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o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv

Moje spotkania z trudnym bratem doktorem Marci-
nem Lutrem
My encounters with the difficult brother doctor Martin Luther

Streszczenie

Podczas sympozjum na temat dra Marcina Lutra i reformacji posiadającym charakter informa-
cji, ale także świadectwa, autor opowiada o własnym wciąż ewoluującym odkrywaniu ideowego 
obrazu ojca reformacji: w Wyższym Seminarium Duchownym, na studiach doktoranckich KUL, 
w latach przygotowywania habilitacji, w pracach Komisji Katolicko-Luterańskiej na forum świa-
towym, w których uczestniczył w latach 1976-84 oraz we własnych doświadczeniach, jakie zbierał, 
promując w Polsce nowe spojrzenie na doktora Marcina. Nieco szerzej informuje o nieporozu-
mieniach związanych z fragmentem warszawskiego referatu o publikacjach Emmego i Mocka na 
temat związku Lutra ze śmiercią dwu studentów.

Słowa kluczowe:  Dialog katolicko-luterański; Jan Paweł II o Lutrze; Marcin Luter; młodość Mar-
cina Lutra; przemiany ideowego obrazu Marcina Lutra w Kościele katolickim

Abstract

During the symposium on doctor Martin Luther and the Reformation that embraces informative 
content as well as testimony, author tells about his own and still evolving process of discovering 
ideational image of the father of Reformation: in major seminary, during studies at the Catholic 
University of Lublin, preparing to write postdoctoral dissertation, working for Catholic-Lutheran 
Commission which is worldwide institution and in the light of his own experience gathered when 
promoting a new outlook on brother Martin. The paper informs about misconceptions connected 
with the fragment of Warsaw conference paper about Emme and Mocke’s publications on the 
connection between Luther and the death of two students.
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Keywords:  Catholic-Lutheran dialogue; John Paul II on Luther; Matrin Luther’s early life; the 
changes in ideational image of Martin Luther in catholic church

1. Wstęp

Wszedł w moje życie, chociaż go nie szukałem. Dołączył do mnie, chociaż go nie 
prosiłem. Wszedł znacząco. Przyniósł cierpienie i radość. Można powiedzieć, że 
to moja prywatna sprawa. Skoro jednak dość często wypowiadam się publicznie, 
sprawa przekracza granice prywatności. Słowo szczerego wyjaśnienia nabiera wy-
mowy spełnienia obowiązku. Moje prywatności w tym temacie mają prawdopo-
dobnie również bardziej generalną wymowę.

Nie po raz pierwszy podejmuję ten temat. O Marcinie Lutrze wypowiada-
łem się już przy różnych okazjach, najobszerniej w  rozprawie habilitacyjnej 
„Solus Christus”1, następnie w rozległym studium o ewolucji ideowego obrazu 
reformatora w luterologii katolickiej od Cochlaeusa do Jana Pawła II2 w związ-
ku z publikacją wspólnego słowa katolicko-luterańskiego o Marcinie Lutrze3. 
Zliczyłem swoje publikacje na temat Marcina Lutra – dwadzieścia, w  tym 2 
książki. Na ścieżkach swojego życia spotykałem Marcina Lutra. Niektóre z tych 
spotkań były znaczące, nawet bardzo znaczące. Zapraszam na spacer po tych 
ścieżkach. Zaczniemy od połowy lat pięćdziesiątych, by skończyć na kwietniu 
roku 2017.

1 S.C. Napiórkowski, Zbawcze pośrednictwo według Księgi Zgody (Lublin 1979).
2 S.C. Napiórkowski, «Przemiany katolickiego obrazu Lutra», w: Z Problemów Reformacji (Biels-
ko Biała 1994) 33-62.
3 Przekład uzgodnienia: S.C. Napiórkowski, «Marcin Luter – Świadek Jezusa Chrystusa. Słowo 
Komisji Katolicko-luterańskiej z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra», Ateneum Kapłańskie 
101 (448; 1983) 468-474; S.C. Napiórkowski, «Uwagi na temat ekumenicznego znaczenia jubi-
leuszu Marcina Lutra», Summarium 11-12 (1983) 221-225; S.C. Napiórkowski, «Marcin Luter 
– Świadek Jezusa Chrystusa», Tygodnik Powszechny 37 (34; 1983) 3; S.C. Napiórkowski, «Mar-
cin Luter – Świadek Jezusa Chrystusa», SiDE (4; 1983) 74-79; S.C. Napiórkowski, «Marcin Luter. 
Świadek Jezusa Chrystusa», Chrześcijan a Współczesności 1 (1; 1984) 79-84; S.C. Napiórkowski, 
«Marcin Luter – Świadek Jezusa Chrystusa. Od polemiki do dialogu», w: M. Jaworski, A. Kubiś, 
Chrześcijaństwo a  kultura polska (Lublin 1983) 135-137; «W  450 rocznicą śmierci Reformato-
ra. Kim był Marcin Luter? Z o. prof. Stanisławem Celestynem Napiórkowskim, franciszkaninem, 
rozmawia Ireneusz Cieślik». [31 X 1967].
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2. Spotkania w czasie studiów seminaryjnych (lata 1952/53-
1956/57)

W WSD franciszkanów historii Kościoła uczyliśmy się z podręcznika ks. Józefa 
Umińskiego Historia Kościoła. W roku 1959 Wydawnictwo Diecezjalne Św. Krzy-
ża w Opolu wprowadziło na polski rynek czwarte wydanie, co znaczy m.in., że 
historyczna świadomość duchowieństwa rzymskokatolickiego (oczywiście, nie 
tylko jego), również mojego, rosła na tej glebie.

Umiński uznaje istnienie wielu poważnych nadużyć w Kościele czasów Lutra 
i potrzebę reformy. Dopiero po tym stwierdzeniu przechodzi do słowa o wystą-
pieniu Lutra: „Z swoją nauką [wyróżnienie moje – S.C.N.] o grzechu pierworod-
nym, niemożności przezwyciężenia pokus, o usprawiedliwieniu, sakramentach 
i odpowiedzialności za czyny ludzkie wystąpił wyraźnie już w 1515 r. w wykła-
danym przez siebie komentarzu do Listu św. Pawła do Rzymian. O usprawiedli-
wieniu począł głosić, że uczynki dobre są zbyteczne, sama bowiem tylko wiara 
(„sola fides”), tzn. ufność w  Bogu i  przeświadczenie o  zbawczej mocy zasług 
Chrystusowych usprawiedliwia człowieka”4. Ks. Umiński nie pisze o reformacji 
luterańskiej czy protestanckiej ani też o ich reformie. Termin „reforma” wiąże 
z  Kościołem katolickim i  soborem trydenckim. Do działań Lutra i  jego zwo-
lenników stosuje nazwę „rewolucja”, a  do Lutra – „heretyk”. (wprost: „swojej 
herezji” i „herezjarcha”).

Seminaryjny kurs teologii dogmatycznej przerabialiśmy przy podręczniko-
wym wsparciu A. Tanquerey’a Synopsis theologiae dogmaticae (wyd. 27, Parisiis
-Tornaci-Romae 1953). Luter wielokrotnie jest tam przywoływany, głównie w na-
uce o  łasce, wierze, usprawiedliwieniu i  sakramentach. Znaczenie stanowiska 
Tanquerey’a jest olbrzymie: skoro jego podręcznik miał ponad 20 wydań, musiał 
kształtować sposób postrzegania Lutra w Kościele katolickim.

Jakość Tanquerey’owej prezentacji teologii Marcina Lutra? Zasadniczo po-
prawna, obiektywna. Nie stwierdziłem zniekształcania. Oczywiście, według ów-
czesnego stanu wiedzy o Lutrze. W pierwszej połowie XX wieku panujący pod-
ręcznik dogmatyki nie szerzył jakiegoś znaczącego zafałszowania, tym bardziej 
złośliwego przekłamania, jednak dzisiaj bez trudu zauważamy jednostronność: 
Luter pojawia się z reguły w punkcie Errores (Błędy). Czy mogłem myśleć o Lutrze 
inaczej niż jako o wielkim heretyku?

4 J. Umiński, Historia Kościoła, t. 2 (Opole 1960) 10.
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3. Spotkanie w latach studiów doktoranckich (1962-1964)

Studia doktoranckie przypadły w czasie II soboru watykańskiego. Ani soborowe-
go tekstu mariologicznego, ani dekretu o ekumenizmie jeszcze nie było. Tymcza-
sem mój promotor, o. prof. Andrzej Ludwik Krupa OFM, zaproponował mi temat 
pracy doktorskiej „Mariologia a ekumenizm”. Ani promotor, ani doktorant nie 
znał się na ekumenizmie, który zresztą dopiero się rodził. Nie było też w środo-
wisku KUL-u, a nawet w całej Polsce, katolickich znawców teologii Lutra, refor-
macji oraz protestantyzmu. Dość szybko temat sprecyzowano tak: „Poglądy ma-
riologiczne współczesnych europejskich teologów protestanckich rozpatrywane 
w aspekcie ekumenicznym (1950-1960)”. Sytuacja była niezwykła, więcej niż go-
rąca. Przecież w roku 1950 papież ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Matki Bożej. 
Świat protestancki eksplodował protestem: „To teologiczny skandal: Oto katolicy 
ogłaszają dogmat bez podstaw w Piśmie Świętym!”. Zapoznałem się z reakcją ok. 
stu ewangelickich teologów europejskich.

Za mocny wiatr na moją wełnę. Nie byłem przygotowany. Wyrosłem na ma-
ryjności św. Grigniona de Montfort i  św. Alfonsa Liguori’ego. Od nowicjatu, 
a  nawet wcześniej, wtajemniczano mnie w  duchowość niewolnictwa maryjne-
go i wszechpośrednictwa Niepokalanej w ujęciu o. Maksymiliana Kolbego. Jako 
krakowski kleryk na wakacje zabrałem tom mariologii o. Gabriele Roschini’ego 
poświęcony pośrednictwu Matki Bożej. Byłem zachwycony. Dziś wiemy, że była 
to zła teologia, bezkrytycznie entuzjastyczna. Po soborze nawet jego uczniowie 
w rzymskim Marianum odłożyli swego mistrza do lamusa historii. Tak przygo-
towany (czy raczej źle przygotowany) ja, mały, raczkujący teolog stanąłem wobec 
lawiny protestanckiej krytyki, również wielkich profesorów ewangelickich. Pro-
testy wyrastały przede wszystkim z podstawowych zasad sformułowanych przez 
dra Marcina Lutra: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, a także solus Christus. Moje 
spotkanie z bratem Marcinem na tym etapie było straszliwie obciążone duchem 
polemiki.

Słowo „Luter” znaczyło dla mnie problemy i cierpienie. Pamiętam taki fakt, 
który charakteryzuje moje ówczesne spotkanie z drem Marcinem Lutrem. Jako 
doktorant mieszkałem w klasztorze kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu. 
Mocowałem się ze wspomnianą krytyką nowego dogmatu. W pewnym miejscu 
nie mogłem sobie z nią poradzić. Dostrzegałem w niej sporo racji. Płakać mi się 
chciało. Potrzebowałem pomocy, wsparcia, światła. Po drugiej stronie korytarza 
mieszkał o. Augustyn Januszewicz, współbrat zakonny. Pisał doktorat z teologii 
fundamentalnej u ks. doc. Edwarda Kopcia. Poprzez łzy odsłoniłem Guciowi (tak 
go zwaliśmy) swój ból. Oczekiwałem jakiejś pomocy. Tymczasem on wysłuchał 
i milczał. Nic mi nie powiedział. Nic nie pomógł.
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W odnajdywaniu równowagi i pokoju wiele zawdzięczam czterem teologom 
luterańskim, którzy, nie przestając być protestantami, wskazywali na niedostat-
ki teologii własnych Kościołów, głównie jej polemiczną jednostronność: Hans 
Asmussem, Max Lackmann, Martin Leuner i Reintrand Schimmelpfennig. Na-
zwałem ich teologami podwójnego protestu. Protestowali bowiem nie tylko prze-
ciwko niewłaściwościom – w ich mniemaniu – po stronie katolickiej, ale także po 
swojej stronie protestanckiej.

