jeden ze współczesnych polskich teologów. – Wolę 
mówić, że Kościół jest i święty, i grzeszny. Tacy są bowiem ludzie, 
którzy go tworzą. Wizja Kościoła zarazem świętego i grzesznego 
uczy skromności i pozwala uniknąć pokusy triumfalizmu”4.

Stanisław Hozjusz należał do grona najwybitniejszych obroń-
ców wiary katolickiej w dobie reformacji. Stawał zdecydowanie 
w obronie prawd wiary, którą sam wyznawał i której bronił. Jeśli 
jego adwersarze uważali się za skrzywdzonych przez niego, od-

3 A.A. Napiórkowski, Reforma i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 7.

4 Tamże, s. 226.
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powiadał im: „Gdy to i wiele innych powiedzieli, odpowiedzia-
łem im w tym znaczeniu: Że tak ciężką, powiadają, przeze mnie 
zostali dotknięci zniewagą, niech przypisują sobie, a nie mnie. 
Jeżeli bowiem doznali stąd jakiegoś bólu, ja także niemniejszego 
doznałem, niech bowiem nie myślą, że to mi sprawia przyjem-
ność, iż takim muszę się okazywać. Lecz tego wymaga ode mnie 
obowiązek, zmusza mnie wyraźne słowo Boże, którego bardziej 
muszę słuchać, bardziej jemu się podobać, niż ludziom (por. Ga 
1,10n), bym tych, którzy nie słuchają Kościoła miał za Pogan 
i Celników (por. Mt 18,17), bym nawet Witaj im nie mówił (por. 
2 J 10-11), lecz unikał jak jakichś żmij i bazyliszków. Niczego 
bardziej nie pragnę, niż by można było przyjaźnie z nimi żyć”5. 
Te słowa są potwierdzeniem odwagi i wierności urzędowi na-
uczycielskiemu, jaki sprawował. „Wierność Słowu Bożemu wy-
maga nieraz przyjęcia cierpienia, a więc zawiera w sobie treści 
zbawcze, z nadzieją, że może zreflektuje się człowiek błądzący. 
Ten, kto upomina w imię Słowa Bożego, może zaznać cierpie-
nia i braku zrozumienia u błądzących, ale cierpienie przyjęte 
może  przyczynić się do ocalenia, a więc zbawienia tych, którzy 
 błądzą”6.

Hozjusz w polemice z reformatorami zajmował postawę sta-
nowczości i nie zgadzał się na żaden kompromis w sprawach 
wiary i moralności chrześcijańskiej, bo na to nie pozwalał urząd 
pasterza Kościoła, który otrzymał od Chrystusa przez posłu-
gę następcy św. Piotra. Jego postępowanie, choć zdecydowane 
w kwestiach zasadniczych, w tamtych trudnych czasach cha-
rakteryzowało się zrozumieniem dla błądzących. Nie domagał 

5 S. Hozjusz, O postępowaniu na Grudziądzkim Sejmiku Pruskim, Roku Pań-
skiego 1553, w: tenże, O postępowaniu z odłączonymi, tłum. bp J. Wojt-
kowski, Wydawnictwo Arcybiskup Metropolita Warmiński, Olsztyn 
2009, s. 51.

6 S. Kozakiewicz, Stanisława Hozjusza nauka o zbawieniu w Kościele katolic-
kim, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 
2013, s. 279.
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się na przykład zwolnienia ze stanowiska nauczyciela szkoły 
w Toruniu, oczekiwał tylko od niego, że będzie głosił właściwe 
poglądy: „Przeto nazajutrz poszedłem do ratusza, gdzie zebra-
ni byli również ławnicy. Nie chciałem żalić się na Nauczyciela, 
omówiłem tylko, co z nim robiłem. Powiedziałem, by rozpatrzyli, 
czy takiego człowieka wypada im utrzymywać i młodociany wiek 
zdać na jego wiarę. Ja nie domagam się, by go wydalili, powie-
rzam to ich ocenie i sądowi. Lecz skoro obiecał, że nie będzie 
chłopców uczyć niczego, co należy do wiary i religii, ani prze-
ciągać na swoje zdanie, ani z kimkolwiek śmiertelnym o tych 
sprawach rozmawiać, żeby go do siebie wezwali i poważnie na-
kazali dotrzymać obietnicy. Bo gdybym dowiedział się, że zrobił 
coś wbrew temu, postąpię drogami i sposobami, które będą mu 
mniej miłe. Nie mogę bowiem znieść, by rozpraszał owce powie-
rzone mi przez Chrystusa, aby je ktoś zabijał. […] Lecz dopóki 
będę Biskupem tego Kościoła, nie pozwolę, by ktoś inny nauczał 
moje owce oprócz mnie, lub komu to zostało przeze mnie zleco-
ne”7. Tak postępował Stanisław Hozjusz jako biskup chełmiński. 
Jako roztropny pasterz kierował się też zasadą edukacyjną, że 
przykłady postępowania są większym świadectwem niż same 
słowa, dlatego od władz miejskich domagał się, aby dawały właś-
ciwy przykład wiary: „Dlatego jeżeli oni [władze miasta Torunia 
– S.K.] okażą się Katolikami, wszyscy obywatele będą Katolikami 
i pójdą za ich przykładem”8.

Hozjusz był człowiekiem cierpliwym i czasem stosował po-
litykę dialogu, a więc rozmowy i przekonywania tych, którzy 
mieli skłonności do odstępowania od wyznawanych dotychczas 
zasad doktrynalnych w sprawach Ewangelii. Już jako biskup 
warmiński często przemawiał do władz miejskich Elbląga. Jak 
wynika z jego notatek, władze miasta i sami mieszkańcy Elbląga 
sprawiali mu najwięcej przykrości. Był również przez niektórych 

7 S. Hozjusz, O postępowaniu z Torunianami 1551, w: tenże, O postępowa-
niu z odłączonymi, dz. cyt., s. 25, 27.

8 Tamże, s. 27.
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z nich pomawiany o herezje: „Choć jestem Pasterzem i Bisku-
pem tego miasta, nie tylko niczego takiego owce moje ode mnie 
nie żądały, lecz nawet za jakiegoś Turka i niewiernego zostałem 
uznany, jako ktoś usiłujący zatamować bieg Ewangelii. Nie mo-
głem nie odczuć ciężko i boleśnie, że dotknięto mnie tym podej-
rzeniem. Jeżeli bowiem z łaski Bożej nie jestem heretykiem ani 
schizmatykiem, jednak dlatego nie jestem jakimś Turkiem czy 
Poganinem, lecz Chrześcijańskim i Katolickim Biskupem, i nie 
tylko nie tamuję, lecz nawet wszelkimi środkami chcę popierać 
głoszenie czystej Ewangelii.

Osąd zaś o tym, która Ewangelia jest czysta, a która nieczysta, 
zawsze był i jest Biskupów, a nie kogoś z warstwy pospólstwa 
rymarzy, dźwigaczy, garncarzy. Poświadczają to nawet sami ci, 
którzy się od Kościoła Bożego oddzielili, gdy w swoim Wyzna-
niu Augsburskim wyznają, że do jurysdykcji Biskupów należy 
badać naukę i odrzucać naukę różną od Ewangelii, zarazem tak-
że wykluczać ze wspólnoty Kościoła niezbożnych, których nie-
zbożność jest znana. Przeto nawet uczeni przez nich powinni 
udać się do mnie, abym zbadał naukę i naukę różną od Ewangelii 
odrzucił. […] Gotów jestem wszystko raczej uczynić i wycier-
pieć, niż bym zatamował bieg czystej Ewangelii. Badanie zaś 
jej czystości nie należy do nikogo z ludu, lecz jest obowiązkiem 
Pasterza i Biskupa. Bo i heretycy przywłaszczają sobie czystość 
Ewangelii i chcą, aby ich słowo było postrzegane jako słowo Bo-
ga”9. Hozjusz nauczał w dobrej wierze, że czystości Ewangelii 
może strzec tylko ważnie wyświęcony biskup. Nie należy się 
też dziwić, że był wewnętrznie przeświadczony, iż tylko Biskup 
Rzymu może zapewnić jedność Kościoła i głoszenie prawdziwej 
nauki Chrystusa; Luter i inni reformatorzy odrzucili ten znak 
jedności eklezjalnej i głoszenia zdrowej nauki Bożej o zbawieniu.

Hozjusz polemizował z poglądami innowierców i wykazywał, 
że nie tylko Luter i jego zwolennicy uważali, iż głoszą czystą 
9 S. Hozjusz, O postępowaniu z Elblążanami 1553, w: tenże, O postępowa-

niu z odłączonymi, dz. cyt., s. 28, 29.
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Ewangelię, ale od początku chrześcijaństwa tak czynili wszyscy, 
którzy odstępowali od dotychczasowej nauki Kościoła i głosili 
inne poglądy. „Pierwszy był Marcin Luter – nauczał Hozjusz – 
który swój pogląd zalecał jako czystą Ewangelię. Jego sprzysię-
żonym był Karlstadt, lecz niecałe dwulecie wytrwał w jednym 
z nim zdaniu. Stąd zrodzili się Sakramentarze, którzy nawet 
złożywszy przysięgę twierdzili, że ich nauka jest czystą Ewange-
lią. Nie inaczej uważali ci, których przeciągnęli na swój pogląd. 
Po nich byli Anabaptyści, którzy potępiali za błąd i ślepotę nie 
tylko Kościół Katolicki, lecz także Luteranów i Sakramentarzy, 
a szczycili się, że dopiero oni wynieśli na światło czystą Ewange-
lię i prawe przyjmowanie sakramentów. Jest to zaś stara herezja, 
umocniona bronią Pism, że Augustyn, który jeden wśród wszyst-
kich najstaranniej obracał się w Pismach, uważał, iż nie inaczej, 
jak tylko powagą Kościoła można ją zwyciężyć. Nie ma potrzeby 
wyliczać innych, którzy odpadli od Kościoła Katolickiego i bar-
dziej od nas są oddaleni, ponieważ wielka jest ich liczba.

Niech rozważą sobie, co dzieje się teraz u sąsiadów. Ogólnie 
mówi się o pewnym Osjandrze, (czego jednak ja w jego pismach, 
których nie tak wiele przeczytałem, nie pamiętam, bym zauwa-
żył, lecz jednak otwarcie się chełpi), że przeczy, iż męka i śmierć 
Chrystusa cokolwiek dotyczy naszego usprawiedliwienia. On 
jednak swój pogląd na usprawiedliwienie popiera wielu świadec-
twami Pism, a to, co napisane jest w Wyznaniu Augsburskim, 
oskarża o błąd i dowodzi, że nie są to słowa Boga, lecz Filipa 
[Melanchtona – S.K.], przeciwstawiające się słowu Bożemu. Ci, 
którzy nie tak dawno przyjęli jego pogląd, dziwnie tym się chwa-
lą, że dopiero teraz zajaśniało im światło Ewangelii. I taki jest 
spór między stronami, gdy obie roszczą sobie czystość Ewangelii, 
że sprawa zdaje się skłaniać do przewrotu.

Niech przeto choćby z tego nauczą się, że nie zaraz jest czy-
sta Ewangelia, gdy ktoś przytacza świadectwa z Pism mylnie 
pojętych, co robią wszyscy heretycy. Dlatego zaiste ustanowieni 
zostali Biskupi, aby oni badali czystość i troszczyli się, by nie 
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było odszczepieństw w Kościele Bożym. Gdzie bowiem nie ma 
Biskupa, tam z konieczności zachodzą rozdarcia, gdy każdy lek-
komyślnie bierze sobie władzę wyjaśniania Pism.

Ja przyznaję, że wśród innych prawd, w które wierzę, wyznaję 
także Święty Kościół Katolicki, któremu samemu obiecane zosta-
ło światło zdrowego pojmowania. Stoję przy jego wyjaśnieniu, 
na postanowieniach jego polegam, mym zdolnościom nic nie 
ufam, lecz co określone zostało przez niego, który jest kolumną 
i firmamentem prawdy (1 Tm 3,15), to tylko za słuszne i zgodne 
ze słowem Boga uznaję, i niczego bardziej nie postanawiam, niż 
trwać w nim wieczyście. Gdybym od niego chciał odstąpić (niech 
mi Bóg raczej wszystko odbierze, niżby pozwolił mię wpędzić 
w ten zamiar), lecz jeżeli jednak chciałbym od niego odstąpić, 
co ostatecznie byłoby Ewangelią, którą bym jako czystą miał 
przyjąć? Bowiem i Luter i Zwingli i Münzer oraz ilu jest innych 
heretyków, wszyscy chlubią się czystością Ewangelii.

Gdybym już uznał, że dogmat Luterański należy przyjąć jako 
czystą Ewangelię (co niech Bóg daleko odwrócić raczy), jednak 
i ona jest rozmaita i niestała, tak iż nie bez słuszności powiedział 
Jaśnie Oświecony Władca i gorliwy obrońca wiary Katolickiej, 
Książę Saksonii Jerzy, mianowicie, że wie, w co tego roku wie-
rzą jego sąsiedzi Wittenberczycy, w co zaś na przyszły rok będą 
wierzyć, nie wie. Skoro więc dogmat Luterański jest tak niestały, 
tak sam od siebie się różni, że każdego niemal roku się zmienia, 
co ukazują nawet «Loci communes» i Komentarze, które prawie 
każdego roku na nowo wydane oglądamy, w dużej części sporne 
z poprzednimi. Jak miałbym ostatecznie ich dogmat w miejsce 
czystej Ewangelii, czy ten który przed trzydziestu, czy przed 
dwudziestu, albo który przed piętnastu lub ośmiu laty przeka-
zany czytamy?”10.

Hozjusz w swoim nauczaniu dostrzegał też potrzebę synodal-
nego rozwiązywania spraw doktrynalnych i moralnych, wiedział 

10 Tamże, s. 29.
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jednak, że to wszystko wymaga rzetelności i właściwego zwołania 
biskupów całego Kościoła lub regionu. Podał przykład niewła-
ściwej synodalności w rozwiązywaniu sporów doktrynalnych, co 
miało miejsce w Prusach Książęcych. „Teraz w sąsiedztwie u Księ-
cia Prus Albrechta – pisał Hozjusz – zrodził się spór o usprawie-
dliwienie, jakie on wywołał poruszenie, wiadomo. Posłano do 
Teologów Wittenberskich, aby napisali swój sąd o nowej nauce, 
oni swym sądem całkowicie ją potępili. To samo zrobili ci, którzy 
są na ziemiach Marchii oraz Pomorza. Ponieważ jednak z wielkim 
poklaskiem została przez niektórych przyjęta, posłano też do 
Wittenberskich Teologów, że w swym wyroku nie wyjaśnili, iż 
ma być potępiona i na nowo domagano się od nich, by rozstrzy-
gnęli synodalnie to, co obie strony myślą o usprawiedliwieniu. 
Coś odpowiedział Brencjusz i inni teologowie Wittenberscy jego 
stronnictwa: Nie wydaje im się, by cokolwiek synodalnie o tym 
rozstrzygać, bo nowe to jest i niezwykłe, a przykładem zaszko-
dzi. Gdyby coś należało rozstrzygnąć synodalnie, trzeba na to 
zwołać wielu uczonych mężów, nie z jakiejś jednej ziemi, lecz 
z wielu różnych, którzy wspólnie wobec by się naradzali i rozpra-
wiali o tych rzeczach, które należy albo zatwierdzić, albo potępić. 
Teraz za mało się zeszło, niżby mogli coś synodalnie postanowi-
ć”11. W sporze umiał też zauważyć właściwe nauczanie swoich 
adwersarzy, np. Brencjusza. Nie można więc uważać Hozjusza 
za jakiegoś fanatyka, który nic dobrego i słusznego nie zauważał 
u tego, z którym prowadził spór doktrynalny. Umiał też przyznać 
rację przeciwnikowi. Dlatego zgadzał się w kwestii synodalności 
z Brencjuszem, ale zdecydowanie opowiadał się za zwołaniem 
soboru powszechnego, który jego zdaniem, jako jedyny mógł za-
gwarantować czyste głoszenie Ewangelii. Zwołać biskupów całego 
Kościoła może tylko papież: „Lecz jeżeli coś tego rodzaju ma być 
postanowione, po zwołaniu przez tego, którego Chrystus uczy-
nił swoim zastępcą na ziemi, najbardziej uczonych i najpoważ-

11 Tamże, s. 31.
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niejszych mężów z całego Chrześcijańskiego świata na Soborze 
Powszechnym dopiero tam słuszne będzie, że co powagą takiego 
Soboru zostanie postanowione, to jako głos Boga przezeń mówią-
cego przyjąć należy. Bo nie ma obecnie innego środka usunięcia 
rozdarć i wygnania błędów z Kościoła Bożego, niż by po zwołaniu 
Soboru Powszechnego wspólnie wszyscy radzili i wspólnym zda-
niem postanowili, co należy uważać za zdrową naukę i za wiarę 
Katolicką, czemu przeczyć byłoby najzuchwalszym obłędem”12.

Na straży głoszenia właściwej Ewangelii stoi zawsze biskup, 
dlatego, zdaniem Hozjusza, on jedynie może umocnić w wierze 
i właściwym rozumieniu nauki objawionej: „[…] niech przyjdą 
do mnie, Pasterza i Biskupa swych dusz (1 P 2,25), jeżeli w coś 
wątpią, o mój sąd niech proszą, bo nie w innym zamiarze przy-
szedłem do moich owieczek, niżbym słabe wzmocnił, o chore 
zadbał, skaleczone opatrzył, odrzucone przyprowadził, zagubio-
ne odszukał, nie rozkazując z surowością i mocą (Ez 34,4), lecz 
pouczając w duchu łagodności (Ga 6,1). Z największą gorliwością 
ducha ofiaruję się to czynić. Jeżeli ktoś ma w sumieniu swoim 
jakiś skrupuł, wątpi w jakieś rzeczy, niech przyjdzie do mnie! 
Z wyciągniętymi ramionami przyjmę przychodzącego i jak wy-
maga mój urząd słowem Bożym sumienie każdego pocieszę. I nie 
zamierzam wyjaśniać tego w moim nauczaniu, lecz powiem jak 
dawni Ojcowie, mężowie bardzo uczeni i święci, a także cały Ko-
ściół Katolicki uznał, że ma to być pojmowane”13. Choć w różny 
sposób starał się Hozjusz przekonywać tych, z którymi prowa-
dził spór na temat czystości i prawdziwości Ewangelii, przyjmo-
wania Komunii świętej i zachowania urzędu papieskiego jako 
jedynego i prawdziwego znaku jedności eklezjalnej, wszystko 
sprowadzał właśnie do problemu zjednoczenia podzielonego Ko-
ścioła Chrystusowego, dlatego często swoim rozmówcom przy-
pominał, że „Bóg niczego tak nie nienawidzi, jak rozdarcia…”14. 

12 Tamże.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 33.
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Jedność może być tylko wtedy przywrócona, jeśli ci, którzy ode-
szli, powrócą do jedności Kościoła. Nie można mieć Hozjuszowi 
za złe, że tak pojmował jedność Kościoła, ponieważ doświadczał 
na co dzień, do jakiej tragedii i ustawicznych dalszych podziałów 
prowadzi odejście od dotychczasowej jedności eklezjalnej, której 
znakiem był urząd Piotrowy, zachowany i sprawowany przez jego 
następców: „[…] jeżeli chcą wyznać Chrystusa, niech powrócą 
do ciała Chrystusowego, tam skąd odeszli, do jednego, święte-
go, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła, niech raczej trwają 
w jego sądzie o świadectwie Pism, niżby wprowadzali do swego 
serca sny swojej głowy, albo jakiegoś prywatnego człowieka. Mó-
wić zaś, że nikt prócz niego samego nie może dbać o zbawienie 
własnej duszy, czymże innym jest niż mówić: nie potrzebuję 
Biskupa, Pasterza, nauczyciela, sam sobie jestem Biskupem, sam 
Pasterzem, sam Nauczycielem?”15.

Marcina Lutra uważał za swego największego adwersarza 
i jego obwiniał o rozbicie Kościoła, ponieważ Luter chciał obalić 
papiestwo. „Pewne jest – mówił Biskup Warmiński – że wszyst-
kie wysiłki Lutra nie gdzie indziej spoglądały, niż by obalić pa-
piestwo, aby po usunięciu sternika, srożej i porywczej mógł koło 
rozbicia Kościoła zabiegać i jedność jego rozdzierać”16.

Hozjusz był świetnym erudytą, doskonałym znawcą nie tylko 
Pisma Świętego, z którego obfitości korzystał w uzasadnianiu 
swoich argumentów, czy też nauki ojców Kościoła, których bar-
dzo często cytował, ale znał doskonale treść nauczania tych, 
z którymi się spierał, i wykazywał, że sami sobie przeczyli. Mar-
cinowi Lutrowi starał się wykazać zakłamanie i brak wiary chrze-
ścijańskiej. Uczynił to, przytaczając słowa listu, jaki napisał Lu-
ter do mieszkańców Strassburga. „Świadczy o tym także jego list 
do Strassburczyków – pisał Hozjusz – gdzie używa tych słów: Nie 
mogę i nie chcę tego przeczyć, że gdyby Karlstadt albo ktoś inny 
przed pięciu laty mógł mnie przekonać, że w Sakramencie nie ma 
15 Tamże, s. 39.
16 Tamże, s. 33.
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nic prócz chleba i wina, zdobyłby mnie sobie wielkim dobrodziej-
stwem. Ciężkimi bowiem troskami uciśniony wiele napociłem 
się, by rozstrzygnąć tę materię. Napinając wszystkie mięśnie usi-
łowałem się wyplątać i rozwiązać, bo doskonale wiedziałem, że 
tą sprawą mogę bardzo Papiestwu uprzykrzyć. Chociażby z tego 
każdy łatwo pojmie, jaki był duch Lutra w szerzeniu jego nauki, 
którą zechciał nazwać Ewangelią. Nic z Chrześcijańskiej Miłości, 
lecz z jakiejś nienawiści więcej niż szatańskiej to wszystko zosta-
ło napisane i dokonane”17. Nie wahał się więc Hozjusz posługiwać 
argumentami zwróconymi ad personam. Wykazywał fałsz, obłudę 
i zakłamanie samego twórcy reformacji. Komentując np. ksią-
żeczkę Lutra „O Mszy pokątnej”, stwierdził, że „wyraźnie i jasno 
poznać można, że on niczego nie mówił, ani nie pisał, jak tylko 
z nienawiści i jakiejś wyjątkowo złej woli, a i dowodów dostar-
czał mu diabeł, z którym chlubi się, że zjadł niejeden korzec soli, 
ciągle widzą za jakim idą pisarzem, niech zamiast słowa Bożego 
nie przyjmują diabelskiego słowa. A jeżeli uważają, że pismom 
jego należy dawać wiarę, niech wierzą tym raczej, które wydał 
jeszcze nie całkiem oddany niegodnemu znaczeniu i przez diabła 
pokonany w rozprawie”18. Te argumenty zawierają w sobie dużo 
emocji, ale z perspektywy czasu należy zrozumieć ból, którego 
doświadczał ów gorliwy Pasterz Kościoła na Warmii na skutek 
ustawicznych podziałów Kościoła, jakie na jego oczach się doko-
nywały. Zarzucał też obłudę największemu teologowi doby refor-
macji, jakim był Filip Melanchton. Spór dotyczył między innymi 
przyjmowania Komunii świętej pod dwiema postaciami przez 
wszystkich wiernych, co reformatorzy protestanccy uważali za 
istotny problem doktrynalny. Hozjusz przekonywał, że Melanch-
ton nie był zawsze pod tym względem lojalnym wobec Marcina 
Lutra, ponieważ dopuszczał również praktykę przyjmowania Ko-
munii świętej pod jedną postacią: „[…] Filip [Melanchton – S.K.], 
chociaż dla łaski swego mistrza często nalegał na obie postacie, 
17 Tamże, s. 35.
18 Tamże.
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ilekroć jednak dana mu była swoboda mówienia co myśli, nie-
rzadko powiadał, iż można przyjmować jedną z nich. Cóż to było 
innego, niż wyznać, że nie ma żadnego przykazania Chrystuso-
wego o przyjmowaniu pod obu? Taka jest moc prawdy, że wyrywa 
się niekiedy nawet z gardeł tych, którzy jak najbardziej chcą ją 
zgnębić”19. Hozjusz chciał w ten sposób wskazać, że reforma-
torzy nie kierowali się Bożą prawdą, lecz byli owładnięci pychą: 
„Cóż to zaś za guz pychy, jaka zuchwałość serca, jaka nadętość 
umysłu, że ktoś tak samemu sobie przypisuje pojmowanie Pism, 
iż całemu światu Chrześcijańskiemu zarzuca ślepotę? […] nie 
ma nic niebezpieczniejszego niż nadymająca wiedza. Ona wtedy 
najbardziej nadyma, gdy jest pozbawiona miłości. Gdyby mieli jej 
chociaż jakiś okruch, nie przywłaszczaliby sobie światła jasnego 
pojmowania Pism tak, by je wszystkim innym Chrześcijanom 
odejmowali, siebie samych uważając za widzących, wszystkich 
innych za ślepych”20. Hozjusz wnikliwie oceniał samych refor-
matorów luterańskich i wykazywał, że są niewiarygodni i kierują 
się jedynie pragnieniem rozbicia jedności Kościoła. Jego zdaniem 
celem sporu nie był sposób przyjmowania Komunii świętej, ale 
doprowadzenie do rozbicia samego Ciała Chrystusowego, jakim 
jest Kościół. Posądzał więc ich o zdradę i brak wiary eklezjalnej: 
„[…] jestem mocno przekonany, że ani Luter, ani Filip tak nie 
pojmował [że Pismo Święte mówi o potrzebie przyjmowania Ko-
munii świętej pod dwiema postaciami – S.K.], tylko że, do czego 
wszelka ich troska i myśl jedynie zmierzała, mianowicie do roz-
darcia jedności Kościoła wydało się im to należeć, by rozgłaszać, 
że kiedyś znaczenie tych słów było takie. Szatan pojął, że zgoda 
razem złączona jest rzeczą niezwyciężoną, dlatego niczego przez 
swoich członków nie zaniechał, by zjednoczonych podzielił i roz-
łączył, aby tych, których Chrystus zgromadził za cenę krwi swo-
jej, tych pod pozorem słów Chrystusa rozproszył. Nie spodziewał 
się dokonać tego żadną inną dogodniejszą drogą, niż porzucając 
19 Tamże.
20 Tamże, s. 37.
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spór o postacie, aby Sakrament, który jest znakiem jedności, stał 
się sposobnością do podziału. Bo i to łatwo widział, że jeśli raz 
dokona się odejście od wspólnego pojmowania i zgody całego Ko-
ścioła, bez trudności doprowadzi ludzi, by także i w pozostałych 
sprawach przedkładali swój własny sąd, albo jakiegoś prywatne-
go człowieka, ponad sąd całego Kościoła, i tak z jednego błędu 
popadną w inny i nie będzie końca odejściom lub podziałom, co 
też widzimy, tak się stało”21. 

Koronnym argumentem i przyczyną główną rozbicia Kościo-
ła, zdaniem Hozjusza, było odrzucenie papiestwa. Brak papie-
skiego autorytetu spowodował, że sami reformatorzy wzajemnie 
się zwalczali i głosząc indywidualistyczne poglądy, przyczyniali 
się do kolejnych podziałów tkanki eklezjalnej. „Ośmielił się Lu-
ter – pisał Hozjusz – potępić niemal całą naukę Papiestwa, to 
jest Chrześcijańskiego świata, nie wysłuchawszy osób, ani nie 
osądziwszy rzeczy. Urościł sobie większą i bardziej nieznośną 
i mniej usprawiedliwioną powagę i władzę, niż kiedykolwiek 
Rzymski Papież, który nikogo nie potępia, jeżeli wcześniej go nie 
wezwie do sądu i sprawy jego nie rozpatrzy. […] Jak oni [Luter 
i Melanchton – S.K.] nie wzdrygnęli się podzielić niegodziwą 
zbrodnią ciało Chrystusa Kościół, i odłączyć się od jego jednoś-
ci, tak wzajemnie od ich wspólnoty nie tak wiele później jego 
współuczniowie się oddzielili. […] Co zaś Kalwiniści wtedy, to 
samo niegdyś rzekli i teraz też mówią Anabaptyści i Tryteiści 
i jakiekolwiek wreszcie inne przerażające sekty, które nie skąd-
inąd zrodzone się wydają, niż że sprawcą każdej z nich, jak mówi 
Filip [Melanchton – S.K.], rości sobie większą i bardziej nieznoś-
ną, a mniej usprawiedliwioną powagę i władzę niż kiedykolwiek 
Rzymski Papież, od którego godności, słusznie uczy Hieronim, 
zbawienie Kościoła zawisło. Jeśli bowiem nie będzie pierwszej 
i wszystkich przewyższającej władzy, tyle, powiada, powstanie 
schizm w Kościele, ilu kapłanów. […] każdy sobie rości tę władzę, 

21 Tamże, s. 39.
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pogląd swój przedkłada nad pogląd innego, nawet całego świata 
Chrześcijańskiego, swoje własne słowo chce, by było uznawane 
za słowo Boże, swoją naukę chce, by nazywano czystą Ewangelią 
Chrystusa. Stąd nam tyle sekt dziwnym i opłakanym sposobem 
między sobą podzielonych”22.

Hozjusz w sporze z innowiercami posługiwał się też argu-
mentem psychologicznym, wykazując w ten sposób, że Luter 
był w swoim myśleniu wewnętrznie sam ze sobą skłócony: „Nie 
sądźcie jednak, że dlatego Luter potem pisał coś innego, po-
nieważ tak myślał, iż z konieczności zbawienia przyjmuje obie 
postaci. Myślał on coś dalece innego. Lecz skoro widział, że jego 
nauka została przez Papieża potępiona, szukał sposobów, któ-
rymi mógłby jak najwięcej od jedności Kościoła odciągnąć. Ten 
sposób zdał mu się lepszy od innych: jeżeli zrobi jakąś schizmę 
w przyjmowaniu tego Sakramentu, przez który wszyscy zespala-
my się i tworzymy jedno ciało Chrystusa, to nauczy ludzi gardzić 
powagą Soborów, a swoją powagę przeciwko niej ustalać. Mówi 
to także w księdze, której dał tytuł: «O niewoli Babilońskiej», że 
nigdy nie potępił przyjmowania jednej postaci, lecz sądowi Ko-
ścioła pozostawił postanowienie przyjmowania obu. […] Luter 
nigdy nie myślał z przekonania, iż przyjmowanie obu postaci jest 
konieczne do zbawienia, lecz że tak napisał, zrobił to skądinąd 
wyzwany i siłą przynaglony; i nie widział, w jaki sposób mógł-
by ludowi wmówić inne trudniejsze: o odwołaniu Kapłaństwa 
i ofiary oraz o usunięciu nieomal Boga samego, gdyby wcześniej 
w tej sprawie, jakoby mniejszego znaczenia, nie nauczył ludzi 
odstępować od poglądu i zgody Kościoła. Wiedział, że zrobiwszy 
ten krok, będzie miał wolną drogę do wszystkiego innego. Przeto 
niczego innego nie szukał, ilekroć starannie wpajał przyjmowa-
nie kielicha, niż podziału, niż oddzielenia od Kościoła Bożego”23.

22 S. Hozjusz, O postępowaniu z Elblążanami 1568, w: tenże, O postępowa-
niu z odłączonymi, dz. cyt., s. 101.

23 S. Hozjusz, O postępowaniu na Sejmiku Grudziądzkim 1556, w: tenże, 
O postępowaniu z odłączonymi, dz. cyt., s. 65.
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Dla Hozjusza argumentem koronnym w sporze było naucza-
nie Kościoła, któremu trzeba być wiernym, bo tylko ono może 
zapewnić i umocnić jedność. Nie można subiektywnego naucza-
nia stawiać nad nauczanie powszechne. „Pamiętajcie – pisał Ho-
zjusz – że jesteście ludźmi, równie podległymi błędowi, jak i my 
jesteśmy. Dlatego nie zwidzenia serca waszego, nie to, co jakie-
muś jednemu prywatnemu człowiekowi wydaje się słuszne, lecz 
uznajcie, że raczej tego się trzymać i to wam przyjąć należy, co 
najwyższą wolą świętego Kościoła katolickiego zostało przyjęte 
i zatwierdzone”24.

Hozjusz w przytaczaniu argumentów z Tradycji Kościoła sta-
rał się też dawać świadectwo, że nie kieruje się nienawiścią do 
tych, z którymi prowadził dysputę, ale zawsze czynił to z miło-
ści i zatroskania o ich wieczne zbawienie. „Nie mam wobec nich 
[tych, którzy odeszli od Kościoła – S.K.] żadnej osobistej niena-
wiści, nie zachodzą żadne osobiste nieprzyjaźnie, a to co ja czy-
nię, czynię raczej z jakiegoś nadmiaru miłości do nich, ponieważ 
pragnę ich zbawienia, ponieważ chcę, by ich dusze zachowane 
były od zguby. A jeżeli oni nie chcą, aby zostały stracone, boli 
mnie wprawdzie, że za życia dobrowolnie giną, lecz nieuleczalnej 
chorobie ulżyć nie mogę”25.

W sporach, jakie żarliwie i z odwagą prowadził, da się za-
uważyć, że był to gorliwy pasterz Kościoła zatroskany o jedność 
Bożej Owczarni, dlatego upominał błądzących i tych, którzy 
odeszli, wzywał do powrotu. Z jego sposobu myślenia i argu-
mentacji, którą się posługiwał w dyskusjach z innowiercami, 
wyłania się duch Chrystusowej Ewangelii. Hozjusz starał się być 
świadkiem, dlatego mówił z mocą i zarazem prostotą: „nie znam 
innego zbawczego słowa, niż słowo pokoju, miłości i jedności, 
które abyście przyjęli wzywam was, napominam, proszę i za-
klinam. I nie myślcie, że do zbawienia cośkolwiek odnosi się, 
czy pijecie z kielicha czy: tylko przykazanie nad przykazaniami 
24 S. Hozjusz, O postępowaniu z Elblążanami 1553, dz. cyt., s. 41.
25 Tamże, s. 49.
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miłość, zgodę i jedność zachowujcie. Przeciw temu przykazaniu 
bym świadomie postąpił ani mnie łaska niczyja, ani lęk dopro-
wadzić nie może. W innych sprawach chętnie wam wszystkim 
i każdemu z osobna będę łaskawy. […] Z pewnością, gdybym 
Boga się nie bał, nie wznieciłbym sobie tych zawiści niektórych 
ludzi, gdybym Boga się nie bał i słowa zbawczego nie miłował, 
już dawno moim Elblążanom, którzy odrzucają me zbawienne 
napomnienia, rzekłbym: Idźcie do diabła, jeśli chcecie, co mnie 
to obchodzi? Lecz ponieważ boję się Tego, który z rąk moich szu-
kać będzie krwi tych, których ustanowił mnie stróżem (Ez 33,6), 
gdybym nie zapowiadał co im wyjdzie, dlatego nie unikam żad-
nych trudów, ani ulegania nienawiści wielu, ani nie odmawiam 
zniesienia, czegokolwiek Bóg zechce dla imienia swego”26.

Hozjusz, prowadząc spór doktrynalny z innowiercami, nie 
odmawiał im prawa do słowa Bożego. Sam wyraźnie oświadczał, 
że posiadają oni słowo Boże, tylko niewłaściwie je wyjaśniają 
i rozumieją, ponieważ podchodzą do niego bardzo subiektywnie: 
„Nie chodzi o słowo Boże, bo ci, którzy od nas odeszli, Pisma nie 
skądinąd mają niż od nas Katolików, lecz chodzi o prawdziwe 
Pism pojmowanie”27.

Jednym z głównych sposobów przywrócenia innowierców 
Kościołowi jest, zdaniem Hozjusza, właściwe wychowanie i na-
uczanie młodego pokolenia: „Widzę, jaka jest niezbożność tych 
czasów, i jak trudno jest tych, którzy przeniesieni są raczej do 
czyjejś innej, niż Chrystusowej Ewangelii, tak zaraz przyprowa-
dzić do tego, przez którego powołani zostali do łaski Chrystusa. 
Dlatego nie chcę posługiwać się ostrymi środkami, lecz powoli 
młodszy wiek doprowadzić do wyznania Chrystusa oraz, jak mó-
wią, uciekania o żaglach i wiosłach od uznania błędów, których 
obecnie świat jest pełen. Z tego powodu nie oszczędziłem żad-
nych nakładów i postarałem się, by przybyli to z Towarzystwa 

26 S. Hozjusz, O postępowaniu na Sejmiku Grudziądzkim 1556, dz. cyt., 
s. 69.

27 Tamże.
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Jezusowego tacy mężowie, którzy przodowaliby nie bardziej na-
uką niż świętością życia i wzbogacili uczniów nie tylko wiedzą, 
lecz także przykładem, a do pobożnej czci Boga delikatne ich 
serca kształtowali”28. Biskup wychowaniu młodego pokolenia 
warmińskich katolików poświęcił wiele czasu ze swego życia, nie 
szczędził również środków finansowych na integralne kształce-
nie młodzieży.

Trudne czasy rozbicia Kościoła na skutek reformacji szes-
nastowiecznej wycisnęły ogromne piętno na myśleniu i postę-
powaniu tego świątobliwego Kardynała. Trudno się dziwić, że 
tyle w jego zatroskaniu, jak uratować walący się Kościół insty-
tucjonalny, było emocji. Chociaż często w prowadzeniu sporów 
z innowiercami używał Hozjusz ostrych słów i porównań, to 
jednak trzeba wziąć pod uwagę, że taki był wówczas styl. Spo-
sób prowadzenia sporów i argumenty, jakie podawał, w pewnym 
stopniu mogą posłużyć za wzór w prowadzeniu współczesnych 
sporów eklezjalnych. „W obecnych czasach, kiedy ludzie coraz 
częściej żyją tak, jakby Boga nie było, a wielu chrześcijan dzi-
siejszych to właściwie ochrzczeni poganie, umiłowanie Kościoła 
i jego obrona przed bluźniercami i cynikami jest potrzebą chwili. 
Dlatego troska Stanisława Hozjusza o jedność Kościoła i jego 
wielka miłość do Chrystusa, który jest i działa w swoim Kościele, 
mogą być wzorem zarówno dla współczesnych katolików, jak też 
wszystkich chrześcijan, którzy powinni dołożyć więcej starań 
w trosce o zjednoczenie rozbitego chrześcijaństwa”29. Nic dziw-
nego, że Kardynał Warmiński w swoim myśleniu był tak wraż-
liwy na błędy w wierze chrześcijańskiej. „Myślenie teologiczne 

28 S. Hozjusz, O postępowaniu z Elblążanami 1565, w: tenże, O postępowa-
niu z odłączonymi, dz. cyt., s. 91.

29 S. Kozakiewicz, Sługi Bożego Stanisława kardynała Hozjusza umiłowanie 
Kościoła, w: Ut In omnibus glorificetur Deus. Księga Pamiątkowa ofiarowa-
na Siostrze Profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB, red. ks. M. Jod-
kowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 
2013, s. 231.
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Hozjusza – jak pisze bp Jacek Jezierski – jest bardzo wrażliwe na 
błąd w wierze i jej wykładzie. Charakteryzuje się dążeniem do 
całkowitej zgodności z prawdą Bożego Objawienia, przekazywa-
ną w Kościele. Nie jest to jednak teologia perfecta, lecz usiłowa-
nie zrozumienia treści wiary i odpowiedniego potraktowania jej 
imperatywów”30.

Sami protestanci, z którymi spierał się Hozjusz, nie byli dla 
niego partnerami we wspólnym poszukiwaniu prawdy teologicz-
nej, lecz „tylko błędnowiercami, nieraz wybitnymi intelektual-
nie, którym należało przypomnieć prawdę, wezwać do nawróce-
nia, a gdy to nie skutkowało, upomnieć i skarcić”31.

Nie można Hozjuszowi odmówić miłości i szacunku dla tych, 
z którymi się spierał, ale większa jeszcze była jego miłość do Ko-
ścioła. Nie należy dziwić się, że tej miłości towarzyszył lęk, iż na 
skutek ustawicznych podziałów Kościół instytucjonalny zosta-
nie zniszczony, ponieważ Kardynał obserwował, jak rozpada się 
Boża Owczarnia. „W trosce zatem o Kościół, jak też o zbawienie 
tych wszystkich, którzy od niego odeszli, Kardynał zachowywał 
się w pewnym sensie jak osoba na statku, który za chwilę ma 
zatonąć. Jego miłość do Kościoła nie była radosna, bo przesyco-
na również rozpaczą. Widząc rozpadającą się Owczarnię Bożą, 
Stanisław Hozjusz jako pasterz zatroskany o powierzoną sobie 
owczarnię, nie szuka dialogu, ale wzywa do natychmiastowego 
powrotu”32.

Hozjusz przekonywał błędnowierców do powrotu na łono 
Kościoła, z którego odeszli. Choć w takiej sytuacji trudno było 
o cierpliwość, to nie można jej jednak odmówić Kardynałowi. 
Nieraz żalił się, że jego rozmówcy nie mają w sobie dobrej woli 
i nie chcą go do końca wysłuchać. Często w polemikach dok-

30 J. Jezierski, Zagadnienie tolerancji, zjednoczenia oraz społeczności w pi-
smach Stanisława Hozjusza, „Studia Warmińskie” (1984), t. 21, s. 160.

31 Tamże, s. 166.
32 S. Kozakiewicz, Sługi Bożego Stanisława kardynała Hozjusza umiłowanie 

Kościoła, dz. cyt., s. 235.



trynalnych wykazywał błędy i niewłaściwe rozumienie tekstów 
biblijnych, które jego adwersarze interpretowali bardzo subiek-
tywnie. Wielka erudycja i doskonała znajomość tekstów biblij-
nych i patrystycznych, jak też dywagacji teologicznych samych 
innowierców zwracają uwagę w sposobie prowadzenia sporów 
i dowodzą, że Hozjusz w swoich argumentach, jakie przytaczał, 
kierował się wielka troską o jedność rozbitego Kościoła. 
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Andrzej A. Napiórkowski OSPPE

Usprawiedliwienie naczelnym kryterium 
reformacyjnej odnowy Kościoła

1. U podstaw ogólnych rozbieżności w XVI wieku

Kwestia usprawiedliwienia w teologii chrześcijańskiej była za-
wsze żywa i posiadała różne znaczenia. Wynikało to z wielu py-
tań, jakie można sprowadzić do jednego, a mianowicie: co robić, 
aby osiągnąć życie wieczne? To pytanie o zbawienie dręczyło 
ludzkość nieustannie. Znalazło swoje odzwierciedlenie także na 
kartach Biblii, kiedy uczony w Prawie pytał Jezusa: „Nauczycielu, 
co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Odpowiedź jest 
nam znana: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umy-
słem; a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,25-27).

Kilkanaście lat później autor Listu do Rzymian przekaże roz-
winięcie Jezusowych słów, akcentując darmowość usprawiedli-
wienia, gdyż „dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo żaden 
człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia” (Rz 3,20). Pa-
weł Apostoł stwierdza, iż doznajemy „usprawiedliwienia darmo, 
z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie” 
(Rz 3,24), „na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczyn-
ków wymaganych przez Prawo” (Rz 3,28). Zatem wydarzenie 
usprawiedliwienia od strony Boga spełnia się przez dar odku-
pienia, pochodzący od Jezusa Chrystusa, natomiast od strony 
człowieka realizuje się w akcie wiary.
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Oprócz zasadniczych rozbieżności doktrynalnych, jakie poja-
wiły się w łonie chrześcijaństwa w XVI wieku, o których za chwilę 
powiemy – koncentrując się zwłaszcza nad nauką o usprawiedli-
wieniu – nie bez znaczenia były poważne przyczyny historyczne, 
polityczne, socjalne, ekonomiczne, kulturowe. Ponieważ temat 
rozbicia w Kościele w XVI stuleciu opracowano już dość wyczer-
pująco, to przywołajmy jeszcze przyczynę charakterologiczną, 
z którą łączy się ludzki grzech, a która najczęściej jest pomijana. 
Tak po stronie rzymskiej, jak i reformacyjnej stali konkretni słabi 
ludzie z ich uwarunkowaniami i ograniczeniami, niepozbawieni 
chęci dominacji. Grzech pychy i inne konsekwencje pierworodnej 
winy odciśnięte były na każdym. W powszechnej świadomości 
za największą przyczynę przyjmuje się handel odpustami, prze-
ciwko czemu w październiku 1517 roku zwrócił się Marcin Luter 
(1483-1546) w swoich 95 tezach w piśmie Disputatio pro declara-
tione virtutis indulgentiarum (Propositiones wider das Ablas). Swój 
protest skierował do kardynała Albrechta von Hohenzollerna 
z Brandenburgii (1490-1545), arcybiskupa Moguncji i Magde-
burga, jako tego, który popierał transakcje odpustami, i najwyż-
szego rangą duchownego w rzymsko-niemieckim cesarstwie1.

1 Zob. P. Strathern, Medyceusze. Mecenasi sztuki – tyrani – kochankowie, 
tłum. M. Rabsztyn, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2007. Ksią-
żę Albrecht von Hohenzollern zawarł umowę z papieżem Leonem X 
(1475-1521), w wyniku której Albrecht za arcybiskupstwo w Moguncji 
miał zapłacić 10 tys. dukatów, a za arcybiskupi paliusz kwotę 20 tys. 
dukatów. Ponieważ Hohenzollern nie posiadał takich pieniędzy, Leon X 
wyjednał mu kredyt u niemieckiego bankiera, najbogatszego człowieka 
ówczesnych czasów, Jakuba Fuggera o przydomku „der Reiche”. Jednak 
jak spłacić taki kredyt? Sprytny Leon X, wywodzący się z florenckich 
Medyceuszy, udzielił księciu na 8 lat prawa szafowania odpustami. 
Połowa zysków z handlu odpustami miała być przeznaczona na spłatę 
długu, a druga połowa miała wpłynąć do papieskiej kasy w Rzymie, 
rzekomo na przebudowę Bazyliki św. Piotra. Książę Albrecht do operacji 
sprzedaży odpustów wybrał dominikanina Johanna Tetzla, wyjątkową 
kreaturę, którą wydostał z więzienia. Tetzel wywiązał się z zadania tak 
doskonale, że przeszło to najśmielsze oczekiwania; sprzedawał odpusty 
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Zwołany z opóźnieniem Sobór Trydencki (1545-1563), jak 
i sama reformacja nie zdołały ostatecznie zapobiec rozbiciu Ko-
ścioła Chrystusowego. Jakkolwiek uchwalone reformy weszły 
z czasem w eklezjalną praktykę, to jednak cena za nie okazała się 
nazbyt wygórowana. 

2. Inna wizja teologii i Kościoła

Luterańska nauka o zbawieniu była wynikiem odmiennego rozu-
mienia człowieka. Korzenie antropologii protestanckiej sięgają 
św. Augustyna z Hippony i Boecjusza oraz humanistycznych 
prądów filozoficznych i kulturowych epoki wczesnego Odrodze-
nia, stawiających człowieka w centrum swoich zainteresowań. 
Z redukcjonistycznego pojmowania osoby ludzkiej, traktowa-
nej zaledwie jako racjonalnie myśląca jednostka („indywidualna 
substancja natury rozumnej”), stanowiącej część Kościoła czy 
społeczeństwa, przy pominięciu jej osobowej podmiotowości, 
którą Boecjusz odnosił do faktu stworzenia człowieka na obraz 
i podobieństwo Boże, wynikała indywidualistyczna wizja zba-
wienia oraz koncentracja na osiąganiu jak największej zgodności 
w życiu codziennym z literalną wykładnią Pisma Świętego (sola 
Scriptura). 

W konsekwencji protestancka antropologia – łącząc w sobie 
poglądy św. Augustyna o dewastacji obrazu Bożego w wyniku 
grzechu pierwszych rodziców z definicją osoby, wywodzącą się 
od Boecjusza – wygenerowała nadmierny indywidualizm. Tym 
samym doszło do subiektywizacji wydarzenia zbawczego, osiąga-
nego nie tyle w społeczności Kościoła, ile przez własną wiarę. Po 
wynalazku ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga drukarnie 
zaczęły opuszczać dziesiątki egzemplarzy Biblii w językach oj-

za grzechy nawet niepopełnione. Tetzel dopuszczał się oszust i defrau-
dacji, był także inkwizytorem w szesnastowiecznej Rzeczypospolitej.
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czystych. Ta święta księga nie była już dostępna tylko jako ma-
nuskrypt i to dla ludzi bardzo bogatych, ale stała się powszechna 
pod dachami rycerstwa, zamożnych mieszczan czy poszczegól-
nych duchownych. To z założonej przez Gutenberga w 1448 roku 
drukarni w Moguncji wyszła w latach 1452-1455 Biblia, nazwa-
na później Biblią Gutenberga. Tym samym wiele osób zaczęło 
ją czytać i co ważniejsze – interpretować. Dodajmy: interpre-
tować poza oficjalnym Magisterium Ecclesiae. Redukcjonistycz-
ne pojmowanie relacyjności osoby ludzkiej w protestantyzmie, 
wynikające z nieznajomości ontologiczno-relacyjnej koncepcji 
osoby, wypracowanej przez ojców kapadockich (św. Grzegorza 
z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nyssy i św. Bazylego Wielkiego), 
wpłynęło ostatecznie na rozumienie istoty i roli Kościoła.

Odchodząc od scholastycznej koncepcji teologii, wypraco-
wanej przez Piotra Lombarda (1100-1160 lub 1164) i Tomasza 
z Akwinu (1225-1274), Luter oparł się na relacjach dialektycz-
nych i egzystencjalnych między Bogiem a człowiekiem. Nawią-
zując do tradycji doświadczenia, w następujący sposób Luter 
definiuje teologię w  płaszczyźnie dialektyki łaski i  grzechu: 
„Ideę przewodnią teologii stanowi człowiek oskarżony i potę-
piony (jako grzesznik) oraz Bóg usprawiedliwiający i Odkupiciel. 
Wszystko, co jest poza tym określeniem, podawane jako temat 
teologii, nie jest niczym innym jak tylko błędem i oszukiwaniem 
siebie”2. W piśmiennictwie ojca reformacji często napotykamy 
zapytanie: wie kriege ich einengnädigen Gott?, trafnie oddające 
napięcie między grzesznym człowiekiem a usprawiedliwiającym 
Bogiem. Osiągnięcie łaskawości Bożej jest dla niego najważ-
niejszym egzystencjalnym problemem. Jego teologia jest nade 
wszystko soteriologią.

Już w czasie dysputy heidelberskiej w roku 1518 niemiecki 
mnich z zakonu augustianów przedstawił swoje rozumienie teo-

2 M. Luther, Enarrationes in Psalm 51, w: Weimarer Ausgabe 1883-1929, 
t. 40 /II (2. Galatervorlesung, cap. 5-6 1531; Vorlesungen über Psalm 2, 45 
und 51, 1532), s. 327, 11.
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logii w tezach 19. i 20. Jego propozycja teologii – jak zauważa 
Gerhard Ludwig Müller – nie miała nic wspólnego z ówczesnym 
systemem pojęciowym dedukcji i odchodziła od statycznie uj-
mowanej rzeczywistości stworzeń (theologia gloriae). Reformator 
religijny uważał, iż należy się zająć wielkim dramatem ludzkiej 
egzystencji, rozpiętej między przekleństwem grzechu a dar-
mową łaską. Opierał się tu na absolutnej suwerenności Bożego 
działania i na logice krzyża (theologia crucis). Tym samym prze-
ciwstawiał się racjonalnym koncepcjom rzymskiej teologii3. 
Oddajmy tu głos samemu Lutrowi: „Teologiem słusznie nazywa 
się nie tego, kto niewidzialną istotę Boga postrzega i rozumie za 
pośrednictwem Jego dzieł. Słusznie nazywamy teologiem tego, 
kto rozumie, że to, co z istoty Boga jest widzialne i zwrócone do 
świata, ukazane jest w męce i krzyżu”4.

Egzystencjalny charakter jego teologii staje się dobrym punk-
tem wyjścia do zrozumienia krytycznego nastawienia reformato-
rów wobec funkcjonujących wówczas wypowiedzi o Bogu w Nim 
samym (aseitas Dei). Środkiem tej nowej teologii jest ujęcie Boga 
dla mnie (Deus pro me). Teologia, która nie uwzględnia konkret-
nej sytuacji człowieka i jego odniesienia do grzechu i łaski, jest 
wyobcowana. Jest to teologia będąca bardziej produktem grec-
kiej metafizyki niż chrześcijańskiego Objawienia zawartego w Pi-
śmie Świętym5.

W oparciu o usprawiedliwienie tacy reformatorzy, jak Marcin 
Luter, Jan Kalwin czy Huldrych Zwingli, odmiennie „definiują 
Kościół Chrystusowy aniżeli władztwo papieskie”. Uważają, iż 
„Kościół we właściwym słowa znaczeniu jest zgromadzeniem 
świętych, którzy prawdziwie wierzą Ewangelii Chrystuso-
wej i mają Ducha Świętego”. Przyznają, „iż wielu obłudników 

3 Por. G.L. Müller, Dogmatyka katolicka, tłum. W. Szymona, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2015, s. 55.

4 M. Luther, Schriften, Predigten, Disputationen 1512/18, w: Weimarer 
Ausgabe 1883-1929, dz. cyt., t. 1, s. 361-362.

5 Por. G.L. Müller, Dogmatyka katolicka, dz. cyt., s. 56.
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i złych, przyłączonych do nich w tym życiu, ma z nimi wspólnotę 
zewnętrznych znaków i że są oni członkami Kościoła według 
wspólnoty zewnętrznych znaków, i dlatego pełnią obowiązki 
w Kościele”6. „Atoli Kościół nie jest tylko wspólnotą rzeczy ze-
wnętrznych albo obrzędów, jak inne instytucje polityczne – czy-
tamy w Obronie Wyznania augsburskiego – lecz w zasadzie jest 
wspólnotą wiary i Ducha Świętego w sercach, wspólnotą, która 
jednak ma zewnętrzne znamiona, aby można było ją poznać, 
mianowicie znamionami tymi są czysta nauka Ewangelii i spra-
wowanie sakramentów zgodnie z Ewangelią Chrystusową”7.

Wyrazistego przykładu w tym względzie dostarcza opowia-
danie zatytułowane L’Entréedu Christ à Bruxelles („Wjazd Chry-
stusa do Brukseli”), autorstwa Amélie Nothomb. Współczesna 
pisarka z Belgii zauważa, iż dla jej bohatera Salwatora i dla jego 
zbrodni „nigdy nie będzie zbawienia, ale była łaska: szczególny 
stan metafizyczny”. Takie rozumienie zbawienia często spotyka 
się we współczesnych gatunkach literackich, za pomocą których 
wtłacza się podobną koncepcję człowiekowi XXI wieku. Kryje 
się za tym luterańskie ujęcie łaski jako Bożego płaszcza zakry-
wającego ludzką winę, która nie zostaje, niestety, ani usunięta, 
ani uleczona. Wizja Pawła Apostoła nie sprowadza się jednak do 
tego, co zewnętrzne, czyli owego „szczególnego statusu metafi-
zycznego”. Spotkanie z Bogiem przypisuje człowiekowi status 
„usprawiedliwienia”, czyli „uczynienia sprawiedliwym” w pełnym 
sensie. Miłość nie zadowala się schlebianiem lub pocieszeniem, 
ale zmierza do wewnętrznej przemiany drugiego i  dojrzałej 
z nim komunii.

6 F. Melanchton, Obrona Wyznania augsburskiego, w: Księgi wyznaniowe 
Kościoła luterańskiego, Augustana, Bielsko-Biała 1999, s. 230. 

7 Tamże, s. 226.
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3.  Teologiczne kontrowersje w nauce 
o usprawiedliwieniu

Pragnienie odnowy Kościoła, jakie było wpisane w ruchy reforma-
cyjne, zbiegło się z nową wykładnią usprawiedliwienia. Oczywi-
ście nie brakowało innych tematów spornych, takich jak: grzech 
pierworodny, wolna wola, zasługująca wartość dobrych uczynków, 
predestynacja, pokuta – spowiedź, Kościół, nieomylność i autory-
tet soboru i papieża, kult świętych, czyściec, ofiara Mszy św., realna 
obecność (transsubstancjacja), śluby zakonne, sakramentalność 
bierzmowania, spowiedzi, namaszczenia chorych, święceń i mał-
żeństwa. Dążenie do absolutnego wyeliminowania tendencji pela-
gianizujących doprowadziło reformację do przekonania o totalnym 
zniszczeniu natury ludzkiej. W konsekwencji zasadnicza różnica 
między katolikami a protestantami ujawniała się w twierdzeniu 
reformatorów, że warunkiem absolutnej darmowości łaski jest 
całkowite zepsucie natury człowieka. Idąc za Augustynem, Luter 
wychodził z bezpośredniego doświadczenia bezsilności człowieka.

To „głębokie i szkaradne zepsucie natury ludzkiej”, o którym 
pisał Luter w Artykułach szmalkaldzkich8, sprawia, iż człowiek sku-
piony na sobie (corincurvatum in se) jest buntownikiem wobec 
Boga. Przeciwstawia się Bogu w swej rzeczywiście istniejącej na-
turze, stając się Jego wrogiem. Dlatego Luter odrzuca rzymskie 
rozumienie pokuty. Pisze: „Jest rzeczą niemożliwą, aby papiści 
prawidłowo nauczali o pokucie, skoro nie pojmują grzechu. Nie 
pojmują prawidłowo grzechu pierworodnego, gdyż mówią, iż na-
turalne siły człowieka pozostały nienaruszone i nieskażone i że 
rozum może prawidłowo nauczać, i że wola potrafi wykonywać 
to, co jest nauczane, i że Bóg na pewno obdarza swoją łaską, gdy 
człowiek czyni według wolnej woli tyle, na ile go stać”9.

8 Por. M. Luter, Artykuły szmalkaldzkie, w: Księgi wyznaniowe Kościoła 
luterańskiego, dz. cyt., s. 345. 

9 Tamże, s. 347 (nr 10).
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W konsekwencji tak poważnego zniszczenia ludzkiej natu-
ry – według Lutra – wola nie jest już wolna na tyle, aby mogła 
zwrócić się do Boga i czynić dobro. Wola jest jak juczne zwierzę, 
całkowicie zależne od prowadzącego, którym jest albo Bóg, albo 
diabeł. Z formalnego punktu widzenia grzech pierworodny jest 
przeżartym żądzą stanem ludzkiej natury zaistniałym w wyniku 
grzechu Adama, jaki odnajduje w sobie samym każdy jednostko-
wy człowiek10.

Rozbieżności nabrały jednak szczególnej ostrości eklezjolo-
gicznej, gdyż teologia reformacyjna zaczęła w usprawiedliwieniu 
widzieć swoją podstawową zasadę hermeneutyczną i krytycz-
ną miarę całej wiary chrześcijańskiej. Teologowie protestanccy 
twierdzili, iż usprawiedliwienie „stoi i upada” wraz z całym Ko-
ściołem (articulis stantis et cadentis ecclesiae)11. Zapytajmy zatem, 
w czym wyrażały się różnice w ujmowaniu pojęcia usprawiedli-
wienia, którego zasadnicze rozumienie było przecież do odnale-
zienia w Piśmie Świętym, obowiązującym obydwie strony?

Ówczesna rzymska koncepcja marginalizowała w pewien spo-
sób usprawiedliwienie. Było ono wpisane w całość rzymskiego 
ujmowania nauki o zbawieniu, która spełnia się w rzeczywistości 
Kościoła. Dlatego z kościelną przestrzenią wiary łączono własne 
zaangażowanie człowieka i jego dobre czyny, odwoływano się do 
pośrednictwa już zbawionych, do dóbr zbawczych, jakie rozdziela 
Kościół poprzez sakramenty czy też odpusty. W związku z tym 

10 Por. G.L. Müller, Dogmatyka katolicka, dz. cyt., s. 171-172. Protestanci w 
swoich kręgach prowadzili burzliwe dyskusje na te tematy. Ostatecznie 
po Wyznaniu augsburskim osiągnęli rodzaj zgody w tak zwanej Formule 
zgody w 1580 roku, co zakończyło powstawanie luterańskiego wyznania 
wiary. W dokumencie tym usiłuje się uniknąć dwóch skrajności: pela-
giańskiego minimalizowania grzechu pierworodnego i manichejskiego 
sytuowania go w cielesnej naturze człowieka.

11 Więcej na ten temat zob. w: A.A. Napiórkowski, Bogactwo łaski a nę-
dza grzesznika. Zróżnicowany konsensus teologii katolickiej i luterańskiej 
o usprawiedliwieniu osiągnięty w dialogu ekumenicznym, Wydawnictwo 
Salwator, Kraków 2011, s. 31-101. 
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usprawiedliwienie jawiło się jako jeden z elementów wyrażają-
cych zbawienie. Dotyczyło grzesznego człowieka, który doznaje 
zmiany pod wpływem Bożego miłosierdzia, jakie jest udzielane 
przez chrzest czy spowiedź. Usprawiedliwienie grzesznika wi-
dziano bardziej jako theologumen, a nie zaś jako centrum soterio-
logii. Z kolei dzisiaj usprawiedliwienie wpisane jest raczej w trak-
tat o łasce i w sakramentologię. Boża łaska dociera do człowieka 
poprzez sakramenty, a zwłaszcza poprzez chrzest i spowiedź 
świętą, gdzie ich autorem i głównym szafarzem jest Chrystus.

Koncepcja luterańska zaś jednoznacznie odwróciła relację Ko-
ściół – usprawiedliwienie, wyraźnie podkreślając nadrzędną rolę 
usprawiedliwienia wobec Kościoła. Chciano bowiem pozbyć się 
nadużyć, jakie funkcjonowały w Kościele, a zatem była potrze-
ba znalezienia czynnika poza eklezjalną przestrzenią. Należało 
się odwołać do takiego elementu chrześcijańskiego Objawienia, 
który byłby nadrzędny wobec tak rzymskiej teologii, jak i całego 
katolickiego Kościoła. Dlatego Marcin Luter i Filip Melanchton 
głosili, iż usprawiedliwienie nie jest jakimś elementem doktryny 
reformacyjnej, ale centrum i granicą. Usprawiedliwienie to nie 
zasada konstruująca reformacyjne nauczanie, ale jego zasada 
regulacyjna, a tym bardziej w odniesieniu do eklezjologii. To 
wskaźnik, czy znajdujemy się wciąż na płaszczyźnie ewangelic-
kiej.

Według ojca reformacji „artykuł o usprawiedliwieniu jest na-
uczycielem i księciem, panem, kierownikiem i sędzią wszyst-
kich rodzajów nauk; on zachowuje i rządzi całą kościelną nauką 
i prostuje nasze sumienie wobec Boga. Bez tego artykułu świat 
jest pełen śmierci i ciemności”. Usprawiedliwienie jest „słońcem, 
które oświeca lud Boży, znakiem, który odróżnia wiarę chrześci-
jan od wszystkich innych religii. Jeśli w Kościele zanika nauka 
o usprawiedliwieniu, to Kościół ginie”12. 

12 M. Luther, Disputationen 1533/38, w: Weimarer Ausgabe 1883-1929, 
dz. cyt., t. 39/I, s. 205, 2-5: Articulus iustifi cationis est magister et prin-
ceps, dominus, rector et iudex super omnia genera doctrinarum, qui conser-
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Kryteriologiczna funkcja usprawiedliwienia, podparta zasa-
dą sola Scriptura, wiązała się też z radykalnym fideizmem – sola 
fide. Reformacja dążyła do oczyszczenia doktryny, generalnie 
odrzucając wszystko, co nie ma potwierdzenia w Piśmie Świę-
tym. Biblia stała się wyłącznym punktem odniesienia. Stąd Luter 
ujmował usprawiedliwienie jako „tylko wiarę” (sola fide) i „tylko 
łaskę” (sola gratia), czyli stan osiągany wyłącznie przez czystą 
wiarę i łaskę, a nie przez nasze dobre uczynki.

Pojmowanie usprawiedliwienia ulegało u Lutra pewnemu 
rozwojowi. W czasie swoich studiów w Erfurcie bezkrytycznie 
akceptował pelagiańską doktrynę o łasce, wypracowaną przez 
szkołę nominalistyczną (tzw. via moderna), i znajdował się pod 
wpływem Gabriela Biela, a także po części Grzegorza z Rimini, 
a nawet Eckharta, Taulera, Gersona i przedstawicieli niemieckiej 
szkoły mistycznej. Natomiast od momentu podjęcia przez niego 
działalności dydaktycznej nauka o usprawiedliwieniu w wydaniu 
niemieckiego profesora zaczęła zyskiwać swój własny profil13. 
Szczególnie w kolejnych komentarzach do ksiąg Nowego Testa-
mentu widać charakterystyczne elementy jego postawy – np. ko-
mentarze do Psalmów, do Listu do Rzymian z lat 1514-1516, do 
Magnificat z 1522 roku14, do Pierwszego Listu św. Jana z 1527 
roku – a ostatecznie definitywną pozycję wyraża Komentarz do 
Listu do Galatów z lat 1531-1535.

Podkreślając kościelny wymiar usprawiedliwienia, Luter uj-
muje je jako wyrok sądowy, a zatem niesprawiedliwy człowiek 
zostaje ogłoszony dzięki wierze usprawiedliwionym. Grzesz-
nikowi zostaje policzona sprawiedliwość Jezusa. Mocą Odku-
piciela, a nie z uczynków wierzącego, dokonuje się iustificatio 

vat et gubernat omnem doctrinam ecclesiasticam et erigit conscientiam 
nostram coram Deo. Sine hoc articulo mundus est plane mors et tenebrae.

13 Por. A.E. McGrath, Iustitia Dei. A History of the Christian Doctrine of 
Justification, Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 188-207.

14 Zob. M. Luther, Das Magnifikat. Vorlesung über den 1. Johannesbrief, 
Gütersloher Verlagshaus G. Mohn, Gütersloh 1979. 
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impii. Usprawiedliwienie dla reformatorów jest raczej zmianą 
zewnętrznej kondycji bezbożnego niż zmianą jego natury. Luter 
ewidentnie odróżniał usprawiedliwienie (zewnętrzny akt, kiedy 
Bóg czyni grzesznika sprawiedliwym) od uświęcenia (sancti fica-
tio, wewnętrzny proces odnowy)15.

Filip Melanchton także opisuje usprawiedliwienie jako klu-
czową kwestię protestantyzmu. Z jego Obrony Wyznania augs-
burskiego dowiadujemy się, iż podziela stwierdzenie Lutra o isto 
articulo stante stat ecclesia, ruente riut ecclesiae. Dla Melanchtona 
usprawiedliwienie to „specjalne miejsce w nauce chrześcijań-
skiej” (praecipuus locus doctrinae christianae). Czwarty artykuł 
w Obronie Wyznania augsburskiego poświęcony jest ponadto w ca-
łości zagadnieniom usprawiedliwienia, gdzie ważnym elemen-
tem jest wiara. Reformatorzy mówią o wierze usprawiedliwiają-
cej, w której schodzą się trzy sprawy: „1. Obietnica, 2. Dana za 
darmo w sposób niezasłużony i 3. Zasługi Chrystusa pojmowane 
jako zapłata i przebłaganie. Obietnicę przyjmuje się wiarą. Da-
nie jej darmo, w sposób nie zasłużony, wyklucza nasze zasługi, 
a oznacza, że jedynie przez miłosierdzie ofiarowane zostaje do-
brodziejstwo. Zasługi Chrystusowe są zapłatą, ponieważ musi 
istnieć pewne przebłaganie za nasze grzechy”16.

Podobnie Jan Kalwin w dziele Institutio Christianae religionis 
wyzna, iż usprawiedliwienie to decydujący punkt zawieszenia 
całej wiary chrześcijan: [...] praecipuum esse sustinendae religionis 
cardinem: quo maiorem attentionem curamque afferamus17.

Podsumowując, wymieńmy punkty sporne między katolika-
mi a protestantami w zakresie rozumienia nauki o usprawiedli-
wieniu. Należy tu wskazać na siedem elementów, gdzie doszło 
do rozbieżności: 1. tajemnica Chrystusa i Kościoła, 2. kondycja 

15 Por. A.A. Napiórkowski, Bogactwo łaski a nędza grzesznika, dz. cyt., s. 33-34.
16 F. Melanchton, Obrona Wyznania augsburskiego, dz. cyt., s. 179. 
17 Cyt. za O.H. Pesch, A. Peters, Einführung in die Lehre von Gnade und 

Rechtfertigung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994, 
s. 129-133.
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człowieka, 3. łaska, 4. ufność a wiara, 5. usprawiedliwienie ze-
wnętrzne i wewnętrzne, 6. formuła simuliustus et peccator oraz 
7. uczynki i ich wartość zbawcza18.

4. Usprawiedliwienie we Wspólnej Deklaracji

We Wspólnej Deklaracji o usprawiedliwieniu czytamy: „Prze-
ciwstawna interpretacja i przeciwstawne zastosowanie orędzia 
biblijnego o usprawiedliwieniu były w XVI stuleciu głównym 
powodem podziału Kościoła zachodniego, co znalazło też swoje 
odbicie w potępieniach doktrynalnych. Toteż dla przezwycię-
żenia podziału kościelnego sprawą fundamentalną i nieodzow-
ną jest wspólne rozumienie usprawiedliwienia. Po II Soborze 
Watykańskim, dzięki impulsom w dziedzinie biblistyki, historii 
teologii i dogmatów, uzyskanym w dialogu ekumenicznym, na-
stąpiło wyraźne zbliżenie w nauce o usprawiedliwieniu, tak że 
w tej Wspólnej Deklaracji można sformułować konsens w pod-
stawowych prawdach dotyczących tej nauki, konsens, w którego 
świetle odpowiednie potępienia doktrynalne XVI stulecia nie 
dotyczą dzisiejszego partnera”19.

Po pięciu wiekach życia w separacji chrześcijanie nawiąza-
li jednak dialog. Mimo tragicznej rzeczywistości podzielonego 
Kościoła doszło w 1999 roku do podpisania Wspólnej Dekla-

18 Każdy z tych elementów został omówiony dość obszernie, zob. A.A. Na-
piórkowski, Bogactwo łaski a nędza grzesznika, dz. cyt., s. 186-221.

19 WD nr 13. Wspólna Deklaracja w  sprawie nauki o  usprawiedliwieniu 
(1997). Projekt ostateczny. Światowa Federacja Luterańska i Papieska 
Rada ds. Jedności Chrześcijan, tłum. K. Karski, „Studia i Dokumenty 
Ekumeniczne” (1997) nr 2, s. 67-79. Tekst angielski: The Joint Declara-
tion on the doctrine of Justification. Lutheran World Federation and the 
Catholic Church, IS PCPCU 98(1998), s. 81-90. Wersja niemiecka: Ge-
meinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, w: Gemeinsame Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre. Ein Kommentarfür Ökumenische Forschung, 
Straßburg 1997, s. 55-77.
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racji o usprawiedliwieniu20, gdzie wykazano punkty rozbieżne 
i punkty styczne, jeśli chodzi o rozumienie usprawiedliwienia. 
Dokument ten nie jest obszerny. Składa się ze wstępu oraz z 44 
kilkuzdaniowych punktów tworzących pięć rozdziałów: 1. Biblij-
ne orędzie o usprawiedliwieniu; 2. Nauka o usprawiedliwieniu 
jako problem ekumeniczny; 3. Wspólne rozumienie usprawiedli-
wienia; 4. Rozwinięcie wspólnego rozumienia usprawiedliwienia; 
5. Znaczenie i zasięg osiągniętego konsensusu. W sumie jest to 
jedynie 13 stron druku21.

Zanim dokonamy prezentacji osiągnięć tego niezwykle waż-
nego dokumentu dialogu katolicko-luterańskiego, należy odno-
tować przyczyny, które doprowadziły do tego zbliżenia. Przede 
wszystkim chrześcijanie różnych wyznań nie ustawali w modli-
twie o jedność Chrystusowego Kościoła. Podejmowano po obu 
stronach wyrzeczenia, ofiary, spotkania i rozmowy. Duch pokuty 
pozwalał odkrywać własne błędy i grzechy oraz spojrzeniem mi-
łosierdzia ogarnąć tak zwaną stronę przeciwną. Powzięto wiele 
inicjatyw mających na celu zgłębianie elementów wspólnych 
Chrystusowego Kościoła. To pozwoliło na powolne przechodze-

20 Dla całości zagadnienia warto pamiętać o  dołączonych jeszcze do 
Deklaracji o usprawiedliwieniu dwóch dokumentach: Wspólne Oficjal-
ne Oświadczenie Światowej Federacji Luterańskiej i Kościoła Katolickie-
go, 11.06.1999, tłum. A. Dębski, w: Texten der Vereinigten Evangeli-
sch-Lutherischen Kirche Deutschlands, nr 87, Juni 1999 (albo OR nr 47 
z 19.11.1999, niemieckie wydanie, s. 11) oraz Dodatek do Wspólnego 
Oficjalnego Oświadczenia Światowej Federacji Luterańskiej i Kościoła Ka-
tolickiego, 11.06.1999, tłum. A. Dębski, w: Texten der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, nr 87, Juni 1999 (albo OR nr 
47, 19.11.1999, niemieckie wydanie, s. 11).

21 Warto zwrócić uwagę na wcześniejsze osiągnięcia ekumenicznego dialo-
gu: „Ewangelia a Kościół”, „Kościół i usprawiedliwienie” (1994) Wspól-
nej Komisji Rzymskokatolickiej i Ewangelickoluterańskiej, „Usprawie-
dliwienie przez wiarę” (1983) Grupy katolicko-luterańskiej ds. dialogu 
w USA oraz na „Czy potępienia doktrynalne mają charakter rozłamowo-
-kościelny?” (1986) Ekumenicznej grupy roboczej teologów ewangelic-
kich i katolickich w Niemczech.
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nie od nierzeczowych sporów, niewłaściwych emocji, uprzedzeń 
i posądzeń, jakie panowały w XVI wieku, do wskazań II Soboru 
Watykańskiego (1962-1965), czyli do kompetentnych analiz teo-
logicznych, do spokojnych rozmów wolnych od niechęci i nietole-
rancji, do autentycznego dialogu, kiedy żadna ze stron nie dążyła 
do tego, aby drugą nawracać.

Nie mniej doniosłą sprawą stały się znaczące osiągnięcia nauk 
biblijnych. Dziś już nikogo nie dziwi wspólne ekumeniczne tłu-
maczenie Pisma Świętego na języki oryginalne, będące owocem 
biblistów, bez względu na ich przynależność do takiego czy inne-
go Kościoła chrześcijańskiego. Długo trzeba było poczekać, aby 
eklezjologia oparła się nade wszystko na biblijnej egzegezie oraz 
analizie źródeł patrystycznych, odchodząc od obrazu Kościoła 
mocno zdominowanego przez interpretację konfesyjną.

Faktorem, którego nie można pominąć, analizując ekume-
niczny przełom w rozumieniu usprawiedliwienia, a tym samym 
w podejściu do tajemnicy jedności Kościoła, stały się także osiąg-
nięcia w zakresie badań kościelno-historycznych oraz teologicz-
no-historycznych. Bezcennym procesem stało się wprowadzanie 
historii jako zasady hermeneutycznej. Tak teologia katolicka, 
jak i protestancka mówią obecnie nie tylko o historii teologii, ale 
o historii w teologii. Zatem, o jakie ujęcie historii w teologii się 
rozchodzi? Chodzi o wielowątkowe pojmowanie swoistej teologii 
historii, a nie o historię teologii. O historię w centrum teologii. 
Patrząc z pozycji hermeneutycznych, należy stwierdzić, iż jest to 
historia rozwoju interpretacji Objawienia i historia rozwoju jego 
rozumienia. W świetle soteriologii – historia to dzieje zbawie-
nia (O. Cullmann). W świetle poszukiwania nowych sposobów 
dotarcia do współczesnego człowieka chodzi o historię, która 
przekracza religię metafizyczną (D. Bonhoeffer). Historia opisuje 
teraźniejszość jako czas decyzji (R. Bultmann). Chodzi o histo-
ryczność ludzkiej kondycji w eschatologicznej wizji oświetlają-
cej słowo Boże (W. Pannenberg, J. Moltmann). Osoba ludzka 
i wspólnota globalna swoje cele przyrodzone realizują w okreś-
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lonej czasowości, natomiast cele nadprzyrodzone są ponadcza-
sowe, dlatego nie należy dopuścić do pomieszania królestwa Bo-
żego i wspólnoty czasowej. Zbawienie jest udzielane w historii, 
a nie poza czasem (M. Seckler). Chodzi o historię jako przestrzeń 
konfliktów, gdzie Bóg zajmuje miejsce tych, którzy doznają uci-
sku (G. Gutiérrez). Historia i zbawienie wzajemnie się warunkują 
i dopełniają. Historia to wydarzenie i opowiadanie (R. Koselleck, 
W.D. Stempel). Historia ludzka potrzebuje zbawienia, a real-
ne zbawienie wymaga historii (Cz. Bartnik). Ostatecznie cho-
dzi o misterium historii (J. Daniélou). Z kolei według Josepha 
Ratzin gera historia ma być metodą interpretacji Objawienia, aby 
służyć aktualizacji chrześcijańskiej wiary22.

Niech za przykład osiągnięć badań historycznych posłużą tu 
zapisy dekretu o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego. Od-
kryto, iż wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu szesnasto-
wieczny Sobór nie zapisał swojego ujęcia usprawiedliwienia jako 
wiążącej formy dla wiary katolickiej ani późno scholastycznej 
nauki o łasce, ani nauki scholastycznej z okresu największego jej 
rozkwitu. Pomimo obaw reformatorów sobór wyraźnie potwier-
dził wspólną z nimi podstawę wiary w Chrystusa jako źródło 
usprawiedliwienia – mimo że odrzucił tezę, jakoby sprawiedli-
wość Chrystusa była bardziej natury prawnej niż sprawiedliwość 
wiernego23.

Jako kolejną przyczynę ekumenicznego zbliżenia należy przy-
wołać nowy język teologiczny wraz z bardziej personalistycznym 
przeżywaniem wydarzenia wiary.

Wspólna Deklaracja mówi o tzw. pojednaniu szerokim lub, 
inaczej, o „konsensusie zróżnicowanym” (concordia discordans), 
ponieważ całkowite ujednolicenie stanowisk nie jest możliwe 
i byłoby też nieuczciwe. Mamy tu do czynienia ze zgodnością 

22 Por. A.A. Napiórkowski, Teologie XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2016, s. 86-87.

23 Por. A.A. Napiórkowski, Bogactwo łaski a nędza grzesznika, dz. cyt., 
s. 395.



128

w prawdach podstawowych (ein Konsensus in den Grundwahrhe-
iten), czyli istnieje zgodność odnośnie do czterech podstawowych 
prawd nauki o usprawiedliwieniu. Wspólne rozumienie uspra-
wiedliwienia zachodzi w poczwórnym sensie, a mianowicie: 1. 
we wspólnym rozumieniu wiary, 2. zbawienia, będącego dziełem 
Trójjedynego Boga zrealizowanego w Chrystusie, 3. w darmowo-
ści odkupienia: „jako grzesznicy nasze nowe życie zawdzięcza-
my wyłącznie miłosierdziu Bożemu, które sprawia przebaczenie 
i wszystko czyni nowe; miłosierdzie to możemy otrzymać jako 
dar i przyjąć we wierze, nigdy natomiast – w jakiejkolwiek bądź 
formie – nie możemy na nie zasłużyć” (WD nr 17), 4. szczególnie 
w kryteriologicznej funkcji nauki o usprawiedliwieniu.

Omawiany dokument ukazuje też siedem różnic kompatybil-
nych, to znaczy takich różnic, jakie pasują do zgody. Są to różnice 
dopuszczalne, ponieważ nie znoszą zasadniczej zgodności w pod-
stawowych prawdach. Wynikają one jedynie z teologicznego języ-
ka, formy i odmiennych akcentów. Wspólna Deklaracja prezentuje 
różnice w następujących punktach nauki o usprawiedliwieniu mię-
dzy katolikami a luteranami: niemoc i grzech człowieka w obliczu 
usprawiedliwienia, usprawiedliwienie jako przebaczenie grzechów 
i uczynienie sprawiedliwym, usprawiedliwienie przez wiarę i z ła-
ski, grzeszność usprawiedliwionego, Prawo i Ewangelia, pewność 
zbawienia oraz dobre uczynki usprawiedliwionego.

Dla całości obrazu należy mówić nie tylko o różnicach do-
puszczalnych, ale także o różnicach znacznie poważniejszych. 
Między katolikami a luteranami poważne rozbieżności zachodzą 
w następujących aspektach nauki o usprawiedliwieniu. Chodzi tu 
o formułę simuliustus et peccator, zagadnienie kooperacji człowie-
ka z łaską Bożą oraz miejsce i funkcję nauki o usprawiedliwieniu.

Ponadto Deklaracja stwierdza, iż nadal istniejące rozbieżno-
ści nie stanowią powodu do wzajemnych potępień doktrynal-
nych. Co to oznacza? W konsekwencji potępienia doktrynalne 
Soboru Trydenckiego nie dotyczą dzisiejszej nauki Kościołów 
luterańskich, jaka jest przedkładana w tej Deklaracji. Z kolei 
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potępienia luterańskich Ksiąg Wyznaniowych nie odnoszą się 
już do nauki o usprawiedliwieniu Kościoła Rzymskokatolickiego, 
którą on aktualnie prezentuje w tej Deklaracji. Jak to możliwe? 
Otóż stwierdzono, iż treści nauczania katolickiego, które w XVI 
wieku mieli do dyspozycji protestanci, tak naprawdę nie były 
oficjalnym nauczaniem rzymskiego Magisterium. Natomiast 
to, co strona katolicka uważała za poglądy reformatorów, nie 
było ich rzeczywistą pozycją. Krążące pomówienia, brak tekstów 
źródłowych, zapalczywość, podejrzliwość nie sprzyjały weryfi-
kacji miarodajnych stanowisk. Współczesne badania pozwoliły 
stwierdzić, iż rzucone ekskomuniki padły w próżnię, ponieważ 
strony przeciwne tak naprawdę nie głosiły tego, co im wówczas 
przypisywano! „W konsekwencji potępienia doktrynalne XVI 
stulecia, na ile odnoszą się do nauki o usprawiedliwieniu, jawią 
się w nowym świetle: potępienia Soboru Trydenckiego nie doty-
czą nauki Kościołów luterańskich przedłożonej w tej Deklaracji. 
Potępienia luterańskich ksiąg wyznaniowych nie dotyczą nauki 
Kościoła rzymskokatolickiego przedłożonej w tej Deklaracji”24. 
Wolno stwierdzić, iż wiele zarzutów było po prostu bezprzed-
miotowych. Dzisiaj niech będą pożytecznymi ostrzeżeniami, 
które winniśmy brać pod uwagę w doktrynie i praktyce całego 
Kościoła Chrystusa”25.

5. Ku trudnej jedności odnawiającego się Kościoła

Warto podkreślić, iż osiągnięty konsensus nie ma tylko charakte-
ru doktrynalnego, co już jest sprawą naprawdę ważną. Jego cha-
rakter jest o wiele ważniejszy, a mianowicie duchowy. Właśnie 
ten aspekt wewnętrzny dopełnia znaczenie i zasięg osiągniętego 
konsensusu teologicznego.

24 WD nr 41. 
25 WD nr 42.
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„Dlatego też nauka o usprawiedliwieniu, która przyjmuje 
i rozwija to orędzie, nie jest tylko jednym z elementów doktry-
ny chrześcijańskiej. Znajduje się ona w istotowym związku ze 
wszystkimi, wewnętrznie powiązanymi ze sobą, prawdami wia-
ry. Jest ona nieodzownym kryterium, które całą naukę i prak-
tykę Kościoła chce skupiać nieustannie wokół Chrystusa. Gdy 
luteranie podkreślają jedyne w swoim rodzaju znaczenie tego 
kryterium, nie negują przez to powiązania i znaczenia wszyst-
kich prawd wiary. Z kolei katolicy, którzy czują się zobligowani do 
przestrzegania wielu kryteriów, nie negują przez to szczególnej 
funkcji orędzia o usprawiedliwieniu. Luteranie i katolicy uznają 
za swój wspólny cel wyznawanie we wszystkim Chrystusa; tylko 
Jemu ponad wszystko należy ufać jako jedynemu Pośrednikowi 
(1 Tm 2,5n.), przez którego Bóg w Duchu Świętym daje nam sa-
mego siebie i obdarza swoimi odnawiającymi darami”26.

Przypisanie nauce o usprawiedliwieniu funkcji kryteriologicz-
nej i jednoczącej Kościół nie jest jednak sprawą tak jednoznacz-
ną, jak to zostało zasugerowane w tytule wykładu. Nie chodzi 
też wyłącznie o bilateralny dialog katolicko-luterański. Wbrew 
pozorom w tym dialogu nie pojawiły się aż tak wielkie trudności, 
jak należałoby się spodziewać. Znacznie bardziej skomplikowa-
ną sprawą w kwestii określenia współczesnego znaczenia nauki 
o usprawiedliwieniu są (czy też były) nieścisłości i różnice we-
wnątrz samych Kościołów luterańskich, np. rozbieżności między 
dwoma znakomitymi teologami ewangelickimi, Karlem Barthem 
– prezentującym Kościół kalwiński a Eberhardem Jünglem – 
przedstawicielem Kościoła luterańskiego. Stopień komplikacji 
został dostrzeżony w czasie obrad Światowej Federacji Luterań-
skiej w Helsinkach w 1963 roku. Za przykład rozwiązywania tych 
wewnątrzluterańskich napięć może posłużyć Konkordia Leuen-
berska – której przyjęcie było rzeczywiście znaczącym wydarze-
niem dla całego świata protestanckiego, zrzeszająca europejskie 

26 WD nr 18.
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Kościoły wyrosłe z reformacji – zawarta w Szwajcarii dopiero 
w 1973 roku, czyli po prawie pięciu wiekach podziałów wśród 
samych reformatorów. Niestety w ciągu kilkudziesięciu lat, które 
już upłynęły od obrad ŚFL w Helsinkach – według protestanckie-
go teologa Wilfrieda Härle – nie dokonała się wyraźna kościelna 
klasyfikacja nauki o usprawiedliwieniu w łonie tej części chrze-
ścijaństwa27.

Kardynał Ratzinger zauważył, iż żaden człowiek nie jest 
w stanie sam udźwignąć całego chrześcijańskiego Credo. To może 
uczynić jedynie wspólnota. Marcin Luter pozostał osamotniony 
albo nawet zinstrumentalizowany przez niemieckich feudałów 
w swoich zmaganiach o odnowę Kościoła. Reforma, którą zaini-
cjował, przerastała siły pojedynczego człowieka. Jednostkowe 
akty wiary domagają się wspólnoty, gdyż to kościelna komunia 
daje weryfikację i wzrost wiary. Wspólnota koryguje i umacnia 
naszą kościelną naukę. To w jej przestrzeni Chrystus złożył dary 
odkupieńcze, aby w niej urzeczywistniało się nasze zbawienie. 
Opuszczony w swojej walce o naprawę mistycznego ciała Chry-
stusa, z jednej strony pozostał wierny odmiennej wizji teolo-
gii i Kościoła, a z drugiej uległ wielu słabościom. Środowisko 
kościelnej wspólnoty musi być z jednej strony nieprzerwanie 
wstrząsane napięciami i sporami, ale z drugiej nie wolno dopusz-
czać do jego niszczenia i defragmentaryzacji.

Zbyt często „amputujemy” Kościół od jego historii, od jego 
korzeni i źródła. Także odrywamy Kościół od wydarzeń, jakie 
miały miejsce w XVI stuleciu. Dlatego trudno nam jest zrozumieć 
katolickich reformatorów tego okresu. Jednak jeszcze większym 
błędem jest odrywanie Kościoła od dziejów Starego i Nowe-
go Testamentu, od Izraela i wreszcie od Jezusa i popaschalnej 
wspólnoty uczniów i uczennic. Tym samym generujemy obrazy 
Kościoła, które są mocno naznaczone naszą kościelnością. Ro-
ścimy sobie pretensje do wyłączności, zapominając o Kościele, 
27 Por. A.A. Napiórkowski, Bogactwo łaski a nędza grzesznika, dz. cyt., 

s. 355.
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który pragnął mieć Chrystus. Dlaczego tak łatwo zapominamy, 
iż treść naszej eklezjologicznej wiary jest przecież nieustannie 
odsłaniana i porządkowana przez Ducha Świętego? Wciąż wśród 
nas, chrześcijan, krąży zbyt wiele stereotypów i spekulatywnych 
formuł, czyniących Kościół nie tylko nieatrakcyjnym, ale też 
nazbyt instytucjonalnym.

Reformacyjne ruchy XVI wieku zakwestionowały i odrzuciły 
rzymskie pojęcia Kościoła jako societas perfecta. Wizja Roberta 
Bellarmina (1542-1621), wypływająca z Soboru Trydenckiego, 
zacieśniała Kościół instytucjonalnie. Doskonała społeczność, 
według Bellarmina, oznaczała Kościół zawierający wszystkie 
konieczne elementy, aby spełnić posługę zbawienia ludzkości. 
Odrzucając krytykę reformatorów odnośnie do widzialnej stro-
ny Kościoła oraz ujmowanie go jako niewidzialnej społeczności, 
Bellarmin zawęził hierarchiczną strukturę Kościoła Rzymsko-
katolickiego do jego widzialnych elementów. Tak go zdefinio-
wał: „Kościół jest zgromadzeniem wiernych, złączonych ze sobą 
wyznawaniem tej samej wiary i uczestnictwem w tych samych 
sakramentach, pozostających pod zarządem prawowitych paste-
rzy, a zwłaszcza jedynego wikariusza Chrystusa na ziemi, bisku-
pa rzymskiego”28. To postrzeganie Kościoła nie mówi niestety 
o obecności w nim pierwiastka Boskiego. Warto ponadto dodać, 
iż Luter nigdy nie nauczał, iż Kościół jest niewidzialny (unsicht-
bar), lecz że jest ukryty (verborgen). Sobór Trydencki, odrzucając 
pojęcie Kościoła propagowane przez wczesnych reformatorów, 
czyli Johna Wiklefa (1320-1384)29 i Jana Husa (1369-1415)30, 
opowiedział się za przynależnością do Kościoła widzialnego tak-
że grzeszników i potępił podział Kościoła na Kościół duchowy 

28 W. Turowski, Dialog zbawienia w kontekście Roku Wiary, „Roczniki Teo-
logii Katolickiej” 2(2012) t. 11, s. 84.

29 Por. Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et 
declarationum de rebus fidei et morum, Barcelona–Freiburg i. Br.–Rom 
(36)1976, 1121-1139. 

30 Por. tamże, 1201-1230. 



133

świętych i Kościół widzialny grzeszników. Długo trzeba było cze-
kać, aby przejść od prawniczo-instytucjonalnego rozumienia Ko-
ścioła do ujęcia go jako Bosko-ludzkiej instytucji. Reformacyjne 
trzęsienie ziemi nie przyniosło oczekiwanych rezultatów w ka-
tolickiej eklezjologii, choć zaowocowało poważnymi zmianami.

Niedawno Benedykt XVI udzielił belgijskiemu jezuicie ks. 
Jacques’owi Servais’owi wywiadu z okazji rzymskiego sympo-
zjum teologicznego o usprawiedliwieniu. Do rozmowy doszło 
w październiku 2015 roku. Wywiad został włączony do aktów 
sympozjum. Odnosząc się do tematu debaty teologicznej, pa-
pież senior zwraca uwagę na kompletne odwrócenie perspektyw, 
jakie dokonało się w postrzeganiu Boga i usprawiedliwienia od 
czasów Lutra. Dziś bowiem to już nie człowiek potrzebuje uspra-
wiedliwienia, ale to Bóg musi się usprawiedliwić, wytłumaczyć 
ze wszystkich potworności, które dzieją się w świecie, i z nędzy 
człowieka. Przewrót ten wniknął również do teologii katolickiej, 
gdzie Chrystus cierpi już nie tyle za grzechy człowieka, ile po to, 
by zmazać winy Boga. Jakkolwiek tego punktu widzenia nie po-
dziela jeszcze dziś większość chrześcijan, to takie myślenie staje 
się coraz bardziej wyraźną współczesną tendencją.

O jaką jedność chodzi? Teologia rozróżnia jedność zewnętrz-
ną i jedność wewnętrzną. Poprzez owe trzy wielkie rozdarcia Ko-
ściół Chrystusowy został pozbawiony jedności zewnętrznej31. 
Brakuje mu dzisiaj jedności widzialnej. Natomiast jego jedność 

31 Obok wielu podziałów, jakie zaistniały w ciągu 20 wieków chrześci-
jaństwa, wyróżniamy trzy najtragiczniejsze. Pierwszy typ podziałów 
odnosi się do Kościoła starożytnego, wiąże się z Soborem w Chalce-
donie w 451 roku, gdzie nastąpił podział na Kościoły chalcedońskie 
i niechalcedońskie. Wyłoniła się wówczas grupa monofizytów, która 
kładła szczególny nacisk na boskość osoby Chrystusa i kwestionowała 
dwoistość Jego natury. Drugi typ obejmuje najbardziej brzemienny 
w skutkach rozłam między Wschodem a Zachodem, między Kościołem 
Rzymu a Kościołem Konstantynopola, co nastąpiło w 1054 roku. Trze-
cie rozdarcie chrześcijaństwa dokonało się w wyniku ruchów reforma-
cyjnych w XVI stuleciu, z powodu innej wizji Kościoła.
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wewnętrzna, niewidzialna pozostała nienaruszona, gdyż jest to 
jedność ontyczna, bytowa, zakorzeniona w samej Trójcy Prze-
najświętszej. 

Wdzięczni jesteśmy reformatorom, iż nie brakowało im od-
wagi, aby sprzeciwić się definiowaniu Kościoła jako „najwyższej 
zewnętrznej monarchii całego świata, w której rzymski biskup 
powinien mieć nieograniczoną władzę, o której nikomu nie wol-
no by dyskutować, ani jej osądzać – czytamy w Obronie Wyznania 
augsburskiego – władzę ustanawiania artykułów wiary, podważa-
nia Pism świętych według swej woli, ustanawiania form kultu lub 
ofiar, podobnie też ogłaszania ustaw według swej woli, uwalnia-
nia od nich i znoszenia ich według swej woli – władzę dotyczącą 
zarówno praw boskich, jak i kanonicznych czy świeckich. Od 
niego (papieża) cesarz i wszyscy królowie otrzymywaliby swoją 
władzę i prawo dzierżenia władztw z polecenia Chrystusa, któ-
remu Ojciec wszystko poddał, stąd należy rozumieć, że prawo to 
przeniesione zostało na papieża”32.

Czyż nie jesteśmy zobowiązani reformatorom, iż wysuwali 
postulaty reformy wobec tych jawnych nadużyć? Przecież jeste-
śmy zgodni co do tego, że te papieskie zakusy do władzy abso-
lutnej niewiele miały wspólnego z Jezusowym przykazaniem 
miłości Boga i bliźniego! Trudno wszystko zrzucać na karb histo-
rycznego kontekstu i feudalnej kultury epoki. 

Luter uczył, iż Kościół to „ludzie rozproszeni po całym świe-
cie, którzy zgodni są co do Ewangelii i mają tego samego Chry-
stusa i  tego samego Ducha Świętego, i  te same sakramenty, 
niezależnie od tego, czy mają te same ludzkie tradycje, czy odręb-
ne”33. Wymieniając elementy jedności, ojciec reformacji nauczał, 
iż „Kościół nie jest tylko wspólnotą rzeczy zewnętrznych albo 
obrzędów, jak inne instytucje polityczne, lecz w zasadzie jest 
wspólnotą wiary i Ducha Świętego w sercach, wspólnotą, która 

32 Obrona Wyznania augsburskiego, dz. cyt. (artykuł VII i VIII. O Kościele), 
s. 229.

33 Tamże, s. 227.
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jednak ma zewnętrzne znamiona, aby można było ją poznać, 
mianowicie znamionami tymi są czysta nauka Ewangelii i spra-
wowanie sakramentów zgodnie z Ewangelią Chrystusową”34.