Podsumowując tę doktorancką ścieżkę, stwierdzam, że w tamtym czasie spo-
tkałem Marcina Lutra zdecydowanie jako przeciwnika, a to za sprawą gwałtownej 
reakcji europejskiej teologii protestanckiej na ogłoszenie dogmatu w 1950 roku. 
Przetrwać, wyprostować się, podnieść głowę i ruszać dalej z nadzieją znakomicie 
pomogli nieliczni teologowie protestanccy podwójnego protestu. Oni też zapalili 
światełka rozjaśniające ciemny obraz ojca reformacji5.

4. Spotkania w latach przygotowania habilitacji (1965-1975)

Na habilitację podjąłem temat zasadniczy dla chrześcijaństwa i  ekumenizmu: 
„Zbawcze pośrednictwo Chrystusa”. Jako źródła obrałem zasadnicze pisma re-
formacji luterańskiej: Liber Concordiae – Księgę Zgody, czyli pisma symbolicz-
ne luteranizmu, gdzie dr Marcin Luter ma głos główny, podstawowy6. Wyłożył 
tu swoją naukę o usprawiedliwieniu przez samą wiarę (sola fide), odrzucił Mszę 
świętą, czyściec, pielgrzymki, kult relikwii, odpusty i wzywanie świętych. Zalecił 
likwidowanie klasztorów i  zanegował boskie pochodzenie papiestwa, a  samego 
papieża nazwał apostołem diabła i  antychrystem7. W  Liber Concordiae spotka-
łem bezpośrednio dra Marcina Lutra. Czy jednak poprawnie zrozumiałem? Czy 
wiernie zreferowałem? Podczas kolokwium habilitacyjnego 4 czerwca 1975 roku 
na początku zabrał głos recenzent luteranin8 z Chrześcijańskiej Akademii Teolo-

5 Rozprawa doktorska ukazała się 23 lata po jej obronie: Spór o Matkę. Mariologia jako problem 
ekumeniczny (Lublin 1988). Bardzo pragnąłem, by jednym z recenzentów był pracownik naukowy, 
luteranin z  ChAT-u, jednak biskup ordynariusz lubelski nie wyraził zgody. Soborowy Dekret 
o ekumenizmie jeszcze się nie ukazał.
6 Liber Concordiae zawiera – oprócz trzech symboli starożytnego Kościoła – Wyznanie Augs-
burskie (Melanchtona), Apologię Wyznania Augsburskiego (Melanchtona), Artykuły Szmalkaldzkie 
(Lutra), Traktat o prymacie i władzy papieża (Lutra), Mały Katechizm (Lutra), Duży Katechizm 
(Lutra) i Formułę Zgody.
7 S.C. Napiórkowski, Zbawcze pośrednictwo według Księgi Zgody, 214.
8 Tym razem biskup ordynariusz lubelski nie protestował przeciwko recenzentowi protestanck-
iemu. Żyliśmy w świecie posoborowym.
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gicznej w Warszawie, by stwierdzić, że habilitant poprawnie zinterpretował myśl 
Lutra. Ta deklaracja była bardzo potrzebna w tym środowisku i w tym momencie 
– brakowało katolickich specjalistów od Lutra.

W  swojej tezie habilitacyjnej zdecydowanie stwierdziłem jednostronność 
Lutrowej tezy o solus Christus. Broniłem zdecydowanie poszerzonej interpretacji 
tej zasady. Moja teza: Christus solus numquam solus (‘Chrystus sam i nigdy sam’). 
Solus (‘sam’) jako źródło zbawczej łaski, numquam solus (‘nigdy sam’) w sposobie 
przekazywania zbawczej łaski.

5. Spotkania po habilitacji: udział w dialogu luterańsko-kato-
lickim (1975-1984)

Z inicjatywy Światowej Federacji Luterańskiej zaraz po soborze narodził się dia-
log tejże instytucji z Kościołem katolickim. Obie strony wyznaczają do tego dialo-
gu swoich przedstawicieli. Pierwsza faza dialogu (1965-1971) zaowocowała doku-
mentem Ewangelia i Kościół, nazwanym Raportem z Malty. Temat Marcina Lutra 
podjęto w drugiej fazie dialogu (1973-1984). Zespół liczył 14 osób: po 7 z każdej 
strony. Watykan do swego zespołu powołał m.in. przedstawiciela z Polski z KUL, 
ks. doc. Stanisława Nagy’ego, który po dwu pierwszych spotkaniach (w  1973 
i 1974) (prawdopodobnie nie czując się kompetentnym) zrezygnował, sugerując 
Watykanowi zastąpienie go Napiórkowskim z  tejże uczelni. Watykan posłuchał 
ks. Nagy’ego. Uczestniczyłem więc w dialogu luterańsko-katolickim na najwyż-
szym szczeblu przez 6 lat (1976-1982), biorąc udział na spotkaniu w Liebfrauen-
bergu (Francja), Paderborn, Sigtuna (Szwecja), Augsburgu, Lantana na Florydzie 
i w Wenecji. Opracowaliśmy i przyjęliśmy 6 dokumentów, w tym jeden dokument 
poświęcony w całości Marcinowi Lutrowi: Marcin Luter – świadek Jezusa Chry-
stusa. Słowo Wspólnej Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelicko-luterańskiej z okazji 
500-lecia urodzin Marcina Lutra (1983). Nie bez teologiczno-ekumenicznej dumy 
odsłaniam zawartą tam ocenę doktora Marcina Lutra i reformacji: „Jak napisano 
we Wspólnym słowie o Reformatorze, ocenialiśmy go zdecydowanie inaczej: kato-
licy – jako burzyciela i przyczynę rozłamu w Kościele zachodnim, luteranie nato-
miast jako reformatora wiary i bohatera narodu, budowniczego nowego Kościoła. 
Teraz razem odkrywamy Marcina Lutra jako świadka wiary. Marcin Luter to za-
wsze współczesny i żywy apel do reformy Kościoła, czyli do pokuty i świadectwa”. 
Podpisałem ten dokument. Znaczy to, że Marcin Luter w tym dokumencie to tak-
że mój Marcin Luter.

Przyjmując w Kirchbergu przez aklamację dokument (w piątek, 6 maja 1983 
roku o godz. 15.50), Kościół katolicki i Światowa Federacja Luterańska stawiały 
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znaczący krok w kierunku Wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu. Nie byłoby 
podstawowego uzgodnienia na temat usprawiedliwienia, gdyby nie było zasadni-
czego zbliżenia w ocenie ojca reformacji.

5.1. Droga do wspólnego dokumentu
Myśl o dokumencie na temat Lutra pierwszy zapalił luterański misjonarz z Brazy-
lii, Bertoldo Weber, członek podkomisji luterańskiej. Był marzec 1981 roku. Ob-
radowaliśmy w miejscowości Lantana na Florydzie nad ordynacją (święceniami) 
kobiet, interkomunią i modelami jedności. Za 2 lata przypadał jubileusz 500-lecia 
urodzin reformatora. Luterański teolog Vilmos Vajta oraz katolicki biskup z Ko-
penhagi Hans Martensen, jezuita, zgłosili się na ochotników do przygotowania do-
kumentu roboczego. Po roku, na spotkaniu komisji katolicko-luterańskiej w We-
necji w 1982 roku, nasi ochotnicy przedłożyli tekst pt. Wyjaśnienie z okazji 500 
rocznicy urodzin reformatora Marcina Lutra: Marcin Luter, wezwanie do wspólnej 
pokuty (Martin Luter – ein Ruf zu gemeinsamer Busse). Projekt spotkał się z zasad-
niczo pozytywną oceną. Nie zgłoszono istotnych poprawek. Zauważono m.in. że: 
(1) Lutrowe nawoływanie do pokuty odnosi się nie tylko do katolików, ale także 
do środowisk luterańskich, (2) słyszy się jednak w kręgach protestanckich, że one 
są już zreformowane, a reformy wymagają inni. Prowadzenie dalszych prac nad 
tekstem zlecono luteraninowi Hardingowi Meyerowi z Instytutu Ekumenicznego 
w Strasburgu i ks. Alojzemu Kleinowi z Paderborn. Vajta z Martensenem zadekla-
rowali chęć współpracy9.

Rok później, 2-7 maja 1983 roku, spotkanie w Kirchbergu, w starym klasztorze 
dominikanek przejętym przez ewangelickie bractwo Michaelbruderschaft (pra-
cuje nad odnową liturgii) temat Lutra dominował zdecydowanie. Zanotowałem 
trochę uwag, które wspierają właściwą ocenę końcowego dokumentu (zaglądanie 
do kuchni – jak doświadczenie uczy – nierzadko przynosi dobre owoce).

Węgierski luteranin, Karoly Hafenscherr, stanowczo poprosił o odpowiedź na 
pytanie: jak katolicy mogą podpisywać ekumeniczny tekst o Lutrze, skoro w dal-
szym ciągu ciąży na nim klątwa? W odpowiedzi Hafenscherowi zauważono, że 
dyskusje nad tym trwają już 12 lat i my tego węzła nie rozwiążemy. Historyk Ko-
ścioła dr Vinzenz Pfnür, katolik, zauważył, że ekskomuniki wygasają ze śmiercią 
ekskomunikowanego, zatem ekskomunika rzucona na Lutra umarła śmiercią na-
turalną10.

9 Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-200, K. Karski, S.C. Napiórkowski (Lublin 
2003) 147-148.
10 Szerzej o „kuchni” dokumentu, zob. Bliżej wspólnoty, 148.
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Dyskusja nad tytułem dokumentu odsłania zasadnicze jego zamierzenie. Ty-
tuł pierwszego tekstu roboczego brzmiał: „Marcin Luter – wezwanie do wspólnej 
pokuty”, co znaczyło, że obie strony mają za co pokutować. Tę propozycję uznano 
za jednostronnie negatywną. Redaktorzy pracujący między Wenecją a Kirchber-
giem zaproponowali tytuł: „Marcin Luter – nasz wspólny nauczyciel”. Do dziś 
pamiętam, jak skrzywił się katolicki biskup Werner Scheele. Jego grymas miał 
czytelną wymowę: co o nim powiedzą, jeśli podpisze dokument, w którym on, 
biskup katolicki, oświadcza, że Luter jest jego nauczycielem? Ale Werner znalazł 
sobie nauczyciela. Oto do czego prowadzi tzw. ekumenizm.

Podzielałem opory Scheelego. Wyobraziłem sobie, że wracam na ojczyzny 
łono, a kolega Lucjan Napoleon Balter (nie tylko zresztą on) wita mnie szyderczo: 
„Czyim to jesteś uczniem, czyim? Kogo ogłosiłeś swoim mistrzem, kogo? Powiedz 
no głośno i wyraźnie! Niech cię usłyszą bracia w Niepokalanowie! Niechaj usłyszą 
cię na KUL-u, niechaj usłyszą twoi katoliccy mocodawcy w Watykanie, którzy cię 
posłali! Podnieś czoło, spójrz w oczy i przyznaj się, co podpisałeś! Twoim nauczy-
cielem Luter! Uczył Marcin Celestyna...”.

Nie podpisałem. Prawda jest taka, że brat Celestyn nauczył się czegoś od brata 
Marcina, nawet czegoś ważnego, ale podpisywać oświadczenie, że Luter jest jego 
nauczycielem? I prawda to, i nieprawda. I jest, i nie jest jego nauczycielem. Pod 
pewnym względem jest, pod innym – wprost przeciwnie. Scheele nie był więc sam 
w oporze. Nowy tytuł nie przeszedł.

Zaproponowałem 4 inne wersje tytułu: (1) „Marcin Luter – nasz wspólny brat”, 
(2) „Marcin Luter – wezwanie do centrum Ewangelii”, (3) „Marcin Luter – znak 
i wołanie do Kościołów” oraz (4) „Marcin Luter – znak i wołanie do wszystkich 
chrześcijan”. Padły wszystkie moje pomysły z ich genialnością. Nie uwzględniały, 
jak stwierdzono, reguł medialności. Okazało się, że rozstrzygające przy wyborze 
jest pytanie: jak to zabrzmi w radio? Jak to wypadnie w telewizji? Tytuł musi być 
medialny! W takim kontekście zwyciężyła propozycja: „Marcin Luter – świadek 
Jezusa Chrystusa”. Trzeba przyznać, także pod względem merytorycznym urodzi-
wa11.

Idea Lutra jako wspólnego nauczyciela pozostała jednak w dokumencie. Ko-
misja wskazała kilka dziedzin, w których ma on nam coś ważnego do powiedze-
nia. Przede wszystkim w  nauce o  usprawiedliwieniu. Poza tym Luter zasadnie 
przypomniał priorytet Słowa Bożego w nauce, życiu i służbie Kościoła. Wezwał 
do wiary jako bezwarunkowego zaufania Bogu objawionemu w  „życiu, śmier-
ci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa; przekonywająco argumentował za ro-
zumieniem łaski jako osobowego stosunku Boga do człowieka wezwanego bez 

11 Bliżej wspólnoty, 148.
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żadnych zasług z jego strony, jak też do ciągłej odnowy przez Boże Słowo; trzeba 
też pozytywnie ocenić przekonanie Lutra o potrzebie jedności w zróżnicowaniu 
zwyczajów, porządków prawnych i teologii”12.

Spróbujmy jednak spokojnie przypomnieć treść Słowa Wspólnej Komisji Rzym-
skokatolicko-Ewangelicko-Luterańskiej z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra.

5.2. Główne tezy Słowa Wspólnej Komisji z 1983 roku13

Wielkość Lutra, niezależnie od tego, jak się go ocenia, nie pozwala współczesnym 
Kościołom przechodzić obok niego obojętnie. Katolicyzm przez wieki oceniał 
Lutra zdecydowanie negatywnie: chory, nienormalny, heretyk, degenerat moral-
ny, burzyciel jedności Kościoła. Protestanci – przeciwnie, z reguły go gloryfiko-
wali. Duch polemiki wyostrzał różnice stanowisk. Współczesne studia luterolo-
giczne pozwalają nam wspólnie powiedzieć, że nauka Lutra o usprawiedliwieniu, 
czyli istota jego reformacyjnego orędzia, nie tylko nie jest heretycka, ale trafnie 
ujmuje istotę Ewangelii (w  pierwszej fazie sporów XVI wieku strona katolicka 
przyznawała jej ortodoksyjność, rychło jednak wymianę poglądów zdominowała 
polemika, która wyciszyła te pozytywne oceny).

Luter był przekonany, że jego orędzie pozostaje w zgodzie z autentyczną dok-
tryną Kościoła, a godzi jedynie w nadużycia i wypaczenia. Na radykalny konflikt 
Luter zdecydował się dopiero wówczas, gdy nie chciano go słuchać, kategorycznie 
natomiast żądano odwołania tego, co on w swoim sumieniu uznał za ewangelicz-
ne. W walce z grupami rewolucyjnymi i entuzjastycznymi oraz w walce o prze-
trwanie ruchu reformacyjnego Luter nie uniknął błędów.

5.3. Propozycje działań
Dokument proponuje kilka działań w celu uzdrowienia i naprawy odziedziczonej 
przez nas złej historii ideowego obrazu Lutra. (1) Lepiej hierarchizować pisma 
Lutra. W czasach polemiki na czoło wysuwano polemiczne, najbardziej „mocne” 
wypowiedzi reformatora, tymczasem najwyżej należy stawiać jego Katechizmy, na 
dalszym miejscu Artykuły Szmalkaldzkie, następnie pisma duszpasterskie i ściśle 
teologiczne, wreszcie – pozostałe pisma. (2) Odróżniać Lutra od luteranizmu oraz 
od historycznych interpretacji niektórych tez Lutra (naukę Lutra o  dwu króle-
stwach zamieniono na teorię zwalniającą Kościół od ponoszenia odpowiedzialno-

12 Bliżej wspólnoty, 155.
13 Jest to fragment referatu wygłoszonego podczas V Kongresu Teologów Polskich w Lublinie we 
wrześniu 1983 roku. S.C. Napiórkowski, «Marcin Luter – świadek Jezusa Chrystusa. Od polemiki 
do dialogu», 136-137.
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ści za sprawy społeczne i polityczne; ustępstwo Lutra polegające na tymczasowym 
oddaniu władzy kościelnej w ręce książąt świeckich przyjęto za regułę i tak dalej). 
(3) Nie wszystko w osobie Lutra należy chwalić i naśladować. Nie można np. po-
chwalać jego polemicznych wyskoków, jak np. nazywanie papieża antychrystem 
czy Mszy Świętej bluźnierstwem. Nauka o papiestwie i Mszy Świętej tak bardzo 
została oczyszczona, a życie Kościoła odnowione, że stanowi to dodatkową ra-
cję za stanowczym porzuceniem takiego języka. (4) Cały szereg postulatów Lutra 
odnajdujemy w nauce Vaticanum II, np. dowartościowanie Pisma Świętego, rozu-
mienie Kościoła jako ludu Bożego, uznanie konieczności ciągłej reformy, dowar-
tościowanie wyznania krzyża Chrystusowego, rozumienie urzędów kościelnych 
jako posługiwań, uznanie języków narodowych w liturgii, promocja kapłaństwa 
wspólnego i Komunia pod dwiema postaciami.

Komisja podpisała się pod następującym tekstem kard. Jana Willebrandsa: 
„Któż mógłby dzisiaj zaprzeczyć, że Marcin Luter był osobowością głęboko reli-
gijną, że szczerze i z oddaniem dociekał orędzia Ewangelii? [...] że on, który tyle 
kłopotów przysporzył Kościołowi rzymskokatolickiemu i  Stolicy Apostolskiej, 
[...] pozostał wierny całemu dziedzictwu starej katolickiej wiary? Owszem, czyż 
sam Sobór Watykański II nie sformułował takich postulatów, jakie m.in. wysunął 
Marcin Luter, by przez nie dzisiaj lepiej wyrazić niektóre aspekty chrześcijańskiej 
wiary i życia?”.

6. Po ekumenicznym szczycie (po 1983 r.)

Żegnając się w  Kirchbergu, członkowie Komisji przyrzekali, że będą pracować 
nad recepcją wspólnego słowa o Lutrze w swoich krajach. Współprzewodniczą-
cy apelowali, by uroczyście obchodzić sam jubileusz. Z przekonaniem podjąłem 
działania, które przyniosły szereg spotkań z moim trudnym bratem drem Marci-
nem.

6.1. W „Gościu Niedzielnym”
Wracałem do Lublina z mocnym postanowieniem rozpowiadania na polskich da-
chach. Opowiadałem, gdzie tylko chcieli słuchać o tym, co się stało w Kirchbergu. 
Napisałem sporo, m.in. do tygodnika „Gość Niedzielny”. Pastorzy na Śląsku za-
chęcali wiernych, by biegli do kiosków po „Gościa”. Smakowałem ekumenicznej 
radości. Tymczasem nadszedł z Katowic list od ks. abp. Herberta Bednorza. Ten 
troskliwy pasterz, niekwestionowany ekumenista, wypowiadał żal, że w „Gościu 
Niedzielnym” opublikowałem tekst, który nadawał się na łamy pism naukowych, 
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podczas gdy przeciętny czytelnik „Gościa” nie jest do niego przygotowany. Słowo 
ekumenisty-pasterza do ekumenisty-akademika przypomina, że do cnót ekume-
nisty należy także roztropność (prudentia pastoralis).

6.2. W „Naszym Dzienniku”
„Nasz Dziennik” opublikował o Lutrze tekst pt. Przekonany o własnej boskości. 
Zareagowałem energicznie. Redaktor naczelny zachował się elegancko. Opubli-
kował mój głos w całości (w numerze z 9 listopada 1989). W „Naszym Dzienni-
ku” (29.10.1998 r., s. 9) ukazał się tekst pióra p. Sławomira Skiby pt. W rocznicę 
wystąpienia Marcina Lutra. Przekonany o własnej boskości streszczający artykuł 
prof. Plinio Correa de Oliveira o  reformatorze. Wzmiankowany tekst zamiesz-
czony w „Naszym Dzienniku” maluje Marcina Lutra wyłącznie w czarnym kolo-
rze. Można oczywiście wiele niedobrych rzeczy wytknąć ojcu reformacji, jednak 
mimo tego tekst Skiby trzeba uznać za krzywdząco jednostronny. Inaczej pisze 
o doktorze Marcinie Lutrze Jan Paweł II, który z okazji 500-letniej rocznicy jego 
urodzin przesłał specjalny list do kardynała Jana Willebrandsa, ówczesnego prze-
wodniczącego Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan.

Jan Paweł II napisał (a ja solidaryzuję się z jego słowem o Lutrze): (1) współ-
czesne studia nad Lutrem zarówno ewangelickie, jak katolickie wykazały, że tra-
dycyjnie ukazywany po obu stronach obraz Lutra był jednostronny i potrzebuje 
korektur. Również dzisiaj nie posiadamy pełnego obrazu. Posiadamy jednak obraz 
pełniejszy, pogłębiony i bardziej zróżnicowany. (2) W konsekwencji pogłębionych 
badań historycznych ukazała się „głęboka religijność Lutra”, którą owładnięty sta-
wiał z gorącą namiętnością pytania na temat wiecznego zbawienia (to słowa Pa-
pieża). (3) Religijnej spuścizny Lutra nie da się jednoznacznie ocenić – pozostawił 
on dziedzictwo zróżnicowane, różnorodne i niejednoznaczne („das mannigfache 
Erbe” – napisał Jan Paweł II).

Zdaniem papieża, malowanie Lutra jedynie w jasnych czy ciemnych kolorach 
jest anachronizmem i nienadążaniem za postępem nauk. Proponuję Redakcji, by 
w okresie styczniowego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność zaprosić pa-
pieża z jego zwięzłym, a niezwykle ważkim słowem o doktorze Marcinie Lutrze 
(tak go z szacunkiem nazywa: „Doktor Marcin Luter”, pierwszy z papieży sięgnął 
po ten język) na łamy „Naszego Dziennika”. Redaktor „Naszego Dziennika” za-
proponował nawet większy tekst o ekumenizmie z okazji „Tygodnia Powszech-
nej Modlitwy o Jedność”. Opublikował przesłany mu artykuł pt. Od tolerancji do 
wspólnego świadectwa (21 stycznia 1999, s. 9).
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6.3. W Krakowie
Do Krakowa pojechałem na spotkanie ekumeniczne. Miałem mówić o  Marci-
nie Lutrze. Byłem pod wielkim wrażeniem książki Mocka14. Albert Mock, prof. 
psychologii na uniwersytecie w Kolonii, postanowił płynąć z prądem jubileuszu 
500-lecia urodzin Marcina Lutra. Na swoim seminarium naukowym podjął temat 
psychologicznej interpretacji biografii reformatora. Zapoznano się z najnowszy-
mi biografiami Lutra, zwłaszcza pióra Martina Emmego, protestanta, pt. Martin 
Luther. Seine Jugend und Studentenzeit 1483-1505. Eine dokumentarische Darstel-
lung mit 14 Tafeln und 1 Faltkarte (Regensburg: Verlag Dietrich Emme, 1981, 
wyd. II 1982, III 1983, IV 1986, z tego ostatniego wydania korzystałem). Mock ze 
swoimi uczniami stwierdził, że istnieją dwa typy biografii Lutra: jeden przyjmuje 
apriorycznie stereotypy i w ich świetle interpretuje fakty, drugi wychodzi od fak-
tów, by je interpretować.