Prawie półtora wieku po rozwiązaniu Państwa Kościelnego 
(Patrimonium Sancti Petri), istniejącego od 755 roku aż do 1870 
roku, wizja Kościoła ks. dra Lutra brzmi nam dziwnie swojsko. 
Można nawet powiedzieć, iż jego rozumienie Kościoła z XVI wie-
ku odnajduje się w konstytucji o Kościele Lumen gentium II So-
boru Watykańskiego z XX wieku. Więcej nawet: nie popadniemy 
w nadmierną przesadę, kiedy stwierdzimy, iż reformatorskie 
 nauczanie o Kościele z punktu widzenia współczesnej teologii 
katolickiej okazuje się bardziej poprawne niż definicja Bellar-
mina. 

Przypisanie usprawiedliwieniu funkcji kryteriologicznej było 
z pewnością wielką szansą na reformę Kościoła. Rzym nie pod-
jął tej próby, a z kolei reformacja po większej części nie spełniła 
pokładanych w niej nadziei. Rzeczywistość polityczna i kościelna 
przerosła obie strony. Tak trudno stronom sporu przyznać się 
do końca do dramatu rozbicia Kościoła Chrystusowego. Pamię-
tajmy, że w wojnach (militarnych, ideologicznych, religijnych, 
politycznych czy kulturowych) nigdy nie ma zwycięzców, są tyl-
ko ofiary. Co zatem czynić? Wznosić mury i szukać pozornego 
„spokoju”, który tak niewiele ma wspólnego z darem „pokoju”, 
idącym od Ducha Świętego? Wyznaczać granice innym i samemu 
sobie, aby nie zatracić wyznaniowej tożsamości? Ekskomuniko-
wać tych, co są na zewnątrz i pragną wierzyć w Jezusa inaczej?

Dlatego sprawą żenującą i nieuczciwą jest nadmierna krytyka 
Lutra, która wciąż powtarza się jak swego rodzaju mantra w krę-
gach katolickich. Nie słychać prawie nigdy uwagi, iż to przecież 
ówczesna kondycja papiestwa po większej części wywołała owo 
tragiczne rozdarcie Chrystusowej szaty. Czy trzeba przypomi-
nać, kim był papież Leon X? Ten książę z rodu Medyceuszów, 

34 Tamże, s. 226.
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potężniejszy mecenas renesansowej sztuki i architektury niż 
teolog i duszpasterz, więcej czasu spędzał na wyrafinowanych 
przyjemnościach niż modlitwie i ofiarnej służbie Kościołowi. 
Cóż było czynić katolikom wobec szerzących się nadużyć i ros-
nącego zgorszenia, kiedy z Rzymu docierały smutne wieści, iż pa-
pież Leon X więcej uwagi poświęca swojemu słoniowi albinosowi 
Hanno35, chadzając z nim nawet na procesje, niż wcielaniu w ży-
cie Kościoła reformacyjnych nakazów soborów w Pizie (1409) 
oraz V Laterańskiego (1512-1517)?

Rzetelność analizy całości domaga się, aby też zauważyć i to, 
że dziś po stronie katolickiej podjęto znaczny wysiłek edukacyj-
ny i formacyjny dla odbudowywania utraconej jedności. Podej-
mując wskazania Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio 
II Soboru Watykańskiego, encykliki o ekumenizmie Ut unum sint 
Jana Pawła II oraz watykańskiego Dyrektorium ekumenicznego 
z 1993 roku, katolicy rozumieją dziś Kościół jako komunię. Usta-
nowili wiele struktur organizacyjnych służących jedności chrze-
ścijan, jak np. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, w każdej 
diecezji powołano komisję lub sekretariat ekumeniczny (delega-
ta), na wydziałach ustanowiono instytuty ekumenii i dialogu, do 
studium teologii weszło na stałe nauczanie zagadnień ekume-
nicznych. Wiele zakonów i instytutów życia konsekrowanego czy 
też specjalnie do tego powołanych organizacji wiernych zajęło 
się żywiej propagowaniem chrześcijańskiej jedności. Wśród tej 
ogromnej ilości inicjatyw nie braknie też modlitwy. Szkoda, iż 
trudno dostrzec działania podobnego typu i na taką skalę po 
stronie ewangelickiej czy też prawosławnej.

Nasza nadzieja jednak w Jezusie, bo On jest naszym Paste-
rzem, bo to jest Jego Kościół! Jezus – Bóg z nami – nie tylko nas 
nauczył, ale i poświadczył, iż odtąd nie musimy ani my sami 

35 Kiedy zdechł ukochany słoń Hanno, wykopano potężny dół, aby go 
pochować. Leon X zlecił Rafaelowi namalowanie naturalnej wielkości 
portretu słonia na ścianie obok, a sam napisał po łacinie epitafium, 
które umieszczono na obrazie.



umierać, ani nikogo zabijać. On bowiem umarł za nas, aby nas 
zbawić; aby nas wybawić, przede wszystkim od samych siebie! 
Może trzeba nie tyle koncentrować się na treściach wiary, ile 
zbliżać się wspólnie codziennym życiem do Jezusa? Może za-
miast doktrynalnych analiz o usprawiedliwieniu, warto częściej 
spotykać się na kontemplacji Bożego słowa? Może za mało du-
chowości i światła w naszym chrześcijańskim życiu, bo za rzadko 
widzimy się na liturgicznych celebracjach? W drodze do Kafar-
naum, kiedy apostołowie posprzeczali się między sobą, Mistrz 
z Nazaretu im wytłumaczył: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, 
niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” (Mk 
9,35). Jak bardzo my wszyscy zapominamy o tym Jezusowym 
wezwaniu do służby.
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Ks. Jacenty Mastej

Jedność i jedyność jako znak  
wiarygodności Kościoła

Jakich użyć słów, aby opisać Kościół, w którym żyję, którego je-
stem częścią i który kocham? Jakimi słowami mogę namalować 
wiarygodne oblicze Kościoła, czyli takie, które przemówi także 
do tych, którzy plują mu w twarz? Jak mówić o Chrystusowym 
Kościele, który jest także moim Kościołem? Wiem, że słowa o Ko-
ściele winny być dostojne i subtelne. Wiem też, że nie wypowiem 
całej prawdy o Kościele, który jest zarazem Boski i ludzki, święty 
i grzeszny, jeden i podzielony. Wiem jednak, że mówienie o Koś-
ciele jest jedną z nut pięknej i harmonijnej symfonii eklezjalnej. 

Kościół jest misterium, do którego człowiek może się zbliżać 
i poznawać jego osobowe istnienie. Jednak nawet wtedy, gdy 
człowiek ma łaskę poznania Kościoła, nie potrafi wyczerpująco 
opisać jego bogactwa i piękna. Dana jest też człowiekowi możli-
wość doświadczania Kościoła, wejścia weń – przez wiarę – całą 
swoją osobą, gdyż „relacja człowieka do Kościoła, a przez to i do 
Boga, zasadza się zawsze na płaszczyźnie osobowej, prozopoicz-
nej”36. Mając na uwadze słowa św. Augustyna, że „formą piękna 
jest jedność”37, chcemy mówić o jedności i jedyności Kościoła, 

36 K. Góźdź, Obrazy Kościoła i główne idee eklezjologiczne, w: Kościół w cza-
sach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Gaudium, 
Lublin 2005, s. 79.

37 Ep. 18; PL 33, 85.
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wierząc, że istnieje „święta tajemnica jedności Kościoła”38. Podję-
ty temat, Jedność i jedyność jako znak wiarygodności Kościoła, 
zostanie zaprezentowany w trzech punktach. Punkt pierwszy to 
przyczynek, swoista etiuda o rozumieniu Kościoła i jego wiary-
godności. Punkt drugi przybliży fenomen jedności i jedyności 
Kościoła. W punkcie trzecim zostaną przedstawione rozpozna-
nie i walor motywacyjny znaku jedności i jedyności Kościoła.

1.  Etiuda o rozumieniu Kościoła i jego 
wiarygodności

Mówienie o jedności i jedyności jako znaku wiarygodności Ko-
ścioła domaga się choćby krótkiego zaprezentowania samego 
pojmowania Eklezji oraz rozumienia jego wiarygodności. Nie 
chodzi o całościowe przedstawienie traktatu o Kościele, ale o za-
rysowanie problematyki eklezjologicznej na poczet podjętego 
tematu. Zrozumienie istoty Kościoła staje się możliwe przez 
sięgnięcie do jego genezy oraz natury.

Dla teologiczno fundamentalnych rozważań istotne jest 
stwierdzenie, że Jezus Chrystus jest Założycielem oraz Fun-
damentem Kościoła. Jezus chciał założyć Kościół i rzeczywi-
ście tego dokonał39. Katechizm Kościoła katolickiego, podejmując 

38 DE 2.
39 Cz.S. Bartnik, Kościół Jezusa Chrystusa, Wydawnictwo Wrocławskiej 

Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1982, s. 58-99; S. Nagy, Chrys-
tus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej, Wydawnictwo Wroc-
ławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1982, s. 17-90; tenże, 
Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej Skale zbuduję Kościół mój. Studium 
o widzialnym Kościele, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa 
2009, s. 27-68; S. Piè-Ninot, Gesù e la Chiesa, w: Dizionario di teologia 
fondamentale, ed. R. Latourelle, R. Fisichella, Cittadella, Assisi 1990, 
s. 151-162; M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, t. 1: Z teorii teo-
logii fundamentalnej, TN KUL, Lublin 1994, s. 238-242; tenże, Kościół. 
II. Geneza, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i in., Wy-
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zagadnienie zaistnienia, założenia i posłania Kościoła, zwraca 
uwagę na jego początek w zamyśle Trójcy Świętej oraz stopniową 
realizację w historii. Katechizm, odwołując się do Lumen gen-
tium, wykłada prawdę o Kościele, który został zrodzony w ser-
cu Ojca, był zapowiedziany w figurach już na początku świata, 
przygotowany w Starym Przymierzu, ustanowiony przez Jezusa 
Chrystusa, objawiony przez Ducha Świętego, a swoje wypeł-
nienie osiągnie w Eschatonie40. Idąc za tą myślą eklezjologia 
współczesna uwypukla szereg działań Jezusa, które zmierzały 
do ukształtowania Kościoła. Przyjmuje się, że całe życie Jezusa 
Chrystusa – od wcielenia do zesłania Ducha Świętego – miało 
eklezjotwórczy charakter41. To dzięki Osobie Jezusa Chrystusa 
zaistniała Eklezja – wspólnota Boga z ludźmi. Międzynarodowa 
Komisja Teologiczna w dokumencie Wybrane zagadnienia z ekle-
zjologii podkreśla, że „Kościół jest niejako owocem całego Jego 
życia”42. W teologii wydarzenia te określa się jako eklezjalne akty 
fundacyjne43. 

Z powyższych rozważań jasno wynika, że Chrystus jest Przy-
czyną sprawczą zaistnienia oraz istoty Kościoła – w Nim Eklezja 
ma najgłębszą rację swego początku i istnienia oraz odnajduje 
swoją tożsamość. Kościół jest ściśle, wewnętrznie i organicznie 

dawnictwo M, Lublin-Kraków 2002 (dalej: LTF), s. 662-667; tenże, Bos-
ka geneza Kościoła, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, dz. cyt., s. 72-78; 
H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 
1996, s. 23-42; A.A. Napiórkowski, Geneza, natura i posłanie Kościoła, 
w: Teologia fundamentalna, t. 4: Kościół Chrystusowy, red. T. Dzidek, 
Ł. Kamykowski, A. Kubiś, A.A. Napiórkowski, Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2003, s. 71-105.

40 KKK 759-769.
41 KL 5-6, KK 2-9, KKK 763-766. 
42 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z eklezjo-

logii, w: Od wiary do teologii. Dokumenty międzynarodowej Komisji Teolo-
gicznej 1969-1996, red. J. Królikowski, SCJ, Kraków 2000, s. 201.

43 J. Ratzinger, Das neue Volk Gottes. Entwurfe zur Ekklesiologie, Patmos, 
Düsseldorf 1977, s. 11.
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związany z Chrystusem: „tak jak Chrystus jest obrazem niewi-
dzialnego Boga (Kol 1,15), tak Kościół jest obrazem niewidzial-
nego Chrystusa”44. Kościół jest Ikoną Chrystusa, gdyż nie tylko 
przypomina o Nim, ale Go uobecnia i wprowadza wierzących 
w osobową relację wiary z Chrystusem.

Eklezja jest rzeczywistością na wskroś personalną, gdyż posia-
da Bosko-ludzką naturę oraz istnieje i urzeczywistnia się w oso-
bach i przez osoby. Zarówno Biblia, jak i Tradycja, przypisują Ko-
ściołowi wiele cech osobowych: oblubienicy, matki, rodzicielki, 
niewiasty itp. Do Kościoła odnoszone są także przymioty, które 
przynależne są osobie: życie, poznanie, wolność, rozumność, 
samoświadomość itp. Mocą danego mu przez Boga istnienia Ko-
ściół jako społeczność osobowa żyje, działa, cierpi, oczyszcza się, 
uświęca, doskonali, miłuje, wierzy i ma nadzieję45. Eklezja może 
się rozwijać, wzrastać, doskonalić, uświęcać46. Natury Kościoła 
nie można zatem rozumieć statycznie, jako jednorazowo i defini-
tywnie ustanowionej, ale dynamicznie, jako osobowe istnienie. 
Elementy struktury Kościoła, które gwarantują jego tożsamość, 
pozostają stałe i niezmienne w swej najgłębszej istocie47. To 
ważne stwierdzenie pozwala lepiej rozumieć jedność i jedyność 
Kościoła w aspekcie jego tożsamości (w łączności z pozostałymi 
jego notami). 

Naukę o Kościele – w interesującym nas aspekcie – przybliża 
Katechizm Kościoła katolickiego: „Jest jedyny Kościół Chrystu-

44 M. Rusecki, Chrystyczna ikoniczność Kościoła w świetle nauczania Jana 
Pawła II, w: Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne, red. K. Kaucha, 
J. Mastej, Wydawnictwo Księży Sercanów, Lublin-Kielce-Kraków 2006, 
s. 146.

45 Cz.S. Bartnik, Osobowy byt Kościoła?, w: Kościół w świetle Biblii, red. 
J. Szlaga, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 1984, s. 169. 

46 M. Rusecki, Kim jest Kościół?, w: Problemy współczesnego Kościoła, red. 
M. Rusecki, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 103-105; 
Cz.S. Bartnik, Kościół Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 162.

47 A. Nowicki, Kościół. III. Struktura, w: LTF, s. 667-668; M. Rusecki, Wia-
rygodność chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 242-245.
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sowy, który wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, święty, 
powszechny i apostolski. Te cztery przymioty, nierozdzielnie ze 
sobą połączone, wskazują na istotne rysy Kościoła i jego posła-
nia”48. Chrystus chciał, aby Jego Kościół był jeden, czyli chciał 
jednego (gdzie jeden jest przeciwieństwem, zaprzeczaniem wie-
lu) Kościoła, który jest jednocześnie święty, powszechny i apo-
stolski. Te przymioty, noty Kościoła charakteryzują go i jedno-
cześnie oznaczają, stanowią o tożsamości Kościoła.

W tym miejscu należy przybliżyć samo rozumienie wiary-
godności. Choć we współczesnej teologii fundamentalnej ist-
nieje wiele koncepcji wiarygodności (na przykład semejotyczna, 
martyrologiczna, personalistyczna, aksjologiczna, transcen-
dentalna), to wszystkie one odchodzą od intelektualistycznego 
i woluntarystycznego rozumienia tego pojęcia, a eksponują jego 
osobowy charakter49. Wiarygodność można więc określić jako 
cechę lub zbiór właściwości przynależnych wydarzeniom, oso-
bie czy rzeczywistości, której nie można poznać bezpośrednio 
i w sposób oczywisty, które pozwalają nam daną rzeczywistość 
uznać za godną wiary50. W ujęciu personalistycznym wiarygod-
ność jest zespołem cech osobowych, ze względu na które może-
my zawierzyć danej osobie oraz przyjąć prawdy przez nią prze-
kazane jako w wysokim stopniu prawdziwe (chodzi o pewność 

48 KKK 811. 
49 M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 87-97; tenże, 

Struktura naukowa teologii fundamentalnej, „Studia Theologica Varsa-
viensia” 22(1984) z. 1, s. 40-44; tenże, Wiarygodność, w: LTF, s. 1328-
-1334; por. H.J. Pottmeyer, Teologia fundamentalna wobec nowego wy-
zwania. Zewnętrzne i  wewnętrzne uzasadnienie wiarygodności chrze-
ścijaństwa, „Analecta Cracoviensia” 21-22(1989-1990), s. 285-293; 
H. Seweryniak, Antropologia i teologia fundamentalna. Studium antro-
pologii teologiczno fundamentalnej Wolfharta Pannenberga, Płock 1993, 
s. 182-187.

50 M. Rusecki, Wiarygodność, dz. cyt., s. 1328; K. Kaucha, Wiarygodność 
Kościoła w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle na-
uczania Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 10.
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moralną)51. Z powyższego określenia wynika, że wiarygodności 
nie można pojmować statycznie, lecz trzeba ją rozumieć dyna-
micznie. Stąd wiarygodność Kościoła (a także chrześcijaństwa) 
winna być permanentnie pogłębiana, ukazywana w nowy spo-
sób; ma też uwzględniać rozwój nauk biblijnych, teologicznych, 
historycznych, a także brać pod uwagę zmieniający się kontekst 
społeczno-kulturowy świata52.

Zagadnienie wiarygodności Kościoła jest podejmowane 
w eklezjologii fundamentalnej, zarówno w aspekcie jego genezy, 
jak również urzeczywistniania się w historii53. Wszechstron-
ne ukazanie prawdziwości Kościoła domaga się uwzględnienia 
tak jednego, jak i drugiego aspektu. Nie wystarczy bowiem, że 
Kościół został uwierzytelniony przez wykazanie jego boskiej 
genezy, gdyż Eklezja permanentnie się rodzi i odradza. Dlatego 
holistyczne wykazanie wiarygodności Kościoła pozwala odkryć 
jego prawdziwość, zbawczą skuteczność oraz piękno. 

Wiarygodność Kościoła jest wielkim darem udzielonym mu 
przez Boga, a zarazem ustawicznym zadaniem do wypełnienia. 
Idea permanentnego wzrastania Kościoła dotyczy również jego 
wiarygodności. Kościół z racji swej Boskiej genezy zawsze pozo-
staje znakiem obecności Chrystusa w świecie, jednak wiarygod-

51 M. Rusecki, Ewolucja argumentacji w teologii fundamentalnej, „Roczniki 
Teologiczne”, 41(1994) z. 2, s. 42; tenże, Wiarygodność, dz. cyt., s. 1328; 
tenże, Wiarygodność chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 86-112; tenże, Czy Ko-
ściół w Polsce jest wiarygodny?, w: Wiarygodność Kościoła wobec przemian 
w Polsce. Quo vadis Ecclesia Polonorum?, red. M. Rusecki, Katolicki Uni-
wersytet Lubelski, Pelplin–Lublin 1994, s. 147; tenże, Wiarygodność Ko-
ścioła w Polsce jako rzeczywistości personalistycznej i dynamicznej, „Studia 
Warmińskie” 30(1993), s. 381.

52 M. Rusecki, Wiarygodność chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 98; J. Mastej, 
Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2014, s. 9-10.

53 Szerzej na temat uzasadniania wiarygodności Kościoła: H. Seweryniak, 
Sposoby uzasadniania wiarygodności Kościoła w nowszej literaturze teolo-
gicznej, w: Wiarygodność Kościoła, Wydawnictwo UO, red. T. Dola, Opole 
1997, s. 27-48.
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ność Eklezji winna być permanentnie zgłębiana i prezentowana. 
Przedstawiając wiarygodność Kościoła, trzeba mieć na uwadze 
jego złożoną strukturę: naturalną i nadprzyrodzoną, historyczną 
i ponadhistoryczną, widzialną i niewidzialną54. Właściwe uka-
zanie wiarygodności Eklezji wymaga zatem dostrzeżenia wi-
dzialnych przejawów życia Kościoła oraz poznania i zrozumienia 
nadanej im przez Boga nadprzyrodzonej treści. Jednocześnie 
potrzebna jest wiara, gdyż Eklezja jest rzeczywistością nadprzy-
rodzoną. Wiarygodność Kościoła nie pochodzi z rzeczywistości 
pozaeklezjalnej, ale jest ściśle związana z jego genezą, istnieniem 
i działaniem w świecie. Dlatego określone formy istnienia Ko-
ścioła – jego jedność i jedyność, apostolskość, prymat, świętość – 
są przez teologię fundamentalną traktowane jako znaki i źródło 
jego wiarygodności55.

2. Fenomen jedności i jedyności Kościoła

Właściwe rozpoznanie Kościoła Chrystusowego wiąże się z od-
nalezieniem w nim cech, które pozwolą zweryfikować jego praw-
dziwość, gdyż są jego znakami rozpoznawczymi. Nicejsko-kon-
stantynopolitański symbol wiary wymienia cztery notae Ecclesiae: 
jedność, świętość, powszechność i apostolskość56. Właściwości te 
są ze sobą wewnętrznie powiązane; wzajemnie się uzupełniają, 

54 M. Rusecki, Czy Kościół w Polsce jest wiarygodny?, dz. cyt., s. 147-148.
55 M. Rusecki, K. Kaucha, A. Pietrzak, Znaki wiarygodności Kościoła, w: 

LTF, s. 1381-1393; A. Nowicki, Prymat znakiem wiarygodności Kościo-
ła, w: Wiarygodność Kościoła, dz. cyt., s. 67-82; T. Dola, Apostolat jako 
znak wiarygodności Kościoła, w: Wiarygodność Kościoła, dz. cyt., s. 83-92; 
K. Kaucha, Wiarygodność Kościoła w kontekście wyzwań współczesności 
europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II, dz. cyt., s. 266-271.

56 K. Kaucha, Znamiona Kościoła, w: LTF, s. 1393-1394; J. Krasiński, Zna-
miona Kościoła, w: Wiarygodność Kościoła, dz. cyt., s. 49-51.
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przenikają i warunkują – stanowią o specyfice, czyli o wiarygod-
ności Kościoła Chrystusowego57. 

Współczesna eklezjologia podkreśla, że realizacja znamion 
Kościoła dokonuje się na następujących płaszczyznach: po 
pierwsze – pochodzą one od Boga i stanowią nadprzyrodzone 
uposażenie Kościoła Chrystusowego; po drugie – są empirycznie 
dostrzegane przez elementy widzialne; po trzecie – są przedmio-
tem permanentnej troski Kościoła o ich zachowanie, dlatego 
troska o ich rozwijanie stanowi zadanie do realizacji58. Noty mają 
osobowy i dynamiczny charakter oraz cechuje je paradoksalność 
(na przykład Kościół jest jeden, ale wciąż jest na drodze do jedno-
ści; Kościół jest święty, a jednocześnie wciąż dąży do świętości). 
Ponieważ znamiona są nadprzyrodzonym darem Bożym, dlatego 
w swej najgłębszej istocie są one nieutracalne59. Najgłębsze ich 
rozpoznanie jest możliwe tylko przez wiarę. Za ks. prof. Henry-
kiem Seweryniakiem powtórzmy: „Znamiona stanowią element 
wyznania wiary Kościoła. My nie konstatujemy, że Kościół jest 
jeden. My wierzymy, że Kościół jest jeden, święty…”60.

Fundamentalną prawdę wiary całego chrześcijaństwa stanowi 
dogmat o jedności i jedyności Kościoła61. Dekret o ekumenizmie 
uwyraźnia przekonanie, że „Chrystus Pan założył jeden jedyny 

57 S. Pié-Ninot, Wprowadzenie do eklezjologii, tłum. T. Kukułka, Wydawnic-
two WAM, Kraków 2002, s. 73.

58 K. Kaucha, Znamiona Kościoła, dz. cyt., s. 1395; W. Hryniewicz, Nasza 
pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 2, TN 
KUL, Lublin 1987, s. 86-90.

59 „Kościół nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha Święte-
go sprawia, że Jego Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski 
oraz powołuje go do urzeczywistniania każdego z tych przymiotów” 
(KKK 811).

60 H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, dz. cyt., s. 196; por. N. Bux, 
Jedność i katolickość Kościoła powszechnego w Kościołach partykularnych, 
„Communio” 8(1988) nr 2, s. 104.

61 S. Nagy, Dwa bieguny jedności Kościoła – „jedność dana”, „jedność zadana”, 
„Communio” 8(1988) nr 2, s. 15; tenże, Jedność jako znamię Kościoła, 
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 17(1970) z. 2, s. 5-13. 
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Kościół”62. Wzorem i zasadą misterium jedności i jedyności Ko-
ścioła jest jedność i jedyność jedynego Boga Ojca i Syna w Du-
chu Święty w Troistości Osób63. Katechizm Kościoła katolickiego 
szeroko ukazuje trynitarne źródło jedności i jedyności Eklezji: 
„Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: «Największym 
wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca 
i Syna w Duchu Świętym, w Troistości Osób». Kościół jest jeden 
ze względu na swego Założyciela: «Syn Wcielony, Książę pokoju, 
pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywra-
cając wszystkim jedność w jednym Ludzie i w jednym Ciele». Ko-
ściół jest jeden ze względu na swoją «duszę»: «Duch Święty, który 
mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, 
jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie 
wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościo-
ła». Jedność należy więc do istoty Kościoła”64.

Ksiądz Seweryniak zauważa, że „znamię jedności wyraża isto-
tę Kościoła w  jego odniesieniu do Chrystusa”65. Kościół jest 
jeden – podobnie jak jeden jest Chrystus, podobnie jak jedno 

62 DE 1.
63 DE 2; A.A. Napiórkowski, Homo ecclesiasticus. Szkice z antropologii ekle-

zjalnej, Polskie Towarzystwo Teologiczne. Sekcja Wydawnicza, Kra-
ków 2007, s. 216-218; S. Pié-Ninot, Wprowadzenie do eklezjologii, dz. 
cyt., s. 74; F.A. Sullivan, Duch Święty „zasadą jedności Kościoła” (DE 2), 
„Communio” 8(1988) nr 2, s. 10-14; A. Nossol, Teologiczne podstawy 
jedności, w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. 
W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S.J. Koza, TN KUL, Lublin 1997, s. 53-59; 
J.-Y. Lacoste, Tezy o „Kościele jednym/jedynym”, „Communio” 8(1988) nr 
2, s. 116-129.

64 KKK 813; por. L. Ullrich, Problem jedności Kościoła w perspektywie współ-
czesnej odnowy ekumenicznej, „Communio” 8(1988) nr 2, s. 65; M. Żmu-
dziński, „Ty jesteś Piotr”. Świadomość funkcji prymacjalnej Jana Pawła II, 
Hosianum, Olsztyn 2003, s. 71; W. Hryniewicz, „Jeden jest Pan, jedna 
wiara…”. Kilka refleksji o jedności Kościoła i tożsamości wiary, „Communio” 
8(1988) nr 2, s. 78-81; W. Hryniewicz, Tajemnica jedności Kościoła, w: Ku 
chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, dz. cyt., s. 41-44.

65 H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, dz. cyt., s. 198.
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jest Jego dzieło zbawcze, choć realizuje się ono na różne sposoby 
w życiu poszczególnych wierzących; zawsze jednak za sprawą 
Chrystusa oraz Ducha Świętego w Kościele. Odpowiedź na py-
tanie, jak Chrystus rozumiał jedność i jedyność Kościoła, od-
najdujemy w słowach Jego modlitwy w Wieczerniku. Jezus naj-
pierw modli się o jedność Dwunastu: „Ojcze Święty, zachowaj 
ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili 
jedno” (J 17,11 b). Następnie modli się za Kościół: „Nie tylko za 
nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć 
we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, 
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, 
żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem 
im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, 
a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, 
żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowa-
łeś” (J 17,20-23). Wzorem jedności zarówno dla Dwunastu, jak 
również dla Kościoła jest jedność Syna z Ojcem. W jedności Dwu-
nastu oraz Kościoła jest „coś” wspólnego, niepowtarzalnego, 
niezastępowalnego, element, który stanowi podstawę communio. 
Decyduje on o tożsamości Chrystusowego Kościoła. Warto pod-
kreślić, że w jedności Ojca i Syna istnieje też odrębność, nieza-
leżność, wolność. Wszak Ojciec i Syn oraz Duch Święty posiadają 
jedno niepodzielne Bóstwo, a jednocześnie zachowują odrębność 
w istnieniu i wolność w działaniu. 

Szukając wzoru jedności Kościoła, warto przywołać tak zwaną 
jedność Dwunastu. Wszyscy byli powołani i ustanowieni przez 
Jezusa, ale każdy był inny, odrębny. Czy zatem możemy mówić 
o jedności Dwunastu? Tak. Pomimo, że każdy miał inne doświad-
czenia życiowe, inne cechy charakteru itp., to zjednoczyła ich 
Osoba Chrystusa oraz fakt ustanowienia ich apostołami i udzie-
lenie im misji – posłannictwa, które od Niego otrzymali. Mistrz 
z Nazaretu szanował ich indywidualność i odrębność („inność”), 
akceptował ich wolność, pozwolił im wnieść całe osobowe bo-
gactwo w dzieło ewangelizacji, a jednocześnie wzywał ich do 
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włączenia się w Jego zbawcze dzieło. Może to jest właściwy ob-
raz jedności Kościoła. Trzeba zatem na jedność Kościoła popa-
trzeć oczami Jezusa, a nie świata. Wszak nie chodzi o jedność, 
w znaczeniu takiego samego myślenia, ale o jedność w znaczeniu 
współodpowiedzialności za zbawcze dzieło Chrystusa. 

Pochodzący od Chrystusa Kościół został przez Niego odpo-
wiednio uposażony, aby mógł skutecznie wypełniać zbawczą 
misję. Dekret o ekumenizmie przypomina: „Chrystus od początku 
użyczył (jedności) swemu Kościołowi; wierzymy, że ta jedność 
trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem każ-
dym wzrasta aż do skończenia wieków”66. Jedność i jedyność Ko-
ścioła należy rozważać w świetle jego misji, czyli w perspektywie 
historiozbawczej i eschatycznej. Grzech pierworodny doprowa-
dził do zniszczenia jedności między człowiekiem a Bogiem oraz 
do rozbicia jedności między ludźmi. Zbawcze działanie Boga mia-
ło na celu przywrócenie ludziom utraconej przez nich jedności. 
Ewangelista Jan uwypukla jedność jako cel życia i śmierci Wcie-
lanego Syna Bożego: „by rozproszone dzieci Boże zgromadzić 
w jedno” (J 11,52). Jeden jest dar zbawienia wszystkich ludzi, 
a jest nim ziemskie życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. 
Dar ten został przekazany jedynie Kościołowi, który jest jeden, 
a przez dar zbawienia, który otrzymał od Chrystusa, Kościół jest 
jedyny i niepowtarzalny – wyjątkowy, absolutny. Udział w tym 
wyjątkowym, jednym i jedynym darze stanowi także podstawę 
do mówienia o jedności tych, którzy z niego korzystają. Jed-
ność jest zatem owocem udziału w tym darze. Kościół jest zna-
kiem jedności i jedyności dla świata. Jedność „jest w pierwszym 
rzędzie znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i dlatego, 
w konsekwencji, jest także znakiem i narzędziem jedności całe-
go rodzaju ludzkiego”67. Dopowiedzmy jeszcze, że „ta jedność 

66 DE 4.
67 E. Babini, Kościół znakiem jedności dla świata, „Communio” 8(1988) nr 

2, s. 131.
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znajdzie swoje wypełnienie eschatologiczne, kiedy «Bóg będzie 
wszystkim we wszystkich» (1 Kor 15,28)”68.

Wielość i różnorodność nie burzą jedności Kościoła, ale sta-
nowią jego bogactwo69. Podejmując kwestię jedności i  jedyno-
ści Kościoła, Katechizm wyjaśnia także: „Od początku ten je-
den Kościół ukazuje się jednak w wielkiej różnorodności, która 
pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i wielości 
otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się 
różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła ist-
nieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia: 
«We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne 
Kościoły, korzystające z własnej tradycji». Wielkie bogactwo tej 
różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. To grzech 
i ciężar jego konsekwencji zagraża nieustannie darowi jedności. 
Apostoł wzywa więc do zachowania «jedności Ducha dzięki wię-
zi, jaką jest pokój» (Ef 4,3)”70.

3.  Rozpoznanie i walor motywacyjny znaku 
jedności i jedyności Kościoła

Z tego, co już powiedziano, jasno wynika, że jedność i jedyność 
Kościoła mają złożoną strukturę: wydarzeniową i treściową, wi-
dzialną i niewidzialną, historyczną i pozahistoryczną. Analogicz-
ną strukturę ma znak, który zawiera w sobie element widzialny 
i niewidzialny, znaczony i znaczący. To strukturalne podobień-
stwo natury jedności i jedyności jako przymiotu Kościoła pozwa-
la na zastosowanie – na zasadzie analogii – kategorii semeion do 
rozumienia tej noty. Dostrzegalne przejawy jedności i jedyności 
Kościoła są nośnikiem nadprzyrodzonych treści, które należy 

68 S. Pié-Ninot, Wprowadzenie do eklezjologii, dz. cyt., s. 75.
69 W. Kasper, Kościół jako sakrament jedności, „Communio” 8(1988) nr 2, 

s. 4-9.
70 KKK 814.



151

rozpoznać i właściwie odczytać71. Mimo że znak jedności i jedy-
ności Kościoła posiada strukturalne podobieństwo do znaków 
naturalnych, to jednak w sposób zasadniczy różni się od nich. 
W znakach naturalnych zarówno element widzialny, jak również 
jego znaczenie mają charakter naturalny. W przypadku znaku 
jedności i jedyności Kościoła element widzialny jest empiryczny 
(naturalny), zaś jego znaczenie – nadprzyrodzone. Element em-
piryczny znaku jedności i jedyności jest dostrzegalny i wyróżnia 
się spośród innych zjawisk. Jednak fenomen jedności i jedyności 
nie może zostać zacieśniany wyłącznie do elementu widzialne-
go. Wprawdzie zjawiskowa strona tej noty Kościoła przyciąga 
uwagę, wzbudza zainteresowanie, jednak uwaga odbiorcy nie 
może się skupić tylko na elemencie widzialnym, ale powinna 
także prowadzić do właściwego rozpoznania i zinterpretowania 
znaku w świetle Bożego Objawienia. Ponieważ pełnia Bożego 
Objawienia dokonała się w Jezusie Chrystusie, dlatego jest On 
osobowym „kodem”, który pozwala właściwie odczytać znak 
jedności i jedyności Kościoła72. 

Element treści znaku jedności i jedyności Kościoła może zo-
stać w pełni rozpoznany przy udziale wiary73. Katechizm wyja-
śnia: „Tylko wiara może uznać, że Kościół otrzymuje te przy-
mioty [jedność, świętość, powszechność i apostolskość – J.M.] 
z Boskiego źródła. Ich przejawy historyczne są jednak znakami, 
które przemawiają jasno także do rozumu ludzkiego”74. Tym 
samym znak jedności i jedyności Kościoła może stać się skutecz-

71 Element widzialny (dostrzegalny) wprowadza w rzeczywistość niewi-
dzialną (nadprzyrodzoną).

72 M. Rusecki, Cud w chrześcijaństwie, TN KUL, Lublin 1996, s. 370-371; 
J. Mastej, Znakowa koncepcja Objawienia ks. profesora Mariana Ruseckie-
go, „Studia Theologiae Fundamentalis” 1(2010), s. 80.

73 M. Rusecki, Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć 
Chrystusowi?, TN KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Lublin 2010, s. 166.

74 KKK 812.
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ny tylko wtedy, gdy zostanie odczytany za pomocą właściwego 
„kodu”. 

Jakie są widzialne kryteria jedności i jedyności Kościoła? Jed-
ność i jedyność Kościoła uwyraźnia się w jedności wiary, jedności 
sakramentów oraz jedności w życiu społecznym i wspólnoto-
wym75. Katolickie spojrzenie na jedność Kościoła uwypukla dwa 
elementy: 1. powiązanie członków Kościoła między sobą, dzięki 
jedności wewnętrznej umacnianej przez Ducha Świętego, a uwi-
daczniającej się w komunii z Bogiem i braćmi; 2. odniesienia 
wszystkich członków Kościoła do Chrystusa – Głowy Mistyczne-
go Ciała, co wiąże się także z pozostawaniem w jedności z papie-
żem, który „jest trwałym i widzialnym źródłem jedności zarów-
no biskupów, jak i wiernych”76. Niewątpliwie prymat papieski ma 
istotne znaczenie w ukazaniu jedności Kościoła, jednak jego ro-
zumienie stanowi znaczącą trudność w dialogu ekumenicznym. 

Jaki jest walor motywacyjny znaku jedności i jedyności Ko-
ścioła? Jako odpowiedź nasuwają się słowa z soborowego Dekretu 
o ekumenizmie: „brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystu-
sa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej 
sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”77. 
Jedność Kościoła to swoiste misterium, podobnie jak misterium 
stanowi Eklezja. Czym innym jest teoretyczne ustalenie wa-
runków jedności Kościoła (na przykład w ramach ekumenizmu 
– oczywiście nie kwestionuję takiej potrzeby czy możliwości), 
a czym innym faktyczna jedność. Ustalenie podstawowych zasad 

75 S. Pié-Ninot, Wprowadzenie do eklezjologii, dz. cyt., s. 76-77.
76 Tamże, s.  78; M.  Żmudziński, „Ty jesteś Piotr”. Świadomość funkcji 

prymacjalnej Jana Pawła II, dz. cyt., s. 71-106; M. Rusecki, Papież – 
świadek i znak jedności Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 43(1996) z. 2, 
s. 145-157; tenże, Traktat o Kościele, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, 
s. 258-261; J. Ratzinger, Prymat Piotra a jedność Kościoła, „Communio” 
11(1991) nr 6, s. 3-17; H.J. Pottymeyer, Dlaczego Kościołowi potrzebny 
jest papież?, „Communio” 11(1991) nr 6, s. 73-80; A. Nowicki, Prymat 
znakiem wiarygodności Kościoła, dz. cyt., s. 67-82.

77 DE 1.
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co do jedności wyznawców Chrystusa, na przykład jedna wiara, 
jeden chrzest i wspólnota stołu eucharystycznego, jeszcze nie 
świadczy o faktycznej jedności Kościoła lub jej braku. Jedność – 
a także podziały, które ją osłabiają lub niszczą – dotyczy bowiem 
rzeczywistości najgłębszej, czyli ludzkiego serca. Każdy grzech 
ma wymiar społeczny, przyczynia się do podziału i budowania 
muru nieufności. Grzech niszczy jedność, a tym samym osłabia 
walor znaku jedności i jedyności Kościoła. Grzech sprawia, że 
znak jedności i jedyności jest zachwiany, mało wyraźny, słabo 
przemawiający do człowieka. Wprawdzie jedność dana jest wciąż 
obecna w Kościele, ale jedność nie przejawia się w życiu codzien-
nym wyznawców Chrystusa. Tym samym jedyność Kościoła jest 
także osłabiona.

Mówiąc o jedności i jedyności Kościoła, myślimy o jedności 
rozumianej jako identyczny sposób myślenia i taki sam sposób 
działania. Tak rozumiana jedność może paraliżować wiele zbaw-
czych działań Kościoła. Jedność i jedyność Kościoła to przede 
wszystkim dar i misterium. Jak już wspomniano, jedność jest 
dana, a jednocześnie zadana. Skoro dana, to ma swoje źródło 
w Bogu – Dawcy wszelkiej jedności, dodajmy, idealnej, dosko-
nałej, nieutracalnej. Taką jedność do końca swojego istnienia 
posiada Kościół. A skoro zadana, to znaczy, że w wymiarze in-
terpersonalnym Kościół jest na drodze do jedności i będzie się 
do niej przybliżał do końca swego istnienia, ona w ziemskim wy-
daniu nigdy nie będzie idealna. Kościół ma permanentnie dążyć 
do jedności, ze świadomością, że nie jest w stanie jej osiągnąć na 
ziemi, gdyż wciąż w życiu wierzących pojawia się grzech, który 
niszczy i osłabia jedność. Jedność ma wymiar personalistyczny 
i dynamiczny, gdyż wiąże się z osobami i może być bardziej lub 
mniej wyraźna, może słabnąć, a nawet zanikać, ale może także 
się odradzać i odnawiać, a tym samym stawać się wyraźnym zna-
kiem rozpoznawczym Kościoła żyjącego w świecie. 

W perspektywie misji oraz jedności i jedyności Kościoła trzeba 
zapytać: co winno być pierwszym celem ewangelizacyjnym Ko-
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ścioła? Głoszenie radości i nadziei zbawienia w Duchu Świętym. 
Posłannictwo to wypływa z wiary w Chrystusa, Jedynego Pana 
i Zbawiciela. Struktury eklezjalne, także zabiegi ekumeniczne, są 
ważne, choć czasem zapominamy o celu nadrzędnym, a życie Ko-
ścioła wyprzedza nasze teoretyczne rozważania o Kościele, także 
w aspekcie jego jedności i jedyności78. Zbyt często zapominamy, 
że Kościół jest Bosko-ludzki, i zdaje się nam, że to od nas zależy 
wszystko (a szczególnie od naszej mądrej teorii). Na marginesie 
wypowiem swoją obawę: daj Boże, aby nasza piękna i wzniosła 
teoria nie była daleka i niezrozumiała dla wierzących, którzy 
dążą do zbawienia; abyśmy idealną teorią nie zamykali przed 
innym Bożych dróg zbawienia. Jeśli możemy przyczynić się do 
dobrej zmiany w Kościele, to w pierwszym rzędzie możemy to 
zrobić przez naszą modlitwę oraz pokorną służbę Kościołowi 
na wzór Chrystusa, jego Głowy. Dążenie do jedności nie może 
być celem samy w sobie, ale powinniśmy tak żyć i tak wypełniać 
życiową misję (powołanie), aby w nas i przez nas Kościół jawił 
się światu jako znak jedności i jedyności. Zatem jedność w życiu 
Kościoła wynika z wierności zbawczej misji, którą otrzymał od 
Chrystusa. Kościół nie może kręcić się wokół siebie, zajmując się 
samym sobą, ale ma tak żyć, aby inni mieli życie i mieli je w ob-
fitości (por. J 10,10). Katechizm Kościoła katolickiego, omawiając 
rany zdane jedności Kościoła, cytuje słowa Orygenesa: „Gdzie 
jest grzech, tam zjawia się wielość, tam schizma, tam herezja, 
tam niezgoda. Gdzie natomiast jest cnota, tam jest jedność, tam 
wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało 
i jedną duszę”79. Eklezja jedna i jedyna jest zjednoczona w miło-
ści wokół Jezusa Chrystusa.

Na koniec chcę przywołać słowa ks. prof. Wacława Hryniewi-
cza: „trwała, idealna i wszechogarniająca jedność o charakterze 
widzialnym i organicznym wydaje się wręcz niemożliwa do osiąg-

78 L. Ullrich, Problem jedności Kościoła w perspektywie współczesnej odnowy 
ekumenicznej, dz. cyt., s. 54-77.

79 Orygenes, Homiliae in Ezechielem, 9, 1; KKK 817.



nięcia w warunkach ziemskiej egzystencji. Unasancta Ecclesia 
pozostaje nade wszystko przedmiotem wiary, nadziei i dążenia. 
Jest eschatologicznym ideałem, ku któremu należy ustawicznie 
przybliżać się na miarę ziemskich możliwości. Dążeniu temu to-
warzyszyć musi przeświadczenie, że przez ziemskie i niedosko-
nałe kształty jedności wszyscy zmierzamy do jeszcze niedostrze-
galnej pełni ostatecznego zjednoczenia w Królestwie Bożym”80.

* * *
Znamię jedności i jedyności obrazuje, jaki jest Chrystusowy Ko-
ściół, oraz stanowi żywotny znak jego wiarygodności. Rozumie-
nie fenomenu jedności i jedyności jest uwarunkowane pojmo-
waniem Kościoła. Holistyczne spojrzenie na Kościół, zarówno 
w jego genezie, jak również w jego urzeczywistnianiu się w hi-
storii, pozwoliło głębiej zaprezentować znak jedności i jedyno-
ści Kościoła w aspekcie personalistycznym i historiozbawczym. 
Dało także możliwość wskazania istotnych aspektów rozpozna-
nia oraz ukazania waloru motywacyjnego omawianego znaku.

80 W. Hryniewicz, Tajemnica jedności Kościoła, dz. cyt., s. 44.
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Ks. Józef Morawa 

Między rzymskim a ewangelickim 
rozumieniem jedności

Świadectwa z czasów burzliwych wydarzeń w Kościele Jezusa 
Chrystusa w XVI wieku przypominają, że obie strony zakoń-
czonego trwałym rozdziałem sporu o kształt Kościoła z prze-
konaniem stwierdzały o swojej woli zachowania jego jedności 
w miłości, prawdzie i wolności. Do dnia dzisiejszego chrześcija-
nie związani z Biskupem Rzymu, jak i podzielający przekonanie 
powołujących się na Marcina Lutra reformatorów wspomniane-
go czasu odczytują ewangeliczne przesłanie o jednym Kościele 
chcianym przez Zbawiciela, a także odmawiają te same słowa ni-
cejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary, że tenże Ko-
ściół jest numerycznie i esencjalnie jeden. Przy tym obie strony 
zdawały sobie sprawę nie tylko z różnicy w pojmowaniu pojęcia 
jedności, ale też zarzucały sobie nawzajem istotne sprzeczności 
w tym pojmowaniu, to jest niezgodność z wolą samego Jezusa 
Chrystusa. Z katolickiej strony z przekonaniem mówiono już 
nie o schizmie, ale wprost o herezji, godzącej w fundamentalne 
prawdy doktryny apostolskiej. W zarzutach reformatorów, też 
powołujących się na Ewangelię, powtarzały się obrazy Kościoła 
rzymskiego, na którego tronie zasiada antychryst czy wielka 
nierządnica1. Obie strony poszukiwały uzasadnień, które z prze-

1 Por. H.U. von Balthasar, Antyrzymski resentyment, tłum. W. Szymona, 
„W Drodze”, Poznań 2004, s. 25nn.
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konaniem wskazywałyby na własną prawdziwość, jak i na za-
fałszowanie prawdy Objawionej w obrazie eklezjologii strony 
przeciwnej. Tragicznym przykładem tychże wydarzeń stała się 
wyniszczająca i gorsząca wojna trzydziestoletnia (1618-1648), 
która w wyraźny sposób przyśpieszyła antykościelny, a w tym 
ostatecznie antychrześcijański resentyment w Europie, którego 
skutki widoczne są dzisiaj. 

Wzmiankowana problematyka wydarzeń w Kościele z czasów 
reformacji jest niezwykle złożona. Ciągle pojawiają się nowe 
opracowania, które uzupełniają wspomniane dzieje o nowe fakty. 
Przypadająca w październiku 2017 roku 500. rocznica zapocząt-
kowania przez Marcina Lutra reformy w Kościele jest sprzyjającą 
okazją do spojrzenia na kilka najważniejszych spraw związanych 
z dążeniem do zbliżenia pomiędzy skłóconymi chrześcijanami 
i do odzyskania utraconej jedności tak w słowie, w sakramencie, 
jak i w posłudze miłości.

W namyśle teologii systematycznej trzeba by dotknąć spraw, 
które wymagają określenia podstawowych pojęć oraz wskazać na 
sposób podejmowania analizy różnic i podobieństw tez stawia-
nych przez prowadzące ze sobą dialog denominacje chrześcijań-
skie. W określaniu ekumenizmu potrzeba przedstawienia przez 
nie sposobu rozumienia podziału Kościoła jak i przewidywanego 
modelu chrześcijaństwa. Z wyróżnianych dwóch typów podzia-
łu Kościoła2 pominięty będzie problem rozejścia się Kościoła 
w 1054 roku, zaś uwaga będzie zwrócona na podział, który swymi 
korzeniami sięga św. Augustyna, a który swój ostateczny kształt 
zyskał na skutek reformacyjnych ruchów spowodowanych wielką 
schizmą na Zachodzie XIV i XV wieku, w wystąpieniu Marcina 
Lutra na początku XVI wieku3. Dzisiejszy ruch ekumeniczny 
musi brać pod uwagę sygnalizowane tutaj procesy historyczne 

2 Por. J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fun-
damentalnej, tłum. W. Szymona, „W Drodze”, Poznań 2009, s. 261nn.