Profesor z Kolonii zaliczył siebie do typu drugiego. On i jego uczniowie stwier-
dzili u młodego Lutra poważne zaburzenia psychiczne. Co więcej, przy ustala-
niu faktów przypomnieli gwałtowność ojca Marcina, Hansa Ludera, który zabił 
orczykiem sąsiada za to, że jego konie wyjadały mu trawę15. Przypomniał też, że 
Marcin, w czasie studiów, w pojedynku na szable zabił swego kolegę ze studiów, 
Konrada Wiganta (za pojedynki nałożona była wówczas kara ekskomuniki). 
Wstąpienie (ucieczka) do klasztoru ratowało Marcina przed surowymi konse-
kwencjami. Wkrótce jednak młody Luter powrócił do dawnego życia i w bójce 
na noże ciężko poranił Hieronima Buntza z  Wissenheim. Śmieć nie nastąpiła 
natychmiast. Wypadek zatuszowano, podając jako przyczynę śmierci zapalenie 
opłucnej16. Wkrótce zamordowano bakałarza z Erfurtu, przyjaciela kard. Perau-
diego, komisarza odpustów w Niemczech. Rozpoczęło się ostre śledztwo. Emme 
twierdzi, że Luter nie miał z tym nic wspólnego, ale wskutek prawdopodobień-
stwa, że przy wspomnianym śledztwie mogą wyjść jego przypadki, znowu wstąpił 
do klasztoru. Emme przypomina niezrozumiałe i dziwne słowa Lutra z jego Mów 
stołowych – Tischreden wyjaśniające motyw wstąpienia do klasztoru: „ne me ca-
perent (‘żeby mnie nie ujęli/nie pochwycili/nie wsadzili do więzienia’). Pozostając 
pod wielkim ciśnieniem badań Mocka, nie oparłem się i w Krakowie powiedzia-
łem, że Marcin Luter zabił, i to nie raz. W Lublinie dogonił mnie list pewnej lu-
teranki z Krakowa, a z listu strzeliły pioruny: zrobiłem z Lutra mordercę! Taki to 

14 A. Mock, Abschied von Luther. Psychologische und theologische Reflexionen zum Lutherjahr, 
Auflage (Köln 1985) 33-34.
15 A. Mock, Abschied von Luther, 33.
16 A. Mock, Abschied von Luther, 42-46.
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mój ekumenizm! Oburzenie krakowskiej luteranki podzielił profesor luteranin 
w Heidelbergu, o czym za chwilę.

6.4. Przy ul Chmielnej w Lublinie
Kilkadziesiąt lat służyłem wspólnocie honorackiej w Lublinie (Sługi Jezusa). Zde-
cydowana większość w trzecim wieku. Bez większych problemów dały się swemu 
proboszczowi ekumenicznie uprofilować. Po Wspólnej Deklaracji o usprawiedli-
wieniu z przejęciem i radością eksplikowałem swojej małej wspólnocie, jakie wiel-
kie znaczenie ma nowa deklaracja dla chrześcijaństwa, a także dla niej, w Lublinie 
przy ul. Dolnej 3 Maja.

Z przekonaniem stwierdziłem istnienie dwu typów duchowości chrześcijań-
skiej: jedna zachwycając się wspaniałością Bożej łaski woła: „Chwała Bogu! Jezus 
moim Panem! Alleluja!”, druga, akcentując zasługi i  zapłatę, chętnie powtarza: 
„Panie Boże, zapłać! Panie Boże wielki, zapłać!”. Zachęciłem do duchowości „Al-
leluja!”. Oczy moich parafianek gorzały i jaśniały radością. Czytałem w nich pełną 
kompatybilność duchów parafianek i proboszcza. Kiedy powiedziałem: „Amen”, 
parafianki, jak jeden mąż, zawołały: „Panie Boże wielki, zapłać!”, a więc coś prze-
ciwnego niż czytałem w  rozszerzonych oczach. Zamurowało proboszcza. Na 
chwilę zapadła cisza, a potem wybuchliśmy śmiechem. Zaskoczyły. Uświadomiły 
sobie sprzeczność swej reakcji z aprobowanym wykładem proboszcza. Przekona-
ne do duchowości „Chwała Panu!” i „Alleluja!” zareagowały w starym dobrym 
stylu. „Panie Boże, zapłać!”. Doświadczyliśmy siły stereotypów.

6.5. Z Lutra Komentarzem do Magnificat w Lublinie
Jako pilny uczeń maksymalistycznej (triumfalistycznej) mariologii przedsobo-
rowej wiedziałem, że Marcin Luter był przeciwnikiem kultu maryjnego. Jako 
początkujący student Lutra i reformacji wiedziałem, że trzeba to zweryfikować. 
W  tym celu dobrze zapowiadającemu się doktorantowi, ks. Krzysztofowi Ka-
walikowi SDB, zaproponowałem opracowanie Lutrowego Komentarza do Ma-
gnificat z  1521 roku. Kowalik Komentarz przestudiował, rozprawę doktorską 
pt. Doktora Marcina Lutra Komentarz do Magnificat. Studium teologiczno-eku-
meniczne napisał i obronił (25 I 1994), a przy poparciu promotora także opu-
blikował17. Stwierdził m.in.:.(1) „Komentarz […] charakteryzuje się dużą dozą 
wstrzemięźliwości w opowiadaniu o Matce Pana. Na czoło wysuwa się Jej wzor-
cza rola w stosunku do wierzących i ufających Chrystusowi […]. Spełnia rolę 

17 K.. Kowalik, „Wejrzał na nicość swojej służebnicy”. Doktora Marcina Lutra „Komentarz do Mag-
nificat. Studium teologiczno-ekumeniczne (Lublin 1995).
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Nauczycielki postawy dziękczynienia i  zapominania o  sobie oraz oddawania 
należnej chwały Stwórcy ze względu na Niego samego, a także dziękczynienia 
za Jego dobroć i miłość okazywaną przez swoje potężne działanie”18. (2) „Nie 
wyklucza się także ukrytej doktryny o niepokalanym poczęciu”19. (3) […] ude-
rza zdecydowane „nie” skierowane pod adresem nauki o możliwości jakiego-
kolwiek zasługiwania ze strony Maryi na dary, których dostąpiła z  wyłącznej 
inicjatywy Boga. Z jeszcze większą stanowczością – powodowany założeniami 
teologicznymi – występuje Luter przeciwko praktykom zaciemniania jedynego 
i wyłącznego pośrednictwa Chrystusa (surowy sędzia) w dziele zbawienia po-
przez uciekanie się do Matki Pana i do Jej zasług, które miały i mają wzmacniać 
potęgę Jej wstawiennictwa. Jednocześnie odrzuca wszelkie przejawy wzywania 
Maryi przekraczające ramy dopuszczalnej, zdaniem Lutra, modlitwy jednych za 
drugich odpowiadającej relacjom zachodzącym w  communio sanctorum20. (4) 
„Za najcenniejsze sformułowanie Komentarza uznać należy w tym kontekście 
zdanie: «Maryja prowadzi do Chrystusa»21. (5) Dla katolików płynie z Komenta-
rza krzepiąca nauka o maryjności Lutra, ale nie w duchu katolickich maksyma-
listów krytycznie nastawionych do każdej próby odnowy maryjnego wymiaru 
naszej teologii i pobożności w kierunku jej ubiblijnienia i wyraźniejszego chry-
stocentryzmu”22.

6.6. W czeskim Cieszynie
Na 18 listopada 2000 roku zostałem zaproszony do czeskiego Cieszyna przez 
Śląski Kościół Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego na spotkanie z pastorami 
i świeckimi tegoż Kościoła. Zainteresowali się moją rozprawą habilitacyjną Solus 
Christus. Zbawcze pośrednictwo według „Księgi Zgody”. Sprowadzili z KUL-u i roz-
prowadzili wśród siebie kilkadziesiąt egzemplarzy. Pragnęli porozmawiać z auto-
rem. Przeżyłem bardzo sympatyczne spotkanie. Nie atakowali. Byli wdzięczni. 
Wyrażali radość, że w  najważniejszych tematach teologicznych Kościoły nasze 
wyraźnie zbliżają się do siebie. Była sobota. Na niedzielę bracia luteranie oddali 
mi główną kazalnicę swojego kościoła. Podczas głównego nabożeństwa słuchali 
mego kazania.

18 Ku mariologii w kontekście, 121.
19 Ku mariologii w kontekście, 121.
20 Ku mariologii w kontekście, 121.
21 Ku mariologii w kontekście, 121.
22 Ku mariologii w kontekście, 123.
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6.7 Na sympozjum Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warsza-
wie
Powyższy tekst (jednak pt. Mój brat Marcin Luter, bez „trudny”) przedłożyłem 3 
listopada 2004 roku podczas sympozjum na temat Marcina Lutra z okazji piątej 
rocznicy podpisania Wspólnej Deklaracji o  usprawiedliwieniu organizowanego 
przez Kościół Ewangelicko-Augsburski. Poruszenie spowodowała referatowa in-
formacja (za Emmem i Mockiem), że brat Marcin w czasie studiów spowodował 
śmierć dwu studentów. W dyskusji biskup Kościoła Ewangelicko-Metodystyczne-
go, Edward Puślecki, zauważył, że jeśli nawet tak faktycznie było, to trzeba przy-
pomnieć, że Luter był wówczas katolikiem. Słowo biskupa wywołało burzę okla-
sków. Ja również, śmiejąc się, klaskałem.

6.8. Przygoda w Koszalinie i Białym Borze
25 stycznia 2005 roku znalazłem się w Koszalinie. Zostałem zaproszony ze sło-
wem Bożym podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego w Białym Borze 
zwieńczającego koszalińskie obchody Tygodnia Powszechnej Modlitwy o  Jed-
ność. Miałem mówić o zasadach dialogu ekumenicznego. Już na wstępie gospo-
darz spotkania szepnął mi, że pracujący tu pastor ma do mnie wielki żal, ponie-
waż ostatnio w Warszawie stwierdziłem, iż Marcin Luter popełnił samobójstwo. 
Zdumiony upewniałem się, czy faktycznie tak mnie referował. Przecież niczego 
takiego nie powiedziałem. Potwierdzono informację. Jakżeż mądrzy byli nasi sta-
rożytni, którzy ukuli sentencję, że wieść rośnie po drodze (łac. Fama eundo cre-
scit).

6.9. Z uniwersytetem w Heidelbergu
Tuż przed wakacjami 2005 roku otrzymałem korespondencję od ks. prof. dr. Chri-
stiana Möllera z Wydziału Teologii Praktycznej Uniwersytetu Karola Ruprechta 
w Heidelbergu. Student z Polski, ewangelik, poinformował go, że nauczam o po-
dwójnym morderstwie popełnionym przez Marcina Lutra. Okazuje się, że nie tylko 
na „linii Warszawa-Koszalin”, ale również na drodze z Warszawy do Heidelbergu 
fama eundo crescit, chociaż treściowo inaczej. Profesor zgłaszał zainteresowanie 
taką tezą. Prosił o wskazanie miejsca, gdzie znalazłem taką sensację. Zapewniał, 
że jego studenci, protestanci, również są zainteresowani prawdą o Lutrze, chcieli-
by „w prawdzie” wyjechać na wakacje. Nie powiem, że było mi przyjemnie i że nie 
odbierałem listu w kategorii sarkazmu. W takich sytuacjach nie zwykłem odpo-
wiadać „od ręki”, by nie napełniać korespondencji żółcią i emocjami. Dobrze jest, 
by taki list odleżał 2 tygodnie pod zielonym suknem. Skorzystałem z tej recepty 
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i odpowiedziałem dopiero po pewnym czasie – bez jakiejkolwiek uwagi o ranią-
cym sarkazmie. Ograniczyłem się do wskazania niemieckiej literatury Emmego 
i Mocka. Dołączyłem książkę o dialogu katolicko-luterańskim na forum świato-
wym zrobioną razem z prof. Karolem Karskim Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie 
w dialogu 1965-2000 (Lublin: TN KUL, 2003). W odpowiedzi Heidelberg napisał 
m.in.: „Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź na mój list. Dziękuję również za 
książkę dotyczącą katolicko-luterańskiego dialogu, którą przekażę do Biblioteki 
naszego Uniwersytetu. […] Bezzwłocznie zdobyłem i przeczytałem książkę Em-
mego, o której Pan wspomniał. W książce tej nie znajdują się żadne nowe źródła, 
lecz zostały bardzo spekulatywnie zinterpretowane już znane źródła, w stylu cią-
gle na nowo ukazujących się amerykańskich książek o życiu seksualnym papieży, 
czy istnieniu tajemniczych watykańskich lochów. Charakter pracy Emmego moż-
na opisać jako montaż cytatów. Posługując się taką metodą można powiedzieć, że 
«Judasz odszedł i powiesił się (...) I Jezus rzekł: Idźcie i czyńcie podobnie!». […] 
Na Pańskim miejscu, Szanowny Panie Profesorze, porzuciłbym tezę, że Luter był 
mordercą, ponieważ nie istnieją żadne źródła popierające to twierdzenie, jedynie 
wyrwane z kontekstu dowolnie powiązane cytaty.

Zajrzałem do pięknej monografii Lutra pióra mego przyjaciela, ks. prof. Man-
freda Uglorza z ChAT-u Marcin Luter Ojciec Reformacji (Augustana, Bielsko-Bia-
ła 1995). Na tym uczy się młodsze pokolenie. Manfred jednak nie dotyka tego 
problemu.

6.10. Spotkanie Marcina z Franciszkiem i franciszkanami
W 2017 roku ukazała się w Würzburgu książeczka luterańskiej zakonnicy pt. Fran-
ziskus und Luther. Freunde über die Zeiten (‘Franciszek i Luter. Przyjaciele ponad 
czasami’)23. Autorka, luterańska zakonnica24 ze Wspólnoty Braterstwa Chrystusa, 
informuje m.in., że dla Lutra Franciszek był święty, że ich przyjaźń przekraczała 
czas itd. Dodaje przy tym dowcip, jaki znalazła w pismach Lutra25 (w Tischreden 
z 1537 r.). Zmarł pewien franciszkanin i chciał się dostać do nieba. Przed drzwia-
mi do raju spotkał św. Franciszka, który wciąż oczekiwał na wpuszczenie. Zdu-
miony franciszkanin pytał, dlaczego jeszcze przed bramą nieba. Franciszek wyja-
śnił, że wciąż oczekuje na jakiegoś franciszkanina, gdyż tu obowiązuje zasada, że 
franciszkanie wchodzą do nieba dwójkami. Franciszek czeka i czeka, i nie może 

23 N. Grochowina, Franciskus und Luther. Freunde über die Zeiten (Würzburd 2017).
24 Dr Nicole Grochowina, geb. 1972, CCB (evangelisch-lutherische Communität Christusbrud-
erschaft) – informacja z okładki.
25 WA TR 3, nr 3656, 492.
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się doczekać drugiego. Tak oto Luter zilustrował swój szacunek dla Franciszka 
i zdecydowanie krytyczne zdanie o zakonach, nawet franciszkanach.

7. Potrzeba nowej przygody – ekumenicznej lustracji

Odnowiony obraz brata Marcina Lutra, reformacji oraz Wspólnej Deklaracji 
o usprawiedliwieniu trzeba przenieść do podręczników religii, historii Kościoła 
i katechizmów. Nie my piszemy te podręczniki. O nas piszą inni. Kairos, jaki prze-
żywamy, niesie piękną szansę i obowiązek lustracji podręczników, które kształtu-
ją w szkołach świadomość młodego pokolenia. Czy piszą je ludzie kompetentni 
i życzliwi chrześcijaństwu? Jak przedstawiają chrześcijaństwo i dzieje naszych Ko-
ściołów, podziały i próby zjednoczenia?

Na ekumeniczną lustrację oczekują podręczniki funkcjonujące w procesie for-
macji duchownych wszystkich Kościołów: jak katolicy malują swoim alumnom 
prawosławie, jak reformację, jak Lutra, jak Kościoły ewangelickie i starokatolic-
kie? Jak bracia prawosławni swoim kandydatom do stanu duchownego malują 
ewangelicyzm i katolicyzm łaciński i grecki? Jak bracia ewangelicy malują swoim 
prawosławie i katolicyzm? Kilkanaście lat temu pracująca w Polsce Podkomisja 
Dialogu zajmowała się tymi ważnymi sprawami. Na jej zlecenie dokonałem prze-
glądu podręczników teologicznych używanych w moim Kościele w Polsce (1980). 
Opublikowałem wyniki, które były raczej żałosne26. Przebadałem także podręcz-
niki prawosławne i ewangelickie. Doświadczyłem brzydkiej satysfakcji: były jesz-
cze gorsze. Nie, nie opublikowałem wówczas owoców mojego przeglądu. Lepiej, 
żeby takiej operacji dokonali lustratorzy z tamtych Kościołów. Obecnie operacja 
nie byłaby zbyt trudna. Można by posłużyć się normami wypracowanymi w Pod-
komisji Dialogu (Uwagi i postulaty ds. dialogu ekumenicznego Episkopatu Kościoła 
Rzymskokatolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej w sprawie podręczników teologii 
z 27 listopada 1991 roku)27. Nad recepcją korektur obrazu Lutra i nauki o uspra-
wiedliwieniu trzeba ciężko i długo pracować.

26 S.C. Napiórkowski, Wierzę w  jeden Kościół, 443-452. Wcześniej w: «Teologia w dialogu», t. 
5 (Lublin 1988) 129-140. Zob. także: «Współczesne katolickie podręczniki teologiczne w Polsce 
w świetle postulatów ekumenizmu», RTK 27 (2; 1980) 85-99.
27 Podkomisja ds. Dialogu Ekumenicznego Episkopatu i Polskiej Rady Ekumenicznej dokonała 
przeglądu i oceny ekumenicznego charakteru podręczników teologii używanych do kształcenia 
duchownych różnych wyznań w Polsce. Wyniki prac Podkomisji wskazują na niedomagania wie-
lu podręczników teologii w zakresie rzetelnej informacji o  innych wyznaniach i  ich doktrynie. 
W większości podręczników, używanych przez nasze Kościoły do kształcenia duchownych, wi-
doczny jest brak zainteresowania dla kształtowania właściwej formacji ekumenicznej wśród 
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8. Zakończenie

W  wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego” (1983, nr 34) redaktor Ireneusz 
Cieślik postawił mi pytanie o Lutra, przypominając, że jego katolicki obraz także 
nie jest jednoznaczny. Nie uważamy go już za heretyka, a jednocześnie nie uważa-
my go za świętego, choć np. zachwycają się nim także wielcy teologowie katoliccy. 
Kard. Yves Congar czyni go niemal doktorem Kościoła, porównując ze św. Augu-
stynem i św. Tomaszem z Akwinu.

Z  zainteresowaniem odczytałem obecnie odpowiedź Napiórkowskiego. So-
lidaryzuję się z  tamtym tygodnikowym Napiórkowskim sprzed dziesiątków lat. 
Jego wypowiedzią podsumuję swoje stanowisko patrząc w zachodzące słońce mo-
ich dni. „Siedzę” nad Lutrem około 30 lat28 i nie bardzo wiem, kim był. Luter to 
olbrzym, to bogactwo, to spotkanie sprzeczności. Chyba nie zdarzył się jeszcze 
biograf Marcina Lutra, który odczytałby go w  pełni. Poszerza się, pogłębia ten 
obraz, ale reformator pozostaje tajemnicą. Oskarżano go o chorobę psychiczną, 
dzisiaj pokazujemy uproszczenia, złośliwości w takim stawianiu sprawy. Nie jest 
wykluczone, że jednak coś z  tego było... Oskarżano go o chęć użycia, rozpasa-
nie, niemoralne życie. Dziś oczyszcza się go, i słusznie! Broniąc morale Lutra, nie 
można jednak zapomnieć, że ma on na sumieniu zabójstwo, i to nie tylko w po-
jedynku. Nie można mówić „morderca”, a jednak nie sposób do końca oczyścić... 
Radykalnie zakochany w  Chrystusie, a  z  drugiej strony – wcale nie anioł. Nie 

przyszłych duchownych. Dostrzegając pilną potrzebę przenikania idei ekumenicznych poprzez 
duchowieństwo do szerokich kręgów wyznawców naszych Kościołów, Podkomisja zwraca się do 
wydawców i autorów podręczników teologii z prośbą o uwzględnianie poniższych postulatów: (1) 
należy wskazywać na wartości wiary i duchowego dziedzictwa innych Kościołów, zachęcając do 
ich rzetelnego poznawania, (2) informacje o historii innych Kościołów i wyznań, zawarte w przy-
gotowywanych podręcznikach, powinny być w miarę możliwości konsultowane z kompetentnymi 
przedstawicielami tych Kościołów, (3) przytaczane poglądy teologiczne innych wyznań powinny 
odpowiadać aktualnemu stanowi wiedzy teologicznej lub, jeśli podręcznik odwołuje się do twi-
erdzeń teologicznych z przeszłości, powinno to być wyraźnie zaznaczone, (4) teksty polemiczne 
i wartościujące, dotyczące innych Kościołów, powinny szanować zasady prawdy i miłości, uni-
kając powielania nieprawdziwych lub częściowo prawdziwych stereotypów (5) jeśli podręcznik 
ma zawierać szerszy materiał, poświęcony innemu wyznaniu, zaleca się formy samoprezentacji, 
(6) przedstawianiu otwartych (spornych) problemów teologicznych powinna towarzyszyć infor-
macja o aktualnym stanie ekumenicznych badań i dialogów. Powyższe „Uwagi i postulaty”, pod-
pisane przez obu współprzewodniczących podkomisji, ks. Bogdana Trandę i Stanisława Celestyna 
Napiórkowskiego OFMConv, zostały przyjęte przez Podkomisję Dialogu na posiedzeniu w dniu 
27 listopada 1991 roku jako owoc prac w programie Formacja Ekumeniczna. Postanowiono prz-
esłać je władzom wyższych uczelni kościelnych w Polsce oraz popularyzować w środkach społec-
znego przekazu.
28 Obecnie, w 2017 roku, będzie to już 55 lat.
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wiem, kim był Luter. Wiem, że to olbrzym, ale olbrzym tak skomplikowany, tak 
jeszcze nieodczytany, że nie można ryzykować prostych, kategorycznych odpo-
wiedzi. Solidaryzuję się z Janem Pawłem II piszącym o doktorze Marcinie Lutrze, 
ale muszę zgłosić przynajmniej jedno wielkie „ale” – papież ani słówkiem nie 
wspomniał o eucharystycznym spustoszeniu Kościołów reformacji! Zbyt wielkie 
i zbyt bolesne to dokonanie ojca reformacji, by je przemilczać w poszukiwaniu 
oceny jego dokonań.
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Dialog luterańsko-rzymskokatolicki – odkrywanie 
katolickości
The Lutheran-Roman Catholic Dialogue – Discovering Catholicity

Streszczenie

Artykuł podejmuje próbę interpretacji przebiegu i rezultatów dialogu luterańsko-rzymskokatolic-
kiego jako wzajemnego odkrycia, że konfesyjnie uwarunkowane dziedzictwo doktryny i wiary jest 
wyrazem „katolickości” Kościoła. W tym celu dokonano najpierw syntetycznej analizy pojęcia ka-
tolickości w perspektywie historycznej i ekumenicznej oraz odniesiono się do problemu konfesjo-
nalizacji chrześcijaństwa. Proces ten nastąpił zwłaszcza w okresie poreformacyjnym i skutkował 
zawężeniem ujęć chrześcijańskiej doktryny w podzielonych Kościołach oraz utratą ich zdolności 
do akceptacji „katolickiej” wielości i różnorodności. Następnie zaprezentowano proces „odkrywa-
nia katolickości” w dialogu luterańsko-rzymskokatolickim na podstawie czterech wymiarów: me-
tody dialogu, doktrynalnych uzgodnień, wizji przyszłej jedności i oceny reformacji. Konstatacja 
zasadniczej komplementarności konfesyjnych doktryn i tradycji pozwala widzieć w nich upraw-
nione formy katolickości Kościoła.