3 Por. tamże, s. 265n.
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z wyszczególnieniem stawianych wówczas maksymalnych postu-
latów, które były ostatecznym powodem podziałów. 

Główna myśl zamierzonego tutaj przedłożenia, zatytułowa-
nego: „Między rzymskim a ewangelickim rozumieniem jedności”, 
skoncentruje się na pierwszym słowie tematu – między. Zakłada 
to znajomość nie tylko rzymskiego i ewangelickiego pojmowania 
jedności Kościoła, ale też tego, co powstało i powstaje na styku 
tychże dwóch pojęć. Nie chodzi tu tylko o sformułowania dok-
trynalno-teologiczne, ale też o tę przestrzeń między, gdzie się 
spotykają w praktyce życia wspomniane tradycje wyznaniowe 
ich żywych wspólnot. W owej przestrzeni najlepiej doświadczyć 
tak tego, co jest wspólne, co łączy, jak też i tego, co inne, a także 
co dzisiaj jest nie do pogodzenia. 

Temat ten, w swojej długiej, liczącej pięć wieków historii, jak 
też we wprost niemożliwej w szczegółach do ogarnięcia wielo-
ści zagadnień, niniejszym będzie oparty na trzech konkretnych 
przykładach. Pierwszym będzie przypomnienie myśli ekume-
nicznej, jaką pozostawił Johann Adam Möhler z Tybingi, je-
den z największych teologów katolickich XIX wieku. Jego bycie 
między katolicyzmem a chrześcijańskimi wspólnotami pocho-
dzącymi z reformacji okazuje się do dzisiaj aktualne. Następny 
przykład będzie wzięty ze szczytów dialogu ekumenicznego, 
skonkretyzowanego na spotkaniu ekumenicznym papieża Jana 
Pawła II z przedstawicielami niekatolickich wspólnot kościel-
nych, jakie miało miejsce 22 lipca 1996 roku w katolickiej kate-
drze biskupiej w Paderborn w Niemczech, i papieża Franciszka 
31 października 2016 roku w Lund w Szwecji. Trzeci obraz na-
szego tematu będzie świadectwem ze spostrzeżeń współżycia 
katolików i protestantów na obszarze wspólnej parafii oraz jed-
nej świątyni.



160

Pytanie Johanna Adama Möhlera o jedność 
Kościoła

Z dziełem Johanna Adama Möhlera (1796-1838) związana jest 
ściśle odnowa teologii katolickiej na początku XIX wieku i jej 
owoce sięgające aż Vaticanum II (1962-1965)4. Szczególnym zaś 
owocem myśli Möhlera na polu ekumenizmu jest założony przez 
arcybiskupa Paderborn kardynała Lorenza Jaegera (1892-1975) 
w 1975 roku Johann-Adam-Möhler-Institutes für Ökumenik. 
W uzasadnieniu nadania tegoż imienia znanemu dzisiaj w Ko-
ściele ośrodkowi teologicznemu, skierowanemu na poszukiwa-
nie dróg jedności między chrześcijanami, można przeczytać na 
internetowej stronie Instytutu, że właśnie z wielkim wkładem 
w odnowienie teologii katolickiej związane jest u Möhlera nowe 
spojrzenie na znaczenie teologii niekatolickiej. Jest tam stwier-
dzone, że „ugruntował on [szczególnie – J.M.] swoimi dwoma 
dziełami Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus 
(1825)5 i Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze 
der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekennt-
nisschriften (1832)6 ze strony katolickiej naukowe badania różnic 
nauczania pomiędzy [chrześcijańskimi – J.M.] wyznaniami. Od-
rzucił powszechnie wtedy dominującą metodę polemiki, jak też 
i dogmatyczny irenizm, i skoncentrował się na przedstawieniu 

4 Dokładny wykaz dzieł Johanna Adama Möhlera i bibliografię na jego te-
mat podaje Harald Wagner w swojej pracy habilitacyjnej Die eine Kirche 
und die vielen Kirchen. Ekklesiologie und Symbolik beim jungen Möhler, Ver-
lag Ferdinand Schöningh, München-Paderborn-Wien 1977, s. 16-27. 
Wiele istotnych treści można na temat Möhlera znaleźć w: Johann Adam 
Möhler (1796-1838). Kirchenvater der Moderne, Hg. H. Wagner, Bonifa-
cius Druck-Buch-Verlag, Paderborn 1996.

5 J.A. Möhler, Einheit in der Kirche oder das Prinzip des Katholizismus, Hg. 
R. Geiselmann, Hegner, Köln-Olten 1956.

6 J.A. Möhler, Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der 
Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften, 
Hg. J.R. Geiselmann, Hegner, Köln-Olten 1958.
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nauki Kościołów reformowanych według treści ich oficjalnych 
pism wyznaniowych. Przyczynił się do przezwyciężenia kontro-
wersyjno-teologicznej polemiki i poprzez to stał się prekursorem 
i pionierem dzisiejszej teologii ekumenicznej. Ważne jego myśli 
zostały podjęte przez Vaticanum II”7. 

Ten ledwie 42 lata żyjący geniusz teologiczny, znakomity 
znawca ojców Kościoła oraz teologii średniowiecznej, w któ-
rych znajdował potwierdzenie ważności i trwałości dogmatu 
katolickiego, chętnie korzystał z myśli filozofii i teologii nieka-
tolickiej, którą przesiąknięty był jego macierzysty uniwersytet 
w Tybindze. Ze spokojem też przyjmował postawę swoich star-
szych i uznanych kolegów profesorów katolików, według których 
wobec Kościoła musiało się być „liberalnym, historyczno-kry-
tycznym [przy czym akcentowano słowo: „krytyczny” – J.M.], 
z dystansem i rezerwą przed zaangażowaniem się w kościelny 
aparat”8. Podczas słuchania na uniwersytecie w Berlinie wykła-
dów Friedricha D.E. Schleiermachera (1768-1834), uważanego 
za odnowiciela teologii protestanckiej, zrodziła się u Möhlera 
podstawowa idea namysłu nad Kościołem, także w jego różno-
rodności konfesyjnej9. Schleiermacher jako filozof i zarazem pie-
tystyczno-liberalny teolog kazał pytać o istotę protestantyzmu 
w treści jego symboli, czyli we własnej samoświadomości chrze-
ścijańskiego ruchu zrodzonego w XVI wieku. Była to nowość, 
która odchodziła od dowodzenia prawdziwości swojej konfesji 
przez wykazywanie fałszywości innej konfesji metodą zazwyczaj 
polemiczną. Członkowie konkretnej konfesji chrześcijańskiej 

7 http://www.moehlerinstitut.de/institut/name [data dostępu: 16.12. 
2016].

8 Por. K. Reinheradt, Die Katholisch-theologische Fakultät Tübingen im 
ersten Jahrhundert ihres Bestehens, w: tenże, Tübinger Theologen und ihre 
Theologie, Mohr, Tübingen 1977, s. 15. Wszystkie cytaty z literatury 
obcojęzycznej, o ile nie zaznaczono inaczej, są w przekładzie autora 
niniejszego artykułu.

9 Por. W. Kasper, Zur Lage der katholischen Kirche Deutschlands, „Commu-
nio” 17(1988), s. 65. 
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zaczęli pojmować, że istotę swego Kościoła odnajdą przez zwrot 
do samego siebie, to jest do treści odkrywanej w jego tradycji 
i historii10. Möhler dowartościował myśl Schleiermachera o pod-
stawowej różnicy pomiędzy protestantami a katolikami, która 
wynika z ujmowania roli pośrednictwa danego Kościoła pomię-
dzy pojedynczymi wiernymi a Chrystusem. Protestantyzm kie-
ruje pojedynczego wierzącego bezpośrednio do Chrystusa (sola 
fide)11. W Kościele katolickim stosunek pojedynczego wierzącego 
do Chrystusa jest uzależniony od jego stosunku do Kościoła12. 
Uwzględniając te myśli, Möhler zaczął je zgłębiać przez studium 
wczesnych ojców Kościoła, z których czerpał obficie i z wielkim 
entuzjazmem. Owocem tych badań było pierwsze wielkie, cy-
towane powyżej, jego dzieło: Die Einheit in der Kirche oder das 
Prinzip des Katholizismus (1825)13.

Zasada określania swego Kościoła przez odkrywanie włas-
nej identyfikacji w swoich pismach symbolicznych, a następnie 
wyjaśnianie wypływających stąd różnic pomiędzy wyznaniami, 
zaczęła stawać się jednym z podstawowych principiów tak dla sa-
moidentyfikacji danej konfesji, jak też i dla ruchu ekumeniczne-
go14. Równocześnie z całą mocą ujawnia się w niej prawidłowość 
teologiczna o powiązaniu, i to bezpośrednim, pomiędzy chrysto-
logią a eklezjologią, co stało się też fundamentem eklezjalnych 
przemyśleń Möhlera w Symbolik. Takie ujęcie przyczyniło się do 
wielkiej jego popularności wśród teologów prawosławia rosyj-

10 Por. K. Schatz, Kirchengeschichte der Neuzeit II, Patmos, Düsseldorf 
1989, s. 54.

11 Por. F. Schleiermacher, Der christliche Glaube (1821), § 24; nowe wyd. 
przez M. Redekera, Berlin 1960, s. 137.

12 Por. J.A. Möhler, Die Einheit in der Kirche [Zur endgültigen Fassung], 
Hegner, Köln-Olten 1956, s. 405n.

13 Por. T. Tihon, Kościół, w: Znaki zbawienia, red. B. Sesbüe, tłum. P. Rak, 
Wydawnictwo M, Kraków 2001, s. 426, Historia dogmatów, t. 3,

14 Por. W. Kasper, Grundkonsens und Kirchengemeinschaft. Zum Stand des 
ökumenischen Gesprächs zwischen katholischer und evangelisch-liturgischer 
Kirche, „Theologische Quartalschrift” 167(1987), s. 177n.
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skiego, czego dowodem może być przydomek nadany mu przez 
A.S. Chomiakowa († 1860): „elokwentnego arcysofisty”15.

Opublikowane po raz pierwszy w roku 1832 dzieło Symbolik 
oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und 
Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften ugrunto-
wało nie tylko pozycję jej autora, ale także wzmocniło, jak żadne 
inne teologiczne dzieło, samoświadomość niemieckich katolików 
przez wskazanie na wewnętrzną identyczność Kościoła16. Stano-
wiła ona także istotny impuls w spojrzeniu na inne konfesje 
chrześcijańskie, pośród których przyszło żyć katolikom17. Nade 
wszystko była początkiem końca teologii polemicznej, jak i kon-
trowersyjnej18. Podana przez Möhlera pozytywna metoda wska-
zywała nie tyle na wykazywanie błędów drugiej strony, jak to 
było w zwyczaju w sposobie polemiczno-apologetycznym, ile sta-
nowiła raczej troskę o dogłębne spojrzenie na własne wyznanie. 
Według Möhlera tylko pełne i pozytywne przedstawienie swojej 
tożsamości pozwoli uniknąć fałszywego irenizmu i pomieszania 
właściwych zasad odnośnie do prawdy o Kościele. Nie można 
też w imię zjednoczenia chrześcijan pomijać tych różnic, które 
dotyczą wiary19, gdyż – jak to akcentuje Möhler – prowadziłoby 

15 Por. Y. Congar, Die Lehre von der Kirche vom Abendländischen Schisma bis 
zum Gegenwart, w: Handbuch der Dogmengeschichte, Hg. M. Schmaus, 
A. Grillmeier, L. Scheffczyk, t. 3, Faszikel 3d., Freiburg-Basel-Wien 
1965, s. 81n, 87.

16 Por. W. Kasper, Johann Adam Möhler – Wegbereiter des modernen Katho-
lizismus, „Communio” 5(1988), s. 437.

17 W Symbolice Möhler zestawił komentarze dotyczące nauki o pierwot-
nym stanie człowieka, grzechu pierworodnym, usprawiedliwieniu, 
dobrych uczynkach, sakramentach i Kościele z pism wyznaniowych 
katolików, luteran, reformowanych, zwinglinian, baptystów, nowo-
baptystów, mennonitów, kwakrów, metodystów, swedenborgystsów, 
socjan i ariminian. 

18 Por. J.R. Geiselmann, Zur Einführung, w: J.A. Möhler, Symbolik oder 
Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten 
nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften, dz. cyt., s. [17]n.

19 Por. tamże, s. [22].
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to do zjednoczenia w niewierze (Unglauben), a tym samym dało-
by znowu powód do nowych wzajemnych podejrzeń20. Reakcja 
strony niekatolickiej na treść Symbolik była bardzo krytyczna, 
zwłaszcza dotyczyła podkreślania roli widzialnego Kościoła jako 
fundamentu pośredniczącego wierze w Jezusa Chrystusa21. Od-
powiedź Möhlera na stawiany zarzut, że Kościół jest dla niego 
założeniem wszystkich założeń, była rychła: „Słyszę pogardę 
wypowiadających słowa: nic, tylko Kościół, Kościół, Kościół. Ja 
jednak odpowiadam: nie ma nic innego i nie może być innego, 
gdyż bez Kościoła nie mamy ani Chrystusa, ani Pisma Świę-
tego. Jeśli, choćby tylko w myśli, usunie się Kościół z historii 
chrześcijaństwa, to, pytam się, co wy wtedy będziecie wiedzieć 
o chrześcijaństwie”22.

Drugim wielkim ubogaceniem, jakiego doznał Möhler ze stro-
ny teologii protestanckiej, jest zrozumienie roli historii i jej po-
wiązania z teologią. Podczas swojej berlińskiej wyprawy z ochotą 
słuchał protestanckiego biblisty i historyka Johanna A.W. Ne-
andera (1789-1850). Historia Kościoła była wtedy najczęściej 
ujmowana (i niestety tak jest dalej!) tylko jako faktografia zda-
rzeń, soborów, poczynań wyróżniających się osobowości i in-
stytucji. Neander, nawrócony na protestantyzm Żyd, wykładał 
historię Kościoła jako dzieje wspólnoty życia wiarą, które jest 
przeżywaniem doświadczenia Chrystusowej prawdy przez ko-

20 Por. J.A. Möhler, Vorrede zur ersten Aufgabe, w: tenże, Symbolik, dz. cyt., 
s. 8.

21 Jakość tej krytyki ze strony protestantów obrazuje wystąpienie Fer-
dinanda Ch. Baura (†1860), założyciela młodszej protestanckiej szko-
ły w Tybindze i jednego z największych teologów protestanckich XIX 
wieku. W reakcji na Symbolikę Möhlera opublikował dzieło pt. Der Ge-
gensatz des Katholizismus und Protestantismus nach der Prinzipien und 
Hauptdogmen der beiden Lehrbegriffe. Mit besonderer Rücksicht auf Herrn 
Dr. Möhler’s Symbolik, Tübingen 1834 (drugie poszerzone wydanie 
w 1836), por. W. Koch, Baur, w: Das Lexikon für Theologie und Kirche (da-
lej: LThK), 2. Band, Herder, Freiburg im Breisgau 1931, szp. 52n.

22 J.A. Möhler, Neue Untersuchungen, F. Kupferberg, Mainz ²1835, s. 482.
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lejne pokolenia chrześcijan23. Historia Kościoła była dla niego 
jak „mówiący dowód na boską moc chrześcijaństwa, jako szkoła 
chrześcijańskiego doświadczenia”. Myśl ta stała się zasadą dla 
Möhlera w jego własnym ujmowaniu syntezy dziejów Kościoła. 
W wykładzie historii Kościoła podkreślał rolę Objawienia i dzia-
łania Opatrzności Bożej24. 

Odnośnie do kwestii jedności chrześcijaństwa Möhler po-
stawił jednak, jak na owe czasy, całkiem „współczesny” nam 
problem. Ilustrują go jego słowa: „W podanych wyżej określo-
nych definicjach są zewnętrzne granice i zakres naszej Symbo-
liki. Ponieważ stan naszych poszukiwań poznany będzie tylko 
z zawirowań XVI wieku pochodzących sprzeczności, dlatego są 
pominięte wcześniej dokonane przez podziały wykluczenia z Ko-
ścioła, chociaż ich działanie jest dalej widoczne. Nie zajmujemy 
się także rozwojem dogmatycznej specyfiki Kościołów wschod-
nich. Religijne wrzenie XVI wieku i pochodzące z niego kościelne 
błędy są całkowicie innej natury, jak rozłam pomiędzy Kościołem 
zachodnim a wschodnim. Problemy zachodnie skoncentrowa-
ne są na chrześcijańskiej antropologii: będzie się podkreślać, 
że wszystko inne, co jest z tym związane, jest tylko wnioskiem 
z odpowiedzi, jaka była dana przez reformatorów na postawione 
antropologiczne pytanie. Wschodnie pytanie, odwrotnie, poru-
sza się w obszarze chrystologii”25.

Tak sformułowana teza, choć nie miała jeszcze obecnego zna-
czenia, kieruje się na określenie podstawowej różnicy pomiędzy 
katolikami a protestantami, która uwidocznia się także w an-
tropologii. We wspomnianej wcześniej formule pośrednictwa 
Kościoła rozchodzi się ostatecznie o antropologiczne pytanie: 
o miejsce człowieka w dziele zbawienia. I to pytanie o człowie-
ka jest według Möhlera rozstrzygającym pytaniem Zachodu. 

23 Por. L. Bouyer, Kościół Boży, tłum. W. Krzyżaniak, Pax, Warszawa 1977, 
s. 101.

24 F. Schnabel, Neander, LThK, Bd. 7, Freiburg/B. 1935, szp. 469.
25 J.A. Möhler, Symbolik, dz. cyt., s. 18-19.
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Kumuluje się właśnie w pytaniu o Kościół. W katolickim rozu-
mieniu Kościoła chodzi bowiem o wskazanie właściwej równo-
wagi (punktu środka) i pośrednictwa pomiędzy skrajnościami 
racjonalizmu i supernaturalizmu. Möhler zarzuca protestantom, 
że w zasadzie „obijają się” bez stabilnego zaczepienia pomiędzy 
tymi dwiema skrajnościami26.

Dialog teologiczno-hierarchiczny

W posoborowej historii Kościoła katolickiego uwidoczniła się dy-
namika działalności ekumenicznej przez współpracę wyznaczo-
nych do tego gremiów teologiczno-pastoralnych z odpowiednimi 
reprezentantami chrześcijan niekatolików. Szczególnie głośna 
stała się ona, gdy w tych spotkaniach brali udział biskupi Rzy-
mu. Te relacje między będą zobrazowane przez przypomnienie: 
propozycji uznania Confessio Augustana przez katolików oraz 
spotkania ekumenicznego papieża Jana Pawła II podczas jego 
trzeciej pielgrzymki do Niemiec. Istotne znaczenie mają też 
podpisanie wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu w Augsbur-
gu i udział papieża Franciszka w nabożeństwie inaugurującym 
500-lecie reformacji w szwedzkim Lund i podpisanie tam kolej-
nej deklaracji katolicko-luterańskiej 31 października 2016 roku.

a. Pytanie o katolickość Confessio Augustana

Jedną z ważnych podniet w teologicznym dialogu katolicko-lute-
rańskim wspomnianego czasu stały się propozycje niemieckiego 
teologa ekumenisty Vinzenza Pfnüra (1937-2012)27, a szcze-

26 Por. W. Kasper, Johann Adam Möhler, dz. cyt., s. 438.
27 Por. V. Pfnür, Einig in der Rechtfertigungslehre? Die Rechfertigungslehre 

der Confessio Augustana (1950) und die Stellungsnahme der katholischen 
Kontroverstheologie zwischen 1930 und 1935, F. Steiner, Wiesbaden 
1970.
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gólnie jego studium z 1975 roku i następnych lat na temat ka-
tolickiego uznania Wyznania augsburskiego28. Opublikowane 
z racji 450-lecia proklamacji Wyznania, studium to wydawało 
się dawać nadzieję na zbliżenie do wzajemnego uznania posług 
i przywrócenia wspólnoty eucharystycznej29. Wskazanie na treść 
tego pisma wyznaniowego w kontaktach ekumenicznych spowo-
dowało jednak spore zamieszanie. Egzegeza ważności Wyznania 
augsburskiego u samych luteran jest bowiem niejednoznaczna. 
U podstaw przekonania luteran pozostają nade wszystko pisma 
samego Marcina Lutra, który sam siebie uważał za auctoritas 
porównywalną do autorytetu św. Pawła Apostoła30. Swoje zna-
czenie mają także Artykuły szmalkaldzkie (uważające zjednocze-
nie za niemożliwe)31, jak i pisma Filipa Melanchtona32. Także 
nowsze interpretacje autorów luterańskich muszą być uwzględ-
niane w dialogu ekumenicznym. Potrzebna jest więc najpierw 
deklaracja samych luteran co do istoty i nadrzędnej wartości 
teologiczno-doktrynalnej autorytetu Wyznania augsburskiego 
w ich wyznaniu. To jednak z racji przyjętych założeń teologicz-
nych przez samego Marcina Lutra może okazać się niemożliwe, 
zaś sama treść Wyznania augsburskiego zostałaby odizolowana 
od Wyznaniowych Pism jego reformacji33. Wspomniane tutaj 

28 V. Pfnür, Anerkennung der Confessio Augustana durch die katholische Kir-
che? Zu einer aktualny Frage des katholisch-lutherischen Dialogs, „Commu-
nio” 4(1975), s. 298-307; 5(1976), s. 374-381; 477nn. 

29 Por. J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 297nn.
30 Por. H. Feld, Lutherus Apostolus. Kirchliches Amt und apostolische Veran-

twortung in der Galaterbrief-Auslegung Martin Luthers, w: Wort Gottes in 
der Zeit, FS K.H. Schelkle, Düseldorf 1973, s. 288nn.

31 Por. J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 305.
32 Podczas spotkania ekumenicznego z  papieżem Janem Pawłem II 

22 czerwca 1996 roku w Paderborn liderzy chrześcijańskich wspólnot 
reformacyjnych wskazali na wyjątkowość pisma M. Lutra De libertate 
christiana, por. http://www.kath.de/pjp/akte/ve126_10.htm [data do-
stępu: 16.12.2016].

33 Joseph Ratzinger wskazuje na fundamentalną trudność w podejmo-
waniu takiej oceny u luteran w stwierdzeniu: „W jakiej mierze dane 
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trudności jednak nie oznaczają, aby zaniechać ekumenicznych 
przedsięwzięć na daleką przyszłość. W ekumenii nie może być 
pośpiechu, a cierpliwość staje się potrzebną cnotą. Ustalanie 
daty zjednoczenia nie należy ani do Kościoła, ani do chrześcijan. 
Ekumenizm jest bowiem sprawą Bożą, a poprzez to też absolut-
nie pierwszorzędną w działalności chrześcijan.

Propozycja katolickiego uznania Wyznania augsburskiego 
okazała się jednakże nad wyraz potrzebna i odważna. W wielu 
punktach stała się inspiracyjna, jak i owocna. Pomogła bowiem 
podjąć przemyślenia nad znaczeniem szesnastowiecznych potę-
pień i anatem dla Kościołów i dokonania oczyszczenia, które po-
zwoliło na wskazanie nowych inicjatyw ekumenicznych, a nade 

pismo wyznaniowe – przy założeniu zasady sola Scriptura – może mieć 
rzeczywistą moc obowiązującą, jako doktrynalna wypowiedź Kościoła, 
a więc coś więcej niż tylko jego wartość faktyczna? Otóż tendencja Lutra 
w rozumieniu zasady sola Scriptura ma następujący kierunek: nauczanie 
Kościoła jest poprawną interpretacją Pisma i nie posiada żadnej innej 
kwalifikacji teologicznej. Z tego tytułu nauczanie to zawsze może być 
poddane rewizji, wynikającej z lepszej interpretacji Pisma. Zgodnie 
z tym Kościół pełni wprawdzie funkcję organizacyjną, nie ma jednak 
żadnego głosu na planie teologicznym. Wypowiedzi Kościoła w spra-
wach wiary nie mają większej powagi niż wypowiedzi teologa. Wiąże 
się to z odrzuceniem tradycji, która została zredukowana do mniej lub 
bardziej słusznego «zwyczaju» i nie może być wiążącym i definitywnym 
nauczaniem Kościoła. W CA 28 stanowisko to zostało sformułowane 
możliwie najdelikatniej i dlatego został też nieco przesunięty fakt, że 
traditiones (podobnie jak w dokumentach soboru trydenckiego, ter-
min ten występuje zawsze w liczbie mnogiej) zostały z samego założe-
nia sprowadzone do poziomu «zwyczaju», o którym można następnie 
powiedzieć: «Dla zachowania miłości i pokoju […] wypada (convenit), 
żeby gminy trzymały się tych rozporządzeń – tak jednak, żeby ludzie 
nie mieli z tego powodu wyrzutów sumienia […] i nie myśleli, że ich 
nieprzestrzeganie jest grzechem»” (J. Ratzinger, Formalne zasady chrze-
ścijaństwa, dz. cyt., s. 302-303); por. P. Jaskóła, Problemy wyznaniowej 
tożsamości na przykładzie katolicko-ewangelickich relacji, w: Tożsamość 
teologii, red. A. Anderwald, T. Dola, M. Rusecki, Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 369n.
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wszystko na zorganizowanie ekumenicznych spotkań z papie-
żem Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymek do Niemiec34. 

b. Luterańsko-katolickie postulaty ekumeniczne

Modelowe spotkanie papieża Jana Pawła II z przedstawiciela-
mi chrześcijańskich wyznań niekatolickich odbyło się podczas 
jego trzeciej podróży apostolskiej 22 czerwca 1996 roku w Pa-
derborn, mieście siedziby Instytutu Ekumenicznego Johanna 
Adama Möhlera35. Zaznaczone było wspomnieniem 450-lecia 
śmierci Marcina Lutra. Spotkanie to miało dwie części: najpierw 
w Collegium Leoninum, a następnie w formie nabożeństwa eku-
menicznego w miejscowej katolickiej katedrze. Tak w oficjalnych 
mowach wspomnianych przedstawicieli i papieża, jak i w homi-
liach w katedrze zostały zaprezentowane intencje ekumeniczne. 
Są one poniekąd wzorcowe i można je cytować jako oficjalne sta-
nowiska wyznań ich reprezentantów. Niniejszym przytoczone 
będą myśli luteran i odpowiedź papieża Jana Pawła II.

Propozycje strony ewangelicko-luterańskiej. Krajowy biskup dr 
Klaus Engelhardt, przewodniczący Rady Ewangelickiego Kościo-
ła w Niemczech (EKD36), swoją mowę rozpoczął od słów wdzięcz-

34 Por. J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 310.
35 Treść całego spotkania ekumenicznego w Paderborn 22 czerwca 1996 

roku na podstawie internetowej strony Kościoła katolickiego w Niem-
czech: http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/
verlautbarungen/VE_126.pdf , 14-47 [data dostępu: 16.12.2016].

36 EKD, Die Evangelische Kirche in Deutschland, założony w roku 1945, 
jest wspólnotą 20 luterańskich, unickich i reformowanych Kościołów 
w Niemczech. Niezależnie od różnic rozumienia swego członkostwa ko-
ścielnego i sposobów wyrażania swojej konfesyjności jednoczą się one 
bez ograniczeń w posłudze przekazu słowa i uczestnictwa w Wieczerzy 
Pańskiej. Główny urząd EKD znajduje się w Hannover-Herrenhausen, 
por. H. Löwe, Evangelische Kirche in Deutschland (EKG), w: LThK, 3. 
Band, Herder, Freiburg-Basel-Wien, Sonderausgabe 2006, szp. 1038- 
-1044.
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ności papieżowi za jego słowa: „Prawdziwy ekumenizm jest da-
rem łaski i prawdy” z encykliki Ut unum sint (25 maja 1995). 
Wspomniał na dar katolickich męczenników ostatniej wojny, 
ks. Bernharda Lichtenberga i ks. Karla Leisnera, mających być 
przez Ojca św. następnego dnia beatyfikowanymi na stadionie 
olimpijskim w Berlinie, którzy stoją w jednym rzędzie z Paulem 
Schneiderem, Dietrichem Bonhoefferem i wieloma nieustra-
szonymi wyznawcami innych Kościołów. Swoim świadectwem 
przekroczyli granice wyznań i są wzmocnieniem dla wszystkich 
chrześcijan. Nawiązując do 450. rocznicy śmierci Marcina Lutra, 
zauważył, że należy rozróżnić założenia jego reformy i powody 
podziału Kościoła. Wskazał przy tym – jego zdaniem – na jedno 
z najważniejszych pism Lutra pt. De libertate christiana (O wolno-
ści chrześcijańskiej), w którym reformator przypomniał wszystkim 
chrześcijanom o darze wolności, wynikającym z chrztu, i który 
razem z odpowiedzialnością jest kluczowym tematem, jaki Ko-
ścioły reformowane wnoszą do ekumenicznego dialogu. Należą 
one też najściślej do rozumienia usprawiedliwienia grzesznika, 
co, dotąd zapomniane, reformacja na nowo uwidoczniła w chrze-
ścijaństwie. Wyraził radość z uzgodnień trwającego aktualnie 
dialogu z katolikami na temat wspomnianego usprawiedliwie-
nia, opartego na wierze w Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana 
i Pośrednika wszelkiej łaski. W tymże dialogu nastąpiło także 
lepsze naświetlenie wydarzeń z czasów reformacji, związanych 
z obustronnym potępianiem przeciwnej strony. Protestancki 
mówca stwierdził, że żadne z wypowiedzianych wówczas przez 
przedstawicieli jego wyznania potępień nie dotyczy dzisiejszego 
nauczania rzymskokatolickiego Kościoła. „Ufamy – stwierdził – 
po pozytywnym wotum Papieskiej Rady ds. Wspierania Jedności 
Chrześcijan i Niemieckiej Konferencji Biskupów w odpowiednie, 
z najwyższym zobowiązaniem przedstawione stanowisko rzym-
skokatolickiego Kościoła [w sprawie potępień – J.M.]. Wdzięczni 
i pełni oczekiwania towarzyszymy wysiłkom podjętym przez 
Kościół Ojca świętego i Światowy Związek Luteran, które mają 
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na celu dojście do wspólnego wyjaśnienia nauki o usprawiedli-
wieniu”. Szczególnie mocno wybrzmiały następujące słowa skie-
rowane do Ojca św.: „Oczekujemy z cierpliwą ufnością na to, 
aby ze strony Waszego Kościoła zostało wypowiedziane otwarte 
zaproszenie, że my jako goście i przyjaciele jesteśmy witani przy 
świętowaniu Eucharystii, jednakże bez rezygnacji z własnej ko-
ścielnej przynależności. W naszym kraju schodzą się wspólnie 
chrześcijańskie Kościoły na świętowanie niedzieli i kościelnych 
dni świątecznych. Jesteśmy przecież winni odchrześcijanionemu 
światu we wspólnej wierze występować przeciwko ześwieczcze-
niu (Entheiligung), a także przez wspólne chwalenie Boga w po-
ranek niedzielny być znakiem dla świętowania niedzieli. Gdyby 
to w międzyczasie stało się możliwe, w niedzielne i świąteczne 
przedpołudnie w ustalonych wyjątkowych przypadkach świę-
tować ekumeniczne nabożeństwa, bylibyśmy bardzo wdzięczni. 
Prosimy jednak o zapewnienie, że nie chodziłoby o wyjątkowe 
sytuacje, ale aby to wspólne świętowanie Eucharystii było zwy-
czajne i samo przez się zrozumiałe”.

Powyższe propozycje wzmocnił kierujący zjednoczonym 
Ewangelicko-Luterańskim Kościołem w Niemczech (VELKD)37 
biskup krajowy dr Horst Hirschler, który wygłaszał homilię pod-
czas nabożeństwa ekumenicznego. Wyraził zadowolenie z toczą-
cej się dyskusji nad wzajemnym uznaniem treści usprawiedli-
wienia w Jezusie Chrystusie, bo jak stwierdził: „Nasze Kościoły 
podzieliły się przy problemie usprawiedliwienia. Przy tej kwestii 
musimy się także znowu wspólnie odnaleźć”. Bo tylko na tej dro-
dze wszyscy chrześcijanie mogą odzyskać prawdziwe poczucie 

37 VELKD, Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, po-
wstały 8 czerwca 1948 roku, skupia osiem luterańskich Kościołów lan-
dowych, obejmujących obecnie 11 mln wyznawców. Ich celem było i jest 
wspieranie i strzeżenie jedności niemieckich Kościołów luterańskich, 
por. F.-O. Scharbau, Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch-
lands (VELKD), w: LThK, 10. Band, Herder, Freiburg-Basel-Wien, Son-
derausgabe 2006, szp. 619.
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wolności dzieci Bożych, o której pisał Marcin Luter w De liber-
tate christiana. Głoszenie nauki o chrześcijańskim usprawiedli-
wieniu w Jezusie Chrystusie jest jedyną szansą na dotarcie do 
zdechrystianizowanych placów Europy. Bo to właśnie „nowina 
o ukrzyżowanym Chrystusie uwalnia nas od tego lęku o siebie 
samych. Krzyż Chrystusa pokazuje mianowicie: nawet gdy się 
czuję opuszczony przez Boga i przez wszystkie dobre duchy i gdy 
mogę tylko krzyczeć: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, 
Bóg jest mi bliski w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chry-
stusie. Przez Niego otrzymuję przyrzeczoną wewnętrzną stabil-
ność i pewność, która mnie zmienia i formuje (prägt). Marcin 
Luter pisze na zakończenie swego wspaniałego pisma: O wolności 
chrześcijańskiej, które przesłał do papieża w 1520 roku: «Tak więc 
chrześcijanin nie żyje już sam z siebie – tj. swoją identyczność 
nie osiąga ze swoich uczynków – lecz w Chrystusie i w swoich 
bliźnich. W Chrystusie przez wiarę, w bliźnich przez miłość – 
spójrz, oto jest prawdziwa duchowa i chrześcijańska wolność, 
która czyni serce wolnym od wszystkich grzechów, praw i przy-
kazań, która przewyższa wszelką inną wolność, jak niebo zie-
mię». Chrystus czyni nas wolnymi bez naszej zasługi – On jest 
centrum naszej wiary. Jeżeli w tym będziemy zgodni, będzie to 
z pewnością promieniować na wszystkie jeszcze niewyjaśnione 
pytania”. Biskup Hirschler powtórzył też oczekiwanie wyrażone 
względem Ojca św. na zgodę interkomunii, wzmocnione argu-
mentem: „Jak to jest więc ze wspólnym udziałem w Wieczerzy 
Pańskiej? Chrzest nas jednoczy. Nasze ewangelickie Kościoły 
przekazały zaproszenie na Wieczerzę Pańską dla ochrzczonych 
chrześcijan innych wyznań. Poprzez to wskazujemy, aktualne 
różnice w nauczaniu nie są tak istotne, aby wykluczały ze wspól-
nego udziału w Wieczerzy Pańskiej. Kiedy to Chrystus jest zapra-
szającym przy Wieczerzy Pańskiej, i kiedy On sam w niej siebie 
daje, czy nie powinna ona być miejscem przekroczenia granicy? 
Myślę, że potrzebujemy nowego, teologicznie przemyślanego 
modelu dla wspólnoty naszych Kościołów. Łączy nas bowiem 
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więcej od tego, co nas dzieli. Podejmujemy razem wiele ewan-
gelicko-katolickich dzieł. Świadczy o tym także obecne nasze 
nabożeństwo. Potrzebujemy jednakże modelu jedności, abyśmy 
mogli siebie udźwignąć (ertragen) z naszymi różnicami. Tu nie 
chodzi tylko o negatywny wymiar. Czyni to obraz chrześcijań-
stwa bardziej kolorowym. Nie tylko w przekazie telewizyjnym”. 
W ostatnim zdaniu podziękował Ojcu św. za jego encyklikę Ut 
unum sint i zawarte w niej zaproszenie do wspólnego namysłu 
nad rolą papieża w Kościele Chrystusowym38. 

Wskazania papieża Jana Pawła II. W swoich dwóch mowach, 
które były bezpośrednią odpowiedzią na postulaty liderów 
wspólnot luterańskich, papież Jan Paweł II zauważył, że pierw-
szym znakiem i dobrem jest samo spotkanie chrześcijan w tej 
bardzo uroczystej formie i podjęta wspólna modlitwa w Jezusie 
Chrystusie i w Jego imię o jedność Jego Kościoła. Dodatkowej 
wagi spotkaniu temu nadało Paderborn, miasto siedziby znane-
go w świecie ekumenicznym Instytutu Johanna Adama Möhlera, 
założonego przez jednego z największych protektorów ekume-
nii kardynała Lorenza Jaegera. Nie bez znaczenia jest fakt, że 
spotkanie to odbyło się w 450. rocznicę śmierci Marcina Lutra. 
Należy z całą powagą – jak wspomniał papież – pochylić się nad 
jego żądaniem uprawiania bliskiej Pismu teologii i woli ducho-
wego odnowienia Kościoła. Trzeba też jednak zauważyć jego 
osobiste ograniczenia „i równie mało zauważany fakt, że pod-
stawowe problemy stosunku wiary, Pisma, przekazu i Kościoła, 
jak je Luter widział, nie są do dzisiaj wystarczająco wyjaśnione”. 
Z wdzięcznością wspomniał papież o wielu spotkaniach i doko-
naniach grup ekumenicznych w Niemczech, zwłaszcza kierowa-
nych przez Katolicki Episkopat, jak i synody wspólnot prote-
stanckich, jakie miały miejsce od czasu jego pierwszej pielgrzymi 
do tego kraju w 1980 roku. Chodzi o podjęcie takich tematów, jak 
potępienia nauki Kościoła katolickiego w XVI wieku, znaczenie 
38 http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/verlaut-

barungen/VE_126.pdf. s. 15nn [data dostępu: 16.12.2016].
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ewangelicznych pism wyznaniowych, a nade wszystko proble-
matyki nauki o usprawiedliwieniu39. Istotne jest w tym bowiem 
rozróżnienie samego dobra wiary i sformułowania, w którym 
zostało wyrażone. Z uznaniem zauważył wyniki pracy między-
konfesyjnej Ekumenicznej Grupy Roboczej, która przyczyniła 
się do pogłębionego rozumienia orzeczeń Soboru Trydenckie-
go, tak ważnych dla strzeżenia identyczności katolickiej wiary. 
W powołaniu się na watykańskie „Dyrektorium ekumeniczne” 
(20) Jan Paweł II stwierdził: „Jedność, o którą się staramy, wy-
maga prawdziwej zgodności w samym dobru wiary. Nie chce ona 
w żaden sposób naruszyć zobowiązań kościelnej nauki; z drugiej 
strony jednakże nie zmusza ich do tego, aby «zrezygnować z bo-

39 Jan Paweł II odnośnie do wysiłków prowadzących do uzgodnienia nauki 
o usprawiedliwieniu dosłownie stwierdził: „W nauce o usprawiedliwie-
niu dokonano istotnego zbliżenia. Kiedy się rozważa razem różnorakie 
dokumenty o konsensusie w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, wraże-
nie jest jeszcze mocniejsze, że się w istotnych podstawowych pytaniach 
o pojmowaniu nowiny o usprawiedliwieniu dochodzi do tak fundamen-
talnego uzgodnienia. Nie wszystkie różnice są usunięte, ale możemy 
teraz dokładniej pytać, jaką ważność mają te pozostałe różnice. Także 
gdy przybliżenie (Verbindung) luterańskiego przedłożenia na temat 
usprawiedliwienia z katolicką nauką o chrzcie i Kościele wymaga jeszcze 
dalszych rozmów, to jednak pojawia się nadzieja, że dla uzgodnienia 
znajdziemy pytanie, które należało do istotnych (Kernpunkte) teo-
logicznych kontrowersji XVI wieku. Każde zamierzone porozumienie 
musi być oparte na odnowionym pochyleniu się w stronę biblijnego 
świadectwa. Porozumienie pomiędzy luteranami a katolikami w tym 
ważnym pytaniu jest w swojej istocie otwarte na to, aby się przybliżyć 
do ewangelickich Kościołów krajowych o nieluterańskim pochodzeniu 
(Prägung). W innych obszarach i pojedynczych pytaniach, w których 
nie ma jeszcze pełnego uzgodnienia, wspomniane Studium pozostawiło 
bardzo obiecujące dalsze rozmowy. W nauce o sakramentach i w pyta-
niach o urząd mogą być wydobyte pojedyncze elementy, które jednak-
że potrzebują dalszego pogłębienia. Pozostaje jeszcze, aby przystąpić 
do nierozwiązanych pytań i do tego chciałbym wszystkich wyjątkowo 
ośmielić” (http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichun-
gen/verlautbarungen/VE_126.pdf, s. 19nn [data dostępu: 16.12.2016]).
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gatej różnorodności duchowości, dyscypliny, liturgicznych rytów 
i teologicznych stanowisk objawionej prawdy, które rozwinęły 
się między chrześcijanami, o ile różnorodność ta pozostaje wier-
na apostolskiej tradycji»”40. Po pozdrowieniu zebranych na tym 
spotkaniu przedstawicieli Kościołów prawosławnych i reprezen-
tantów wolnych wspólnot chrześcijańskich papież Jan Paweł II 
stwierdził: „Jedność, do której dążymy, musi postępować powoli, 
krok za krokiem. Musimy rozwinąć odwagę i fantazję, aby dzisiaj 
uczynić owe kroki, które są możliwe, w mocnym zaufaniu prowa-
dzenia przez Ducha Świętego, który nami kieruje i przygotuje na 
owe kroki, które jutro mogą stać się możliwe. Osobiście jestem 
przekonany, że wiele ludzi cierpi z powodu rozdziału. Dlate-
go też naszym obowiązkiem jest rozebrać bariery i w większej 
mierze dążyć do wspólnoty w mocnej nadziei na to, że Pan nas 
«do owego pełnego błogosławieństwa dnia prowadzi», «w któ-
rym będzie osiągnięta pełna jedność w wierze, a my wspólnie 
będziemy mogli świętować Eucharystię Pana» (UUS, 77). Za na-
szym pragnieniem jedności stoi wola Chrystusa i Jego modlitwa 
w Wieczerniku. Od niego idzie do nas także nasze centralne 
zobowiązanie postępowania w teologicznych poszukiwaniach 
i badaniach, przekraczających konfesje w akcjach i przedsięwzię-
ciach wobec społeczności i w braterskiej rozmowie, jak też we 
wspólnej modlitwie o ustrzeżenie przestrzeni wspólnego czynu. 
Idąca w przyszłość ekumenia może być tylko wtedy właściwa, 
kiedy my bezwarunkowo postawimy pytanie o prawdę i gdy bę-
dziemy się nawzajem cierpliwie słuchać i wzajemnie pomagać 
sobie dźwigać nasze ciężary (por. Ga 6,2). Ruch ekumeniczny 
staje się duchowym procesem osobistego nawrócenia do pełnej 
prawdy, mianowicie w zaufaniu, że On, «Duch Prawdy, poprowa-
dzi nas do całej prawdy» (por. J 16,13). Nade wszystko chcemy 
wszystko postawić na Chrystusa w czasie, który pomoże osiągać 
wszystkie podjęte cele […]. Dlatego jest dobrze, że my na zakoń-
40 http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/verlaut-

barungen/VE_126.pdf, s. 30nn. [data dostępu: 16.12.2016].



176

czenie naszego spotkania zwracamy się do Niego, Pana Kościoła, 
śpiewając, modląc się i zanosząc prośby w olśniewającej katedrze 
w Paderborn”41.

Homilię tam wygłoszoną Ojciec św. Jan Paweł II oparł na 
wezwaniu, jakie Apostoł Narodów, św. Paweł usłyszał w nocnej 
wizji w Troadzie: „Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!” 
(Dz 16,9). Przykład Pawła, który poszedł za tym głosem i roz-
począł ewangelizację Europy, jest według Jana Pawła II moc-
nym wezwaniem do wielkiego wysiłku nowej ewangelizacji, do 
której wezwani są wszyscy chrześcijanie powołujący się na tego 
apostoła. Przez siedmiokrotne powtórzenie słów tego wezwa-
nia w trakcie wspomnianej homilii Jan Paweł II wskazał, że po-
szukiwanie jedności koniecznie wiąże się z nowym wysiłkiem 
ewangelizacji w obecnym czasie. Tego tak bardzo potrzeba po 
spustoszeniach, jakie dokonała dyktatura komunistyczna na 
wschodzie Europy oraz konsumpcyjny styl życia w jej zachod-
niej części. Także i obecne spotkanie z okazji 450-lecia śmierci 
Marcina Lutra przywołuje reakcję św. Pawła na wezwanie Ma-
cedończyka: do niezwłocznego podjęcia zadania nowej ewange-
lizacji. Bo ewangelizacja i jedność, ewangelizacja i ekumenia są 
nierozłącznie skazane na siebie. Stwierdził to już papież Paweł 
VI, kiedy w adhortacji Evangelii nuntiandi pisał: „los ewangelizacji 
łączy się ze świadectwem jedności dawanym przez Kościół” (77). 
W tym odnowionym wysiłku ewangelizacyjnym należy dostrzec 
zbyt indywidualistyczne spojrzenie Marcina Lutra na zbawienie 
oraz na winę strony katolickiej. Troska o nową ewangelizację 
odsłoni wielkie wartości, jakie niosą tradycje kulturowe pro-
testantów, katolików i prawosławnych. Pomoże w tym także 
dobra tradycja chrześcijan niemieckich, którzy mają wielkie do-
świadczenie we współpracy ekumenicznej. Ich wysiłki pozwoliły 
na nowo spojrzeć na dziedzictwo XVI wieku i rzucić mosty nad 
niemożliwymi do przebycia rowami, jak to uważały poprzednie 
41 Por. http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/ver-

lautbarungen/VE_126.pdf, s. 33n. [data dostępu: 16.12.2016].
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pokolenia. Do tego też przynagla zbliżający się jubileusz 2000 
lat chrześcijaństwa ze związanym z nim rachunkiem sumienia, 
zwanym oczyszczeniem pamięci i odnowionym świadectwem 
wierności Chrystusowi, którego znakiem będzie troska o jedność 
Jego Kościoła.

W niniejszym przedłożeniu nie ma miejsca na dokładną anali-
zę przedstawionych powyżej stanowisk liderów chrześcijańskich 
wspólnot protestanckich z Niemiec i słów papieża Jana Pawła II. 
Jednakże fakt, że doszło do tego spotkania w tak otwartej i uro-
czystej formie, jest świadectwem prawdziwego postępu w wysił-
kach ekumenicznych. Tutaj to między stało się konkretną rzeczy-
wistością z istotnym przesłaniem.

Porozumienie na temat usprawiedliwienia42. Wspomniane wy-
siłki dialogu ekumenicznego okazały się owocne w bardzo istot-
nej sprawie, a mianowicie osiągnięto konsensus wśród katolików 
i luteranów dotyczący nauki na temat usprawiedliwienia. Przy 
pełnej aprobacie papieża Jana Pawła II43 dnia 31 października 
1999 roku, w luterańskie święto reformacji, kardynał Edward 
Idris Cassidy, ówczesny przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Popierania Chrześcijan, wraz z ewangelickim biskupem Chri-
stianem Krause, prezydentem światowej Federacji Luterańskiej, 
podpisali uroczyście w Augsburgu Wspólną Deklarację w Sprawie 
Nauki o Usprawiedliwieniu. Podpisujący uzgodniony dokument 
występowali w imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościo-
łów należących do Federacji Luterańskiej. Porozumienie to, jak 
się stwierdza, jest historycznym osiągnięciem. Ustala bowiem, że 
między luteranami a katolikami istnieje zgoda w podstawowych 
prawdach dotyczących nauki o usprawiedliwieniu. Istniejące na-
dal różnice są dopuszczalne. Dotyczą one języka, teologicznej 

42 Por. J. Jezierski, Luterańsko-katolickie porozumienie na temat usprawiedli-
wienia, „Studia Warmińskie” 37(2000), s. 195-200.

43 Por. https://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x104794/luteranie-i-kat-
olicy-podsumowuja-dla-kai-inauguracje-jubileuszu-lecia-reformacji/ 
[data dostępu: 16.12.2016].
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formy i odmiennego rozłożenia akcentów. Deklaracja stanowi 
decydujący krok ku przezwyciężeniu rozłamu w Kościele44. Nie 
jest ona religijnym czy też teologicznym kompromisem, ale, 
jak to stwierdził abp Alfons Nossol, stanowi przybliżenie się do 
prawdy wiary poprzez „radykalny chrystocentryzm”. Wspólnym 
i jedynym celem jej sygnatariuszy jest wyznawanie we wszyst-
kim Chrystusa; bo tylko Jemu należy ponad wszystko ufać jako 
jedynemu pośrednikowi (por. 1 Tm 2,5nn), przez którego Bóg 
w Duchu Świętym daje nam samego siebie i obdarza swoimi 
obdarzającymi darami45. 

44 Por. J. Jezierski, Luterańsko-katolickie porozumienie na temat usprawiedli-
wienia, dz. cyt., s. 197.

45 Por. tamże, s. 200. Wspomniany tutaj „radykalny chrystocentryzm” 
według Hansa Ursa von Balthasara (1905-1988) jest jednak bardzo 
jednostronny, pozbawiony historyczno-konstelacyjnej bazy i poniekąd 
niwelujący bogactwo w Jezusie Chrystusie. Tak to uzasadnia: „Każdy 
człowiek żyje w konstelacji innych ludzi. Jedyny istniejący człowiek 
stanowiłby wewnętrzną sprzeczność; nie można go nawet sobie wy-
obrazić, ponieważ być człowiekiem znaczy być z innymi. W przypadku 
Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa nie wolno czynić wyjątku. Jako Bóg 
i  j ako człowiek istnieje On tylko w swej relacji do Ojca, w jedno-
ści Świętego Ducha Bożego. Z tego właśnie powodu Jego współistnie-
nia z nami nie można ograniczać tylko do samej Jego ludzkiej natury. 
W swej niepodzielnej całości istnieje On w konstelacji złożonej z innych 
ludzi. Ona Go wewnętrznie określa i ma doniosłe znaczenie dla Jego 
bogoczłowieczeństwa. W stosunku do Jego istoty i dzieła nie jest czymś 
drugorzędnym, lecz jest faktem pierwotnym. Nie można Go odizolować 
od tej konstytutywnej dla Niego ludzkiej społeczności [Maryja, Jan 
Chrzciciel, Piotr, Jan, Magdalena i osoby z Nim związane w przekazie 
ewangelicznym – J.M.]. Stwierdzenie to w niczym nie podważa Jego 
suwerenności. Jeśli Jego samego i naukę o Nim (to jest chrystologię) 
próbujemy oderwać od tej całości, Jego postać staje się beznadziejnie 
a b s t r a k c y j n a – nawet jeśli nienaruszony pozostanie jej kontekst 
trynitarny. Stało się to faktem bezspornym w chrystologii protestanc-
kiej, ale jest to także zagrożenie, choć może mniej widoczne, dla chry-
stologii katolickiej” (H.U. von Balthasar, Antyrzymski resentyment, dz. 
cyt., s. 146-147).
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Na początku jubileuszu 500-lecia reformacji. Rocznice danych 
wydarzeń, jeśli do tego zawierają jakąś okrągłą datę, sprzyja-
ją głębszym refleksjom nad ich treścią i sensem. Wspomniane 
powyżej 450-lecie śmierci Marcina Lutra czy jubileusz 2000 lat 
chrześcijaństwa pomogły spojrzeć na to, co się rzeczywiście wy-
darzyło między katolikami a luteranami. Przypomniany czas, 
zaznaczony w Kościele katolickim Soborem Watykańskim II, był 
świadkiem niezwykłego zwrotu w spojrzeniu na siebie i na inne 
wyznania chrześcijańskie. Dał też początek trwałym sposobom 
dialogu, opartym na formach instytucjonalnych. Przypomnienie 
o zbliżającej się kolejnej okrągłej rocznicy 500-lecia wystąpienia 
Marcina Lutra i początków reformacji w Kościele zachodnim 
zaowocowało kolejnym ważnym, aprobowanym przez papie-
ża Benedykta XVI46, dokumentem bardzo szerokiego gremium 
teologów rzymskokatolickich i luterańskich, „Od konfliktu do 
komunii”, ogłoszonym 17 czerwca 2013 roku w Genewie i Wa-
tykanie47. 

46 https://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x104794/luteranie-i-katolicy-
podsumowuja-dla-kai-inauguracje-jubileuszu-lecia-reformacji/ [data 
dostępu: 16.12.2016].

47 W skład komisji weszli teolodzy wskazani przez Watykan oraz Świato-
wą Federację Luterańską. Po stronie rzymskokatolickiej są to teolodzy 
z Europy i USA, natomiast po stronie luterańskiej zarówno przedsta-
wiciele Starego Kontynentu, USA, jak i Azji, Afryki oraz Ameryki Po-
łudniowej. Każdy z ekumenicznych partnerów wspierany był przez 
konsultantów, reprezentujących odpowiednio Instytut Badań Ekume-
nicznych w Strasburgu oraz Instytut Ekumeniczny im. Johanna Adama 
Möhlera w Tybindze. Warto podkreślić, że członkami rzymskokato-
lickiej grupy są dwaj teolodzy, kluczowi dostojnicy Kurii Rzymskiej: 
abp Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, oraz 
kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania 
Jedności Chrześcijan. Arcybiskup Müller współkierował pracami od 
momentu powołania grupy w 2009 roku, wówczas jeszcze jako ordy-
nariusz diecezji ratyzbońskiej, aż do 2012 roku. Wtedy otrzymał od 
papieża Benedykta XVI nominację na prefekta najważniejszej dykaste-
rii. W komisji zastąpił go biskup pomocniczy diecezji Fuldy i ceniony 
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Liczący 90 stron omawiany dokument ma charakter dusz-
pastersko-misyjny. Mimo narastającego w wielu środowiskach 
kościelnych przekonania o papierowej wartości dotychczasowej 
ekumenii, zawiera on istotny ładunek nadziei chrześcijańskiej 
odnośnie do starań o jedność Kościoła Jezusa Chrystusa. Jego 
pierwszą intencją jest, aby dać możliwość zarówno luteranom, 
jak i katolikom lepszego poznania ekumenicznych partnerów, 
a także bardziej perspektywicznego odczytania własnej tradycji 
wyznaniowej, a poprzez to wspólnych korzeni. W pięciu roz-
działach naszkicowano historię przyczyn i skutków reformacji, 
widzianych przez obie konfesje, jak i aktualne tematy związane 
z dialogiem ekumenicznym. Ostatni, szósty rozdział zawiera 
Pięć Ekumenicznych Wskazań dla przyszłych poczynań ekume-
nicznych, których treść jest jednak bardzo ogólna. Dosłownie są 
zapisane następująco:

1. Katolicy i luteranie powinni zawsze wychodzić od perspek-
tywy jedności, a nie od perspektywy podziału. Powinni wzmoc-
nić to, co mają wspólnego, nawet jeśli dostrzeganie i doświadcza-
nie różnic jest o wiele łatwiejsze.

2. Luteranie i katolicy muszą pozwolić na to, aby się wciąż 
samodzielnie zmieniać poprzez wzajemne spotkanie oraz wza-
jemne świadectwo wiary.

3. Katolicy i luteranie powinni się znów zobowiązać do po-
szukiwania widzialnej jedności, powinni wspólnie wypracować 
stanowisko, co miałaby konkretnie oznaczać, i powinni wciąż na 
nowo do tego celu dążyć.

4. Luteranie i katolicy muszą wspólnie i ponownie odkrywać 
moc Ewangelii Jezusa Chrystusa dla naszych czasów.

5. Katolicy i luteranie powinni składać wspólne świadectwo 
o Bożej łasce w zwiastowaniu oraz służbie dla świata.

profesor teologii dogmatycznej Karlheinz Diez, por. http://luter2017.
pl/od-konfliktu-do-komunii-rzymskokatolicko-luteranski-dokument-
na-500-lecie-reformacji/ [data dostępu: 16.12.2016].



181

Wyjątkowym zakończeniem, jakby potwierdzeniem treści 
tegoż dokumentu, był udział papieża Franciszka 31 października 
2016 roku w Lund (Szwecja) w rozpoczęciu obchodów 500-le-
cia reformacji. Na zakończenie nabożeństwa ekumenicznego 
Ojciec św. oraz przewodniczący Światowej Federacji Luterań-
skiej bp Munib A. Younan podpisali się pod wspólną deklaracją, 
w której zaznaczono pozytywne owoce 50 lat trwającego dialogu 
katolicko-luterańskiego, której mottem są słowa: to co nas łączy, 
jest większe od tego, co nas dzieli48. W podsumowaniu tego wy-
darzenia papież Franciszek powiedział, że oczekuje wzajemnego 
zbliżenia. Z tradycji luterańskiej zaś katolicy winni uczyć się 
dwóch rzeczy: reformy i Pisma Świętego. Dodał, że tak starymi, 
jak i nowymi trudnościami w relacjach ekumenicznych winni się 
zajmować teolodzy. Chrześcijanie zaś obu konfesji, w tym także 
papież i pasterze, entuzjazm winni skierować na wspólną modli-
twę i dzieła miłosierdzia, gdyż, jak dosłownie stwierdził papież: 
„Uczynić coś razem to wzniosła i skuteczna forma dialogu. Mam 
tu również na myśli edukację. Ważne jest pracować razem, a nie 
sekciarsko. Jedno kryterium winno być dla nas w każdym razie 
jasne: prowadzenie prozelityzmu na polu kościelnym jest grze-
chem”49.

Wyznaniowa tożsamość a sposób relacji 
ekumenicznych na poziomie parafii

W rozważanym tutaj ujmowaniu problematyki ekumenicznej 
w jej spojrzeniu między, oprócz przytaczania ciągle nowych re-

48 Pełny tekst deklaracji w: https://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/
x104750/katolicy-i-luteranie-to-co-nas-laczy-jest-wieksze-niz-to-co-
nas-dzieli/?print=1 [data dostępu: 16.12.2016]. 

49 Por.http://pl.radiovaticana.va/news/2016/10/29/franciszek_o_spo-
tkaniu_z_luteranami_w_szwecji_oczuj%C4%99_ zbli/ 1268783 [data 
dostępu: 16.12.2016].
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fleksji o ekumenizmie na poziomie akademickim50 czy hierar-
chicznym, bardzo pożyteczne byłyby świadectwa chrześcijan 
różnych wyznań, żyjących w mieszanych związkach małżeńskich, 
uczących obok siebie religii w szkołach czy spotykających się na 
swoich obszarach życia publicznego. Dałoby to też przynajmniej 
częściowe wejrzenie na przenikanie wspomnianych dzieł eku-
menizmu z wyżyn teologiczno-hierarchicznych na konkretne 
obszary życia chrześcijan. Ośmielam się, w formie krótkiego 
świadectwa, powyższe rozważania uzupełnić refleksją duszpa-
sterską, może jednostronną, bo tylko katolicką i to z krótkiego 
pięcioletniego doświadczenia (z przełomu lat 80. i 90. XX wieku), 
która może je ubogacić i postawić teoretykom istotne pytania. 
Dotyczy ona czasu studiów w Niemczech polskiego kapłana. 
Mieszkał on w katolickim seminarium duchownym (Bochum, 
diecezja Essen), a posługiwał jako subsidiar przy uniwersyteckiej 
katolickiej parafii. 

Na wspólnym obszarze, związanym z nowym osiedlem uni-
wersyteckim (budowanym od początku lat 60. XX wieku), po-
wstały parafie katolicka i luterańska, obie mające po około 7000 
zarejestrowanych wiernych. Nabożeństwa odbywały się w jednej 
części parafii w osobnych kościołach, zaś w centralnym miejscu 
obu wyznaniom służyła jedna świątynia: na parterze pw. św. Au-
gustyna gromadzili się katolicy, natomiast na piętrze pw. Kościo-
ła Apostołów swoje nabożeństwa odprawiali protestanci. Wielką 
rolę w kontaktach odgrywał katolicki proboszcz ks. dr Bern-
hard Gertz, znakomity znawca myśli wielkiego filozofa i teo-
loga jezuity Ericha Przywary (1889-1972)51. Musiał cierpliwie 
wysłuchiwać skarg swoich wiernych na treści kazań młodego 

50 Por. przykładowo: P. Jaskóła, Problemy wyznaniowej tożsamości na przy-
kładzie katolicko-ewangelickich relacji, dz. cyt., s. 363-375.

51 Por. B. Gertz, Glaubenswelt als Analogie. Die theologische Analogielehre 
Erich Przywaras und ihr Ort in der Auseinandersetzung um die Analogieleh-
re Erich Przywaras und ihr Ort in der Auseinandersetzung um die analogia 
fidei, Patmos-Verlag, Düsseldorf 1969. 



183

pastora luterańskiego, który w swojej gorliwości dla odnowienia 
prawdziwego ducha protestantów odczytywał z wielką skrupu-
latnością najbardziej krytyczne wobec papieża i katolików pisma 
pierwszych ojców reformacji. Starszy protestancki pastor, obsłu-
gujący drugi zbór, był aż nadto bliski katolicyzmowi. Katoliccy 
wierni mieli go widzieć, jak podczas urlopu we Włoszech przyj-
mował Komunię św. w bazylice św. Antoniego w Padwie. Wspo-
mniany katolicki proboszcz dr Gertz na pytanie, czy rozpoznaje 
swoich parafian w kościele, powiedział: mam wrażenie, że wielu 
przystępujących do Komunii św. na katolickich Mszach św. jest 
niekatolikami. Nie dało się tego sprawdzić, kto jest kim, bo ko-
ściół był położony w pobliżu ruchliwego pasażu tak handlowego, 
jak i uniwersyteckiego, po którym codziennie przemieszczało się 
tysiące ludzi. Nadto, jak stwierdzał tenże proboszcz, wielu prote-
stantów było przekonania, że to oni mają prawdziwe słowo Boże, 
ale po prawdziwy sakrament należy iść do katolików. 

W tygodniu ekumenicznym prawie wszystkie spotkania i na-
bożeństwa międzykonfesyjne odbywały się w wypełnionych do 
ostatniego miejsca obydwu świątyniach katolickich. Wspomnia-
ny katolicki proboszcz zauważał, że większość uczestników tych 
spotkań stanowią niekatolicy. W tychże wydarzeniach nie brali 
jednak udziału, przynajmniej oficjalnie, przedstawiciele teolo-
gów katolików czy protestantów z uniwersyteckich wydziałów 
teologii katolickiej czy ewangelickiej pobliskiego uniwersytetu. 

Dobrym zwyczajem stały się wzajemnie składane życzenia 
z racji uroczystości kościelnych, zwłaszcza podczas przeżywa-
nia wielkiej nocy paschalnej zmartwychwstania Pana Jezusa. 
Wiązało się to z wymianą świec: katolicy przekazywali świeżo 
poświęcony w liturgii wielkanocnej paschał luteranom; ci zaś ze 
swej strony odwzajemniali się podobną świecą. 

Swoistym znakiem wpływu protestanckiego na katolicyzm 
były nabożeństwa z samym udziałem kobiet, także bez probosz-
cza (mężczyzny). W wypełnionym kościele dominował śpiew 
oraz świadectwa wiary zebranych pań, w których były zawarte 
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postulaty związane z dopuszczeniem kobiet do urzędów kościel-
nych jak też zaznaczeniem swego miejsca w społeczności świec-
kiej. Z drugiej strony zaś, gdy u katolików prawie całkowicie za-
nikła uszna spowiedź, u luteran wydawane są specjalne rytuały 
dla jej przywrócenia. Na wielu płaszczyznach życia kościelnego 
można mówić o rekatolizacji Lutra lub też o luteranizacji Kościo-
ła katolickiego52. 

Czy istnieje możliwość pojednanej różnorodności 
w ekumenicznej wielości?

Przytoczone powyżej wyniki zbliżenia ku jedności kościelnej 
pomiędzy Kościołem katolickim a wspólnotami chrześcijańskimi 
wywodzącymi się z reformy Marcina Lutra stawiają nas wobec 
pełnych nadziei myśli, ale też mogą, i słusznie, być powodem 
wzrastającego pesymizmu. A jest nim uzasadniona obawa, że 
zbyt entuzjastyczne nastawienie może wieść do niebezpiecznego 
rozdwojenia pomiędzy ekumenizmem abstrakc yjnym a eku-
menizmem realnym. Bo czym są wspomniane opracowania 
teologiczne, uzgodnienia międzykonfesyjne czy też pojawiające 
się inicjatywy oddolne tak ze strony katolików, jak i luteran? Na 
czym one bazują i jak daleko sięgają w świadomość powszechną 
chrześcijan ze wspomnianych wyznań? 

Słuszne jest podkreślanie, że należy zaczynać relacje od tego, 
co „nas łączy”, i pogłębiać to wspólne bogactwo. Może to jednak 
grozić spychaniem uciążliwych kwestii na koniec, traktowaniem 
ich w sposób coraz bardziej marginalny. Łatwo bowiem zasta-
nawiać się nad tematami, w których jedność w jakiejś formie 
istnieje53. Nie można zaprzeczyć, że wspólne rozważanie takich 

52 A. Kissler, Der Priestermangel ist gewollt, 18.08.2016, http://cicero.de/
salon/katholische-kirche-der-priestermangel-ist-gewollt [data dostępu: 
16.12.2016].

53 Por. H.U. von Balthasar, Antyrzymski resentyment, dz. cyt., s. 133nn.
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spraw, jak: natura objawienia Bożego w Chrystusie dokonanego 
z miłości, problem odkupienia świata, synostwa Bożego Chry-
stusa, usprawiedliwienie z wiary, o nadziei i miłości, o Koście-
le jako Ludzie Bożym, o powszechnym kapłaństwie wiernych, 
jest bezwzględnie konieczne. Ale co zrobić z problematyką ro-
zumienia Tradycji i sukcesji apostolskiej, Pisma Świętego, łaski 
i uczynków, sakramentów, relacji Kościoła do Chrystusa czy ma-
riologii?54 

A nie są to tylko tematy z czasu początków reformacji. Ujaw-
nił to kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Jedności Chrześcijan, w wywiadzie poprzedzającym pielgrzymkę 
papieża Franciszka na spotkanie z luteranami w Szwecji z okazji 
rozpoczynającego się jubileuszu 500-lecia reformacji. Zauważył, 
że obecne okoliczności zewnętrzne, jak prześladowania chrześci-
jan, sekularyzacja czy kryzys migracyjny, mogą pomóc w zbliże-
niu międzykonfesyjnym. I tego zbliżenia wymagają. Zaznaczył 
jednak, że właśnie w ostatnich 50 latach relacje ekumeniczne 
z  protestantami poważnie się skomplikowały. Podkreślił, że 
„jeszcze w latach 80. [XX wieku – J.M.] mówiło się, że wiara nas 
dzieli, a działanie łączy. Dziś jest niemal odwrotnie”55, ponieważ, 
jak powiedział, katolicy i protestanci różnią się w rozumieniu ta-
kich spraw, jak: aborcja, eutanazja, małżeństwo, rodzina, płcio-
wość czy ideologia gender. Tymczasem właśnie w tych kwestiach 
chrześcijanie powinni przemawiać jednym głosem. Widocznym 
znakiem tych nowych trudności stały się nieporozumienia wokół 
treści watykańskiej deklaracji Dominus Iesus, zwłaszcza dotyczą-
cych samego pojęcia Kościoła, które musi być koniecznie tema-
tem dialogu prowadzącego do jedności56. 

54 Por. P. Jaskóła, Problem wyznaniowej tożsamości na przykładzie katolicko-
-ewangelickich relacji, dz. cyt., s. 369.

55 Por. tamże, s. 363n.
56 Por. http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/

art,28006,nie-swietowac-lecz-pokutnie-upamietnic-reformacje.html 
[data dostępu: 16.12.2016]. 
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Wspomniany wyżej kardynał Kurt Koch, przewodniczący Pa-
pieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, w wywiadzie dla dzien-
nika francuskich katolików „La Croix”57 podsumował dokonania 
ekumeniczne roku 2016. Przypomniał pozytywne wydarzenia, 
jakie miały miejsce w tym czasie w podejmowanych dziełach na 
rzecz jedności chrześcijan. Chodzi m.in. o spotkanie papieża 
Franciszka z patriarchą moskiewskim Cyrylem (12 lutego 2016, 
Kuba), ekumeniczne uroczystości w Lund (31 października 2016), 
wspólną wizytę papieża z patriarchą Konstantynopola i arcybi-
skupem Aten na wyspie Lesbos (17 kwietnia 2016 w obozie dla 
uchodźców), wszechprawosławny sobór na Krecie (19-26 czerwca 
2016), apostolską podróż Ojca św. do Armenii (24-26 czerw-
ca 2016), Gruzji i Azerbejdżanu (30 września – 2 października 
2016), a także podpisany – pierwszy od dziewięciu lat – wspólny 
katolicko-prawosławny dokument teologiczny. Odnośnie do rela-
cji katolików z luteranami zauważył, że dziś głównym problemem 
ekumenizmu jest fakt, że nie ma zgody co do wspólnego celu. 
A w takiej sytuacji nie da się poczynić dalszych postępów. Dla 
przezwyciężenia impasu kard. Koch zaproponował luteranom 
przygotowanie wspólnej deklaracji o Kościele, Eucharystii i po-
słudze duchowej58.

Dostrzeżenie tychże braków i przeciwieństw w całej ostrości 
pomoże w bardziej realistycznym spojrzeniu na dotychczasowe 
dokonania na drodze do pełnej jedności w prawdzie i miłości wy-
znawców jednego Kościoła Jezusa Chrystusa, przyznających się 
do jego różnych konfesji. Ludzie, nawet kierując się dobrą wolą, 
jeśli nie przyjmą światła Ducha Świętego, mogą mnożyć nowe 
trudności. Stąd też nieodzowne jest przypomnienie słów Jana 
Pawła II z cytowanej także przez luteranów encykliki Ut unum 
sint: „Ekumenizm nie jest wyłącznie sprawą Wspólnot chrześci-

57 „La Croix” (2016), 5 XII.
58 Por. http://www.la-croix.com/Journal/Cardinal-Kurt-Koch-Sans-

communloecumenisme-peut-avancer-2016-12-04-1100808025 [data 
dostępu: 16.12.2016].



jańskich. Jest to sprawa miłości, którą Bóg w Jezusie Chrystusie 
pragnie ogarnąć całą ludzkość, a więc stawianie przeszkód tej mi-
łości jest zniewagą wobec Niego i wobec Jego zamiaru zgroma-
dzenia wszystkich w Chrystusie. Jak napisał Papież Paweł VI do 
Patriarchy ekumenicznego Atenagorasa I: «Niech Duch Święty 
prowadzi nas drogą pojednania, aby jedność naszych Kościołów 
stawała się coraz jaśniejszym znakiem nadziei i pocieszenia dla 
całej ludzkości»” (99). 

Obecny stan problemów, nieograniczony do powyższego 
przedstawienia, przed jakimi stają Kościoły i wspólnoty kościel-
ne, dobrze wyrażają słowa znawcy teologa, ks. prof. Piotra Ja-
skóły, który powołując się na wskazania ks. abp. Alfonsa Nosso-
la, stwierdza: „Na obecnym etapie wciąż stoimy przed otwartymi 
pytaniami. Musimy jeszcze poznawać, jak winien wyglądać jeden 
Kościół, który nie niszczyłby istotnych cech tożsamości innych 
Kościołów, nie likwidowałby bogactwa form ich duchowego ży-
cia. Jaką winna być wielość czy różnorodność, by nie były zna-
kiem podziału? Znamy tylko ramy ogólne: kategorie wielości 
i różnorodności muszą mieć taką przestrzeń, by były do pogo-
dzenia z depozytem Objawienia, a zarazem były poszanowaniem 
tej różnorodności, która tkwi w kościelnych społecznościach 
wraz z historycznymi, kulturowymi i społecznymi uwarunko-
waniami ich życia. Jedności nie można jednak budować na róż-
norodności czy też na przeciwieństwach. Elementy składające 
się na różnorodność mogą być wykorzystane w konstruowaniu 
jedności, ale muszą one być tak otwarte nawzajem na siebie, by 
nie były ze sobą sprzeczne, by nie stanowiły zwalczających się 
przeciwieństw. Do zaakceptowania jest wyłącznie różnorodność, 
której poszczególne elementy można traktować jako komple-
mentarne”59.

59 P. Jaskóła, Problem wyznaniowej tożsamości na przykładzie katolicko-
-ewangelickich relacji, dz. cyt., s. 373-374.
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Marek Kita

Prawosławie wobec reformacyjnych 
kontrowersji – trzeci partner czy druga 

strona w dyskusji?

Popularny obraz kontrowersji między szesnastowiecznym ru-
chem reformacyjnym a kontrreformacją – czy też, wyrażając się 
pozytywniej i bardziej adekwatnie: reformą katolicką – raczej 
nie uwzględnia Kościoła wschodniego. Ten pozostający wów-
czas na uboczu Kościół jawi się zwykle katolikom jako domyślny 
sojusznik, stojący po tej samej stronie granicy między chrześci-
jaństwem tradycyjnym a biblicystyczną rewolucją. Tymczasem 
ważni reprezentanci teologii prawosławnej zwykli tę sprawę 
przedstawiać nieco inaczej i choć ich wizja nie do końca daje 
się zaakceptować w świetle pogłębionego studium interesują-
cej nas problematyki, to jednak zawiera istotne ziarno prawdy 
i zasługuje na uwagę, dobrze służąc pogłębieniu ekumenicznej 
wrażliwości.

Perspektywa, której zabrakło

Prawosławni autorzy z upodobaniem podkreślają, że z punktu 
widzenia ich tradycji wyznaniowej zarówno katolicyzm rzymski, 
jak i protestantyzm, pozostają dwiema konkurencyjnymi wer-
sjami tego samego w gruncie rzeczy paradygmatu teologicznego 
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– „dwiema stronami jednego medalu”1. Niezależnie od alter-
natywności przyjmowanych rozwiązań, stanowiska „papistów” 
i spadkobierców reformacji łączy tożsamość fundamentalnej pro-
blematyki, podejmowanej w ramach dyskursu o Bogu, człowieku 
i Kościele; jedni i drudzy „rozpoczynają zwykle od zadawania 
takich samych pytań”. Obie strony historycznego sporu, łącznie 
z próbującymi się usytuować pośrodku anglikanami, mają świa-
domość naznaczoną i uwarunkowaną doświadczeniami centra-
lizmu papieskiego późnego średniowiecza, łacińskiej scholastyki 
oraz renesansu. Prawosławie tymczasem, jako swego rodzaju 
biblijna Reszta (por. Iz 10,20; Rz 11,5) – spadkobierczyni świa-
dectwa Atanazego i Bazylego, ale także Albana, Patryka i Bedy, 
enklawa pierwotnego ducha patrystycznego – może w takim uję-
ciu wnieść w debatę o powrocie do jedności chrześcijan ożywczą 
świeżość spojrzenia na zawikłane w toku dziejów kwestie.

Na kartach swego klasycznego opracowania doktryny prawo-
sławnej, w jej ujęciu skądinąd otwartym na dialog z myślą za-
chodnią, Paul Evdokimov (1901-1970) dawał wyraz (w rozdziale 
zatytułowanym Ortodoksja i heterodoksja) charakterystycznej 
optyce, pisząc, że jeśli w pierwszym tysiącleciu „większość ko-
ściołów należała do lokalnych przejawów jedynego Kościoła Bo-
żego”, to następnie „po zerwaniu ze wschodnim prawosławiem 
kościół rzymski podzielił się na katolicyzm i protestantyzm”2. 
Reformacja okazywała się więc zasadniczo problemem „łaciń-
skim”. Inny przedstawiciel „paryskiego prawosławia” spod znaku 
Instytutu Świętego Sergiusza, Aleksander Schmemann (1921- 
-1983), konstatował z ubolewaniem w swym zarysie historii 
Kościoła wschodniego, że w krytycznym momencie „pojawienia 
się reformacji i przewartościowania na Zachodzie wszystkich 
wartości” zabrakło wzbogacającego optykę dyskutantów głosu 

1 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, tłum. W. Misijuk, Bractwo Młodzie-
ży Prawosławnej w Polsce, Białystok 2002, s. 5-9.

2 Zob. P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Pax, Warszawa 1964, 
s. 374.
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prawosławia, niezdolnego w sytuacji zniewolenia Bizancjum i ge-
neralnego zastoju we wschodniej teologii do wyartykułowania 
pozytywnego wykładu swej tradycji3.

Notabene także łacinnikom w  przededniu reformacyjnej 
burzy nie była obca świadomość zubożenia debaty o Koście-
le wskutek niezgody ze Wschodem (za którego dłużników co 
światlejsi się uznawali) oraz zobojętnienia na jego wkład w roz-
wój katolickiej doktryny i pobożności4. Świadomości wagi tego 
problemu dawali wyraz piętnastowieczni teologowie zachodni, 
jakkolwiek powszechny był też wśród nich krytycyzm wobec 
aktualnego stanu Kościoła „greckiego”5. Przy tym zarówno So-
bór w Konstancji z lat 1414-1418, jak i wyjątkowo rozciągnięty 
w czasie oraz przestrzeni sobór obradujący kolejno w Bazylei, 
Ferrarze, Florencji i Rzymie w latach 1431-1445 zajmowały się 
– obok „wewnętrznych” schizm zachodnich (kontrowersja hu-
sycka i rozłam między Rzymem a Awinionem) – także sprawą 
nieszczęsnej separacji między chrześcijaństwem łacińskim a bi-
zantyjskim6. Jak wiadomo, unia kościelna zawarta we Florencji 
pod presją zagrożenia tureckiego dla Konstantynopola, nie uzys-
kała na Wschodzie pozytywnej recepcji i pozostała przedsięwzię-
ciem tyleż desperackim, co nieskutecznym. Zarazem jednak, 
dzięki zaprezentowanemu przy okazji ustalania unijnej formu-
ły względnemu (choć niedoskonałemu) otwarciu na pojednany 
pluralizm tradycji teologicznych, okazała się dającym nadzieję 
precedensem7 – dodatkowo potwierdzając na gruncie zachodnim 

3 Zob. A. Schmemann, Droga prawosławna w historii, tłum. H. Paprocki, 
Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 2001, s. 284-286.

4 Zob. J. Pelikan, Reformacja Kościoła i dogmatów (1300-1700), tłum. 
M. Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, 
s. 94-95, Tradycja chrześcijańska, t. 4. 

5 Zob. tamże, s. 97-98.
6 Zob. tamże, s. 94.
7 Zob. K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, 

tłum. J. Zakrzewski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 151-153.
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intuicję zasadniczej prawomocności i wartościowości „greckiej” 
wersji chrześcijaństwa.

Rozczarowanie reformatorów

Szesnastowieczny ferment w Kościele zachodnim nie objął, co 
zrozumiałe, zdystansowanego wobec „Starego Rzymu”, oraz ży-
jącego własnymi problemami, świata bizantyjskiego i słowiań-
skiego prawosławia8. Jednak obecna na Zachodzie świadomość 
istnienia poza obszarem reformacyjnych sporów Kościoła o sta-
rożytnej tradycji sprawiła, że występujący przeciw skorumpowa-
nemu papiestwu i walczący o „czystą Ewangelię” Niemcy zwra-
cali wzrok na Wschód, szukając tam teologicznego arbitrażu9. 
Na pradawną autonomię „greckich chrześcijan” w stosunku do 
papiestwa oraz duchową wspólnotę ze wschodnią ekumeną (do 
której, oprócz Rusinów i Greków, zaliczył z rozpędu czeskich 
husytów) powoływał się w polemice z „papistami” sam Luter10. 
Jego przyjaciel i najbliższy współpracownik, Filip Melanchton, 
przesłał w roku 1559 na ręce patriarchy konstantynopolitańskie-
go greckie tłumaczenie Konfesji Augsburskiej, przeredagowane 
w stosunku do wersji łacińskiej tak, by odpowiadało wrażliwo-
ści teologicznej Bizantyjczyków11. W dołączonym liście wyrażał 
nadzieję, że reformacyjne wyznanie wiary pozostaje zgodne za-

8 Jak napisał prawosławny historyk i teolog: „Do religijnego przewrotu 
doszło […] w czasach, gdy całą uwagę chrześcijańskiego Wschodu po-
chłaniała walka o przetrwanie” (N. Zernov, Wschodnie chrześcijaństwo, 
tłum. J.S. Łoś, Pax, Warszawa 1967, s. 110).

9 Zob. A. Schmemann, Droga prawosławna w historii, dz. cyt., s. 284. Por. 
N. Zernov, Wschodnie chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 111.

10 Zob. J. Pelikan, Duch chrześcijaństwa wschodniego, tłum. M. Piątek, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 334-335, 
Tradycja chrześcijańska, t. 2.

11 Zob. tamże, s. 335.
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równo z Biblią, jak i z dogmatycznym nauczaniem soborów oraz 
doktrynami wschodnich ojców Kościoła. 

Gest i list Melanchtona pozostały w danym momencie bez 
odpowiedzi, jednak kilkanaście lat później (za innego patriarchy) 
w końcu doszło do luterańsko-prawosławnego dialogu na temat 
Confessio Augustana – z greckim tekstem Konfesji przybyła do 
Konstantynopola w roku 1573 delegacja teologów z Tybingi pod 
przewodnictwem Jakoba Andreae i Martina Crusiusa12. Tym 
razem przedstawiciele protestantyzmu występowali z większą 
pewnością siebie, mając w planach pozyskanie Greków dla re-
formacji i czując się głosicielami autentycznej nauki prowadzą-
cej do zbawienia13. Patriarcha Jeremiasz II, któremu delegacja 
przekazała egzemplarz Konfesji, ustosunkował się do niej na 
piśmie w roku 1576, po czym (reagując na przesłane z Tybin-
gi odpowiedzi) jeszcze dwukrotnie zabierał w tej sprawie głos, 
w latach 1579 i 1581. Sformułowana przez niego ocena dok-
tryny reformacyjnej była generalnie negatywna (jakkolwiek nie 
zgłaszał zastrzeżeń do luterańskiego nauczania o Trójcy Świę-
tej)14 i w ostatnim ze swych listów zdecydowanie uciął dalszą 
dyskusję: „Nie możecie się zgodzić z nami, lepiej powiedzieć nie 
możecie się zgodzić z Prawdą […] i dlatego prosimy, abyście nas 
więcej nie trudzili, nie pisali do nas, skoro nauczycieli i teologów 
Kościoła tłumaczycie inaczej i czcicie jedynie w słowach, ale nie 
w czynach. Wybawcie więc nas z kłopotów. Idźcie swoją drogą 
i w przyszłości nie piszcie do nas o dogmatach”15. Wyrażając tę 
druzgoczącą krytykę, patriarcha Jeremiasz nie palił zarazem 
wszystkich mostów i deklarował otwartość na ewentualną dalszą 
korespondencję „dla podtrzymania przyjaźni”16.

12 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 105.
13 Zob. tamże.
14 Zob. J. Pelikan, Duch chrześcijaństwa wschodniego, dz. cyt., s. 336.
15 Cyt. za A. Schmemann, Droga prawosławna w historii, dz. cyt., s. 285.
16 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 105.
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Wyrażone przez najważniejszego rzecznika prawosławia 
zastrzeżenia co do teologii reformacyjnej dotyczyły usprawie-
dliwienia przez samą wiarę – czemu patriarcha przeciwstawiał 
„katolicki” wymóg „wiary żywej, potwierdzanej nieustannie do-
brymi uczynkami”17, a także ujmowania relacji między wolną 
wolą a łaską, oraz Pismem Świętym i Tradycją, jak również na-
uczania na temat sakramentów, modlitwy za zmarłych i wzywa-
nia wstawiennictwa świętych18. W kwestii nauki o wolnej woli 
Jeremiasz II wykazywał nawet większą rozbieżność między pra-
wosławnymi a luteranami niż między tymi ostatnimi a późną 
teologią łacińską19. Obecne w Confessio Augustana pojmowanie 
roli epiklezy w konsekracji eucharystycznej oraz trzymanie się 
symbolu wiary uzupełnionego o Filioque zostały oczywiście uzna-
ne za powtarzanie wcześniejszych łacińskich błędów. Reforma-
cyjna kontestacja papieskiej „monarchii kościelnej” i luterańskie 
postrzeganie autorytetu władzy świeckiej pozostawały zbieżne 
ze stanowiskiem Kościoła wschodniego, lecz ta wspólnota sta-
nowisk nie wystarczała do zadzierzgnięcia ściślejszych więzów20.

Próby umiarkowanej recepcji

Szesnastowieczna konfrontacja prawosławia z rodzącym się lu-
teranizmem i kalwinizmem ujawniła wprawdzie dystans dzielący 
chrześcijański Wschód od reformacji, jednak nie doprowadziła 
do zupełnej separacji czy ostrego antagonizmu21 – przeciwnie, 
obie strony wykazywały wobec partnera dialogu wiele kurtu-
azji22. W  toku dalszego rozwoju stosunków zarysowała się 

17 Zob. J. Pelikan, Duch chrześcijaństwa wschodniego, dz. cyt., s. 336.
18 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 106.
19 Zob. J. Pelikan, Duch chrześcijaństwa wschodniego, dz. cyt., s. 336.
20 Zob. tamże.
21 Zob. tamże.
22 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., 106.
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swoista ambiwalencja w podejściu prawosławnych do ewange-
licyzmu. W sytuacji, gdy duchowa stolica wschodniego chrze-
ścijaństwa przeżywała stan degradacji kulturowej pod ograni-
czającymi swobodę działań i myśli rządami muzułmanów (a na 
prawosławnej Rusi Moskiewskiej, stającej dopiero politycznie na 
nogi, brakowało centrów intelektualnych), prawosławni poszu-
kujący wyższego wykształcenia teologicznego zmuszeni byli do 
studiowania na zagranicznych uczelniach katolickich lub prote-
stanckich. Wiązało się to z podleganiem wpływowi zachodniej 
myśli teologicznej – i choć większość z owych „intelektualnych 
imigrantów” nie zamierzała ostatecznie porzucać rodzimej tra-
dycji, lecz wracając do ojczyzny, starała się wykorzystać zdobytą 
wiedzę do obrony wschodniej ortodoksji, to jednak ich apologia 
nie wyrażała w gruncie rzeczy oryginalnego geniuszu, ducha 
Bizancjum. Zdaniem metropolity Kallistosa Ware’a wiązało się 
to z nabytym kompleksem niższości wobec teologii zachodniej23, 
a profesor Nicolas Zernov (1898-1980) streszczał postawę apo-
logetów w następujący sposób: „Ich wrogi stosunek do Rzymu 
poczynał szukać oparcia w protestanckich zasadach, sprzeciwy 

23 Zob. tamże, s. 285. Metropolita cytuje w tym kontekście opinię au-
tora klasycznego opracowania Пути русcкого богословия, Gieorgija 
Fłorowskogo: „Tak się zdarzyło […] że wraz z upadkiem Bizancjum 
teologię uprawiał tylko Zachód. Teologia jest ze swej istoty zadaniem 
katolickim, ale rozwiązywana była tylko w schizmie. Jest to główny 
paradoks w historii kultury chrześcijańskiej. Zachód uprawia teologię, 
a Wschód milczy, albo też, co jest jeszcze gorsze, bez przemyślenia 
i z opóźnieniem powtarza zachodnie nauki. Teolog prawosławny do 
dzisiaj jest zbytnio uzależniony w swojej pracy od wpływów zachodnich. 
Swoje własne źródła otrzymuje z Zachodu, czyta Ojców i akta sobo-
rów w wydaniu zachodnim, często w szkole uczy się metod i techniki 
posługiwania się tymi tekstami według wzorów zachodnich” (tamże, 
s. 286). Notabene w dalszym ciągu przytoczonej wypowiedzi rosyjski 
teolog (zwolennik „syntezy neopatrystycznej”) optuje za rewitalizacją 
zachodniego podejścia do „milczącego świadectwa tekstów” dzięki pra-
wosławnemu świadectwu mistycznej „wewnętrznej pamięci Kościoła”.
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zaś w stosunku do głosicieli reformy opierały się na naukach 
jezuitów. Prawosławni przemawiali już głosem nie własnym…”24.

Wspomniana ambiwalencja w stosunku do protestantyzmu 
polegała zatem na jednoczesnym postrzeganiu go jako kolejnej 
wersji „herezji łacińskiej” oraz – wobec faktu, że przeciwstawiał 
się jednak rzymskiej supremacji w dziedzinie teologii i dyscypli-
ny – żywieniu pewnych nadziei na pozyskanie zachodnich dysy-
dentów dla zachowanej na Wschodzie tradycji niepodzielonego 
Kościoła25. Specyficzną i w sumie niezbyt szczęśliwą próbę syn-
tezy teologii reformowanej i wschodniego dziedzictwa próbował 
wypracować w XVII wieku metropolita Konstantynopola, Cyryl 
Lukaris (Kyrillos Loukaris, 1572-1638). Ten błyskotliwy grecki 
duchowny, pochodzący z Krety, wykształcony w Padwie i wy-
święcony w Aleksandrii, spędził pewien czas na Litwie i Ukrainie, 
gdzie nauczał teologii – a w pamiętnym roku 1596 brał udział 
w Soborze w Brześciu, na którym większość zgromadzonych rus-
kich biskupów przyjęła unię z Rzymem. Lukaris wrócił z teryto-
rium Rzeczypospolitej Obojga Narodów do Egiptu jako zdecydo-
wany antagonista Kościoła łacińskiego. Wybrany w roku 1602 
na patriarchę Aleksandrii, wyprawił jednego z najbardziej przez 
siebie cenionych prezbiterów, Metrophanesa Kritopoulosa (1589-
-1639)26, na długi rekonesans po Europie Zachodniej – wysłannik 
spędził pięć lat w Oksfordzie, sześć lat w Niemczech i Szwajca-
rii oraz dwa lata w Wenecji27. Opierając się na zebranych przez 
Kritopoulosa danych na temat sytuacji wyznaniowej Zachodu, 
Lukaris podjął swoją dyplomatyczną walkę z Rzymem i zarazem 
grę ze światem protestanckim. W roku 1620 postarał się o prze-
niesienie do Konstantynopola, gdzie także pełnił urząd patriar-
chy, uwikłany w skomplikowane intrygi polityczne – owocują-

24 N. Zernov, Wschodnie chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 113.
25 Zob. tamże, s. 111.
26 Kritopoulos sam został później (w roku 1636) patriarchą aleksandryj-

skim.
27 Zob. tamże, s. 112.
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ce kilkakrotnym składaniem go z urzędu i przywracaniem nań, 
a w końcu zabójstwem, którego ofiarą padł w roku 1638. W tych 
skomplikowanych okolicznościach pracował nad unią między pra-
wosławnymi a protestantami. W roku 1629 zostało opublikowa-
ne w Genewie (w języku łacińskim) ułożone przez niego Wschod-
nie wyznanie wiary chrześcijańskiej, będące próbą harmonijnej 
„syntezy wschodniej ortodoksji i umiarkowanego kalwinizmu”28 
z zachowaniem własnego charakteru każdej z tradycji.

Wykorzystując fakt, że wyraźnie i stanowczo określone na-
uczanie dogmatyczne Wschodu obejmuje w gruncie rzeczy je-
dynie wyartykułowaną na soborach pierwszego tysiąclecia 
doktrynę o Trójcy oraz chrystologię, Lukaris pokusił się o wkom-
ponowanie we wschodni wykład wiary teologumenów przejętych 
z protestantyzmu29. Obok wyznania Boga jednego i trynitarnego, 
wcielenia Logosu „w Jego własnej hipostazie”, pochodzenia Du-
cha „od Ojca przez Syna” i wiecznego dziewictwa Maryi – a także 
powściągliwej apologii ikon, choć z osobistym zdystansowaniem 
się od ich kultu – głosił między innymi autorytet Biblii „znacznie 
przewyższający autorytet Kościoła” i usprawiedliwienie „dzięki 
wierze, nie zaś dzięki uczynkom”, a za „sakramenty ewangelicz-
ne” uznawał jedynie chrzest i Eucharystię (w której obecności 
Ciała i Krwi Chrystusa „doświadczamy duchowo przez wiarę”). 
Reprezentował też kalwińskie spojrzenie na kwestie wolnej woli, 
łaski i predestynacji30. W reakcji na Confessio Lukarisa kilka lokal-
nych soborów, zwołanych w latach 1638-1691, potępiło zawartą 
tam naukę31, a dwaj znaczący prawosławni hierarchowie (me-

28 J. Pelikan, Duch chrześcijaństwa wschodniego, dz. cyt., s. 337.
29 Zob. tamże, s. 337-339.
30 Por. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 109.
31 Zob. tamże, s. 108. Lukarisa nazwano „nowym ikonoklastą”, a jego 

wyznanie wiary określono jako „obstawanie przy herezji kalwińskiej 
i najdalsze, jak to tylko możliwe, odejście od chrześcijańskiej i wschod-
niej formy nabożeństwa” (sformułowania synodów w Konstantynopolu 
i w mołdawskich Jassach, odbytych odpowiednio w roku 1638 i 1642, 
cyt. za J. Pelikan, Duch chrześcijaństwa wschodniego, dz. cyt., s. 339).
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tropolita kijowski Petro Mohyła i patriarcha jerozolimski Dozy-
teusz) ogłosili alternatywne wyznania wiary. Zgodnie ze wspo-
mnianą wyżej prawidłowością, zasygnalizowaną przez Nikolasa 
Zernova, proklamacje te wiele zawdzięczały źródłom łacińskim 
– dzieło Petra Mohyły wręcz bazowało na katolickich podręczni-
kach dogmatyki i nawet po korektach wprowadzonych przez Me-
lecjusza Syrigosa pozostało „najbardziej łacińskim dokumentem, 
jaki został kiedykolwiek formalnie przyjęty”32 na prawosławnym 
Wschodzie (wyznanie Mohyły zaaprobował synod w Jassach).

Co ciekawe, jedną z powstałych w tym czasie na gruncie prawo-
sławnym „prywatnych” formuł konfesyjnych o szerokiej recepcji 
było wyznanie wiary dawnego protegowanego Lukarisa (oraz jego 
następcy na patriarszym tronie Aleksandrii), Metrophanesa Krito-
poulosa33. Jakkolwiek zawierało ono sporo ukłonów w stronę dok-
tryn reformacyjnych, to zarazem wielu przedstawicieli wschodnie-
go Kościoła uznawało je za autentyczny wyraz ducha ortodoksji. 
Jaroslav Pelikan (1923-2006) wskazywał na obecny w tym prote-
stantyzującym tekście specyficzny opis natury Kościoła, unika-
jący zachodniej tendencji jurydycznej – wskutek zaakcentowania 
faktu, że mistyczna Oblubienica oraz Ciało Chrystusa nie może 
zostać utożsamione ze swą strukturą instytucjonalną, „wschodnia 
nauka o dynamicznym układzie kościelnych autorytetów (Biblii, 
pism Ojców i dekretów soborowych) nie mogła zostać sprowadzo-
na do skrajnych pozycji biblijnego spirytualizmu protestantów czy 
też jurydycznego instytucjonalizmu łacinników”34.