Słowa kluczowe:  dialog luterańsko-rzymskokatolicki; katolickość; zróżnicowany konsensus; jed-
ność w pojednanej różnorodności; konwergencja

Abstract

The article attempts to interpret the course and results of the Lutheran-Roman Catholic dialogue 
in the perspective of mutual discovery that the confessional heritage of doctrine and faith is an 
expression of “catholicity” of the Church. In order to achieve this aim at the first step a synthetic 
analysis of the term of catholicity in the historical and ecumenical perspective and of the question 
of the confessionalisation of Christianity was conducted. This process occurred especially during 
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the post-Reformation period and resulted in the narrowing of Christian doctrines in divided 
Churches and in the loss of their ability to accept the “Catholic” multiplicity and diversity. Then 
the process of “discovering catholicity” in the Lutheran-Roman Catholic dialogue was presented 
on the basis of four aspects: method of dialogue, doctrinal agreement, vision of future unity and 
evaluation of the Reformation. The manifestation of the essential complementarity of the confes-
sional doctrines and traditions enables us to see them as the legitimized forms of catholicity of 
the Church.

Keywords:  Lutheran-Roman Catholic dialogue; catholicity; differentiated consensus; unity in re-
conciled diversity; convergence

Dziedzictwo reformacji jest niewątpliwie wieloaspektowe, a  jego częścią jest 
również aktualna wielość Kościołów. Ten fakt wpływa na rozumienie konfesyjnych 
tożsamości, które w jakimś sensie zawsze pozostają relatywne – tzn. kształtują się 
w konieczny sposób w relacji do innych. Zwykła analiza rozwoju eklezjologii ka-
tolickiej w okresie poreformacyjnym pokazuje, że konkurencja kilku konfesji na 
określonym terytorium geograficznym prowadziła do ekskluzywnego określania 
i normowania tego, co własne. W okresie konfesjonalizacji dawny, średniowiecz-
ny pluralizm został zastąpiony tożsamością i  ideologią jednolitości. Podjęte za-
wężenia wzmocniły poczucie inności między katolikami i protestantami, zwłasz-
cza na gruncie konkurujących ze sobą doktryn, które wykształciły się w wyniku 
procesu ich wewnętrznego „oczyszczenia” z różnorodności1. W istocie proces ten 
można nazwać zubożeniem. Pierwotną „szerokość” ogólnochrześcijańskiej toż-
samości zastąpiła „wielość” konfesji. Utrata owej „szerokości” sprawiła wyparcie 
pluralizmu, czyli tego, co konfesyjnie możliwe, poza własne granice. Jej efektem 
było uformowanie się konfesyjnie rozumianej katolickości. Zadaniem Kościołów 
w dobie ekumenizmu jest więc znalezienie na powrót balansu pomiędzy wielością 
(i różnicami) a jednością2.

Obowiązujący od Vaticanum II ekumeniczny paradygmat jedności polegający 
na poszukiwaniu i przywracaniu utraconej katolickości można uznać za podstawę 
dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego, w którym dano bardzo wyraźnie wyraz 
przebudzeniu się świadomości, że „jesteśmy pod jednym Chrystusem”3. Kreśląc 

1 Por. D. Macculloch, Die Reformation (München 2009) 16.
2 J. Rahner, «Einheit und Vielfalt als Folge der Reformation und ekklesiologisches Problem», w: 
G. Frank, V. Leppin, H.J. Selderhuis, Wem gehört die Reformation? Nationale und konfessionelle 
Dispositionen der Refomrationsdeutung (Freiburg – Basel – Wien 2013) 183–184.
3 Wszyscy pod jednym Chrystusem, nr 6 [z wyjątkiem najnowszego raportu pt.: Od konfliktu do 
komunii, który wydano jako samodzielną publikację, pozostałe dokumenty dialogu cytowane są 
w niniejszym opracowaniu za: K. Karski, S.C. Napiórkowski, Bliżej Wspólnoty. Katolicy i luteranie 



30 Rajmund Porada 

wizję nowej kościelnej wspólnoty, rozumiano ją w sensie przywrócenia owej ka-
tolickiej pełni, która została utracona w  wyniku zaistniałego podziału. Czy re-
zultaty dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego można postrzegać jako odkrycie 
wspólnego katolickiego dziedzictwa wiary? By choć częściowo odpowiedzieć na 
te pytania, zechcemy przyjrzeć się najważniejszym tematom i osiągnięciom tegoż 
dialogu, dociekając, czy posiadają komplementarny charakter i przynależą do ob-
szaru wyznaczanego przez pojęcie katolickości. Takie określenie celu niniejszego 
przedłożenia wymaga najpierw wyjaśnienia w ekumenicznym kontekście samego 
pojęcia katolickości, którego sens na przestrzeni wieków ewoluował i przyjmował 
różne konotacje, oraz istoty postępującego w okresie poreformacyjnym procesu 
konfesjonalizacji, który doprowadził do zawężonych ujęć chrześcijańskiej doktry-
ny w podzielonych Kościołach. W kolejnych krokach ukazana zostanie realizacja 
w  dialogu „odkrywania katolickości”, zarówno w  sensie celu tegoż dialogu, jak 
i osiągniętych przezeń niektórych rezultatów.

1. Pojęcie katolickości

W kontekście ekumenicznym pojęcie katolickości spotyka się z pewną ambiwa-
lencją. Z  jednej strony jest wyznawanym przez chrześcijan w  credo atrybutem 
Chrystusowego Kościoła, z drugiej zaś ma konotację konfesyjną odróżniającą je-
den z Kościołów (katolicki w rozumieniu konfesyjnym) od innych. Z tego wzglę-
du nieodzowne wydaje się przeprowadzenie krótkiej analizy historycznego roz-
woju rozumienia katolickości.

Jak wiadomo, słowo „katolicki” pochodzi od gr. katholikos, które powstało od 
przysłówkowego kath’holou – ‘ogólny, uniwersalny’, w przeciwieństwie do tego, co 
szczególne, częściowe (merikos, kata meros) lub pojedyncze (idios). Wśród chrze-
ścijan słowo „katolicki” przybrało cały szereg szczególnych znaczeń. Np. słowo to 
mogło być używane na określenie głównego kościoła diecezji, arcybiskupa albo 
przełożonego grupy klasztorów. Najczęściej był to jednak predykat odnoszony do 
Kościoła i  po raz pierwszy w  takim sensie używa go św. Ignacy Antiocheński, 
stwierdzając, że gdzie jest biskup, tam jest gmina, tak jak gdzie jest Jezus Chrystus, 
tam jest Kościół katolicki (he katholike ekklesia)4. Tą wypowiedzą Ignacy ostrze-
ga smyrneńczyków przed separatystycznymi zgromadzeniami i przypomina, że 
biskup jest prawdziwym centrum jedności. Z czasem predykat „katolicki” zyskał 
dogmatyczne znaczenie, które odróżniało Kościół od sekty. Przyjmuje się więc, że 

w dialogu. 1965-2000 (Lublin 2003)]. 
4 Ignacy Antiocheński, List do Smyrneńczyków, 8, 2.
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od połowy II wieku zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie używa się słowa 
„katolicki” na określenie prawdziwego Kościoła Chrystusa w przeciwieństwie do 
heretyckich i schizmatyckich grup.

Za jeden z kluczowych tekstów biblijnych, który treściowo nawiązuje do rze-
czywistości wyrażanej tym słowem, uważa się wypowiedź z Ef 1,22-23: „I wszyst-
ko poddał pod Jego stopy, a  Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla 
Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią (pleroma) Tego, który napełnia wszystko 
wszelkimi sposobami”. Św. Paweł używa tu greckiego terminu pleroma. Powstaje 
pytanie, dlaczego Kościół nie określono terminem „pleromatyczny”? Według W. 
Beinerta jednym z powodów może być zbyt silne powiązanie tego słowa z gnozą. 
Dla uniknięcia fałszywych konotacji zrezygnowano z  terminu pleroma. Termin 
„katolicki” natomiast z jednej strony miał wyrażać Paulińską ideę pełni, a jedno-
cześnie odróżniał się od gnostyckiego rozumienia terminu pleroma5.

We wspominanej wypowiedzi z Listu do Efezjan „pełnia” jest inną formą wyra-
żenia „Jego Ciało”. Katolickość wyraża zatem fakt, że Kościół jest Ciałem Chrystu-
sa w jego pełni i doskonałości. W. Beinert, odnosząc się do tego tekstu, stwierdza, 
że katolickość wyraża pełnię chrześcijańskiej łaski, która na mocy Bożej decyzji 
powierzona została Kościołowi, aby zbawcze dzieło Chrystusa było uobecniane aż 
do jego eschatologicznego wypełnienia6. Katolickość związana jest więc z osobą 
Jezusa Chrystusa. W swej najgłębszej istocie jest atrybutem bądź jakością charak-
teryzującą Chrystusa. Dlatego Kościół w takim stopniu jest katolicki, w jakim jest 
zakorzeniony w Chrystusie i oparty na Chrystusie jako jego głowie7.

Ewolucja znaczenia terminu „katolicki” w  pierwszych wiekach sprawiła, że 
z czasem zaczęto przypisywać mu bogatszy, intensywniejszy sens. Jednym z waż-
nych tekstów przywoływanych w tym kontekście jest osiemnasta katecheza Cyry-
la Jerozolimskiego z IV wieku, gdzie autor łączy geograficzny aspekt katolickości 
z  jej aspektem doktrynalnym i  zbawczym, wiążąc ze słowem „katolicki” pełnię 
środków zbawienia i  prawdy8. Termin ten służy do odróżnienia prawdziwego, 
prawowiernego Kościoła od zgromadzeń heretyckich. Kościół Chrystusa dlate-
go jest katolicki, że jest on miejscem, gdzie króluje Chrystus i gdzie udziela się 
w całej pełni przez Ducha Świętego. Kościół jest katolicki, o ile zakorzeniony jest 
w Chrystusie i oparty na Chrystusowej prawdzie.

5 W. Beinert, Um das dritte Kirchenattribut, t. 1: Katholizität in der Geschichte der Theologie. 
Katholizität in der evangelisch-lutherischen Theologie (Essen 1964) 407–409.
6 W. Beinert, Um das dritte Kirchenattribut, 462.
7 D. Heller, «Catholicity under Pressure. The Ambiguous Relationship between Diversity and 
Unity: President’s Address», Ökumenische Rundschau – Beiheft Nr. 105 (2016) 22. 
8 Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne (Kraków 2000) 309.
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W  kolejnych wiekach eksponowano i  uwyraźniano różne aspekty pojęcia 
katolickości. Okres kontrreformacji służył do używania tego terminu w  sensie 
polemicznym, skierowanym przeciwko reformatorom. Konfesyjne ujęcie zosta-
ło przezwyciężone dopiero na soborze watykańskim II, który dokonał reformy 
teologicznego myślenia w Kościele rzymskim9. Jedną z głównych przesłanek ka-
tolickiego otwarcia była świadomość ograniczoności, czy nawet defektu, własnej 
katolickości w obliczu rozbicia chrześcijaństwa na wiele Kościołów i wspólnot. 
Dowód świadomości różnicy pomiędzy „katolicki” a „rzymskokatolicki” Kościół 
rzymski dał w  Dekrecie o  ekumenizmie Unitatis redintegratio, stwierdzając, że 
„podziały między chrześcijanami stanowią jednak dla Kościoła przeszkodę, która 
sprawia, że nie może on urzeczywistniać właściwej sobie pełnej powszechności 
w tych dzieciach, które przez chrzest należą wprawdzie do niego, ale odłączyły 
się od pełnej z nim wspólnoty (communio). Owszem, nawet samemu Kościoło-
wi utrudnia to wyrażanie w konkretnym życiu pełni powszechności pod każdym 
względem” (nr 4). W ten sposób dano też wyraz przekonaniu, że katolickość nie 
jest czymś statycznym i trwałym, lecz jest rzeczywistością dynamiczną, która win-
na stanowić stale cel dążeń i której miarą jest wierność wobec Ewangelii10.