Życie prawdą contra racjonalizm

Prawosławne postrzeganie miejsca własnej tradycji (jako wy-
razu nieskażonego ducha Kościoła pierwotnego) w odniesieniu 

32 K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 108.
33 Zob. J. Pelikan, Duch chrześcijaństwa wschodniego, dz. cyt., s. 341.
34 Tamże, s. 343.
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do kontrowersyjnego dziedzictwa „Starego Rzymu”35 oraz bu-
dzącego zainteresowanie, lecz również kontrowersyjnego dzie-
dzictwa Wittenbergi i Genewy (a także Canterbury)36, wyraża 
ostatecznie zarówno przeświadczenie o byciu alternatywą wobec 
dwóch wersji jednej zachodniej deformacji chrześcijaństwa, jak 

35 W prawosławnej interpretacji zabarwionej polemicznie funkcja ducho-
wej stolicy chrześcijaństwa (pierwszej spośród równych sobie stolic 
biskupich) przeszła z pogrążonego w herezji papieskiego centralizmu 
(oraz Filioque) „Starego Rzymu” na „Nowy Rzym” w postaci Konstan-
tynopola – a po zniewoleniu tego ostatniego przez muzułmańskich 
Turków pojawił się, zdaniem niektórych, jeszcze „Trzeci Rzym”, czyli 
Moskwa jako stolica jedynego przez pewien czas niepodległego państwa 
prawosławnego, zob. N. Zernov, Wschodnie chrześcijaństwo, dz. cyt., 
s. 114. Zarazem istnieje w prawosławiu świadomość trwałego chary-
zmatu rzymskiej stolicy apostołów Piotra i Pawła, zob. O. Clément, 
Rzym inaczej, tłum. M. Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów, 
Warszawa 1999, s. 21-25, 45-47. Opracowany we Francji, w środowisku 
skupionym wokół Instytutu św. Sergiusza, prawosławny katechizm za-
wiera stwierdzenie: „Kościół Rzymu otrzymał misję […] «przewodzenia 
w miłości» wszystkim innym”, a w sytuacji schizmy Konstantynopol 
„zabezpiecza tę rolę oczekując dnia, gdy ortodoksja wiary pozwoli Ko-
ściołowi Rzymu na nowo zająć miejsce, które należy się jemu w sym-
fonii Kościołów-sióstr” (Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, 
oprac. zespół wiernych prawosławnych, tłum. A. Kuryś, M. Romanek, 
H. Paprocki, J. Rozkrut, Kairos, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, 
s. 370-371).

36 W omawianym wcześniej okresie siedemnastowiecznych kontaktów 
Kościoła wschodniego z nie-rzymskim Zachodem miał miejsce rów-
nież dosyć ożywiony dialog z anglikanami: Cyryl Lukaris korespondo-
wał z arcybiskupem Canterbury Georgem Abbotem, a Metrophanes 
Kritopoulos studiował w Oksfordzie, gdzie ponadto około roku 1694 
próbowano stworzyć prawosławne Kolegium Greckie przy Gloucester 
Hall. W pierwszej połowie następnego stulecia członkowie anglikań-
skiego stronnictwa non-jurorów próbowali doprowadzić do interko-
munii z prawosławnymi, co jednak ostatecznie nie doszło do skutku, 
w związku z oporami, jakie odczuwali ci pierwsi wobec prawosławnej 
teologii eucharystycznej, czci okazywanej Bogurodzicy i świętym oraz 
kultu ikon, zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 110-111.
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i poczucie dysponowania „trzecim rozwiązaniem”, syntezą ele-
mentów spolaryzowanych na Zachodzie wskutek wspomnianej 
deformacji. Człowiekiem, którego koncepcja eklezjologiczna za-
ważyła (mimo początkowych trudności z jej akceptacją ze strony 
cerkiewnych autorytetów) na stanowisku współczesnej teologii 
prawosławnej w tej kwestii był dziewiętnastowieczny rosyjski 
intelektualista i świecki myśliciel religijny, Aleksiej Stiepanowicz 
Chomiakow (1804-1860). Ten szlachcic, oficer kawalerii, poeta, 
lingwista, historyk, agronom, wynalazca i filozof (jeden z liderów 
romantyczno-konserwatywnego ruchu słowianofilskiego) dał się 
poznać jako żarliwy apologeta wschodniego chrześcijaństwa, 
łączący erudycję i błyskotliwą refleksję teologiczną z zacięciem 
oraz talentem publicystycznym. Wykład swej teologii zawarł 
między innymi w listach otwartych, zamieszczanych na łamach 
paryskiego periodyku „L’Union Chrétienne”, oraz w trzech pam-
fletach opublikowanych pod pseudonimem „Ignotus” w Paryżu 
i w Lipsku37. Cennym świadectwem jego poglądów pozostają 
także prywatne listy do anglikańskiego uczonego z Oksfordu 
(przyjaciela Newmana), Williama Palmera (1803-1885), którego 
Chomiakow zachęcał (z dosyć nieoczekiwanym skutkiem) do 
konwersji na prawosławie38. Jedyną systematyczną prezentację 

37 Były to artykuły: Quelques mots par un chrétien orthodoxe sur les commu-
nions occidentales à l’occasion d’une brochure de m. Laurentie (1853), Qu-
elques mots sur les communions occidentales à l’occasion d’un mandement de 
Mgr. L’archevêque de Paris / par un chrétien orthodoxe (1855) oraz Encore 
quelques mots d’un chrétien orthodoxe sur les confessions occidentales à l’oc-
casion de plusieurs publications religieuses, latines et protestantes (1858). 
W niniejszym szkicu został wykorzystany ich rosyjski przekład autor-
stwa J.F. Samarina i N.P. Giliarowa-Płatonowa. 

38 Sympatyzującego z tradycją prawosławną Palmera rozczarowała twar-
da postawa, jaką przyjęli wobec niego hierarchowie Cerkwi rosyjskiej 
i greckiej, po czym ostatecznie zdecydował się przejść na rzymski ka-
tolicyzm, zob. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktury 
i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 138-139.
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Chomiakowowskiej eklezjologii stanowił „katechetyczny apo-
kryf”39 zatytułowany Церковь одна (Kościół jest jeden). 

W ujęciu Chomiakowa o Kościele we właściwym sensie tego 
słowa można mówić tylko w odniesieniu do chrześcijańskiego 
Wschodu, gdyż na Zachodzie zastąpiło go „rzymskie duchowe 
imperium, rozbite następnie przez protestancką republikę”40. Ka-
tolicyzm (zwany przez myśliciela „romanizmem”) jawił się jako 
swego rodzaju idolatria sumień w odniesieniu do zewnętrznej 
władzy papieża, natomiast protestantyzm – ze swą proklamacją 
nieskrępowanej wolności indywidualnego sumienia i myleniem 
wiary z poszukiwaniem prawdy – okazywał się swoistym religij-
nym sceptycyzmem41. Stawiając bądź to na logikę arbitralnych 
rozstrzygnięć władzy duchownej i zewnętrzne „znaki” jedności 
w jurydycznym podporządkowaniu, bądź też na logikę czysto 
zewnętrznej swobody indywidualnych badań Pisma i „mądrość” 
spekulatywną (Chomiakow robił tu aluzję do 1 Kor 1,22)42, chrze-

39 Dzieło, o którym mowa, miało być w zamierzeniu autora opublikowane 
w języku greckim jako świeżo odnaleziony manuskrypt starochrześci-
jański. Pomysł ten nie został zrealizowany, a traktat został wydany 
dopiero po śmierci Chomiakowa, zob. A. Walicki, W kręgu konserwatyw-
nej utopii, dz. cyt., s. 135. Por. tenże, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, 
Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 71. W odniesieniu do planowanej 
przez rosyjskiego apologetę mistyfikacji prawosławny teolog, ks. Jerzy 
Klinger (1918-1986), starał się łagodzić złe wrażenie wobec „pobożnego 
kłamstwa”, przywołując romantyczną konwencję literacką oraz tłuma-
cząc postępowanie myśliciela chęcią zmylenia cenzury kościelnej, zob. 
J. Klinger, Dwie postacie prekursorów prawosławnej odnowy, w: tenże, 
O istocie prawosławia. Wybór pism, Pax, Warszawa 1983, s. 271.

40 Zob. А.С. Хомяков, Письмо к утрехтскому епископу жансенисту 
Лоосу (Loos). 1860. Перевод с французского, w: tenże, Сочинения 
богословские, „Наука”, Санкт-Петербург 1995, s. 269. Cytaty z tek-
stów Chomiakowa przytaczane są w tłumaczeniu autora niniejszego 
artykułu. 

41 Zob. tamże, s. 270-271.
42 Zob. А.С. Хомяков, Несколько слов православного христианина о 

западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г-на Лоранси. 
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ścijański Zachód utopił swe życie religijne w racjonalizmie, ma-
jącym u protestantów charakter idealistyczny (jako „miłość do 
prawdy przy jednoczesnej niemożności jej uchwycenia w żywej 
realności”), zaś u  łacinników materialistyczny (jako „szczere 
umiłowanie zewnętrznego porządku przy braku poszanowania 
prawdy, to jest porządku wewnętrznego”)43. Natomiast w auten-
tycznym chrześcijaństwie, zachowanym na Wschodzie, poznanie 
prawdy objawionej wiąże się ściśle z przeżywaniem braterskiej 
komunii, a jedność kościelnego organizmu łączy się harmonij-
nie z wolnością każdego wiernego. Podczas gdy „łacinnik myśli 
o takiej jedności Kościoła, przy której nie pozostaje nawet ślad 
wolności chrześcijanina, protestant zaś trzyma się takiej wolno-
ści, przy której całkowicie ginie kościelna jedność”, prawosławni 
proklamują Kościół, który „trwa […] w jedności, chociaż brak mu 
jej oficjalnego reprezentanta, oraz w wolności, choć nie wyraża 
się ona podziałem wśród jego członków”44. Prawidłowo rozumia-
ny Kościół „nie jest autorytetem, jak nie jest autorytetem Bóg 
i nie jest nim Chrystus, bowiem autorytet to coś zewnętrzne-
go względem nas. Nie jest więc autorytetem, […] lecz prawdą, 
a jednocześnie życiem chrześcijanina, jego życiem wewnętrznym 
– albowiem Bóg, Chrystus i Kościół żyją w nim życiem o wiele 
bardziej rzeczywistym, niż bijące w jego piersi serce lub płynąca 
w jego żyłach krew. Żyją w nim jednak dlatego, że on sam żyje 
powszechnym życiem miłości i jedności, to znaczy życiem Ko-
ścioła”45.

1853. Перевод с французского, w: tenże, Сочинения богословские, 
dz. cyt., s. 92.

43 Zob. tamże, s. 94.
44 А.С. Хомяков, Несколько слов православного христианина о 

западных вероисповеданиях. По поводу одного окружного послания 
Парижского архиепископа. 1855. Перевод с французского, w: tenże, 
Сочинения богословские, dz. cyt., s. 124. 

45 А.С. Хомяков, Несколько слов […] По поводу брошюры г-на 
Лоранси, dz. cyt., s. 78. 
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Charyzmatyczna jedność w wolności, wynikającej z miłosne-
go przeżywania wewnętrznej prawdy danej dzięki łasce, nosi 
u Chomiakowa nazwę „soborowości” (соборность) – co stanowi 
nawiązanie do przyjętego w słowiańskiej liturgii tłumaczenia 
terminu καθολικη εκκλεσια z Symbolu Nicejsko-Konstantynopo-
litańskiego za pomocą sformułowania соборная церкoвь. Słowo 
pochodzące od czasownika собирать zachowuje podstawowy 
sens „kompletności”, pełni, „zebrania” prawdy46, ale wskazuje 
też na odsłanianie się owej prawdy jedynie w mistycznej „ko-
legialności” – strażnikiem całej prawdy jest cały Lud Boży, jak 
stwierdzili prawosławni patriarchowie w pamiętnej encyklice 
z 1848 roku, w polemicznej odpowiedzi na apel papieża Piusa IX 
o uznanie „najwyższej apostolskiej stolicy Piotra”47. Zarówno 
Chomiakow, jak i teologowie idący tropem jego myśli wiążą ściś-
le ortodoksję z przeżywaniem wspólnoty, przywołując formułę 
poprzedzającą śpiew Credo w Liturgii św. Jana Chryzostoma: 
„Umiłujmy się wzajemnie, abyśmy jednomyślnie wyznali Ojca 
i Syna, i Świętego Ducha, Trójcę Współistotną i Niepodzielną”48. 
Według Chomiakowa tak brzmi prawosławna alternatywa wo-
bec rzymskiego hasła: „Okażcie posłuch i wierzcie mym dekre-
tom” oraz protestanckiego motta: „Bądźcie wolni i postarajcie 
się stworzyć sobie jakieś wierzenie”49. Można powiedzieć, że 

46 Por. objaśnienie znaczeń słowa „katolicki” we współczesnym, promul-
gowanym przez Jana Pawła II w roku 1992 Katechizmie Kościoła katolic-
kiego, nr 830.

47 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 277; por. Bóg żywy. Kate-
chizm Kościoła Prawosławnego, dz. cyt., s. 369, przypis 58 c; por. także 
A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, dz. cyt., s. 69.

48 Polskie brzmienie wezwania na podstawie: Boska Liturgia świętego Jana 
Chryzostoma, w: Liturgie Kościoła prawosławnego, tłum. H. Paprocki, Wy-
dawnictwo M, Kraków 2003, s. 88-89. Przywołania formuły w tekstach 
Chomiakowa zob. m.in. По поводу брошюры г-на Лоранси, dz. cyt., 
s. 74 i 105, oraz Письмо к утрехтскому епископу, dz. cyt., s. 269. 

49 Zob. А.С. Хомяков, Несколько слов православного христианина 
о западних вероисповеданиях по поводу разных сочинений 
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prawosławny ideał jedności w prawdziwej wierze wznosi się (ni-
czym heglowska synteza) ponad rzymskokatolicki centralizm 
i protestancką demokrację, a zarazem przeciwstawia się (w imię 
wierności Duchowi Pięćdziesiątnicy) zewnętrznemu, mechanicz-
nemu pojmowaniu jedności oraz zewnętrznemu, abstrakcyjne-
mu pojmowaniu prawdy.

Paradoksy antynomii i dopełnień

Eklezjologia (oraz teologiczna epistemologia) soborowości bywa 
często we współczesnym dyskursie ekumenicznym przedsta-
wiana jako sztandarowy paradygmat prawosławia. Jednak wizja 
relacji między wschodnią ortodoksją a dwiema wersjami okcy-
dentalnego chrześcijaństwa jako opozycji między żywą communio 
w Duchu a zależnością od świętego urzędu lub niezależnością 
w interpretacji litery Pism grzeszy nadmiernym uproszczeniem 
– a przy tym do prawosławnej samoświadomości przebiła się 
z oporami i nie bez istotnych zastrzeżeń. Pretendująca do roli 
wyrazu samej esencji prawosławia doktryna Chomiakowa50 była 
w macierzystej Cerkwi witana z obawą, że nadaje Kościołowi 
cechy demokracji51, ściągając nawet na „soborowy” model prawo-
sławia sformułowane przez o. Pawła Fłorienskiego (1882-1937) 
oskarżenie o „udoskonalony protestantyzm”52. Ostateczne uzna-

Латинских и Протестантских о предметах веры. 1858. Перевод с 
французского, w: tenże, Сочинения богословские, dz. cyt., s. 228. 

50 Notabene publikowane za granicą teksty apologetyczne piewcy sobo-
rowości były w Rosji zakazane i zostały tam wydane dopiero 19 lat po 
śmierci myśliciela – przy czym notka od wydawcy uprzedzała czytelnika 
o zawartych w książce nieścisłościach wynikłych z nieposiadania przez 
autora specjalistycznego wykształcenia teologicznego, zob. A. Walicki, 
Rosja, katolicyzm i sprawa polska, dz. cyt., s. 71-72.

51 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 279.
52 Zob. A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, dz. cyt., s. 73. Fłorienskij 

sformułował tę opinię w wydanej w roku 1916 broszurze Около Хомякова.
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nie „soborowości” jako właściwego wyróżnika prawosławnego 
przeżywania misterium Kościoła dokonało się przy uściśleniu, 
że nie chodzi o negację prerogatyw biskupów, a istotna dla roz-
poznawania autentycznej wykładni tradycji wiary powszechna 
recepcja orzeczeń soborowych nie ma charakteru formalnego 
zatwierdzania tychże orzeczeń na drodze społecznej konsultacji. 
Wierni nie „wyrażają” swej zgody z soborem, lecz ją „przeżywa-
ją”53, wschodnia eklezjologia nie jest „ani antyhierarchicznym 
egalitaryzmem, ani klerykalnym przecięciem jednego Ciała na 
dwoje”54. Charyzmatyczny konsensus to „wspólna wola zgod-
ności z Prawdą”, którą stanowi „wiecznie żywy totus Christus”55.

Swoistym paradoksem pozostaje fakt, że sztandarowe na-
uczanie apologety prawosławia, będącego zarazem nieprzejed-
nanym krytykiem zachodniego chrześcijaństwa, wydaje się wiele 
zawdzięczać doktrynie sformułowanej przez wybitnego katolic-
kiego teologa z Tybingi, Johanna Adama Möhlera (1796-1838)56. 
Ów przedstawiciel teologii o zabarwieniu romantycznym opisy-
wał Kościół (oczywiście Rzymskokatolicki) jako poczęte z Chry-
stusa „życie Boże w historii” oraz żywy organizm, rozwijający 
się dzięki obecności i działaniu Ducha Świętego57. Drugim pa-
radoksem jest, że „anty-ekumeniczny” Chomiakow zainspiro-
wał szereg przedstawicieli otwartego prawosławia z nurtu tzw. 
rosyjskiego renesansu filozoficzno-religijnego pierwszej połowy 
XX wieku, popularyzujących jego idee zreinterpretowane w eku-
menicznym duchu58. Kolejny z paradoksów polega na tym, że 
owa ekumeniczna prezentacja prawosławnego rozumienia kato-

53 Zob. K. Ware, Kościół prawosławny, dz. cyt., s. 279.
54 P. Evdokimov, Wieki życia duchowego. Od Ojców pustyni do naszych cza-

sów, tłum. M. Tarnowska, Znak, Kraków 1996, s. 259.
55 P. Evdokimov, Prawosławie, dz. cyt., s. 179.
56 Zob. A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii, dz. cyt., s. 141, oraz 

tenże, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, dz. cyt., s. 67-68.
57 Zob. J.L. Illanes, J.I. Saranyana, Historia teologii, tłum. P. Rak, Wydaw-

nictwo M, Kraków 1997, s. 387-388.
58 Zob. A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, dz. cyt., s. 78.
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lickości (jako przymiotu Chrystusowego Kościoła, a nie etykietki 
konfesyjnej) stała się z kolei jedną z ważnych inspiracji dla odno-
wicielskiego nurtu rzymskokatolickiej teologii w epoce poprze-
dzającej Sobór Watykański II59. Ojcowie tego soboru mówią na 
kartach eklezjologicznej konstytucji dogmatycznej Lumen gen-
tium o Kościele jako o „sakramencie zjednoczenia”, dając opisowi 
wspólnotowej i charyzmatycznej rzeczywistości Ludu Bożego 
pierwszeństwo przed omówieniem hierarchicznego porządku. 
Soborowy ekspert i propagator „teologii laikatu”, dominikanin 
Yves Congar (1904-1995), zwierzał się w udzielonym Jeanowi 
Puyo wywiadzie-rzece z fascynacji zarówno pracami Möhlera, 
jak i tradycją prawosławną poznawaną za pośrednictwem między 
innymi dzieł Chomiakowa i słowianofilów60.

Uczciwe badanie historii naszych Kościołów oraz rozwijanej 
w nich myśli teologicznej i dogmatycznego nauczania pozwa-
la dostrzec z jednej strony względną trafność schematycznego 
ujęcia stanowisk w reformacyjnych kontrowersjach, ale również 
niemożność absolutyzacji tychże schematów. Przy wszystkich 
nieszczęśliwych przeakcentowaniach obecnych w szkolnej teo-
logii katolicyzm nigdy w gruncie rzeczy nie był prymitywnym 
„romanizmem”, protestancka wolność przy wszystkich możli-
wych na gruncie katolicko-prawosławnym zastrzeżeniach nie 
likwiduje przeżywania sanctorum communio, a historyczne pra-
wosławie niekoniecznie zawsze ucieleśniało idyllę charyzma-
tycznego soboru zjednoczonych „od wewnątrz” serc. Przy tym 
wrażliwość ekumeniczna i katolicka (znów w sensie, jaki ma to 
słowo w liturgicznym Credo) pozwala dostrzec dobro zachowane 
przez Bożą Opatrzność w naszych podziałach. Swego czasu na 
kartach wywiadu-rzeki Przekroczyć próg nadziei papież Jan Paweł 
II dał wyraz intuicji, że Duch Święty dopuścił do rozłamów (skąd-

59 Zob. J. Klinger, Dwie postacie prekursorów prawosławnej odnowy, dz. cyt., 
s. 275, oraz A. Walicki, Rosja, katolicyzm i sprawa polska, dz. cyt., s. 75.

60 Zob. J. Puyo, Życie dla prawdy. Rozmowy z ojcem Congarem, tłum. A. Pay-
gert, Pax, Warszawa 1982, s. 41-42.44.66.
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inąd grzesznych), gdyż wskutek ludzkich słabości „wielorakie 
bogactwa” Ewangelii prawdopodobnie „nie mogłyby się rozwi-
nąć w inny sposób”61. Dwaj inni dwudziestowieczni świadko-
wie wiary – Brat Roger z Taizé (1915-2005) i Olivier Clément 
(1921-2009) – dawali wyraz „pojednaniu we własnym wnętrzu” 
komplementarnych skarbów katolicyzmu, protestantyzmu 
i prawosławia, którymi są odpowiednio instynkt jedności, wraz 
z bogactwem poszukiwań aktualizujących tradycję, wrażliwość 
biblijna, razem z prostotą modlitwy i zmysłem etycznym, oraz 
mistyczna głębia wraz ze zmysłem piękna62.

Również jeśli chodzi o rzekomą przepaść dzielącą „grecko-pa-
trystyczny” Wschód od „łacińskiego” Zachodu, to intelektualna 
przygoda Chomiakowa znajdującego pożywkę dla prawosław-
nego rozwinięcia eklezjologii w refleksji Möhlera (katolickiego 
księdza) – podobnie jak dokonane poł wieku później odkrycie 
przez prawosławnego zelotę, Władimira Erna (1881-1817), du-
chowego pokrewieństwa z włoskimi spirytualistami katolicki-
mi, Vincenzem Giobertim (1801-1852) i Antoniem Rosminim 
(1797-1855)63 – każe zrewidować polemiczny stereotyp. Nawet 
doświadczając, zgodnie z cytowaną w pewnym miejscu przez 
Congara sentencją grekokatolickiego metropolity Andrija Szep-
tyckiego, że „Wschód różni się od Zachodu nawet w tych kwe-
stiach, w których nie ma między nimi żadnej różnicy”64, można 

61 Zob. Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria 
Messoriego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 121.

62 Por. K. Spink, Brat Roger, założyciel Taizé, tłum. A. Turowiczowa, Księ-
garnia św. Jacka, Katowice 1992, s. 112; O. Clément, Pamiętniki nadziei. 
Rozmowa z Jeanem-Claudem Noyer, tłum. M. Żurowska, „W Drodze”, 
Poznań 2008, s. 209-210, 213.

63 Zob. M. Kita, Filozofie siostrzane? O pokrewieństwie duchowym rosyjskich 
i włoskich „ontologistów”, w: Rosyjska metafizyka religijna, red. T. Obole-
vitch, W. Kowalski, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2009, s. 145-151.

64 Y. Congar, Rzeka życia płynie na Wschodzie i na Zachodzie (Ap 22, 1), tłum. 
L. Rutowska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1996, s. 10, 
Wierzę w Ducha Świętego, t. 3.



rozpoznawać w katolicyzmie i prawosławiu (w ślad za przywo-
ływanym już Olivierem Clémentem) „dwa wymiary jednej ka-
tolickości”65. W świetle takiej konstatacji wschodnie spojrzenie 
na kwestie dzielące „łaciński” i „post-łaciński” Zachód nie okaże 
się bynajmniej wglądem zdrowego oka w spór daltonistów, choć 
faktycznie odświeża perspektywę. Warto słuchać prawosławnego 
komentarza do katolickiej tradycji, analogicznie jak warto brać 
do serca profetyczną krytykę pewnych jej postaci, skrystalizowa-
ną w najlepszej tradycji ewangelickiej.

65 Zob. O. Clément, Pamiętniki nadziei, dz. cyt., s. 216.
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Piotr Kopiec

Filipa Melanchtona  
wizja reformacji 

W historii teologii co jakiś czas powtarzają się tendencje, by 
opracowywać i ujmować Konfesję Augsburską (Wyznanie augsbur-
skie) jako dokument ekumeniczny, podkreślając jej inkluzywny 
charakter1. Konfesję ujmuje się jednak przede wszystkim jako 
reprezentatywny dokument teologiczny reformacji luterańskiej 
i w konsekwencji jako zbiór treści, których przyswojenie jest 
koniecznym warunkiem określenia tożsamości każdego lutera-
nina. „Konfesja Augsburska jest owocem Reformacji luterskiej, 
tak jak jabłko jest owocem swojej jabłoni, jak muszla na dnie 
morza sama z siebie wydziela kosztowną perłę. Nikt nie może 
znać Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ani nie może być jego 
prawdziwym członkiem, jeżeli nie zna Konfesji Augsburskiej, 
przynajmniej jej zasadniczej treści i jej ducha. Może się narodzić 
w Kościele Ewangelickim, może w nim żyć, a jednak obcym po-
zostanie temu Kościołowi, jego myśli, jego istocie i jego duchowi, 
i nie wie, czym ten Kościół jest i co to jest za dobro duchowe, 
które w nim ma. Taki nieuświadomiony całe życie swoje chwieje 
się i potyka w duchu swoim, a w najwyższych sprawach ducha 
i serca jest niejasny i niepewny”2. 

Historia powstania i teologiczne znaczenie Wyznania augs-
burskiego stanowią zaś kontekst, który pozwala nakreślić po-

1 Artykuł jest zmienioną wersją opracowania, które ukazało się jako 
P. Kopiec, Filip Melanchton. Autor „Konfesji augsburskiej”. Ekumeniczna 
wizja reformacji, „Roczniki Teologiczne” 59(2012) z. 4, s. 187. 

2 Znaczenie Konfesji Augsburskiej Dzisiaj, www.luteranie.pl [data dostępu: 
28.06.2012].
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stać jednego z najwybitniejszych inspiratorów reformacji. Jedną 
z przyczyn tak wysokiej pozycji Konfesji jest sam jej autor. Filip 
Melanchton należał do najbliższych współpracowników Lutra, 
był również teologiem, który potężnie wpłynął na kierunek i za-
sięg procesu reformacji. Obaj stanowili tandem, który przygoto-
wał i ugruntował potężny prąd historyczny, obejmujący Europę 
i zmieniający bieg historii. „Jest czymś dziwnym i jednocześnie 
fascynującym, jak prawie fanatycznie pobożny zakonnik, jakim 
był Luter, mógł stać się największym wrogiem Kościoła rzym-
skiego, niewiele mniej zdumiewającym było to, jak tak zagorzały 
humanista, jakim był Filip, mógł tak empatycznie wyrzec się in-
stynktownych przekonań humanizmu w człowieku. Jakkolwiek 
było, ze średniowiecznym Lutrem w hełmie i Melanchtonem 
humanistą u jego boku Reformacja była tak dobrze obsadzona, 
jak tylko mogła być”3. 

Doskonałe klasyczne wykształcenie Melanchtona, jego umie-
jętności koncyliacyjne, instynktowne dążenie do ugody, nieza-
chwiana wiara i tęsknota za czystym Kościołem, w połączeniu 
z historycznymi okolicznościami, które jego właśnie wyznaczy-
ły na autora dokumentu mającego reprezentować luteranizm 
w konkretnej sytuacji politycznej, legły u podstaw dzieła teolo-
gicznego, które od tego czasu jest punktem odniesienia docie-
kań i studiów teologicznych, nie tylko tradycji luterańskiej, ale 
i innych wyznań chrześcijańskich. 

Konfesja Augsburska oraz, co w tym wypadku bardzo istot-
ne, historia jej powstania mogą bowiem być również odczytane 
jako świadectwo usiłowań człowieka, który długo, właściwie do 
końca swego życia wierzył w możliwość pojednania Kościołów. 
Cechy osobowości Melanchtona, jego kompetencje teologicz-
ne i filozoficzne, a także jego idealizm, który odzwierciedlał się 
również w braku zmysłu politycznego, w konkretnej sytuacji, 

3 J. Schofield, Philip Melanchthon and the English Reformation, Ashgate 
Publishing, Aldershot 2006, s. 19 (wszystkie cytaty obcojęzyczne, o ile 
nie zaznaczono inaczej, są w przekładzie autora niniejszego artykułu). 



211

w jakiej znalazł się on w Augsburgu, przyczyniły się do powstania 
dokumentu, który dziś rzeczywiście może być ujmowany jako 
ekumeniczny. 

1. Melanchton – teolog i humanista

Podobnie jak nie jest celem artykułu teologiczna analiza Konfesji 
Augsburskiej, nie jest również celem przedstawienie wyczerpują-
cej biografii Melanchtona. Raczej krótkie nakreślenie portretu 
jest konieczne, aby przedstawić specyfikę autora mającą swe 
podstawy w jego osobowości i w biograficznych determinantach. 
W konsekwencji artykuł przybliża nieco impresjonistycznym 
pędzlem drogę życia autora Konfesji Augsburskiej do momentu 
jej powstania. 

Filip Melanchton urodził się jako Filip Schwarzerd w 1497 
roku w Bretten, niewielkiej miejscowości niedaleko dzisiejszego 
Karlsruhe, jako pierwszy z pięciorga dzieci Georga Schwarzerda 
oraz Barbary Reuter. Ojciec był znanym i cenionym płatnerzem, 
a zbroje przez niego wykonywane używane były nawet przez ko-
ronowane głowy. Matka pochodziła z rodziny szlacheckiej. Spo-
krewniona była z jednym z najwybitniejszych humanistów nie-
mieckich Johannem Reuchlinem, co w przyszłości w decydujący 
sposób wpłynęło na życie autora Konfesji Augsburskiej. Reuchlin 
w dużej mierze kierował wykształceniem młodego krewnego, 
wyznaczając mu nauczycieli i inspirując jego zainteresowania 
filologiczne i filozoficzne. On też nadał mu nowe nazwisko – Me-
lanchton, będące greckim tłumaczeniem nazwiska niemieckiego, 
co było zwyczajem w kręgach humanistów.

Melanchton rozpoczął swą edukację w Pforzheim, mieście uro-
dzenia Reuchlina. Szybkie postępy w nauce, zwłaszcza w opano-
wywaniu greki, pozwoliły na ukończenie studiów w Heidelbergu 
w 1511 roku, gdzie otrzymał tytuł bakałarza nauk wyzwolonych. 
Następnie kontynuował naukę w Tybindze, gdzie pogłębiał swe 
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studia filozoficzne, filologiczne oraz teologiczne. Tam też zapo-
znał się z myślą Johanna Wesela, określanego przez historyków 
teologii jako „reformator przed reformacją”, a zwłaszcza z jego 
eklezjologią. Wesel, sympatyzujący z husytyzmem, definiował 
Kościół przede wszystkim jako wspólnotę ludzi zjednoczonych 
w Chrystusie, wtórnie zaś jako instytucję administrującą sakra-
mentami. Teologia ta ukształtowała Melanchtona w większym 
stopniu niż myśl scholastyczna. Poza tym już w okresie studiów 
dały się poznać cechy, które później charakteryzować będą jego 
postawę, zwłaszcza w centrum historycznego procesu reforma-
cji. W zachowanych przekazach biograficznych w anegdotycz-
nej formie mówi się o instynktownym dążeniu Melanchtona do 
godzenia opozycyjnych stanowisk w trakcie dysput na tematy 
filozoficzne czy teologiczne, jakich wiele odbywało się na uniwer-
sytecie4. Pogłębione studia filologiczne zaowocowały doskonałą 
znajomością greki i łaciny oraz historii literatury, co dało me-
todologiczny fundament do narastającego w nim przekonania, 
że studia teologiczne muszą opierać się na znajomości źródła, 
a więc Pisma Świętego studiowanego w językach oryginalnych: 
greckim i hebrajskim. „Przez powrót do źródeł – mówił – będzie-
my się uczyć od samego Chrystusa. Jego nauka, Jego mądrość 
i Jego słowa będą słodkim, błogosławionym nektarem dla duszy. 
Nasza radość ze znalezienia Go będzie porównywalna z tą, która 
była udziałem oblubieńca z Pieśni nad pieśniami: «Biegnie przez 
góry, skacze po pagórkach» (2,8). Wiedzeni przez Eden, staniemy 
się członkami Chrystusa, żyjącymi i oddychającymi w Nim, kon-
templującymi Syjon, cicho adorującymi Jeruzalem. Taki będzie 
owoc niebiańskiej mądrości, to jest to, co Paweł określał jako 
«zgodne ze zdrową nauką» (Tt 2,1)”5. 

W 1514 roku zakończył kolejny etap studiów, otrzymując 
tytuł magistra i możliwość nauczania języka i literatury greckiej. 
Był również wychowawcą synów miejscowego grafa. Intensywna 
4 Tamże, s. 5.
5 Tamże, s. 10.
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działalność naukowa i pisarska owocowała publikacjami; wydał 
opracowanie dzieł Terencjusza wraz z wprowadzeniem do histo-
rii komedii antycznej oraz gramatykę grecką. Zainteresował się 
nim również Erazm z Rotterdamu. Pracował w Tybindze, kiedy 
w Saksonii rozpoczynał się proces historyczny i teologiczny, któ-
ry zmienił tak historię świata, jak i jego życie.

Opublikowanie przez Marcina Lutra w 1517 roku 95 tez stało 
się symbolicznym początkiem reformacji. Pierwszym poważnym 
wydarzeniem rozszerzającym ten proces była Dysputa Heidel-
berska, dzięki której Luter mógł zaprezentować swe przekonania 
większej liczbie odbiorców. Dysputa, która odbywała się przy 
okazji kapituły augustiańskiej, miała na celu rozstrzygnięcie 
sporu o odpusty, stanowiła jednak okazję do zaprezentowania 
zrębów nauki o usprawiedliwieniu z wiary jedynie dzięki łasce 
Bożej: „Tematem jego wykładu była paulińska teologia mówiąca 
o Prawie, które nas gubi, o łasce, która nas zbawia, i o drodze 
wiodącej do zbawienia, którą jest Chrystus. Luter zaatakował 
pogląd głoszący, że człowiek może z własnej mocy uczynić coś, co 
go zbawi”6. Reformator przekonał do siebie większość słuchaczy, 
wśród których byli późniejsi główni przedstawiciele reformacji 
jak Martin Bucer i Johannes Brenz.

Dysputa wywarła na Melanchtonie wielkie wrażenie. Udał 
się do Wittenbergi, aby bliżej zapoznać się z poglądami Lutra. 
Podróż ta zbiegła się z ofertą pracy na założonym zaledwie 16 
lat wcześniej Uniwersytecie w Wittenberdze. Miał objąć nowo 
fundowaną katedrę greki, którą pierwotnie oferowano Reuchlin-
gowi, a którą ten, z racji wieku, odrzucił. Już podczas mowy 
inauguracyjnej Melanchton wzbudził wielkie zainteresowanie 
słuchaczy, przedstawiając program reformy systemu uniwersy-
teckiego, zakładający kształtowanie nowego sposobu myślenia 
i nowych wzorów w oparciu o studia nad literaturą i językami 
antycznymi. Wystąpienie Melanchtona zostało zauważone rów-

6 J. Todd, Reformacja, tłum. J.S. Łoś, Pax, Warszawa 1974, s. 163.
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nież przez Lutra, który wyraźnie podkreślał swe uznanie dla 
kompetencji młodego wykładowcy. W ten sposób narodziła się 
znajomość, która miała wywrzeć decydujący wpływ na losy świa-
ta i która trwała aż do śmierci Lutra.

Była to wzajemna fascynacja. Luter krótko po poznaniu mło-
dego humanisty z Bretten wyznał jednemu ze swych znajomych: 
„Ten młody Grek jest lepszym teologiem ode mnie... Jest młody 
ciałem, lecz umysłem jest już szacownym staruszkiem”7. Me-
lanchton stwierdzał, że „Marcin jest zbyt wielki i zbyt wspaniały 
dla mnie... Odnoszę się do niego z tym samym zdumieniem, z ja-
kim Alcybiades odnosił się do Sokratesa, choć w chrześcijański 
sposób”8. Luter z kolei podkreślał, jak bardzo Filip pomógł mu 
jako nauczyciel greki w studiowaniu greckiego tekstu Nowego 
Testamentu; Melanchton przyznawał, że Luter jest jego nauczy-
cielem Ewangelii. Stali się przyjaciółmi, choć czasami była to 
przyjaźń trudna. Heiko Oberman, autor jednej z bardziej zna-
nych współczesnych biografii Lutra pisał: „Nie tylko dla swoich 
przeciwników był Luter postacią nieodgadnioną i trudną. Jako 
kolega na uniwersytecie był często krzyżem dla najzdolniejszego 
z sobie współczesnych, dla swojego nauczyciela greki, Filipa Me-
lanchtona. Młodszy kolega niejednokrotnie podejmował decyzję 
o opuszczeniu Wittenbergi. Obawiał się zapalczywości Lutra 
i cierpiał, gdy niekiedy popadał w niełaskę – właśnie ze względu 
na wielki szacunek dla jego osobowości i umiejętności osądu. 
Postawa Melanchtona pokazuje, jak porywające było promie-
niowanie Lutra. Ponieważ Melanchton nigdy nie zwątpił w jego 
powołanie na «woźnicę Izraela», została zachowana wspólna 
podstawa, co do której, mimo istniejących różnic, potrafili się 
zgodzić... Umiejętnością systematyzowania Melanchton o wie-
le przewyższał impulsywnego Lutra. Luter zaświadczył zresztą 
publicznie o tym, że bez Melanchtona siła jego dzieła udusiłaby 

7 J. Schofield, Philip Melanchthon and the English Reformation, dz. cyt., 
s. 15.

8 Tamże, s. 16. 



215

się w mnóstwie słów i zginęła. Melanchton nie tylko bronił spra-
wy Reformacji, lecz także sformułował ją w sposób przystępny 
i możliwy do przyjęcia. Właśnie w ten sposób stał się ponad-
czasowym «Nauczycielem Niemiec», «Praeceptor Germaniae»”9. 
I jeszcze jeden cytat, tym razem autorstwa słynnego historyka 
Johna Tullocha, ukazujący Melanchtona nieco pośrednio, w tle 
porównania dwóch głównych postaci reformacji, Lutra i Kalwi-
na: „Prawie w każdym wymiarze jest jakiś brak podobieństwa po-
między reformatorem z Genewy i reformatorem z Wittenbergi. 
Stanowili przeciwieństwo, jeśli chodzi o cechy osobiste, moralne 
i intelektualne − Luter ze swą masywną sylwetką i pełną, dużą 
twarzą oraz melancholijnymi oczami; Kalwin, będący niewielkiej 
postury, blady i o ciemnej karnacji i z iskrzącymi oczami, któ-
re płonęły nieomal do samej śmierci. Luter, prostoduszny i jo-
wialny, rozkoszujący się swym piwem i obfitymi posiłkami spo-
żywanymi rodzinnie ze swą żoną i dziećmi; Kalwin, oszczędny 
i skromny, przez wiele lat jedzący tylko jeden raz dziennie i pra-
wie niepotrzebujący snu. W jednym dostrzegamy bogatą, peł-
ną wigoru i sentymentalną naturę dotykającą człowieczeństwa 
w każdym calu, w drugim surowy i poważny charakter moralnej 
jedności. Obaj posiadali oczywiście dumne i władcze usposobie-
nie, ale o ile gwałtowność Lutra jest ciepła i krzykliwa, o tyle Kal-
wina przenikliwa i żarliwa. Mogło być rzeczywiście czymś mało 
komfortowym to, czego doświadczał Melanchton, narażony na 
pojawiające się od czasu do czasu burze Lutra, ale kiedy te burze 
się kończyły, z pogodą poddawał się jeszcze raz temu wielkie-
mu sercu, które przepraszało za swe wybryki. Być przedmiotem 
gniewu i pogardy Kalwina oznaczało coś, co napełniało lękiem, 
nie tylko w danym momencie, ale i znacznie dłużej”10. 

9 H. Oberman, Marcin Luter. Człowiek między Bogiem a diabłem, tłum. 
E. Adamiak, Marabut, Gdańsk 1996, s. 231.

10 J. Tulloch, Luther and other Leaders of the Reformation, W. Blackwood, 
Edinburgh-London 1883, s. 234. 
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Współpraca Lutra i Melanchtona rozpoczęła się działaniem 
na wielu polach. Jednym z nich był uniwersytet w Wittenberdze, 
którego rozwój stanowił przedmiot licznych projektów. Rozwija-
no gramatykę, retorykę i filologię, a scholastykę zastąpiono stu-
diami nad Pismem Świętym i patrystyką. W ciągu roku (w latach 
1519-1520) liczba studentów nieomal potroiła się, a wykłady 
Melanchtona przyciągały niekiedy do dwóch tysięcy słuchaczy, 
wśród których byli również arystokracji i przedstawiciele władz.

W 1520 roku Melanchton ożenił się z Katarzyną Krapp, cór-
ką burmistrza. Rolę swata odegrał Luter, który długo namawiał 
przyjaciela do tego kroku. Opory Melanchtona wynikały tak 
z nieśmiałości, jak i obaw, że życie małżeńskie i rodzinne prze-
szkodzi mu w pracy naukowej. Był jednak później wdzięczny 
swemu starszemu koledze, skoro pisał w liście do przyjaciół, że 
Katarzyna „posiada cnoty i cechy przynależne jedynie nieśmier-
telnym Bogom”11. W uniwersyteckich annałach, opisując dzień 
20 listopada 1520 roku, zapisano krótką rymowaną wzmiankę: 
„odpocznij od nauki, Filip powiedział, że możesz, nie będzie 
miał dziś wykładów ze św. Pawła”. W ciągu siedmiu lat urodziło 
mu się troje dzieci: Anna, Filip i Jerzy, ten ostatni zginął tra-
giczne w wieku dwóch lat. Różne nieszczęścia dotykały zresztą 
jego rodzinę, między innymi śmierć córki, która w wieku 25 lat 
osierociła czwórkę dzieci. Filip z Katarzyną przejęli opiekę nad 
nimi. Liczne świadectwa mówią o tym, że profesor z Wittenbergi 
znajdował spełnienie w życiu rodzinnym, tworząc z Katarzyną 
dom pełen ciepła i gościnności, otwarty dla przyjaciół i studen-
tów. Jednym z gości był Albrecht Dürer, który w 1526 roku na-
malował słynny portret Melanchtona. Śmierć żony w 1557 roku 
spowodowała, że jego stan zdrowia bardzo się pogorszył. Zmarł 
w 1560 roku, w 15 dni po swym ostatnim publicznym wystąpie-
niu, podczas którego zasłabł. 

11 J. Schofield, Philip Melanchthon and the English Reformation, dz. cyt., 
s. 20.
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2.  Melanchton – nauczyciel reformacji 
i nauczyciel Niemiec

Melanchton pozostawił po sobie imponujący dorobek, zreali-
zowany na kilku polach. Ilość wyzwań stawianych mu tak przez 
współpracowników i rodzinę, jak i historię, wymagała od niego 
permanentnej aktywności. O liczbie podejmowanych przedsię-
wzięć obrazowo mówi nam świadectwo, wedle którego pracował 
codziennie od drugiej w nocy do dziewiątej wieczorem. Ilość 
określeń przyporządkowywanych Melanchtonowi, w zależności 
od dzieła, którego był autorem, pozwala na wyodrębnienie pod-
stawowych pól jego aktywności. 

Większość czasu zabierała Melanchtonowi praca na uniwer-
sytecie. Jego aktywność miała przy tym charakter coraz bardziej 
interdyscyplinarny. Dwukrotnie był rektorem, dwukrotnie pełnił 
również funkcję dziekana historii. Wykładał grekę, przypisując 
jej słabej znajomości coraz niższy poziom uprawiania teologii, 
podnosił znaczenie nauczania historii, uznając jej rolę w kształ-
towaniu i regulowaniu instytucji społecznych, pracował wciąż 
nad studiami z zakresu retoryki. Do końca życia pozostał rów-
nież profesorem filozofii, choć Luter niejednokrotnie namawiał 
go, aby poświęcał więcej czasu teologii. Pisał wiersze, których 
w ciągu całego życia powstało ponad 500, z czego większość 
po łacinie. Poezję uważał za pomocną w studiach nad gramaty-
ką i retoryką. Tę różnorodność zainteresowań wykorzystywał 
jednak w służbie nadrzędnemu celowi, za jaki uważał klarowny 
i adekwatny wykład Pisma Świętego. Pod koniec życia koncen-
trował się również na wykładach z historii.

Doświadczenia z pracy uniwersyteckiej oraz wysokie zdolno-
ści analizy spowodowały, że zaangażował się w odnowę, a niekie-
dy stworzenie od podstaw systemu edukacji, który objął swym 
zasięgiem tereny, gdzie dokonywał się proces reformacji. Od 
1524 roku zakładał szkoły publiczne, w których zatrudniano 
nauczycieli stosujących wypracowane przez niego metody peda-



218

gogiczne, oraz zainicjował reorganizację uniwersytetów według 
zasad przedstawionych podczas przemówienia inaugurujące-
go jego pracę w Wittenberdze. W pracę nad systemem uniwer-
syteckim zaangażował się szczególnie mocno, uznając rodzaj 
oferowanego tam wykształcenia pedagogicznego za podstawę 
właściwego funkcjonowania edukacji. Bezpośrednio uczestniczył 
w założeniu słynnych uniwersytetów w Marburgu, Królewcu 
i Gerze oraz bezpośrednio wpłynął na reformę szkół wyższych 
we Frankfurcie nad Odrą oraz Rostocku. 

Poza uniwersytetem oraz działalnością publiczną imponującą 
jest Melanchtona spuścizna literacka. Już jego bakalaureat zwia-
stował kierunek, zachowując bardzo wysoki poziom merytorycz-
ny, w którym pójdzie w swej interpretacji reformacji. Wiodącą 
była myśl, że człowiek instynktownie kocha siebie bardziej niż 
Boga; Boga się boi, a nawet Go nienawidzi, stąd niemożliwe jest 
uczynienie samego siebie sprawiedliwym. Usprawiedliwienie jest 
cennym darem, ofiarowanym ze względu na zbawienie Chrystu-
sa. Tak zwane dobre uczynki, czynione po to, by uspokoić Boga, 
są skrajnymi grzechami. Melanchton poruszył ponadto problem 
nadrzędności Pisma Świętego jako źródła Objawienia oraz kwe-
stię transsubstancjacji. Nie kwestionował realnej obecności Chry-
stusa podczas Eucharystii, podawał natomiast w wątpliwość sam 
charakter przeistoczenia. W 1520 roku w piśmie broniącym Lutra 
wobec ataku nieznanego im wcześniej Tomasza Radinusa, który 
w opublikowanej w Lipsku oracji zarzucał Lutrowi między innymi 
„zniszczenie Niemiec”, Melanchton wyłożył wiele swych poglą-
dów na temat ludzkiego poznania, a zwłaszcza na temat relacji 
między teologią a filozofią. Jego zdaniem Ewangelia wskazuje na 
to, że natura ludzka jest zepsuta i słaba, filozofia z kolei takie za-
łożenie odrzuca, skoro musi odrzucić przekaz o grzechu pierwo-
rodnym jako fakcie niszczącym ludzką naturę. Filozofia człowieka 
oszukuje, skoro nie potrafi nawet odróżnić cnoty od wady.

Dziełem jego życia, w którym zresztą do końca nanosił po-
prawki, było Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes 
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theologicae, skrótowo zwane Loci communes. W konsekwencji pra-
ca ta odbija duchowe i intelektualne przemiany autora. Ujmuje 
się ją jako pierwszy luterański podręcznik dogmatyki12. Pierw-
sze wydanie pojawiło się w Wittenberdze i w Bazylei, do 1525 
roku ukazało się zaś 16 edycji. Opublikowano również pierwsze 
tłumaczenia na niemiecki. Luter po ukazaniu się pierwszego 
wydania stwierdził, że Loci powinny być „unieśmiertelnione i ka-
nonizowane”13. 

Teologia Loci communes była charakterystyczną apologią na-
uki o usprawiedliwieniu jedynie przez wiarę. W sposób bardziej 
systematyczny Melanchton rozwinął tu koncepcje, które wcześ-
niej sformułował już w dysertacji. Dzieło stanowiło zbiór po-
glądów na fundamentalne zagadnienia, takie jak: łaska, grzech, 
zbawienie, prawo i Ewangelia, Pismo Święte. Potwierdzana przez 
wielu teologów diagnoza, że luteranizm jest nade wszystko na-
uką o zbawieniu człowieka przez Chrystusa, zdecydowanie może 
być przyporządkowana teologii zawartej w głównym dziele Me-
lanchtona. Jego zdaniem człowiek jest całkowicie zepsuty przez 
grzech pierworodny. Oznacza to, że nie tylko nie jest zdolny do 
poznania Boga sam z siebie własnymi siłami, ale jest wewnętrz-
nie nakierowany przeciw Bogu, aktywnie działa przeciw niemu. 
„Scholastyczne teorie, że grzech pierworodny jest po prostu bra-
kiem pierwotnej sprawiedliwości albo mniejszą przychylnością 
Boga, Melanchton bez wahania odrzucał; światło z człowieka 
wyszło i nie pozostało nic innego poza ciemnością”14.

Wydania Loci communes klasyfikuje się w trzech okresach. 
Pierwszy datuje się na lata 1521-1535, drugi obejmuje lata 1535-
1544, a trzeci okres od 1544 do 1559. Treść dzieła kształtuje 
w dużej mierze teologię reformacyjną i zbieżna jest z luterską 
ortodoksją, choć, zwłaszcza w miarę ukazywania się kolejnych 

12 L. Berkhol, Systematic Theology, Grand Rapids, Michigan 1996, s. 79.
13 J. Schofield, Philip Melanchthon and the English Reformation, dz. cyt., 

s. 65. 
14 Tamże, s. 19. 
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wydań, uwidaczniają się również pewne różnice. Dochodzą one 
zwłaszcza do głosu w podkreślaniu etycznego wymiaru rzeczy-
wistości. Filozofia moralna, jak ujmował etykę Melanchton, była 
u niego rozwinięciem arystotelesowskiego traktatu o cnocie. 
Ponadto pewne różnice uwidoczniły się w rozumieniu Wieczerzy 
Pańskiej, wobec której Melanchton poczynił pewne ustępstwa 
wobec teologii Kalwina. Różnice między Lutrem a Melanchto-
nem w interpretacji Eucharystii dały się również zaobserwować 
w trakcie prób ugody z Zwinglim, w okresie poprzedzającym de-
batę marburską, na której nastąpiło zerwanie między reformacją 
luterańską a helwecką. 

Rozwinięcie poglądów na etykę nastąpiło w dwóch później-
szych pismach autora Konfesji Augsburskiej: Philosophiae moralis 
epitome – podręczniku etyki, którego pierwsze wydanie ukazało 
się w 1538 roku, oraz Ethicae doctrinae elementa z 1550 roku. 
W pismach tych, przede wszystkim w tym późniejszym, zazna-
czyła się różnica między oboma reformatorami, odnosząca się 
przede wszystkim do obrazu natury ludzkiej. Według Melanch-
tona jest ona zdolna do odczytania prawa naturalnego za pomocą 
rozumu, podanego przez Boga w postaci Zakonu, w konsekwen-
cji więc nie jest tak dogłębnie zepsuta. Ta różnica w spojrzeniu na 
antropologię była również jedną z najważniejszych manifestacji 
rozwoju, który dokonał się w teologii Melanchtona. 

Do historii przeszedł jednak Melanchton przede wszystkim 
jako najważniejszy współpracownik Lutra w rozwijaniu procesu 
reformacji. W tym przyporządkowaniu można natomiast wyod-
rębnić szczególne jego dzieło, które łączy Melanchtona pisarza 
i Melanchtona reformatora, Melanchtona teologa i Melanchtona 
polityka. Jest nim właśnie Konfesja Augsburska oraz uzupełnia-
jąca ją Apologia Konfesji Augsburskiej, dokumenty, które stały 
się wyznaniem wiary Kościołów uczestniczących w luterańskiej 
reformacji. 
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3. Melanchton – autor Konfesji Augsburskiej

Konfesja jest tym dokumentem, który nadaje pewien wspólny 
fundament rozproszonej tradycji protestanckiej. Nadużyciem 
byłoby wprawdzie przyporządkowanie jej treści do całego pro-
testantyzmu – nie jest to możliwe, podobnie jak nie jest możli-
we ujęcie wszystkich tradycji protestanckich w jednym zbiorze 
dogmatycznym, określonym wspólną teologią. Pojęcie prote-
stantyzmu odnosi się raczej do perspektywy historycznej, a nie 
dogmatycznej i zgodnie z tą diagnozą również Konfesja Augs-
burska nie może być określona jako ten dokument, który dzięki 
swemu poziomowi teologicznemu stał się wspólnym mianow-
nikiem teologii protestanckiej. Takie stwierdzenie byłoby, jak 
określa to Wolf-Dieter Hauschild, „konfesyjnym podkoloryzo-
waniem”15. Wszak nawet zjednoczenie niemieckich Kościołów 
protestanckich, zauważa Hauschild, jest faktem należącym do 
rzeczywistości historyczno-kościelnej, a nie dogmatyczno-teolo-
gicznej, jest to związek taktyczny (Zweckbündnis), a nie wspól-
nota dogmatyczna (dogmatisch begründete Gemeinschaft). Mimo 
to Konfesja Augsburska cieszy się niezmiernym prestiżem w ob-
rębie teologii i Kościołów protestanckich, czego świadectwem 
są podejmowane co jakiś czas próby, by uczynić ją wyznaniem 
wiary nie tylko luteranizmu, ale większej rodziny protestanckiej, 
a nawet, jak chcieliby niektórzy teologowie, by stała się „wspól-
nym miejscem” dialogu protestancko-katolickiego. Obrazowo 
owo znaczenie ilustruje konkretny historyczny algorytm: Wy-
znanie było dokumentem pisanym ad hoc, który w zamierzeniu 
swym miał być obroną przeciwko zarzutom o herezję i odnosił 
się bezpośrednio do edyktu wormackiego, skazującego Lutra 

15 W.D. Hauschild, Die Geltung der Confessio Augustana im deutschen Pro-
testantismus zwischen 1530 und 1980 (aus lutherischer Sicht), w: Soll 
das Augsburger Bekenntnis Grundbekenntnis der Evangelischen Kirche in 
Deutschland werden? Ein Votum der Kammer der Evangelischen Kirche in 
Deutschland für Theologie, EKD-Texte – 103, Hannover 2009, s. 31.



222

na banicję, a wszystkie jego pisma na spalenie. W tym był po-
dobny do innych wyznań narodowych, jak powstałe w trady-
cji reformowanej Confessio Gallicana z 1559 roku czy Confessio 
Belgica z 1561. „Jednak tylko on – w wyjątkowy prawie sposób 
– wyrósł ponad owe narodowe ramy, będąc już w szesnastym 
wieku przyjętym jako norma kościelna w Danii, Szwecji, Polsce, 
na Węgrzech i w krajach bałtyckich, w dziewiętnastym wieku 
zyskał światowe znaczenie normy całego luteranizmu, co w 1947 
roku znalazło swój wyraz w konstytucji Światowego Związku 
Luterańskiego”16. W artykule II owej konstytucji autorzy, okreś-
lając podstawy doktryny luteranizmu, skonstatowali, że są nimi 
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, które są „jedynym 
źródłem i  nieomylną normą całego nauczania kościelnego”, 
a księgi wyznaniowe, w szczególności niezmieniona Konfesja 
Augsburska i katechizmy Lutra, są „autentycznym komentarzem 
Słowa Bożego”17.

Konfesja jest przy tym ściśle określona przez kontekst swego 
powstania. Pisana była bowiem ad hoc, w bardzo konkretnym 
celu, jakim było przedstawienie teologii reformacji na sejmie 
w Augsburgu. 

Po 1525 roku wystąpienie Lutra zaczynało mieć znaczenie 
coraz bardziej makropolityczne. Pod koniec lat dwudziestych 
przedstawiciele państw niemieckich popierających reformację 
wnieśli protest przeciwko przywróceniu ważności edyktu wor-
mackiego, na mocy którego skazano Lutra na banicję, a jego 
dzieła przeznaczono na spalenie. Konieczne przy tym było upo-
rządkowanie statusu terenów popierających reformację, oficjal-
nie bowiem popieranie Lutra zagrażało nawet życiu. Książęta 

16 Tamże, s. 32. 
17 Vom Weltbund zur Gemeinschaft. Geschichte des Lutherischen Weltbun-

des 1947-1997, Hg. J.H. Schjørring, Hannover Luth. Verl.-Haus, Han-
nover 1997, s. 465, cyt. za W.D. Hauschild, Die Geltung der Confessio 
Augustana im deutschen Protestantismus zwischen 1530 und 1980 (aus 
lutherischer Sicht), dz. cyt., s. 32. 
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protestanccy widzieli ponadto konieczność określenia ewange-
lickiej tożsamości wyznaniowej oraz powołania ewangelickiego 
związku, który jednoczyłby zagrożone księstwa. Powstały w ten 
sposób Artykuły szwabachskie, które stały się później podstawą 
dla Konfesji Augsburskiej. Protest przeciwko postanowieniom Sej-
mu w Wormacji nazwano Protestacją Spirską. Poprzedziła ona 
orędzie cesarskie zwołujące na 8 kwietnia 1530 roku sejm Rze-
szy do Augsburga. Podobnie jak w przypadku sejmu w Worma-
cji, również tu wpływ na wydarzenia miały czynniki polityczne, 
zwłaszcza zakończenie sporu pomiędzy papieżem a cesarzem. 
Cesarz dążył do uporządkowania sytuacji w Rzeszy, w której 
coraz wyraźniejszy stawał się podział między regionami popiera-
jącymi reformację oraz księstwami trwającymi przy papiestwie. 

Pomimo bardzo pokojowej tonacji, mającej na celu wykazać, 
że zamierzeniem cesarza jest doprowadzenie do pojednania rów-
nież na płaszczyźnie teologicznej i gruntowne rozpatrzenie racji 
obu stron, orędzie przez wielu protestantów zostało przyjęte 
z rezerwą. Przyjął je jednak elektor heski Jan Stały, który w tym 
celu powołał Lutra, Justusa Jonasa, Jana Bugenhagena oraz 
Melanchtona do opracowania tekstu, który ukazywałby w jasny 
sposób podstawowe teologiczne postulaty reformacji, opracowa-
ne jednak od strony negatywnej, jako „ocena zniesionych w zbo-
rach saskich nadużyć”. Tekst powstały po dyskusjach teologów 
przedłożono pod koniec marca 1530 roku elektorowi na jego 
dworze w Torgawie, stąd też przeszedł do historii teologii jako 
Artykuły torgawskie18. 

Zaopatrzony w tekst Jan Stały wraz ze swym orszakiem, 
w którym znajdowali się również Luter, Melanchton oraz Jo-
nas, udał się do Augsburga. Ponieważ Luter był wyjęty spod pra-
wa, zdecydowano, że pozostanie w Coburgu, który był miastem 
granicznym. Elektor dotarł do Augsburga na początku maja, 

18 L. Grane, Wyznanie Augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli Re-
formacji luterańskiej, tłum. K. Lazar, J.T. Maciuszko, Augustana, Biel-
sko-Biała 2002, s. 11. 
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a w trakcie podróży Melanchton zaczął redagować stanowisko, 
które miało reprezentować na sejmie stronę protestancką, a któ-
re zatytułował „Obrona przeprowadzonych w kraju elektorskim 
reform”. Początkowo opierał się na wspomnianych już Artyku-
łach torgawskich. Zmuszony jednak został do rozbudowania for-
my swego opracowania przede wszystkim z powodu ukazania się 
opublikowanego przez Jana Ecka zestawienia 384 zdań z pism 
Lutra, zatytułowanego 404 Artykuły. Eck, jeden z największych 
adwersarzy Lutra i „sparingpartner” jednej z pierwszych jego 
debat (w Lipsku w 1519 roku), ponownie wszedł na scenę, przy-
gotowując na polecenie cesarza Karola V zestaw mający wyka-
zać bez cienia wątpliwości herezję Lutra. Skomplikował sytuację 
fakt, że przypisał Lutrowi nie tylko jego słowa, często wyrwane 
z kontekstu – tak było na przykład w przypadku zagadnienia 
Trójcy Świętej – ale i słowa Karlstadta, Zwingliego czy nawet 
antytrynitarian. Melanchton stanął więc przed zadaniem odpo-
wiedzi na zarzuty, które nie tylko Lutra nie dotyczyły, ale i wręcz 
wyprowadzane były z poglądów, z którymi Luter walczył. Doku-
ment, który przygotowywał, nie mógł już więc mieć charakteru 
jedynie obrony przed zarzutami, ale musiał być pozytywnym 
wykładem, przez co autor zdecydował się nadać mu formę wy-
znania wiary. Poza Artykułami torgawskimi sięgnął po Artykuły 
szwabachskie, a także po Artykuły marburskie, będące zapisem 
debaty marburskiej, która doprowadziła do radykalnego zerwa-
nia Lutra z Zwinglim. Wszystkie te źródła były w całości albo 
częściowo autorstwa Lutra. Przejrzane przez Lutra i opatrzone 
jego przedmową było również napisane przez Melanchtona Po-
uczenie dla wizytatorów (Unterricht der Visitatoren) z 1528 toku, 
w którym także przebłyskują doktrynalne elementy widoczne 
w Konfesji. Dokument stworzony przez Melanchtona powstał 
w ciągu dziewięciu dni i już 11 maja przesłano go Lutrowi do za-
opiniowania. Luter zaaprobował go, dodając słynne słowa, które 
obrazowo kreślą portret autora: „Przeczytałem Obronę Filipa, 
i ta mi się prawie podoba, nie umiałbym tu niczego poprawić 
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ani zmienić, zresztą nawet by to nie wypadało, gdyż ja tak cicho 
stąpać nie umiem”19. 

Powstanie Wyznania augsburskiego jest więc determinowa-
ne teologicznymi czynnikami precyzowania stanowiska, tak 
by wyodrębnić je od stanowisk antytrynitarian czy Zwingliego 
oraz odrzucić zarzuty o herezję. Jest jednak również zapisem 
politycznych zabiegów, które Melanchton podejmował niejako 
indywidualnie, marząc o pojednaniu. Wychodził tu w pewnym 
sensie przed szereg, szukając mostów porozumienia i możliwości 
przedstawiania doktryn tak, aby eksponować to, co wspólne. 

Jeszcze przed publiczną prezentacją tekstu dokumentu roz-
począł Melanchton prywatne rozmowy z sekretarzami cesarza, 
by przekonać ich o możliwości pokojowego rozstrzygnięcia spo-
rów. Zdecydował się nawet na argument, że w istocie dotyczą one 
spraw drobnych, takich jak przyjmowanie komunii pod dwiema 
postaciami, zniesienie celibatu i skasowanie mszy prywatnych. 
W tekście przygotowywanego dokumentu starał się używać tra-
dycyjnej nomenklatury teologicznej oraz pomniejszać znaczenie 
lub nawet pomijać szczególnie ostre przeciwieństwa. 

W trakcie trwania sejmu możliwość pojednania okazywała 
się jednak coraz bardziej iluzoryczna. Pokojowe nastawienie, 
którego można było oczekiwać od cesarza na podstawie treści 
wezwania do przybycia na sejm, a które znalazło swe odbicie 
w bardzo koncyliacyjnej w swym charakterze pierwszej wersji 
przedmowy do Wyznania, zmieniało się pod wpływem zabiegów 
katolickich książąt niemieckich. Wyrazem tego był nakaz skie-
rowany do strony protestanckiej, aby wziąć udział w procesji 
Bożego Ciała, oraz zakaz wygłaszania kazań, które byłyby w swej 
treści ewangelickie. Również strona protestancka usztywniła 
swe stanowisko – jeszcze przed przybyciem cesarza do Augsbur-
ga oczekiwano, by każdy z przybyłych tam teologów wygłosił 

19 W. Niemczyk, Historia powstania „Wyznania Augsburskiego” i „Obrony 
Wyznania Augsburskiego”, w: Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, 
Augustana, Bielsko-Biała 1999, s. 137. 
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własne wyznanie wiary, co zdecydowanie komplikowałoby jaką-
kolwiek szansę porozumienia. Ujednolić stanowisko zdecydo-
wano się dopiero po ostrym w swej wymowie wezwaniu cesarza. 
Sytuację jeszcze bardziej pogorszyła śmierć głównego kanclerza 
Rzeszy. Na kilka dni przed rozpoczęciem sejmu zmarł Mercurino 
Gattinara, który był zwolennikiem pokojowego rozstrzygnięcia 
sporów20. 

Zakulisowe działania Melanchtona, a zwłaszcza świadome 
pomniejszanie różnic doktrynalnych osiągnęły taki skutek, że 
cesarz zdecydował się na przeprowadzenie krótkiego przesłucha-
nia, w trakcie którego miano zaprezentować stanowisko prote-
stanckie. Melanchton, powiadomiony o tym przez legata papie-
skiego Lorenca Campegiego, chciał zrezygnować z przedkładania 
Wyznania w formie pisemnej. Na to jednak nie zgodzili się ewan-
gelicy, twierdząc, że w ten sposób strona protestancka pozbawia 
się podstawy prawnej. Potwierdzono konieczność zaprezento-
wania pisemnych wersji Wyznania, w wersjach łacińskiej i nie-
mieckiej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Karola V. Zerwano 
również wszelkie ustalenia tajnych pertraktacji Melanchtona. 

23 czerwca 1530 roku z tekstem Wyznania zapoznał się obóz 
ewangelicki. W trakcie spotkania, w którym wzięli udział mię-
dzy innymi elektor saski Jan Stały, margrabia brandenburski 
Jerzy, Filip, landgraf heski, przedstawiciele rad miejskich oraz 
teologowie, dokonano ostatecznej redakcji tekstu. Spotkanie 
nie obyło się bez kontrowersji, które wywołały z jednej strony 
zagadnienia związane z urzędem papieża, a z drugiej dziesiąty 
punkt artykułu „O Wieczerzy Pańskiej”, a zwłaszcza końcowe 
zastrzeżenie „inaczej nauczających odrzucają”. Ostatecznie jed-
nak delegaci ewangeliccy podpisali dokument i zaaprobowali go 
do przedstawienia cesarzowi. Dwa dni później nastąpiło trwające 
dwie godziny odczytanie tekstu cesarzowi. Odbyło się w pałacu 
biskupim, a nie w ratuszu, jak oczekiwano wcześniej, skutkiem 

20 Tamże, s. 138. 
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czego mogła w nim wziąć udział mniejsza liczba uczestników. 
Cesarzowi zaprezentowano tekst niemiecki Wyznania, następnie 
wręczono mu egzemplarze niemiecki i łaciński21. 

Na odpowiedź Karola V przyszło czekać ponad miesiąc, przy 
czym była to odpowiedź jednoznacznie określająca jego stano-
wisko. W ciągu miesiąca od odczytania Wyznania grupa ponad 
20 teologów, wśród których byli również doświadczeni w spo-
rach z ewangelikami Eck i Cochlaeus, przygotowywała odpo-
wiedź na tezy Konfesji. Nastąpiło to w dwóch fazach, bowiem 
pierwszą wersję cesarz odrzucił jako zbyt natarczywą. Ostatecz-
nie 22 lipca 1530 roku zaaprobowano dokument zatytułowany 
Responsio Confessionis Augustianae, który odczytano publicznie 
3 sierpnia 1530 roku, w tej samej sali pałacu biskupiego, w której 
zaprezentowano Wyznanie augsburskie. Dokument ten przeszedł 
do historii pod nazwą Confutatio Pontificia. 

Konfutacja wychodzi paradoksalnie z podobnego punktu co 
Wyznanie. Tak jak Melanchton podkreślił katolickość jako inhe-
rentny element Kościoła i odżegnywał się od zarzutów o herezję 
i zamiar dokonania podziału, tak autorzy Konfutacji akcentowa-
li, że są reprezentantami Kościoła, że „trwają przy prawdziwej 
chrześcijańskiej wierze, przy świętej Ewangelii Kościołów chrze-
ścijańskich i przy edykcie Najjaśniejszego Pana”22. Dlatego też 
uznali, że ich stanowisko nie może przybrać formy wyznania, ale 
że powinno być recenzją dokumentu przedłożonego przez stronę 
ewangelicką. Dokładna analiza Konfutacji ukazuje, że w wielu 
wypadkach jej treść świadczy o niezrozumieniu przez autorów 
tekstu Wyznania, a fundamentalną różnicę tworzy będąca pod-
stawą teologii Lutra nauka o usprawiedliwieniu przez wiarę23. 

Cesarz po przeczytaniu tekstu Konfutacji oświadczył, że „taka 
jest jego wiara”. Ponieważ ewangelicy nie otrzymali pisemnej jej 

21 Tamże, s. 139. 
22 L. Grane, Wyznanie Augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli Re-

formacji luterańskiej, dz. cyt., s. 13.
23 Tamże, s. 14. 
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wersji, odpowiedź na nią musiała być sformułowana na pod-
stawie luźnych notatek, sporządzonych podczas odczytywania 
dokumentu. Replika była jednak konieczna wobec oświadczenia 
Karola, że oczekuje przyjęcia tekstu Konfutacji. Dodatkowo Me-
lanchton, od którego oczekiwano przygotowania odpowiedzi, nie 
był obecny przy prezentacji stanowiska cesarza. Na podstawie 
notatek sporządzonych przez teologów ewangelickich, zwłaszcza 
przez norymberskiego teologa Andreasa Osiandera, przygotował 
jednak dokument, który nosił tytuł Uchylenie oskarżeń Kon-
futacji i który przedłożył do aprobaty stanom ewangelickim. 
22 września 1530 roku dokument, który przeszedł do historii 
jako Pierwszy zarys Apologii (Prima delmealio Apologiae), został 
odrzucony przez sejm w Augsburgu, a cesarz, choć po waha-
niu, odmówił jego przyjęcia. Po zakończeniu obrad sejmu Me-
lanchton otrzymał wreszcie tekst Konfutacji, dzięki czemu mógł 
przystąpić do redagowania bardziej reprezentatywnego tekstu 
broniącego tez Wyznania augsburskiego. Na wiosnę 1531 roku 
powstała w ten sposób Apologia Konfesji Augsburskiej (Obrona 
wyznania augsburskiego). Apologia jest poszerzonym komenta-
rzem Wyznania skombinowanym z odpowiedziami na zarzuty 
Konfutacji. Jest też w konsekwencji znacznie bardziej obszerna 
i utrzymana w ostrzejszym tonie, porusza również szczególnie 
sporne zagadnienia, które zostały w pewnym stopniu pominięte 
w poprzedzającym ją dokumencie.

4.  Soteriologiczna perspektywa Wyznania 
augsburskiego 

Historia powstania Wyznania augsburskiego jest wyjątkowo 
skomplikowana. Łączy w sobie różne wątki procesu reformacji, 
zarówno teologiczne, jak i polityczno-społeczne. Właściwe zrozu-
mienie Konfesji wymaga znajomości owego kontekstu, co w kon-
sekwencji pozwala właściwie zinterpretować dzieło Melanchtona 
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i zrozumieć szczególnie ważne jego fragmenty. Wyznanie zostało 
napisane między teologią katolicką a zwinglianizmem, a historia 
jego redakcji stanowi pasjonujący zapis usiłowań, nadziei i roz-
czarowań związanych z określeniem i rozumieniem Kościoła, 
człowieka i teologii.

Przystępując do interpretacji Konfesji, należy pamiętać, że jest 
to dokument nie tylko teologiczny. Jego treść należy wprawdzie 
całkowicie do obszaru teologii, ale cel jego powstania jest nie 
tylko teologiczny, ale też, a może przede wszystkim, polityczny. 
Melanchton określił we wstępie swe dzieło jako „Bekanntus des 
Glaubens etlichen Fürsten und Stedten” (Wyznanie wiary kilku 
książąt i miast), a celem było uznanie zaprezentowanej wiary 
jako katolickiej. Naturalnie, w Konfesji Augsburskiej nie chodzi 
o katolickość w rozumieniu konfesji, ale o katolickość ujmowaną 
jako przymiot wiarygodności Kościoła: „Bez żadnych wątpliwo-
ści CA – (Konfesja Augsburska), jako sprawozdanie z tego, co 
zostało za jej pośrednictwem przedłożone, nie ma cech tego, 
co nazywamy konfesjonalizmem. W tym zawiera się istota czę-
stego obecnie poglądu, że CA chciała podkreślić «katolicyzm» 
wiary ewangelickiej. Trzeba jednak pamiętać, że nie oznacza to, 
iż CA zamierzała dowieść zgodności wiary ewangelickiej z nauką 
papieską. Przeciwnie, CA nie chodzi o taką katolickość, która 
w przekonaniu ewangelików była udziałem papiestwa w jego 
ówczesnym kształcie… CA jest wynikiem sporu religijnego, ale 
nie została ona zredagowana jako obrona jednego stronnictwa, 
lecz jako oddanie tego, co wyrażały wiara chrześcijańska i chrze-
ścijańskie wyznanie wiary owych czasów”24. 

Polityczne uwarunkowanie Wyznania augsburskiego jest wy-
razem różnorakich procesów, nie tylko historycznych, ale i teo-
logicznych. W konsekwencji owo polityczne wplątanie, fakt, że 
jest ono dokumentem stworzonym ad hoc, decyduje o sposobie 
przedstawienia treści teologicznej reformacji luterańskiej, choć 

24 Tamże, s. 16. 
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z drugiej strony Konfesja szybko zaczęła kształtować luterański 
system teologiczny, będąc jego czynnikiem normatywnym. Nie-
zależnie od tego charakterystyczna jest tu strategia Melanch-
tona, który dążąc do akceptacji swego Wyznania, decydował się 
na ukrywanie bądź pomniejszanie znaczenia szczególnie kon-
trowersyjnych treści. Koronnym przykładem jest tutaj artykuł 
dotyczący Eucharystii: „Kościoły nasze uczą o Wieczerzy Pań-
skiej, że ciało i krew Chrystusa są prawdziwie obecne i rozdzie-
lane spożywającym w Wieczerzy Pańskiej; inaczej nauczających 
odrzucają” (Artykuł X Konfesji)25. Lapidarność tego określenia 
daje się zrozumieć jedynie w kontekście założenia, że „intencją 
artykułu dziesiątego było przede wszystkim uniknięcie konflik-
tów”26. Wyraźna krytyka odnosi się tu do Zwingliego i tak zwa-
nych marzycieli, którzy odrzucali realną obecność Chrystusa 
podczas Eucharystii. Jednak lapidarność ta nie oznacza, że Me-
lanchton i reformacja zrzekają się odrzucenia transsubstancjacji. 
Jak zauważa Leif Grane, „jeśli artykuł dziesiąty stara się uniknąć 
wszelkiej polemiki z Rzymem, nie oznacza to, że CA każe wątpić 
w stanowisko luterskie względem Kościoła rzymskiego (tak jak 
i Zwingliego). Krytyka przesunęła się jedynie do innych artyku-
łów”27. I tak, analizując treść Konfesji, należy odnieść się do arty-
kułu trzynastego, traktującego o sakramentologii, a zwłaszcza do 
założenia o konieczności wiary przyjmującego dla działania sa-
kramentu, z czego wynikało odrzucenie katolickiej nauki o dzia-
łaniu sakramentów ex opere operato: „Kościoły nasze uczą, że 
sakramenty są ustanowione nie tylko znakami rozpoznawczymi 
wśród ludzi, lecz raczej znakami i świadectwami woli Bożej wo-
bec nas, aby pokrzepiały i utwierdzały wiarę tych, co przystępują 
do sakramentów. Dlatego należy przystępować do sakramen-

25 F. Melanchton, Wyznanie augsburskie, w: Księgi wyznaniowe Kościoła 
luterańskiego, dz. cyt., s. 145. 

26 L. Grane, Wyznanie Augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli Re-
formacji luterańskiej, dz. cyt., s. 106. 

27 Tamże, s. 107.
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tów z wiarą, która ufa obietnicom, jakie są przez nie objawione 
i zapowiedziane”28. Artykuł sakramentologiczny ma wykluczyć 
możliwość jakiejś pierwotnej dyspozycji człowieka przyjmujące-
go sakrament, ale jednocześnie nawiązuje do transsubstancjacji, 
która „obiektywizuje” niejako widzialny znak, uniezależniając go 
niejako od wiary przyjmującego.

Tego typu metodologiczną ekwilibrystykę można znaleźć 
w wielu miejscach Konfesji, co zresztą zaowocowało tym, że ka-
tolicka Konfutacja zaskakująco często aprobowała poszczególne 
artykuły. Innym koronnym przykładem jest artykuł dotyczący 
chrztu, w którym Melanchton w bardzo skróconej formie przed-
stawia reformacyjną doktrynę na ten temat, nie odnosząc się 
jednak do relacji między chrztem a wiarą: „Kościoły nasze uczą 
o chrzcie, że jest konieczny do zbawienia, gdyż przezeń ofiarowa-
na jest łaska Boża i że należy chrzcić dzieci, które we chrzcie są 
ofiarowane Bogu i przyjmowane do łaski Bożej”29. Tu również do 
właściwego zrozumienia konieczne jest uwzględnienie artykułu 
trzynastego. 

Teologowie luterańscy często wskazują na fakt, że Melanch-
ton „opublikował” teologię rodzącego się luteranizmu w inny 
sposób, niż uczynił to Luter. W przedmowie do polskiego wyda-
nia Wyznania augsburskiego pisał Wiktor Niemczyk: „Niektóre 
punkty doktryny, które dzisiaj uważamy za ważne i które już 
wtedy za takowe uważano, nie zostały w ogóle poruszone. Re-
daktor zadowolił się np. tym, iż luterską naukę o Chrzcie i Wie-
czerzy Pańskiej wyraził w bardzo krótkich słowach, nie wspo-
mniał o odrzuceniu pozostałych rzymskich sakramentów ani 
o odrzuceniu rzymskiej nauki o transsubstancjacji. Brak rów-
nież w Konfesji wyraźnego podkreślenia wyłącznego autoryte-
tu Pisma św. w sprawach wiary. Wiele też innych można by tu 
jeszcze wysunąć jej braków, lecz umiłowanie pokoju i potrzeba 
utrzymania jedności nie pozwalały redaktorowi pewnych spraw 
28 Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, dz. cyt., s. 146. 
29 Tamże, s. 145. 
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szczególnie mocno wyeksponować. Luter byłby zapewne w tym 
Wyznaniu wypowiedział się bardziej zdecydowanie. A mimo to 
Wyznanie augsburskie nie zawiera nic nieluterskiego i choć Me-
lanchton wiele się namozolił nad jego tekstem, jednak dokument 
ten nosi rys jednolitości i zwartości, a przez podkreślenie «jedy-
nie usprawiedliwiającej wiary» w artykule IV, wokół którego po-
niekąd grupują się pozostałe artykuły i dzięki któremu uzyskują 
one prawdziwe uzasadnienie, w specyficzny sposób daje wyraz 
wierze powstających wtedy zborów ewangelickich”30.

Nauka o usprawiedliwieniu przez wiarę jedynie była i  jest 
bowiem fundamentem teologii luterańskiej i wiele z różnic do-
gmatycznych stało się takimi przez to jedynie, że inaczej kon-
struowano podstawowe zagadnienia eklezjologiczne i sakra-
mentologiczne właśnie z powodu różnicy w pojmowaniu wiary 
i relacji człowieka do Boga. 

Nauka o  usprawiedliwieniu zaprezentowana w  Wyznaniu 
 augsburskim jest jednak całkowicie zgodna z luterską ortodok-
sją. Nie zaznacza się tutaj owo inne stawianie akcentów, które 
będzie można zaobserwować później, nie dotyczy jej dążenie do 
pomijania kontrowersji, które można zaobserwować w przypad-
ku innych artykułów. Artykuł czwarty ujmuje ją następująco: 
„Kościoły nasze nauczają, iż ludzie nie mogą być usprawiedli-
wieni przed Bogiem własnymi siłami, zasługami lub uczynkami, 
lecz bywają usprawiedliwieni darmo dla Chrystusa przez wiarę, 
gdy wierzą, że są przyjęci do łaski i że grzechy są im odpuszczane 
dla Chrystusa, który swą śmiercią dał zadość uczynienie za nasze 
grzechy. Tę wiarę Bóg poczytuje za sprawiedliwość przed swym 
obliczem (Rz 3,21n)”31. Zbyt fundamentalna była to teza, by 
można było stosować tu metodologiczne zabiegi. 

Usprawiedliwienie człowieka związane jest z fundamental-
nymi prawdami, które w luteranizmie wyprowadzane są z Biblii: 
człowiek przez grzech pierworodny został całkowicie pozbawio-
30 Tamże, s. 140. 
31 Tamże, s. 144. 
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ny pierwotnej sprawiedliwości. Grzech nie zniszczył jakiejś jedy-
nie części człowieka, ale całkowicie pozbawił go relacji do Boga. 
Grzech jest totalny. Człowiek po prostu nie jest sam z siebie 
zdolny do takiej relacji, podobnie jak nie jest zdolny do ukon-
stytuowania prawdziwej wspólnoty32. Wszystko ujmuje bowiem 
z pozycji „ja”, skażony jest egocentryzmem. Zastępcze działanie 
Chrystusa również jest totalne, obejmuje całego człowieka, jest 
jego całkowitą odnową. Stąd też musi być darmowe. Myśl bo-
wiem, że człowiek może w jakikolwiek sposób zasłużyć sobie 
na nie, musi wydawać się niedorzeczna w świetle przekonania 
o zupełnym zepsuciu natury ludzkiej. 

Usprawiedliwienie dokonuje się przy tym przez całe życie 
człowieka. Jest on wszczepiony w Chrystusa poprzez chrzest, 
ale ten chrzest dokonuje się później codziennie, w codziennym 
upadaniu i powstawaniu na nowo. Nie może bowiem być tak, że 
usprawiedliwienie dokonuje się jednorazowo, a późniejsze życie 
zależy od uczynków człowieka. Taka myśl pozostawia działanie 
Chrystusa bezużytecznym. 

Skoro człowiek nie jest w stanie nic osiągnąć swoimi uczyn-
kami, otwiera się tu miejsce na wiarę. Przy tym nie chodzi tu 
jedynie o wiarę jako akt intelektualny – przyznanie istnienia 
i działania Boga, ale o wiarę subiektywną – przekonanie, że Bóg 
działa i zbawia mnie samego. Wiara ta nie jest jednak sama w so-
bie zasługą – to byłoby jej największe zafałszowanie, ale oznacza 
jedynie stosunek do Boga, który człowiek osiąga dzięki Chrystu-
sowi. Stąd też pewnym zafałszowaniem jest rozumienie lutera-
nizmu jako podkreślającego jedynie wiarę a negującego wartość 
uczynków. W przypadku, gdyby wiarę uznać za zasługę, rzeczy-
wiście można byłoby interpretować to tą drogą. Tu jednak wnio-
skowanie przeniesione jest na całkiem inny poziom, całkowitej 
niemocy człowieka, również do uwierzenia w Bożą obietnicę. Ta 
wiara jest również działaniem Chrystusa, dana darmo. Wiara 
32 R. Hotz, Sakramente im Wechselspiel zwischen Ost und West, G. Mohn, 

Gütersloh 1979, s. 89.
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oznacza, że człowiek zaczyna żyć Bożym miłosierdziem, prze-
chodzi w perspektywę Bożego zbawienia. „Ponieważ grzech pier-
worodny zburzył relację człowieka z Bogiem, Boże miłosierdzie 
musiało przyjąć formę przebaczenia, ale decydujące jest to, że 
jest wolą Boga, aby człowiek żył całkowicie z Jego miłosierdzia. 
Dokonuje się to w wierze, która zdaje się na Chrystusa. Dlatego 
człowiek w wierze zostaje ponownie wprowadzony we właściwy 
stosunek do Stwórcy”33. 

Cała teologia i w konsekwencji cała antropologia budowane są 
na założeniu o usprawiedliwieniu człowieka darmo przez wiarę 
jedynie. Stąd też teologia luterańska mogła rozwijać obraz czło-
wieka jako usprawiedliwionego grzesznika (simul iustus et simul 
peccator). 

Jak już wspomniano, Melanchton konstruował swoją teo-
logię z nieco odmiennej perspektywy niż Luter. Zwłaszcza po 
śmierci Lutra jego poglądy na temat Kościoła czy natury ludzkiej 
poszły w kierunku, który można by określić jako inne stawianie 
akcentów. Nie było to jednak nigdy zerwanie, wyjście z luterskiej 
perspektywy, ale jedynie poruszanie się w obrębie obszaru przez 
tę perspektywę naświetlanego. Dla Lutra punktem wyjścia był 
zawsze Bóg i jego stosunek do człowieka. Wszystko, cała rzeczy-
wistość była dla Boga i jego chwały. Melanchton koncentrował 
się na tajemnicy zbawienia człowieka. Podstawowym sensem 
teologii i w konsekwencji rzeczywistości był proces zbawienia 
człowieka. Zachowując proporcje, z dużym uogólnieniem można 
by ująć teologię Lutra jako teocentryczną soteriologię, zaś Me-
lanchtona jako antropocentryczną soteriologię34. 

* * *
Wyznanie augsburskie jest jednak zgodne z luterańska ortodok-
sją – więcej, ową ortodoksję określa. Z drugiej strony historia 

33 L. Grane, Wyznanie Augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli Re-
formacji luterańskiej, dz. cyt., s. 57. 

34 Tamże, s. 191. 



jego redakcji i metodologiczna konstrukcja świadczą o pewnym, 
mówiąc dzisiejszym językiem, ekumenizmie, o ekumenicznej 
metodzie. Ta ekumeniczność, w obrębie ortodoksji, była zapi-
sem aktywności Melanchtona, jego przekonań i jego rozumienia 
chrześcijaństwa. W tym też sensie Konfesja Augsburska może 
być uznana za dokument ekumeniczny, potwierdzony niejako 
przez podpisanie Wspólnej Deklaracji w sprawie Nauki o Uspra-
wiedliwieniu. Melanchton w kwestii usprawiedliwienia nie był 
elastyczny, eksponując tę doktrynę i stawiając na niej gmach 
teologiczny Konfesji. Autorzy Wspólnej Deklaracji kilkanaście lat 
temu zaś napisali: „Wyznajemy wspólnie, człowiek w odniesie-
niu do swojego zbawienia jest zdany zupełnie na zbawczą łaskę 
Boga. Wolność, którą posiada w odniesieniu do ludzi i spraw tego 
świata, nie jest wolnością dotyczącą jego zbawienia. Oznacza 
to, że jako grzesznik podlega osądowi Bożemu i nie jest zdolny 
zwrócić się do Boga o ratunek, zasłużyć na swoje usprawiedli-
wienie przed Bogiem lub własnymi siłami osiągnąć zbawienie. 
Usprawiedliwienie dokonuje się tylko z łaski”35.

35 S.C. Napiórkowski, Bóg łaskawy. Nad „Wspólną deklaracją o usprawiedli-
wieniu”, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2001, s. 103n.





237

Ks. Paweł Pielka

Niektóre aspekty protestantyzmu  
według Yves’a Congara*

Myśl protestancka skoncentrowana na wyjątkowej Osobie Je-
zusa Chrystusa i zbawieniu dokonującym się w Nim jest przed-
miotem stałego zainteresowania i wielkiego podziwu ze strony 
Yves’a Congara oraz wywiera bardzo ważny wpływ na jego bada-
nia1. Szczere przekonanie dominikanina, iż stanowisko zajmo-
wane przez braci odłączonych, pełne doktrynalnego i duchowego 
bogactwa, jest godne szacunku i pogłębiania, stanowi punkt 
wyjścia dla prowadzonego przez niego dialogu ekumenicznego. 
Ten, który okazał się cenionym współpracownikiem protestan-
tów i prawdziwym ich przyjacielem, pojmuje rolę ojców założy-
cieli protestantyzmu jako niezaprzeczalnie istotną. Wyznaje, że 
„Reformatorzy byli osobami ducha, które wyraziły oryginalne 
i głębokie aspekty chrystianizmu”2.

* Tekst artykułu powstał na podstawie fragmentu pracy doktorskiej 
obronionej przez autora na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie w roku 2010 i noszącej tytuł Historicité et oecuménisme dans 
la pensée d’Yves Congar.

1 Por. J. Puyo, Jean Puyo interroge le Père Congar. Une vie pour la vérité, Le 
Centurion, Paris 1975, s. 59.

2 Y. Congar, Martin Luther. Sa foi, sa réforme. Études de théologie historique, 
Éditions du Cerf, Paris 1983, s. 80-81. Wszystkie cytaty z języka fran-
cuskiego w przekładzie autora niniejszego artykułu.
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Nie brakuje dowodów szacunku ze strony Congara dla myśli 
protestanckiej. Wielokrotnie deklarował swą gotowość do od-
dania życia za protestantów3 i za świętą sprawę jedności chrze-
ścijan. Bracia odłączeni byli tego świadomi i sami dawali wyraz, 
że są pod wrażeniem dzieła dominikanina, aż do stwierdzenia: 
„Jego erudycja była taka, że był on słusznie pojmowany w śro-
dowiskach protestantów jako jeden z najlepszych znawców Re-
formy”4.

Tylko w kontekście drogi wzajemnego zrozumienia możemy 
w pełni pojąć, co ten poszukiwacz prawdy ze szczerością deklaru-
je w czasie jednego ze spotkań ekumenicznych: „Byłoby bardzo 
nie na miejscu korzystać z gościnności, którą ofiarowuje mi się 
tak przyjaźnie, aby wzbudzać kontrowersje. Jednak uważam, że 
wejściem w samego ducha tej gościnności jest podjęcie «dialogu», 
który jest zupełnie inną rzeczą niż kontrowersja, ale, który, jak 
wskazuje to słowo, ma pewien aspekt dialogiczny, a więc aspekt 
przeciwstawienia”5.

Słowa te dobrze oddają styl dialogu prowadzonego przez 
Congara. W tym samym duchu podejmujemy próbę uchwycenia 
generalnego spojrzenia Congara na protestantyzm poprzez uka-
zanie jego fundamentalnych zasad.

Właściwy Congarowi sposób myślenia polega na możliwie 
najszybszym pójściu ku fundamentowi rzeczy i dosięgnięciu 
korzenia problemu. Już sam sposób rozumienia suwerenności 
Boga stanowi, według dominikanina, trudność w naszym dialo-
gu z protestantami6.

3 Por. Y. Congar, Sainte Église. Études et approches ecclésiologiques, Éditions 
du Cerf, Paris 1963, s. 126.

4 A. Birmelé, Yves Congar en dialogue avec la Réforme, „Bulletin de littéra-
ture ecclésiastique” 56(2005), s. 68.

5 Y. Congar, Jésus-Christ, Agneau de Dieu, w: Y. Congar, Les Voies de Dieu 
vivant. Théologie et vie spirituelle, Éditions du Cerf, Paris 1962, s. 123.

6 Tamże, s. 124.
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1.1. Suwerenność Boga

Podczas gdy Kalwin przyjmuje jako punkt wyjścia suwerenność 
Boga ujętą w sposób metafizyczny, teologiczny, w ścisłym sen-
sie tego słowa, Luter mówi o suwerenności Boga, który zbawia. 
Stąd też zorientowanie jego myśli jest raczej soteriologiczne 
i antropologiczne7. Bóg, w imię Jego absolutnego prymatu, nie 
może być nigdy pojmowany jako przedmiot, ale zawsze pozosta-
je podmiotem.

Specyficzny wkład teologiczny Lutra i protestantyzmu w ogól-
ności polega na zastąpieniu tego metafizycznego punktu widze-
nia przez punkt widzenia osoby. Tak silny nacisk na ten aspekt 
jest odpowiedzią na usiłowanie nadania aktywności człowieka 
zbyt dużego znaczenia w koncepcji zbawienia. Aby określić za-
tem, dlaczego rodzi się przeciwko temu reakcja, a w konsekwen-
cji separacja między dogmatyką reformowaną a katolicką, podej-
mijmy skrótowo wskazane przez Congara przyczyny Reformy.

1.2. Racje narodzin Reformy

Konflikt w łonie chrześcijaństwa zrodził się jako reakcja prze-
ciwko bardzo konkretnemu stanowi rzeczy, który istniał w Koś-
ciele i − jak to stwierdza dominikanin − wydawał się, przynaj-
mniej w części, głęboko w sprzeczności ze specyficznymi cechami 
zachodniego Średniowiecza8. To przeciw charakterowi tej wła-
śnie epoki, akcentowanemu, a nawet włączonemu w cały system 
religijny, opowiedziała się Reforma9.

7 Por. Y. Congar, Calvin, w: Catholicisme II, Paris 1949, coll. 419.
8 Por. Y. Congar, « Novo et miro vocabulo et theologico » Luther réformateur 

de la théologie, „Revue d’histoire et de philosophie religieuses” 63(1983), 
s. 15.

9 Por. Y. Congar, Une passion: l’unité. Réflexions et souvenirs 1929-1973, 
Éditions du Cerf, Paris 1974, s. 92.
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W okresie dominacji scholastycznego rozumu teologicznego 
i przerostu pośrednictwa instytucjonalnych form aparatu ekle-
zjalnego prymat Boga został zaciemniony. Religia tej epoki była 
zdominowana przez potęgę papieską z jej ówczesnymi implika-
cjami oraz skostniałe formy pobożności wynikające z przero-
stu znaczenia kleru i zakonów. Kościół wydawał się zastępować 
absolutną suwerenność Boga przez ekspansję własnej władzy. 
Aparat eklezjalny przesłaniał chrześcijańskie misterium i dła-
wił słowo Boga. Stąd zrodziła się reakcja reformatorów, aby być 
„przeciw”. „Przeciw Scholastyce: Luter odnosi się nieustannie do 
Ojców. Przeciw przerostowi dewocji i praktyk, które tak bardzo 
się rozprzestrzeniły, że centralne Misterium Chrystusa i Jego 
Paschy zagrożone było zdławieniem. Przeciw narzucającej się 
interwencji kleru na szkodę ludu wiernego konsekrowanego na 
chrzcie. Przeciw dominacji potężnego i politycznego oraz zasad-
niczo sekularyzowanego papiestwa. Przeciw dominacji jurydycz-
nej i dominacji Prawa”10.

Wśród rysów specyficznych, które stanowiły motyw protestu, 
dominikanin podkreśla istotną wagę scholastyki. Nie scholastyki 
w jej formie klasycznej oczywiście, której nasz teolog czuł się 
zobowiązanym uczniem, ale teologii skostniałej w scholastykę11. 

10 Y. Congar, « Novo et miro vocabulo et theologico » Luther réformateur de la 
théologie, dz. cyt., s. 15.

11 Co do scholastyki, Congar wyznaje: „Trzeba być może ją przekroczyć, 
ale obejmując jej wartość, która jest ogromna. Jestem przekonany, że 
daleki od bycia nieaktualnym św. Tomasz – prawdziwy Tomasz: on sam, 
a nie jego mumifikowana kukła – będzie naszym towarzyszem, naszym 
przewodnikiem i naszym mistrzem w tej pracy, którą twórcy Vatica-
num II nakazują czynić ich najmłodszym braciom!” (Y. Congar, Situation 
et tâches présentes de la théologie, Éditions du Cerf, Paris 1967, s. 56). 
Bez doszukiwania się w nim rodzaju prawa literalnie przestrzeganego 
we wszystkim i zawsze, św. Tomasz pozostaje, według dominikanina, 
najlepszym mistrzem lojalności i intelektualnego rygoru, wzmożonej 
uwagi wobec każdej postawionej kwestii, rozważenia „formalnego”, ex 
propriis, otwarcia na rzeczywistość i na myśl innych, przyjęcia każdego 
ułamka prawdy (por. tamże, s. 83). „Niestety, nowatorskie tezy Lutra 
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Niektóre jej stanowiska brały swój początek w minionej epo-
ce lub, częściej, wyrażały doktrynę w systematyce bardzo ana-
litycznej i równocześnie rygorystycznie konstruowanej, która 
pewne wymiary zawężała i blokowała12. Im dalej Congar postę-
puje w swym studium, tym bardziej jawi mu się jako oczywisty 
fakt, że to tę scholastykę Luter odrzucił13. To przekonanie będzie 
się już tylko utrwalać. W tym aspekcie słynna Disputatio contra 
scholasticam theologiam, wygłoszona przez Lutra w 1517 roku, 
jest ważniejsza, w przekonaniu dominikanina, niż ta dotycząca 
odpustów14.