2. Ekumeniczny namysł nad katolickością

Refleksja nad katolickością Kościoła znalazła swoje miejsce również w kontekście 
ekumenicznym. Sens „katolickości” niejako na nowo „odkryło” IV Zgromadze-
nie Ogólne Światowej Rady Kościołów w  1968 roku. Sekcja I  tego zgromadze-
nia zajmowała się następującym tematem: „Duch Święty i katolickość Kościoła”. 
W raporcie tej sekcji zapisano, że katolickość jest darem Ducha Świętego, a także 
zadaniem, wezwaniem i zaangażowaniem11. We wprowadzeniu do tego raportu 
stwierdzono zaś, że katolickość nie jest jakimś znakiem bądź atrybutem Kościoła, 
lecz oznacza dynamiczną rzeczywistość Kościoła, który winien stale stawać się 
katolicki. Katolickość nie jest stanem, lecz sposobem trwania i  życia Kościoła. 
Nie należy utożsamiać jej z zewnętrznym rozszerzaniem się Kościoła i jego po-
wszechną obecnością na całym świecie, nawet jeśli geograficzny i kwantytatywny 
aspekt jest istotną częścią misji Kościoła. Jednakże kwestia katolickości dotyczy 

9 W. Thönissen, Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit. Das ökumenische Ringen um die Rechtferti-
gung (Paderborn – Leipzig 2016) 197.
10 Por. D. Sattler, «Ökumenisch eine katholische Kirche werden? Das Verhältnis zwischen 
Vielfalt und Einheit aus (einer) römisch-katholischen Sicht», Ökumenische Rundschau – 
Beiheft Nr. 105 (2016) 75.
11 N. Goodall, The Uppsala Report 1968 (Geneva 1968) 13.
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tego, jak przeniknąć świat duchem i pełnią życia płynącymi ze wspólnoty z Bo-
giem12. W tym sensie katolickość winna wyrażać się w całym życiu Kościoła i we 
wszystkich jego elementach.

W jednym z najnowszych dokumentów Komisji „Wiara i Ustrój” ŚRK pt. Ku 
wspólnej wizji Kościoła13 uznano, że Kościół jest katolicki, gdy objawia zbawczą 
dobroć Boga (nr 22). Autorzy dokumentu stwierdzili jednocześnie: „Istotna dla 
Kościoła katolickość jest podważana, gdy pozwala się na to, aby kulturowe lub 
inne różnice przekształcały się w podział” (nr 22). We wcześniejszym dokumen-
cie tej samej komisji pt. The Nature and Mission of the Church (‘Istota i misja Ko-
ścioła’), stwierdzono, że urzeczywistnianie katolickości możliwe jest w komunii 
Kościołów, we wzajemnym uznaniu, a  Kościół jest katolicki dzięki trwaniu we 
wspólnocie z innymi Kościołami14.

Analiza historycznego rozwoju rozumienia katolickości i ekumenicznego dys-
kursu nad znaczeniem tego pojęcia wskazuje, że katolickość jest ściśle związana 
z kwestią jedności, a  zarazem z  relacją pomiędzy jednością i  różnorodnością15. 
Katolickość łączy wielość z jednością, aspekt lokalny z aspektem globalnym, to, co 
kontekstualne, z tym, co uniwersalne. Należy ją rozumieć jako zadanie Kościoła 
polegające na odnalezieniu właściwej równowagi pomiędzy różnorodnością i jed-
nością16. Wyznawana w credo przez wszystkich chrześcijan katolickość Kościo-
ła musi być zatem postrzegana jako imperatyw, który nakłania do poszukiwania 
jedności w różnorodności. Katolickość i ekumenizm są ze sobą ściśle powiązane. 
Miał rację L. Vischer, który już w 1963 roku stwierdził, że ruch ekumeniczny moż-
na opisać jako ruch, który przyczynia się do wzrostu prawdziwej katolickości17. 
Katolickość jest przeciwieństwem partykularyzmu, izolacji, sekciarstwa. Z  tego 
wynika, że jeśli izolacja lub przeakcentowanie pewnych wypowiedzi wiary prowa-
dzi do partykularyzmu, katolickość zostaje przez te redukcje naruszona, a pełnia 
dana w Chrystusie – zniekształcona. Tymczasem katolickość oznacza kształtowa-
nie własnej tożsamości przez akceptację uprawnionego pluralizmu w wyrażaniu 
wspólnej chrześcijańskiej wiary. Staje się to możliwe tylko wówczas, gdy ekume-
niczna hermeneutyka analizuje różne kościelne tradycje nie pod kątem tego, co 
dzieli, lecz tego, co łączy. Z takiego podejścia wynika także określona odwaga wej-
ścia w relację z innymi tak, aby inaczej spojrzeć na to, co własne. Związana z tym 

12 N. Goodall, The Uppsala Report 1968, 7.
13 Polskojęzyczne tłumaczenie tekstu: Studia Oecumenica 14 (2014) 345–397.
14 The Nature and Mission of the Church (Geneva 2005) nr 55.
15 D. Heller, «Catholicity under Pressure», 27.
16 D. Heller, «Catholicity under Pressure», 28–29.
17 L. Vischer, «The Meaning of Catholicity – Preface», The Ecumenical Review 16 (1963) 24–25.
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hermeneutyka jest hermeneutyką zaufania. Na bazie akceptacji drugiego zmierza 
ona do refleksji, nawrócenia i odnowy18.

3. Wymiary odkrywania katolickości

Jeśli więc do bycia Kościołem przynależy liczenie się z koegzystencją innych Ko-
ściołów i konieczność przyjęcia określonej relacji do nich (czyli niejako przymus 
ekumenii), to czy nie wynika z tego zobowiązanie do uznania innych za realne 
urzeczywistnienie Kościoła Jezusa Chrystusa, a  istniejące doktryny i  systemy 
teologiczne za sposoby urzeczywistniania jednego Kościoła Chrystusowego? Nie 
chodzi o to, aby uznać pluralizm czy wielość jako taką, lecz wielość uprawnioną. 
Każdy Kościół w swej wewnętrznej istocie różni się od Kościoła Chrystusowego. 
Istnieje konieczność ciągłego oczyszczenia i nawrócenia. W tym celu niezbędna 
jest ekumeniczna hermeneutyka jedności i wielości, która tak potrafi odnosić się 
do różnic, by nie wpaść w pułapkę ich utrwalania. Konieczna do tego metodolo-
gia winna opierać się na kryteriologii, która różne sposoby myślenia stawia w per-
spektywie komplementarności, która historyczne, językowe i  mentalne różnice 
uwzględnia jako istotne czynniki, a różnice określa z punktu widzenia wspólnych 
przekonań, a nie przeciwieństw. Przy tym uwzględnia także historyczne uwarun-
kowania własnych stanowisk i przekonań, zachowując jednak nadzieję na trwanie 
mimo wszystko w prawdzie. Dla takiej metodologii wiodące jest hermeneutyczne 
przekonanie, że prawdziwy dialog możliwy jest tylko wtedy, gdy opiera się na 
fundamencie wspólnych przekonań. Bez tego założenia cały proces opierałby 
się na wzajemnym „poinformowaniu”, wymianie informacji, co byłoby zbędne, 
gdyż oznaczałoby ekskluzywne uznanie własnego stanowiska za jedyne możli-
we. Uprawniona wielość nie oznacza zatem zwykłego uznania zróżnicowania ze 
względu na nie same, lecz liczenie się z nimi, uznanie ich za dopuszczalne w opar-
ciu o wspólny fundament. Wielość ta jest możliwa dzięki założeniu, że możliwa 
jest również jedność, która wyróżnia się umiłowaniem wielości19. Zróżnicowania 
nie postrzega się jako przekleństwa, lecz jako wartość, która jest przejawem ka-
tolickości. Ten pogląd stanął u podstaw dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego 

18 Por. K. Koch, «Wiederentdeckung der „Seele der ganzen ökumenischen Bewegung“ (UR 8). 
Notwendigkeit und Perspektiven einer ökumenischen Spiritualität», Catholica 58 (2004) 17–18; 
H.-J. Sander, «Der Ort der Ökumene für die Katholizität der Kirche – von der unmöglichen Uto-
pie zur prekären Heterotopie», w: P Hünermann, B.J. Hilberath, Herders Theologischer Kommentar 
zum Zweiten Vatikanischen Konzil, t. 5: Theologische Zusammenschau und Perspektiven (Freiburg 
2006) 194.
19 J. Rahner, «Einheit und Vielfalt», 201–202.
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i przyniósł wymierne owoce. Niektórym jego aspektom wypada przyjrzeć się bli-
żej.

3.1 Metodologia dialogu – metoda konwergencji – zróżnicowany 
konsensus

H. Meyer metodologię dialogu oraz jego osiągnięcia określił mianem „relektury” 
i nowej interpretacji tradycyjnych wypowiedzi doktrynalnych Kościołów w świe-
tle wzajemnej krytyki, przy uwzględnieniu osiągnięć współczesnych badań biblij-
nych i historycznych oraz mając na uwadze różnicę pomiędzy treścią nauczania 
a jego warstwą słowną (terminologiczną)20. W istocie każdy końcowy raport eku-
meniczny jest wynikiem zmagań o prawdę wiary. Uwzględnia on z całą powagą 
doktrynalne wypowiedzi Kościołów jako wyraz tejże wiary, nie dokonując jednak 
ich utożsamienia z całą prawdą wiary.

Metodologię dialogu dobrze streszczają słowa zawarte w dokumencie Wiecze-
rza Pańska: „W dialogu ekumenicznym nauczyliśmy się lepiej rozumieć stano-
wiska innych. […] Sposób ujmowania spraw przez drugich coraz lepiej widzimy 
jako pytanie skierowane pod adresem naszego stanowiska i  jako pomoc, by je 
udoskonalić, pogłębić i wlać w nie nowe życie” (nr 61). Kwestię tę podjęto również 
we wprowadzeniu do niemieckiego dokumentu Lehrverurteilungen – kirchentren-
nend? Autorzy napisali w nim, że dzięki odnowionemu i pogłębionemu studium 
Pisma Świętego oraz wskutek przyjęcia myślowych inspiracji wynikających z hi-
storycznych badań w zakresie historii Kościoła, liturgii i dogmatów możliwe jest 
lepsze historyczne zrozumienie różnych sposobów myślenia i tworzenia się pojęć 
po obu stronach. Okazuje się, że nierzadko różne słowa i pojęcia mają na uwadze 
tę samą rzeczywistość, że różne słowa i terminy, o które toczy się batalie, wyrażają 
odmienne intencje, które jako takie rzadko zasługują na krytykę, i że doktrynalne 
nauczanie, przynajmniej w jego warstwie słownej (a nierzadko i treściowej), uwa-
runkowane jest historycznie i wymaga ciągłej interpretacji21. To dlatego osiągnię-
te uzgodnienia zawsze miały charakter „dookreślonego” konsensusu, np. „daleko 
idący konsensus”, czy „podstawowy konsensus”.