Odrzucenie scholastyki dokonuje się zresztą z towarzyszącą 
mu niechęcią do przyjmowania koncepcji filozoficznych w teo-
logii w ogóle. To także odejście od czegoś, co Congar określa 
jako „fizyka rzeczy chrześcijańskich”15, na rzecz teologii, która 
na pierwszym planie umieszczać będzie prawdę relacji religijnej. 
Równocześnie wiąże się ono ściśle z przekonaniem o koniecz-
ności pozostawania w twierdzeniach i języku słowa Bożego16. 
W wielkiej części ruch reformatorski Lutra zmierzał ku reakcji 
przeciwko tej dekadencji, aby w pełni przywrócić na nowo po-
jęcie Boga w Jego niezbywalnej cesze podmiotu i to podmiotu 
suwerennie aktywnego17.

sądzone były częściowo w świetle scholastycznych sformułowań w ten 
sposób, że, jak to zauważył Hubert Jedin, niekwestionowany historyk 
tego okresu, tezy te […] były poddane ocenie, która uniemożliwiła uzna-
nie ich elementów autentycznie chrześcijańskich” (Y. Congar, Comment 
Luther devint Luther, „Lumière et vie” 31(1982), s. 84-85).

12 Por. Y. Congar, Une passion: l’unité, dz. cyt., s. 92-93.
13 Por. Y. Congar, Comment Luther devint Luther, dz. cyt., s. 84-85.
14 Por. tamże.
15 Por. Y. Congar, Situation et tâches, dz. cyt., s. 156.
16 Por. Y. Congar, « Novo et miro vocabulo et theologico » Luther réformateur 

de la théologie, dz. cyt., s. 7.
17 Por. Y. Congar, Le moment « économique » et le moment « ontologique » 

dans la Sacra Doctrina (Révélation, Théologie, Somme théologique), w: 
Mélanges offerts à M.-D. Chenu, J. Vrin, Paris 1967, s. 181.
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Ruch ten pozostaje krytyczny wobec form pobożności zbyt 
skoncentrowanych na dewocyjnym traktowaniu świętych i re-
likwii, pielgrzymek, odpustów, praktyk zewnętrznych ze szko-
dą dla istoty stosunku religijnego, który dotyczy wiary w łaskę 
i zbawczą potęgę Boga. W tych praktykach to człowiek jako taki 
wydawał się „mistrzem Bożych interwencji”18. Reforma krytyku-
je, umniejsza, czy wreszcie odrzuca pewne idee, czyni to w celu 
ukazania zbawienia jako aktu Boga samego i samej łaski19. Wobec 
Boga nie możemy nic uczynić i do niczego pretendować. Móc 
 cokolwiek byłoby czynieniem męki Chrystusa próżną i ranie-
niem Go.

Pewna reakcja, jak podkreśla Congar, była konieczna. Pod-
stawowe pragnienie utwierdzenia Bożej sprawy, którą wszystkie 
nadużycia zaciemniały, pozostaje oczywiście słuszne20: „Wyda-
je nam się bardzo ważne uznanie tej intencji Reformy, by nie 
tworzyć nowego Kościoła, ale nadać temu przekazanemu przez 
Średniowiecze […] formę Kościoła apostołów, ojców i pierwszych 
soborów”21.

Dla dominikańskiego teologa pozostaje jednak jasne, że re-
akcja ta bezmiernie przekroczyła uzasadniające ją przyczyny 
ukazane w pracach uczonych o określonej formacji intelektualnej 
i wynikające z mankamentów pewnej pobożności. Spójrzmy te-
raz na najbardziej podstawowy sens tej reakcji.

18 Y. Congar, Pour le dialogue avec le mouvement oecuménique, „Verbum caro” 
15(1950), s. 115.

19 Por. Coopération de l’humanité au salut, w: Y. Congar, Écrits réformateurs, 
éd. J.-P. Jossua, Éditions du Cerf, Paris 1995, s. 64.

20 Młody Luter wyrażał swoją intencję: „aby sam Bóg, aby sam Chrystus 
był moją mądrością, moją sprawiedliwością, moim życiem” (Y. Congar, 
Situation et tâches, dz. cyt., s. 155).

21 Y. Congar, « Novo et miro vocabulo et theologico » Luther réformateur de la 
théologie, dz. cyt., s. 15.
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2. Bóg sam jest zawsze podmiotem

„Bóg sam działa, Bóg sam jest podmiotem”22. To stwierdzenie, 
według Congara, mogłoby uchodzić za najlepiej reasumujące, 
w tym, co pozytywne i negatywne, cały „protest” Reformy. Bóg 
jest zawsze podmiotem, a nie przedmiotem naszych zdolności 
czy pretensji. Ponieważ dla protestantów, nie mniej niż dla ka-
tolików zresztą, drogim i ważnym jest fakt uzależnienia wszyst-
kiego od aktu Boga, istotną kwestią pozostaje obecnie dobre 
rozumienie tego aktu23. Wobec tak kompleksowego zagadnienia 
Congar uważa, że fundament stanowiska protestanckiego znaj-
duje się w tym, co nazywa on aktualizmem Boga24. W ramach tego 
stanowiska utrzymuje się, że zbawienie jest aktem Boga i wy-
łącznie Boga. Chodziłoby o „oddanie Bogu – i nie tylko przede 
wszystkim Bogu, ale Bogu samemu − całego określenia egzysten-
cji religijnej”25.

2.1. Aktualizm Boga

Razem z koncepcją dramatyczną suwerennego aktu Boga Zbaw-
cy Reforma sprzeciwia się koncepcji mądrościowej, gdzie mówie-
nie o Bogu pociągałoby za sobą traktowanie Go jako przedmiotu, 
nad którym można byłoby mieć władzę, lub jak jakąś rzecz na-
szego materialnego świata. Ryzykowałoby się w ten sposób spro-
wadzenie Go do tego, co statyczne, podczas gdy jest On Aktem26. 
Samo chrześcijaństwo nie może być więc pomyślane jako dane 
w rodzaju jakiegoś świata, nawet ponadnaturalnego, i uczynione 

22 Y. Congar, Chrétiens en dialogue. Contributions catholiques à l’oecuméni-
sme, Éditions du Cerf, Paris 1964, s. 426.

23 „Bo beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5).
24 Por. Y. Congar, Pour le dialogue, dz. cyt., s. 115.
25 Y. Congar, La Tradition et les traditions. Étude historique, Éditions du 

Cerf, Paris 1960, s. 148.
26 Por. Y. Congar, Le moment « économique », dz. cyt., s. 147-148.
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przez Boga, którym poraniona ludzkość mogłaby manipulować 
czy dysponować. Stosunek religijny jest zaś dramatyczny i para-
doksalny „stworzony przez akt i dar Boga między moim zbawie-
niem, którym jest Jezus Chrystus, i mną grzesznikiem, któremu 
wiara działająca we mnie przez Boga daje to zbawienie”27.

Koncepcja „aktualizmu Boga” proponowana przez Congara 
w odniesieniu do protestantyzmu bierze pod uwagę moment 
zależności całej rzeczywistości od aktu Boga samego, ale wyraża 
również fakt, że na przestrzeni rozwoju myśli protestanckiej ta 
zależność stała się zależnością ekskluzywną28. Wszystko to, co 
dotyczy bowiem zbawienia, pochodzi od Boga i to Boga samego, 
według alternatywy proponowanej na wzór proroków: „Bóg sam 
jest absolutnie prawdziwy lub jego stworzenie, które jest kłamli-
we, przejściowe i próżne”29.

Akt Boga nie wykracza poza swoją bezpośrednią aktualność, 
jest raczej punktowy, nie angażuje żadnej ciągłości30. Działa-
nie Chrystusa, aby mogło być pojmowane jako wyłącznie Jego, 
jest przedstawiane jedynie jako komunikujące od środka przez 
krążenie, przez pewną komunikację wiary. Wszystko pozostaje 
w porządku relacji osobowej, którą Bóg stwarza w wierze, będąc 
jedynym aktywnym podmiotem31. „Po to, aby wszystko pocho-
dziło od Jezusa Chrystusa, chce się, aby wszystko pozostawało 
w Jezusie Chrystusie”32.

Dominikanin zauważa, że w  takiej wizji chrześcijaństwa 
istnieje tylko: „jeden wartościowy ruch, który idzie z wnętrza 
ku zewnętrzu, czy też z góry ku dołowi. Chce on, aby wszystko 
w zbawieniu pochodziło od Boga samego, było dziełem Boga 

27 Tamże.
28 Por. Y. Congar, Pour le dialogue, dz. cyt., s. 115.
29 Y. Congar, La Tradition et les traditions, dz. cyt., s. 185.
30 Por. Y. Congar, Pour le dialogue, dz. cyt., s. 115.
31 Por. Y. Congar, Chrétiens en dialogue, dz. cyt., s. 427.
32 Y. Congar, Vraie et fausse réforme dans l’Église, Éditions du Cerf, Paris 

1968, s. 406.
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samego i po to istnieje jedynie jeden nurt daru pochodzący od 
Boga samego i nie ma powrotu ku Bogu, nie ma wznoszenia, 
w którym wolna współpraca człowieka poruszona, wprawiona 
w ruch przez dar Boga, czyniłaby coś również”33.

Nasze dzieła są wartościowe jedynie dla regnum ziemskiego, 
nie zaś dla królestwa Boga, które jest czystym Jego dziełem34.

Stosunek religijny człowieka do Boga jest odnowiony, oczy-
wiście, w Chrystusie, ale w myśli protestanckiej chodzi o Chry-
stusa, który jest w niebie i który działa w nas z wysokości nieba 
przez swojego Ducha. Bóg działa jako jedyny Twórca, czy też 
Stwórca, relacji osobowej, której miejscem realizacji jest z na-
szej strony wiara35. Każdy wierny jest jedynie bezpośrednim 
beneficjentem akcji Boga poddanym wewnętrznemu świadectwu 
Ducha Świętego.

Często powraca u Lutra temat zachwycającej i cudownej wy-
miany (admirabile commercium), zapożyczony z liturgii Bożego 

33 Y. Congar, Chrétiens en dialogue, dz. cyt., s. 462. Trzeba uznać realizm, 
który Luter umieszcza w stwierdzeniu, że przez wiarę Chrystus jest 
prawdziwie we mnie (który pozostaję grzesznikiem). Ale w istocie dla 
niego nie ma świętego i – jeśli pozwoli się nam użyć tego słowa – „po-
nadnaturalnego” jak tylko Chrystus. Owszem, jest On we mnie, ale jako 
obcy: to On, nie ja, jest święty, zob. Y. Congar, Comment Luther devint 
Luther, dz. cyt., s. 85.

34 Por. Y. Congar, Chrétiens en dialogue, dz. cyt., s. 462.
35 Por. tamże, s. 427. „Powiedzieć «Bóg sam» byłoby zaprzeczeniem, że 

Bóg utworzył nas zależnymi od ludzi lub od władzy Kościoła, aby re-
alizować stosunek religijny wiary lub przymierza. Byłoby to zaanga-
żowaniem się w personalizację i interioryzację stosunku religijnego co 
do istoty tego stosunku. Byłoby to odrzuceniem jego uwarunkowania 
przez wspólnotową strukturę Kościoła” (Y. Congar, La Tradition et les 
traditions, dz. cyt., s. 186). Inny tekst w tym samym sensie: „Ani Chry-
stus nie został poczęty z samego Ducha Świętego, lecz owszem, także 
z Dziewicy Maryi, jak zauważa to Beda co do Ga 4,2, ani wierny nie 
został usprawiedliwiony i nie narodził się z samego działania Ducha Św., 
ale owszem, także z wody i sakramentów, które tradycja porównuje do 
łona i samej matrycy Kościoła (Y. Congar, Coopération de l’humanité, dz. 
cyt., s. 71).
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Narodzenia. W konsekwencji tejże wymiany mój grzech staje się 
grzechem Chrystusa, który obarczył się nim na krzyżu, a spra-
wiedliwość Chrystusa staje się moją. Jednak człowiek jest zawsze 
tu, na ziemi, równocześnie sprawiedliwym i grzesznikiem (simul 
justus et peccator). Podczas gdy ja żyję w ciele, sprawiedliwość 
Boga współistnieje z moim grzechem w ten sposób, że powin-
no się ją określać jako exstranea, obcą, przychodzącą do mnie 
z zewnątrz36. Zastąpienie sprawiedliwością Chrystusa mojego 
grzechu jest dziełem Boga we mnie bez jakiegokolwiek udziału 
z mojej strony37.

Jedynie Stwórcy wszystkich rzeczy należy się chwała. To On 
determinuje wszystko i przez nic nie jest determinowany. Odpo-
wiedź człowieka Bogu w jego transcendencji streszcza się zatem 
w formule soli Deo gloria. Ten fundamentalny punkt widzenia 
idzie w parze z dialektyczną grą przeciwstawiającą sobie rze-
czywistości sprzeczne38. Wśród nich Congar wskazuje w szcze-
gólności właściwe protestantom założenie radykalnej dysocja-
cji między tym, co ziemskie, a tym, co niebiańskie. Środkiem 
utwierdzenia absolutnego i niewzruszonego autorytetu Boga 
staje się pierwszeństwo Pisma i pierwszeństwo Boga w Jego 
Słowie.

2.2. Słowo Boga

Myśl protestancka koncentruje się na najczystszym słowie Boga. 
Pośród konkretnych przykładów protestanckiej egzegezy cy-
towanej przez Congara znajdujemy uwypuklenie niezbywalnej 
suwerenności Boga, które podąża zawsze razem z tendencją do 
ekskluzywizmu. W analizie wersetu Wj 1,27: „Bóg uczynił czło-
wieka na swój obraz” akcentuje się nie fakt bycia obrazem Boga, 

36 Por. Y. Congar, Comment Luther devint Luther, dz. cyt., s. 80-81.
37 Por. Y. Congar, Chrétiens en dialogue, dz. cyt., s. 461.
38 Por. Y. Congar, Dialectique (Théologie protestante), w: Catholicisme III, 

Paris 1954, coll. 738.
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ale raczej bycia stworzonym, a to po to, aby wskazać aspekt sepa-
racji transcendencji39.

Znajdujemy również inny przykład, który ilustruje tenden-
cję do uprzywilejowania dialektyki Nieskończony – skończo-
ny, w komentarzu luterańskim do Wj 13-14. Mocno rozwinięty 
jest tu paradoksalny aspekt niemocy człowieka, wszechmocy 
Boga i wiary ponad wszelkim prawdopodobieństwem ludzkim40. 
Congar przywołuje również myśl Karla Bartha cytującego po 
wielekroć słowa Eklezjastesa: „Bóg jest w niebie, a ty jesteś na 
ziemi” (Koh 5,1) dla podkreślenia dystansu lub nawet przepa-
ści, z powodu której „skończony jest niezdolny wobec Nieskoń-
czonego”41.

Człowiek nie podlega żadnemu autorytetowi czysto ludzkie-
mu ani nawet autorytetowi ponadnaturalnemu lub boskiemu, 
który byłby mu powierzony i sprawowany przez niego42. Według 
pewnej dystynkcji, a raczej dysjunkcji między tym, co wewnętrz-
ne, a tym, co zewnętrzne, formułowanej przez Lutra, Zwinglego 
i Kalwina, w porządku zewnętrznym istnieje tylko jeden autory-
tet − słowa Bożego43.

Miejsce zarezerwowane Słowu jako jedynemu środkowi ko-
munikacji między Bogiem a ludźmi, przez który Bóg wchodzi 
w komunię z nami, jest decydujące. Jest ono rozumiane u pro-
testantów jako rzeczywistość aktywna i wyposażona w struk-
turę sakramentalną w szerokim sensie tego słowa44. Pismo jest 
jedynym środkiem, przez który Bóg wchodzi w komunikację 

39 Y. Congar, Jésus-Christ, Agneau, dz. cyt., s. 125.
40 Por. tamże.
41 Y. Congar, Coopération de l’humanité, dz. cyt., s. 69.
42 Por. Y. Congar, Conclusion, w: Le Concile et les conciles. Contribution à 

l’histoire de la vie conciliaire de l’Église, éd. O. Rousseau, Éditions de Che-
vetogne, Paris 1960, s. 298-299.

43 Por. tamże, s. 298-299.
44 Por. Y. Congar, Sainte Écriture et Sainte Église, „Revue des sciences phi-

losophiques et théologiques” 44(1960), s. 87.
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z nami45. Co więcej, w istocie istnieje jeden tylko dar Boga − Jego 
Słowo.

Pewność oparcia na prawdzie słowa Bożego czyni Lutra ab-
solutnie jednoznacznym. Jego pragnieniem jest, aby „wszystko 
w zbawieniu pochodziło od Boga, było dziełem Boga samego, 
i aby dlatego istniał jedynie jeden nurt daru pochodzący od 
 Boga”46.

Bóg przede wszystkim − w tym oczywiście wszyscy są zgodni. 
Jednak nie Bóg sam, nie Bóg jako sama i jedyna determinacja 
egzystencji ludzkiej, nalega Congar. Gratia sola, sola fide wstrzą-
sa dominikaninem47. Wobec wszystkich form owego „Allein” 
dominikanin zadaje pytanie: dlaczego ta opozycja? I drąży dalej: 
„Dlaczego ten wybór między Bogiem samym i Bogiem z tym, 
co daje On swemu stworzeniu, aby być i robić z Nim? Czyż nie 
ma tu, filozoficznie, jednego braku w pojmowaniu prawdziwego 
statusu dialektyki transcendencja – immanencja, Nieskończony 
– skończony, i biblijnie pewnej nieśmiałości, nawet niewierności 

45 Por. Y. Congar, Théologie historique, w: Initiation à la pratique de la théo-
logie. Introduction, Éditions du Cerf, Paris 1982, s. 242.

46 Y. Congar, Coopération de l’humanité, dz. cyt., s. 78. Podczas gdy dla oj-
ców „Święte Pisma są darem Boga, jednak nie jedynym. Są one jednym 
ze środków, poprzez który wierni starają się w Kościele znajdować peł-
nię rzeczywistości zbawczej lub komunii z Bogiem. Nie są one środkiem 
jedynym, jeśli sam Kościół nie może obyć się bez nich, zdarza się równie 
często, że wierni znajdują Boga w Kościele bez czynienia osobistego 
użytku z Pism. W samym użyciu, które Kościół z niego czyni, Pismo 
jest traktowane z nieskończonym respektem, jako środek osiągnięcia, 
poprzez znajomość, rzeczywistości daru Boga i Jego woli. Oto dlaczego 
prosta lektura egzegetyczno-historyczna, studium ściśle tekstualne 
lub filologiczne słów, chociaż jest koniecznym środkiem, nie jest miarą 
konieczną chrześcijańskiej inteligencji. Rzeczywistość daru Boga jest 
przekazywana w szerszy sposób i bogatszy, niż jest ona tekstualnie 
wypowiadana” (Y. Congar, La Tradition et les traditions, dz. cyt., s. 193).

47 Por. J. Webster, Pureté et plénitude. Réflexions protestantes sur « La Tra-
ditions et les traditions » de Congar, w: Yves Congar Théologien de l’Église, 
éd. G. Flynn, Éditions du Cerf, Paris 2007, s. 56.
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wobec sensu każdego dzieła Bożego, którym jest komunikować 
siebie, a nie tylko dokonywać obietnic?”48.

Narzuca się więc wniosek, że Reforma, według dominikanina, 
wykazuje w szczególności pewną niezdolność do ujęcia prawdzi-
wego statusu relacji transcendencji i immanencji49.

2.3. Immanencja ze szkodą dla transcendencji

Istota różnicy między katolikami a protestantami zasadza się 
według Congara w słusznym wzięciu pod uwagę stosunku mie-
dzy transcendencją a immanencją, wiecznością a czasem, Dator 
a donum. Według naszych braci odłączonych nie można afirmo-
wać jakiejś immanencji inaczej jak tylko ze szkodą dla trans-
cendencji50. Dlatego człowiek nie jest zdolny wnieść żadnego 
pozytywnego wkładu do swojej współpracy z Bogiem. „Jak gdy-
by Bóg rządził jedynie pod warunkiem bycia samym!”51. Zasługi 
przypisywane człowiekowi (lub Kościołowi) byłyby wówczas dła-
wieniem suwerenności Boga52.

Francuski teolog, odnosząc się do sposobu, w który Barth 
komentuje wyrażenie św. Pawła: „Chrystus w nas”, zauważa, 
że dla autora Dogmatyki kościelnej wyrażenie Pawłowe oznacza: 
„pod nami, za nami, ponad nami”53, podczas gdy, według myśli 
katolickiej: „coś może być w nas, a więc nasze, będąc z Boga; dla 
nich (protestantów) rzecz nie może być z Boga inaczej, jak tylko 

48 Y. Congar, Chrétiens en dialogue, dz. cyt., s. 431. „Protestanci, zapytuje-
my, wasza wola uzależnienia od aktu samego Boga stosunku religijnego 
i zbawienia nie każe wam zapoznawać daru, który uczynił On stworze-
niom, aby w Nim współpracować?” (Y. Congar, Essais oecuméniques: le 
mouvement, les hommes, les problèmes, Centurion, Paris 1984, s. 183).

49 Por. Y. Congar, Vraie et fausse, dz. cyt., s. 407.
50 Por. tamże.
51 Por. Y. Congar, Chrétiens en dialogue, dz. cyt., s. 431.
52 Tamże.
53 Tamże s. 430.
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nie będąc zupełnie z nas”54. Równocześnie wszelka uwaga pro-
testantów skoncentrowana jest nie na samym darze, ale jedynie 
na „Bogu dającym lub raczej Bogu decydującym dać”55. Jednak, 
zauważa Congar, „suwerenność Boga, który udziela łaski, speł-
nia się w darze, który On nam czyni i przez który staje się On 
Bogiem z nami i Bogiem w nas”56. 

Bóg naszej wiary jest wystarczająco transcendentny wobec 
swego stworzenia, aby być mu doskonale immanentnym i w tej-
że immanencji na nie oddziaływać: jest On mu wewnętrzny 
i obecny, ale prowadzi je suwerennie57. Bóg jest wystarczająco 
transcendentny wobec człowieka, aby być wobec niego imma-
nentny. To w immanencji Bóg działa jak Bóg, w działaniu swoim 
pozostając zawsze suwerennym. Możemy nawet powiedzieć wię-
cej: w immanencji ukazuje On swą suwerenność w sposób jeszcze 
bardziej mocny. To aktywna obecność Absolutu w nas równo-
cześnie pogłębia naszą wewnętrzność, czyniąc ją żyjącą i gorącą, 
i umiejscawia nas w relacji komunii z innymi. Tą obecnością jest 
Duch Święty. „Tak, jesteśmy zamieszkani”58 − stwierdza Congar.

Jak postuluje dominikanin: „[…] trzeba absolutnie wyzwolić 
się z tej fałszywej idei, niesprawdzającej się, według której rze-
czywistość darów Boga miałaby zaciemniać Jego Chwałę, a do-
datkowo to, co znajdowałoby się w stworzeniu, nawet z tytułu 
daru Boga, byłoby odjęte Jemu samemu”59.

54 Y. Congar, Vraie et fausse, dz. cyt., s. 407.
55 Y. Congar, Chrétiens en dialogue, dz. cyt., s. 512. Kiedy katolicy interesu-

ją się „rzeczywistością darów Boga w nas, protestanci nie chcą widzieć 
nikogo innego, jak tylko Boga dającego lub raczej Boga decydującego 
dać i pojmują każde zainteresowanie odnoszone do samego daru jako 
zdradę wobec Tego, który daje. Bóg jest zawsze podmiotem, człowiek 
nigdy, on jest tylko przedmiotem” (tamże).

56 Y. Congar, Jésus-Christ, Agneau, dz. cyt., s. 125.
57 Por. Y. Congar, Pour un sens vrai de l’Église, „Christus” 10(1963), s. 214.
58 Y. Congar, Esprit de l’homme, Esprit de Dieu, Éditions du Cerf, Paris 1998, 

s. 39.
59 Y. Congar, Pour le dialogue, dz. cyt., s. 119.
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Istnieje w każdym z nas „pewien wymiar wieczności, relacji 
z Transcendentnym”60. Ci, którzy Go znają z doświadczenia, nie 
mogą w Niego wątpić, chociaż ukazanie Go tym, którzy są za-
mknięci, jest trudne.

To, co w tym momencie jest istotne, to rozumienie sposo-
bu realizacji obecności lub suwerenności Boga. Jeden z prote-
stanckich teologów stwierdza, że obecność Boga jest obecnością 
„kogoś, kto jest nieskończenie wyższy, nawet kiedy daje się On 
w bliskości pełnej intymności”61. A jednak Bóg nie chce być sam 
i właśnie stwarzając możliwość owej intymności, wyraża swą 
wielkość w sposób prawdziwie najwznioślejszy. Jego obecność 
pozostaje zawsze obecnością Kogoś nadrzędnego, ale dając się, 
wyraża się ona w sposób jeszcze bardziej wzniosły, poprzez uwy-
datnienie relacji czułości obecnej również w inwokacji tytułu 
Ojca, Abba, jak przypomina nam to Congar, podążając za Joachi-
mem Jeremiasem62.

Pojęcie przymierza postulowane przez protestantów nie 
wyrazi tej intymności relacji z Bogiem, do której jesteśmy za-
proszeni. Mogłoby ono, być może, oddać pełniej nierówność 
dwu podmiotów i dlatego pozostaje ono wartościowe. Jednak 
ani koncept przymierza, ani wyboru, nie mogą wyrazić tego, co 
 wywołuje prawdziwe zdumienie: Bóg wkroczył na drogę ludzi 
i to dając Siebie totalnie. Nasze bycie w Chrystusie i bycie Chrys-
tusa w nas to: Ciało mistyczne, to gody Baranka Bożego63.

Nawet kiedy On się daje, stwierdza autor protestancki, po-
zostaje tym, który ma inicjatywę, On sam, wystarczający sobie 
w swojej pełni64. Zapewne. Pierwszy w Miłości inicjuje relację, 
ofiarowując się i dając siebie samego. Problem polega na pojmo-
waniu Go jako samego i wystarczającego samemu sobie w Jego 

60 Y. Congar, Esprit de l’homme, dz. cyt., s. 39.
61 J. Webster, Pureté et plénitude, dz. cyt., s. 60.
62 Por. Y. Congar, Esprit de l’homme, dz. cyt., s. 41.
63 Por. Y. Congar, Jésus-Christ, Agneau, dz. cyt., s. 124.
64 J. Webster, Pureté et plénitude, dz. cyt., s. 61.
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pełni, podczas gdy On wybrał potrzebować nas. Stanowisko ka-
tolickie utrzymuje, że to nie my dysponujemy Duchem Świętym: 
to Bóg jest wierny swojemu przymierzu, wierny samemu sobie, 
który nami dysponuje, bo zechciał potrzebować ludzi65.

Bez podawania w wątpliwość płodności ujęcia protestanc-
kiego, w oczach Congara problem polega na redukcji do „Boga 
samego”. Skoncentrowana na Chrystusie jedynym, totalnym 
i wystarczającym, eklezjologia protestancka jest: „przeniknięta 
w pełni przez afirmację Chrystusa jako perfectum ontologiczne. 
Oczywiście nie przeszkadza to dawać się Jemu samemu, być 
obecnym, żyjącym, aktywnym. Ale to, co jest obecne i aktywne, 
to Ktoś, kogo tożsamość jest ściśle jedyna, bo już w pełni speł-
niona”66. 

Jednak, powtórzmy raz jeszcze, wszechmogący Bóg, który 
jest pełnią i stanowi ontologiczne perfectum, potrzebuje nas. 
Boże Narodzenie, fakt narodzenia Syna Bożego w naszym świe-
cie, w sposób dobitny to obrazuje67. I nie jest to utrata Jego 
pierwszeństwa. To uniżenie Kogoś, kto kocha. Jego chwała 
w niczym nie jest umniejszona, a równocześnie manifestuje się 
 wielkość człowieka.

Pojawia się w ten sposób aspekt daru i komunikacji Boga. 
Jak już stwierdziliśmy, według rozumienia myśli protestanc-
kiej prezentowanego przez Congara, dar i immanencja są z tej 
transcendencji wyłączone. Dzieło Boga, zbawienie zależy tylko 
od Boga. Ta zbyt ekskluzywna afirmacja aspektu transcendencji 
i zewnętrzności dokonuje się ze szkodą dla aspektu daru i intym-
ności. W konsekwencji nie istnieje jakieś wstąpienie wieczności 
w czas, immanencji życia Bożego w świat68.

65 Por. Y. Congar, Conclusion, dz. cyt., s. 325.
66 J. Webster, Pureté et plénitude, dz. cyt., s. 59.
67 Por. Y. Congar, Esprit de l’homme, dz. cyt., s. 67.
68 Por. Y.Y. Congar, Dogmes protestantes et Dogme catholique comparés, „Re-

vue des sciences philosophiques et théologiques” 26(1937), s. 501.
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Podkreśla się u braci odłączonych iż „suwerenność Boża […] 
jak gdyby malała, kiedy poprzez hojność komunikuje stworze-
niu możliwość współpracy z sobą”69. Suwerenność Boża zakłada 
zatem pewną współpracę. Bóg chciał związać swój testament 
miłości z sakramentami i ludzkimi posługami. To, co dane przez 
Boga, domaga się odpowiedzi człowieka lub, jak dominikanin 
lubi stwierdzać, pewnego działania (agi): „Istnieje całe to działa-
nie, […] użytek, który czynimy z łaski”70.

Dar Boga jest darem do tego stopnia, że staje się ludzki i daje 
miejsce pewnej ludzkiej działalności w wolności jej przebiegu. 
Bóg obiecuje i „chce ustanowić między nami i Nim pewną wspól-
notę życia, wspólnotę Jego życia, które realizuje się «w Chrystu-
sie» przez nasze bycie w Chrystusie i bycie Chrystusa w nas”71. 
Pragnienie i obietnica udzielania się nam znajduje realizację 
w Jezusie Chrystusie. Decydującym punktem jest w końcu in-
karnacja, która zmienia rozwój objawienia i ekonomię darów 
Boga72. Wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa logika, aż do wtedy 
obowiązująca, znajduje swoje wypełnienie.

To raczej logika profetyczna – logika oczekiwania – niż lo-
gika realizacji dzieła przez osobę Jezusa Chrystusa wydaje się 
w oczach Congara kierować refleksją protestancką.

69 Y. Congar, Vraie et fausse, dz. cyt., s. 407.
70 Y. Congar, « Dieu a besoin des hommes ». Propos d’un théologien, VieI 

19(1951), s. 16. „Teologia katolicka będzie zawsze teologią Wcielenia, 
teologią komunikacji dobra danego. Protestantyzm kontynentalny po-
dążał zaś będzie według logiki obwieszczenia i oczekiwania, obietni-
cy otrzymanej w wierze; mniej Maryi niż Jana Chrzciciela. Pojmował 
będzie Chrystusa niebiańskiego i wertykalne odniesienie wierzącego 
do Niego, bardziej niż Chrystusa przychodzącego w ciele i odniesienie 
horyzontalne, ciągłość Kościoła wobec Jego Wcielenia. Jest jasne, że te 
dość różne ujęcia angażują rozbieżne ujęcia Maryi i Kościoła” (Y. Con-
gar, Chrétiens en dialogue, dz. cyt., s. 511).

71 Y. Congar, Jésus-Christ, Agneau, dz. cyt., s. 124.
72 Por. Y. Congar, Le Mystère du Temple ou l’Économie de la Présence de Dieu 

à sa créature de la Genèse à l’Apocalypse, Éditions du Cerf, Paris 1958, 
s. 338.
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2.4. Logika profetyczna

Pewien autor protestancki stwierdza: „Fakt, że Congar bardziej 
jest pociągany przez temat świątyni niż temat proroctwa na 
przykład, jest wymowny”73. Uwaga wydaje się naprawdę bardzo 
słuszna, potwierdza ją studium Congara z 1958 roku zatytuło-
wane Le mystère du Temple. Nasz dominikanin jest przekonany, 
że to w głębokiej różnicy, która istnieje między porządkiem sta-
rotestamentalnym a tym, który pochodzi z wcielenia Syna Bo-
żego, znajduje się sekret wielu groźnych poróżnień, istniejących 
między protestantyzmem a Kościołem katolickim74. Obecnie 
szukać będziemy przybliżenia, na czym polega ten problem.

W myśli protestanckiej człowiek − jako jednostka i jako lud 
Boży w ogólności − żyje pod bezpośrednią suwerennością Boga 
samego, który prowadzi i zbawia. Akcja Boga nie realizuje się 
jednak poprzez jakąś instytucję stałą lub daną. Ideałem tego 
ludu jest zależeć jedynie od Boga w tym, co dotyczy jego istnienia 
i postępowania. Podczas ziemskiej drogi będziemy mieli jedy-
nie napięcie wiary, potwierdzenie przebaczenia i obietnice Boga 
składane człowiekowi przez wiarę. Łaska byłaby „aktem lub de-
cyzją Boga odnośnie do nas, nie jako rzeczywistość ontyczna, 
fizyczna, komunikowana człowiekowi, która zmienia coś z jego 
natury”75. Pozostawałaby ona niebiańską i eschatologiczną.

Logika ta jest określana przez dominikanina jako „logika 
obietnicy”, „oczekiwania” i „figury”. Linia profetyczna Starego 
Przymierza prowadzi do swojego streszczenia i symbolu w oso-
bie Jana Chrzciciela. Nie przez przypadek, jak zauważa Congar, 
to w odniesieniu do tego sługi głoszenia, do którego Barth lubił 
porównywać Kościół, linia ta znajduje swoją pozycję emblema-
tyczną.

73 J. Webster, Pureté et plénitude, dz. cyt., s. 60.
74 Por. Y. Congar, Coopération de l’humanité, dz. cyt., s. 67.
75 Y. Congar, Chrétiens en dialogue, dz. cyt., s. 510.
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Kościół jak Jan Chrzciciel jest głosem zwiastującym przyjście 
Pana i wzywającym do pokuty dlatego, że zbliża się królestwo 
Boże. On głosi, on wskazuje Chrystusa Ukrzyżowanego: „oto Ba-
ranek Boży”, i prowadzi naszą wiarę ku Niemu76. Jan jest „przyja-
cielem Oblubieńca, który prowadzi ku Niemu swoją Oblubienicę 
bez wejścia jego samego do komnaty zaślubionych, pozostaje 
w przedpokoju i jest dość szczęśliwy, wiedząc, że Oblubienica 
znalazła Oblubieńca i Jemu przynależy”77.

Na tej samej linii oczekiwania i obietnicy Congar sytuuje sta-
nowisko kalwińskie – identyfikacji sakramentów Starego Przy-
mierza, takich jak obrzezanie czy wąż miedziany, z sakramen-
tami nowotestamentalnymi, które sprowadzają się, zdaniem 
Kalwina, do chrztu i wieczerzy. Congar wskazuje, że dla Kalwina 
nie ma żadnej istotnej różnicy między „sakramentami Synago-
gi” a sakramentami Kościoła. Jedynym ich walorem jest bycie 
znakami wiary.

Dla uczniów Bartha Kościół jawi się jako „możliwość lub ciąg-
ła bliskość zesłania Ducha Świętego”78. Zesłanie Ducha Świętego 
jednak, według nich, nie jest nam prawdziwie dane lub nie po-
woduje efektu stałego79. Ta logika rozdziela zmartwychwstanie 
i zesłanie Ducha Świętego, pozostawiając chrześcijan na etapie 
życia Jana Chrzciciela80. Ten etap został jednak dopełniony.

76 Por. Y. Congar, Coopération de l’humanité, dz. cyt., s. 66. Congar przywo-
łuje K. Bartha, który lubił porównywać Kościół, w jego ministerium, do 
św. Jana Chrzciciela, który na obrazie ukrzyżowania pędzla Matthiasa 
Grünewalda wskazuje Chrystusa ukrzyżowanego jako Baranka Bożego, 
por. Y. Congar, Le Christ, Marie et l’Église, Desclée, De Brouwer, Paris 
1952, s. 19.

77 Y. Congar, Coopération de l’humanité, dz. cyt., s. 68.
78 Tamże, s. 66.
79 Por. tamże.
80 Por. Y. Congar, Jésus-Christ, Agneau, dz. cyt., s. 124. „Kiedy Barth po-

równuje go do Jana Chrzciciela wskazującego na Chrystusa i mówią-
cego «oto Baranek Boży», wypowiada on z niezwykłym darem poezji, 
który go charakteryzuje, coś z prawdy, ale również coś zupełnie nie-
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Schemat, który ujmuje Ewangelię jako spełnienie obietnic 
Starego Przymierza w sensie ujawnienia, kto powinien je realizo-
wać i gdzie odtąd Bóg działa, również nie jest satysfakcjonujący. 
Dzieło Boga nie realizuje się w tych samych warunkach co nie-
gdyś w Izraelu81. Stanowisko kalwińskie i barthowskie nalegające 
na samą transcendencję Boga, jak uznaje Congar, „czyni ślepym 
na rzeczywistość uczynionej komunikacji”82. Reforma chce unik-
nąć każdej koncepcji daru Boga, która nie redukowałaby się do 
relacji stwarzanej przez Boga jako Akt i Wydarzenie. Ta relacja, 
jako dramatyczna i paradoksalna, realizuje się między „moim zba-
wieniem, którym jest Jezus Chrystus, a mną grzesznikiem”83. To 
wiara dokonywana we mnie przez Boga przyjmuje to zbawienie.

Według myśli protestanckiej dar Boga nie polega w żadnej 
mierze na konstytucji nowej rzeczywistości stabilnej na pozio-
mie ontologii. Stąd łączy się z tym „antysubstancjalizm” jako 
ucieczka od tego, co statyczne, generalne i  ontologiczne84. 
Stwierdzamy również ucieczkę od tego, co mistyczne jako nio-
sące niebezpieczeństwo „wyjścia z czystej relacji aktualnej wiary 
na rzecz posiadania i jedności typu ontologicznego”85. Należy 
nieustannie strzec zbawienia i jego charakteru wywoływanego 
przez Boga jako Akt i Wydarzenie.

Porządek zbawienia chcianego przez Boga, według Congara, 
„nie jest ani tym porządkiem czystej deklaracji przebaczenia przez 

satysfakcjonującego dla wyrażenia kondycji Kościoła. Ten jest dużo 
bardziej niż Przyjacielem Oblubieńca, jest on oblubienicą, dużo bardziej 
niż Prekursorem, jest on ciałem Chrystusa, jego chrzest jest inną rzeczą 
niż chrzest pokutny dla odpuszczenia grzechów, to chrzest wody i Du-
cha, przez który wchodzi się do królestwa Boga, gdzie, poprzez łaskę, 
najmniejszy jest większy niż Jan” (Y. Congar, Vraie et fausse, dz. cyt., 
s. 430-431).

81 Por. Y. Congar, Le Mystère du Temple, dz. cyt., s. 338.
82 Y. Congar, Coopération de l’humanité, dz. cyt., s. 69.
83 Y. Congar, Le moment « économique », dz. cyt., s. 148.
84 Por. tamże, s. 148.
85 Tamże.
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profetyczne słowo, ani porządkiem aktu samego tylko transcen-
dentnego Boga”86. Wcielenie Syna Bożego ustanawia nową rzeczy-
wistość w Bożej „ekonomii”. Historia zbawienia zawiera wielkie 
fakty, które „zmieniają na zawsze ciąg duchowej historii, wprowa-
dzając nowy element w relacje człowieka z Bogiem”87.

Pierwsi Chrześcijanie przeżywali chrystianizm jako absolut-
ną nowość88. Polegała ona na tym, że: „zamiast posyłać jedynie 
swoje dary, Bóg przybył osobiście: […] Osoba Ojca, Osoba Syna 
i Osoba Ducha Świętego rozpoczęły bytowanie w sposób nowy 
dla ludzi”89.

Istotnie, pod starym Przymierzem Duch Święty interwenio-
wał według tej logiki, którą można tłumaczyć dość dobrze przez 
„Ereignishaft” Bartha90. Logika Bożego działania nabywa w ten 
sposób charakteru okazjonalnych interwencji. Odnajdujemy 
w protestantyzmie „chwilowość nieobejmującą stawania się: 
należy mieć bezpośrednie i osobiste odniesienie do Chrystusa, 
autora zbawienia”91.

Konkluzja

„Jak wyszła z tego człowieka siła, która zbulwersowała histo-
rię chrześcijaństwa na początku XVI wieku?”92 – zapytuje nasz 

86 Y. Congar, Pour le dialogue, dz. cyt., s. 118.
87 Y. Congar, Le Mystère du Temple, dz. cyt., s. 324.
88 Por. Tamże, s. 326.
89 Tamże.
90 Por. Y. Congar, Dogme christologique et Ecclésiologie. Vérité et limites d’un 

parallèle, ed. I, w: Das Konzil von Chalkedon.Geschichte und Gegenwart, 
Chalkedon heute, Hg. A. Grillmeiler, H. Bacht, Würzburg 1954, III, 
s. 260.

91 Dominikanin cytuje tu myśl J. Guittona, por. Bulletin d’ecclésiologie 
œcuménique, „Revue des sciences philosophiques et théologiques” 
71(1987), s. 131.

92 Y. Congar, Comment Luther devint Luther, dz. cyt., s. 77.



dominikanin prawie u końca swej teologicznej drogi. Przedsta-
wiliśmy pewne wątki jego refleksji, dalekiej od sprowadzania wy-
darzenia, którego wielki jubileusz przychodzi nam rozważać, li 
tylko do jednostkowych ujęć. Doktryna Lutra, jak wiadomo, nie 
została ujęta w teologię systematyczną. Z badań Congara przebi-
ja przekonanie, że reformator wyraził wartość wielu elementów 
głęboko chrześcijańskich i przeciwstawił się temu, co jawiło się 
jako nadużycie. Z racji swych aspektowych ujęć doktryna Lutra 
nie zdołała oddać całości wiary Kościoła w jego wiekowej ciąg-
łości93. W konsekwencji „jego dramat stał się dramatem całego 
chrześcijaństwa”94.

93 Por. tamże.
94 Tamże.



259

NOTY O AUTORACH

Bokwa Ignacy, kapłan diecezji radomskiej (1982), doktor habilito-
wany nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej (1998), 
profesor tytularny nauk teologicznych (2011), profesor zwyczajny 
na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Członek Socie-
tas Oecumenica, Görres-Gesellschaft oraz Towarzystwa Teologów 
Dogmatyków (TTD), od września 2014 r. prezes TTD na kadencję 
2014-2017. Od 1992 r. stały współpracownik Redakcji Katolic-
kiej Polskiego Radia. Prowadzi zajęcia w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Radomiu oraz na Wydziale Teologicznym UKSW 
w Warszawie, Instytut Dialogu Kultury i Religii. Pola badań na-
ukowych: teologia dogmatyczna, teologia kultury, teologia religii. 
W latach 1999-2012 członek Senatu UKSW. Ekspert Narodowego 
Centrum Nauki. Członek redakcji „Studia Theologica Varsavien-
sia” (od 1994). Ostatnio opublikował: Teologia w warunkach no-
woczesności i ponowoczesności (2010; red. I. Bokwa, M. Jagodziń-
ski); Wobec nowego ateizmu (2011; red. I. Bokwa, M. Jagodziński); 
Wiara  wobec współczesności (2014; red.  I. Bokwa, M. Jagodziński).

Jaskóła Piotr, ks. prof. dr hab., kierownik Katedry Teologii Ko-
ściołów Poreformacyjnych w Instytucie Ekumenizmu i Badań nad 
Integracją wchodzącym w struktury Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN, 
członek Societas Oecumenica, w ostatniej kadencji członek Komisji 
„Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów; jego badania naukowe 
obejmują zagadnienia ekumeniczne i dogmatyczne – w dziedzinie 
protologii.

Kita Marek, dr hab. teologii, dr filozofii, profesor UP JP II w Ka-
tedrze Chrystologii Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekume-
nii i Dialogu, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym 
Redemptorystów w Tuchowie, w Instytucie Nauk Religijnych św. 
Tomasza z Akwinu w Kijowie oraz w Wyższym Seminarium Du-
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chownym Kapucynów w Krakowie. Obszar badań naukowych: teo-
logia sapiencjalna, filozofia religijna, problematyka ekumeniczna, 
teologia religii.

Kopiec Piotr, dr hab. teologii, dr socjologii, wykładowca w Instytu-
cie KUL oraz w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. 
Członek Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej oraz Societas 
Oecumenica. Jego badania naukowe obejmują współczesną teologię 
protestancką, zagadnienia etyczne i społeczne w dialogach eku-
menicznych, procesy historyczne i kulturowe uruchomione przez 
reformację, współczesne zjawiska społeczne, takie jak konsumpcjo-
nizm czy globalizacja kulturowa. 

Kozakiewicz Stanisław, ks. dr hab. nauk teologicznych. Skończył 
III LO w Poznaniu. Po maturze wstąpił do Warmińskiego Semi-
narium Duchownego w Olsztynie, które ukończył w 1974 r. Stu-
dia specjalistyczne z teologii dogmatycznej ukończył doktoratem 
w 1981 r. na KUL. Od 1982 r. wykładowca teologii dogmatycznej 
w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie 
i w innych seminariach duchownych; w latach 1999-2015 adiunkt 
na Wydziale Teologii UW-M w Olsztynie; od 2016 r. emeryt. Intere-
suje się szczególnie chrystologią, soteriologią, eklezjologią, teologią 
laikatu i teologią rzeczywistości ziemskich.

Mastej Jacenty, ks. dr hab., kierownik Katedry Chrystologii i Ekle-
zjologii Fundamentalnej KUL w Lublinie, wykładowca teologii fun-
damentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie 
i w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. W latach 
2010-2014 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Rzeszowie. 

Morawa Józef, ks. dr, długoletni wykładowca teologii fundamen-
talnej Wydziału Teologicznego UP JP II w Krakowie. Autor licznych 
publikacji naukowych z eklezjologii. W latach 2004-2007 rektor 
Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. 



Obecnie rektor Ogólnopolskiego Wyższego Seminarium Duchow-
nego dla powołań „35+”.

Nadbrzeżny Antoni, prezbiter archidiecezji lubelskiej, dr hab. 
nauk teologicznych w  zakresie teologii dogmatycznej, adiunkt 
w Katedrze Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii w Instytucie 
Teologii Dogmatycznej KUL, członek Polskiego Stowarzyszenia 
Teologów Dogmatyków oraz Polskiego Towarzystwa Mariologicz-
nego. Studiował teologię i filologię niderlandzką na KUL. Obszary 
badań naukowych: teologia holenderska i flamandzka, eklezjologia 
kontekstualna, współczesna mariologia.

Napiórkowski Andrzej A., prof. dr hab., paulin. Od 2001 r. kieruje 
Katedrą Eklezjologii na Wydziale Teologicznym UP JP II w Kra-
kowie. Jego badania naukowe obejmują eklezjologię integralną, 
chrystologię fundamentalną, zagadnienia ekumeniczne, kwestię 
usprawiedliwienia, mariologię. Członek Komitetu Nauk Teologicz-
nych PAN. W latach 2002-2008 pełnił funkcję rektora Wyższego 
 Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz prze-
ora klasztoru Na Skałce. 

Pielka Paweł, kapłan diecezji sosnowieckiej. W 1992 r. ukończył 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. W latach 1992-1994 stypendysta Instytutu Studiów Politycz-
nych w Bordeaux. W 2010 r. obronił doktorat z teologii fundamen-
talnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 
2016 r. wykładowca w Katedrze Eklezjologii UP JP II w Krakowie. 
Obszar zainteresowań badawczych: eklezjologia, ekumenizm, ma-
riologia.
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