Czy dookreślany termin „konsensus” wskazuje, że w  istocie nie osiągnię-
to jeszcze zgodności wymaganej dla jedności Kościoła czy też że porozumie-
nie wprawdzie zostało osiągnięte, ale abstrakcyjne pojęcie konsensusu nie jest 

20 H. Meyer, Versöhnte Verschiedenheit. Aufsätze zur ökumenischen Theologie III (Frankfurt am 
Main – Paderborn 2009) 47.
21 K. Lehmann, W. Pannenberg, Lehrverurteilungen – kirchentrennend?, cz. 1: Rechtfertigung, Sa-
kramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute (Freiburg – Göttingen 1986) 20–23.
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w  stanie adekwatnie wyrazić rodzaju osiągniętego porozumienia i  w  związ-
ku z  tym wymaga językowego doprecyzowania? Według H. Meyera w  pierw-
szym przypadku deficyt dotyczyłby samego porozumienia, w drugim – terminu 
jako niezdolnego do wyrażenia całej złożoności osiągniętej zgodności. Wspo-
mniany autor opowiada się zasadniczo za drugim rozwiązaniem, przyjmując, 
że w  stwierdzeniu konsensusu wyraża się osiągnięcie niezbędnych warunków 
w zakresie międzywyznaniowych kontrowersji dla zawarcia wspólnoty kościel-
nej22. Ponieważ metoda ta nie stawia sobie za cel osiągnięcia pełnego konsensusu 
we wszystkich spornych kwestiach, określana jest metodą konwergencji. Polega 
ona na stwierdzeniu występowania analogii lub odpowiedników, które wyrażają 
wspólną intencję, a jednocześnie wznoszą się ponad różnice, których nie można 
przezwyciężyć na drodze pełnego konsensusu23. Celem dialogu nie jest bowiem 
ujednolicenie Kościołów w wymiarze ich doktryny i nauczania, lecz widzialna 
jedność różnych wyznaniowo Kościołów, w ramach której aktualne pozostanie 
ich związanie z konfesyjną specyfiką doktrynalną. Dialog ekumeniczny przyjął 
więc metodę respektowania odmienności doktrynalnej Kościołów z  jednocze-
sną próbą zbadania i zrozumienia właściwych (teologicznych) intencji leżących 
u  podstaw zróżnicowanego nauczania oraz określenia stopnia i  zakresu jego 
zgodności w ramach tych różnic. Z hermeneutycznego punktu widzenia meto-
dologia przyjęta przez komisję dialogu odnośnie do wyjaśnienia doktrynalnych 
kontrowersji polegała na rozróżnianiu między „słowami”, „pojęciami”, „termina-
mi” a „treścią”, między verba i res24.

3.2 Katolickość w doktrynie
Jednym z  przykładów, który dobrze obrazuje efekty metody zróżnicowanego 
konsensusu, jest uzgodnienie na temat Eucharystii i jej ofiarniczego charakteru. 
Sprawa ta stanowiła jedną z kluczowych kontrowersji okresu reformacji, a przez 
następne wieki jeden z elementów wyróżniania tożsamości wyznaniowej. W dia-
logu członkowie komisji doszli do wniosku, że, spoglądając na zasadnicze mo-
tywy ofiarniczego bądź nieofiarniczego ujmowania Eucharystii, można dostrzec 
pewną wspólność, która wyraża się w zgodnym wyznaniu eucharystycznej obec-
ności ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa jako ofiary, „która raz na 

22 H. Meyer, Versöhnte Verschiedenheit, 46.
23 W. Kasper, «Kircheneinheit und Kirchengemeinschaft in katholischer Perspektive. Ein Prob-
lemskizze», w: K. Hüllenbrand, H. Niederschlag, Glaube und Gemeinschaft (Würzburg 2000) 116; 
W. Thönissen, Gemeinschaft durch Teilhabe an Christus. Ein katholisches Modell für die Einheit der 
Kirchen (Freiburg – Basel – Wien 1996) 28–29.
24 H. Meyer, Versöhnte Verschiedenheit, 47.
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zawsze została złożona za grzechy świata”25. Wspólnie uznano, że „ofiary tej nie 
da się przedłużać ani ponawiać, ani dopełniać, można jednak i należy wciąż na 
nowo czynić ją skuteczną pośrodku wspólnoty”26. Wyznano także wspólnie, że 
„winniśmy mocą Chrystusa być włączani do Jego własnej ofiary”27. Jednak na 
płaszczyźnie wypowiedzi doktrynalnych pozostały nadal różnice. Katolicy okre-
ślają Eucharystię „ofiarą przebłagalną”, czego nie czynią luteranie. Zgodnie jednak 
uznano, że powody tego zróżnicowania są zasadne. Wyrażono przekonanie, że to 
zróżnicowanie nie kwestionuje fundamentalnej zgodności w tym, co istotne, i że 
nie ma charakteru dzielącego Kościoły. A to, co istotne i wspólne dla obu stron, to 
wiara w zbawczą obecność Chrystusa w Eucharystii.

Innym poglądowym przykładem efektów przyjętej metody dialogu jest uzgod-
nienie w sprawie nauki o usprawiedliwieniu przyjęte ostatecznie w formie Wspól-
nej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu28. Autorzy Wspólnej deklaracji 
zastrzegli, że „nie zawiera ona wszystkiego, co w każdym Kościele naucza się na te-
mat usprawiedliwienia”, stanowi jednak konsensus w  podstawowych prawdach 
nauki o usprawiedliwieniu oraz ukazuje, że istniejące nadal różne podejścia nie 
są już powodem do formułowania potępień doktrynalnych” (nr 5). Deklaracja 
wychodzi z założenia, że na podstawie wielu dotychczasowych raportów dialogu 
luterańsko-rzymskokatolickiego, a także dzięki upływającemu czasowi, który po-
zwolił Kościołom na zdobycie „nowych przeświadczeń”, w sprawie nauki o uspra-
wiedliwieniu „istnieje wysoki stopień wspólnego nastawienia i wspólnej opinii” 
(nr 4; por. nr 7).

Deklaracja dała wyraz także wspólnym poglądom, które przedstawiają tzw. 
„zróżnicowany konsensus”, to znaczy, że zgodność nauczania luteranów i katoli-
ków nie jest tu identyczna, choć istniejące różnice „są różnicami dopuszczalnymi” 
(nr 40) i nie stoją na przeszkodzie jedności obu Kościołów. Różnice te dotyczą 
– według deklaracji – języka, teologicznej formy i  odmiennego rozłożenia ak-
centów w rozumieniu usprawiedliwienia. Te odmienne sformułowania nie mają 
jednak charakteru ekskluzywnego i pozostają otwarte dla budowania mostów po-
rozumienia z ekumenicznym partnerem.

Przyjęcie inkluzyjnego stanowiska dobrze obrazują wyjaśnienia dotyczące 
znaczenia formuły simul iustus et peccator. Wprawdzie wykazano, że katolicy i lu-
teranie posługują się odmiennym rozumieniem takich pojęć, jak: „grzech”, „pożą-
dliwość” i „sprawiedliwość”, jednak uznano, że różnice te mieszczą się w ramach 

25 Wieczerza Pańska, nr 56.
26 Wieczerza Pańska, nr 56.
27 Wieczerza Pańska, nr 18.
28 Pełny tekst m.in.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 13 (2; 1997) 67–86.
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osiągniętego konsensusu. Najnowszy dokument tego dialogu, Od konfliktu do 
komunii, przypomniał przyjętą w dialogu zasadę, że „aby osiągnąć porozumie-
nie, nie należy koncentrować się tylko na sformułowaniach, ale na jego treści” 
(nr 135). Uznano więc, że różne koncepcje rozumienia grzechu pozostają wobec 
siebie komplementarne i otwarte. Redaktorzy tekstu uznali je za możliwe do za-
akceptowania, gdyż nie wykluczają się wzajemnie. Konkluzję Wspólnej deklaracji 
w kwestii simul iustus et peccator można sformułować następująco: przed uspra-
wiedliwieniem grzesznik jest tylko grzesznikiem, dzięki usprawiedliwieniu zaś 
jest grzesznikiem usprawiedliwionym. Jakościowo jest to zatem inny stan. Staje 
się to zrozumiałe, jeśli problem postrzega się w kategoriach personalnych i  re-
lacyjnych, które zresztą przenikają całość dokumentu. Autorzy dokumentu Od 
konfliktu do komunii zauważają, że ekumeniczny sens spornej formuły wyraża się 
w przekonaniu obu stron, że także u człowieka usprawiedliwionego konieczno-
ścią pozostaje walka z grzechem przez całe życie (nr 135). Tak więc luteranie i ka-
tolicy są w stanie przy pomocy tej formuły wyrazić prawdę o ludzkiej kondycji, 
w której grzech pozostaje ciągle istotnym egzystencjalnym wyzwaniem.

Powyższy przykład pokazuje, że we Wspólnej deklaracji obie strony doszły do 
wspólnego przekonania, że różnice w przyjętych założeniach i terminologii, któ-
rym odpowiada zróżnicowane rozłożenie akcentów w formułowaniu treści dok-
trynalnych, nie stanowią przeszkody dla osiągnięcia kościelnej komunii (wspól-
noty). Są one dopuszczalne w ramach wspólnoty kościelnej i można je postrzegać 
jako pojednane przeciwieństwa29. Innymi słowy, wyrażono w ten sposób przeko-
nanie, że teologiczne badania i rozmowy ekumeniczne doprowadziły do stwier-
dzenia, że w nauce o usprawiedliwieniu istnieją wprawdzie jeszcze różnice, ale nie 
powinny one już przyczyniać się do podziału Kościołów, oraz że szesnastowiecz-
ne wzajemne oskarżenia nie dotyczą dzisiejszego partnera30.

Osiągnięty konsensus H. Meyer charakteryzuje następująco: w swym sposobie 
wypracowania i strukturze stanowi on spotkanie dwóch, uwarunkowanych róż-
nymi teologicznymi intencjami, sposobów rozumienia usprawiedliwienia, które 
dzięki teologicznej analizie i  osiągnięciom nauk biblijnych okazują się równo-
prawne (legitim), w  swym zróżnicowaniu nie wykluczają się, lecz pozostają na 
siebie otwarte, poniekąd wzajemnie się warunkują i opierają się na wyznawaniu 
tej samej wiary w darowane w Chrystusie zbawienie31. Co istotne, wypracowane-

29 W. Kasper, «Kircheneinheit und Kirchengemeinschaft», 115.
30 Por. K. Lehmann, W. Pannenberg, Lehrverurteilungen – kirchentrennend?, 74.
31 H. Meyer, «Der erreichte Konsens – seine Art und Struktur», w: H. Meyer, G. Gaßmann, 
Rechtfertigung im ökumenischen Dialog. Dokumente und Einführung (Frankfurt am Main 1987) 
58.
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go konsensusu nie postrzegano jedynie jako czegoś wstępnego, co wymagałoby 
jeszcze poprawy i ulepszenia, tak by ostatecznie usunąć wszelkie zróżnicowanie, 
lecz jako wyraz katolickiej pełni pozwalający uchwycić głębiej prawdę o zbawie-
niu w Chrystusie.

3.3 Wizja katolickiej jedności
W ramach dialogu nie można było pominąć pytania o kształt jedności, która jest 
celem dążeń ekumenicznych. W tym kontekście szczególnie palące było pytanie 
o zakres doktrynalnego konsensusu, który byłby konieczny, a zarazem wystarcza-
jący dla osiągnięcia jedności. Prowadzoną dyskusję inspirował m.in. plan Rahne-
ra-Friesa, w którym zaproponowano zastosowanie eklezjologicznego twierdzenia 
soboru watykańskiego II. Zgodnie z nim Kościół nie jest tylko sumą poszczegól-
nych Kościołów lokalnych, lecz istnieje z Kościołów lokalnych32 w relacjach z Ko-
ściołami poreformacyjnymi33. Plan Rahnera-Friesa sformułował „realistyczną 
zasadę wiary” (realistisches Glaubensprinzip), według której w żadnym Kościele 
(Teilkirche) nie można odrzucać i kwestionować jakiegoś nauczania doktrynal-
nego, które w innym Kościele (Teilkirche) obowiązuje jako dogmat. Jednocześnie 
nie można też żądać włączenia przez jakiś Kościół do własnego wyznania naucza-
nia dogmatycznego obowiązującego w innym Kościele34. Choć niektóre aspekty 
planu Rahnera-Friesa spotkały się z krytyką, to jednak zasadniczo nie podważano 
poglądu, że oprócz zgodności w najważniejszych punktach wyznania wiary wy-
starczy, jeśli żaden z Kościołów nie będzie kwestionował zgodności z Ewangelią 
dogmatycznego nauczania innego Kościoła i uzna je za możliwą i dopuszczalną 
implikację Ewangelii. Ten model jedności Kościoła przyjął nazwę modelu jedno-
ści w pojednanej różnorodności i stał się najbardziej znaczący w ramach dialogu 
luterańsko-rzymskokatolickiego35. Warto przy tym zauważyć, że wizja jedności 
w różnorodności swoją „katolicką” podstawę znajduje w trynitarnej eklezjologii 
soboru watykańskiego II36.

Dialogujące ze sobą strony dość szybko utwierdziły się w przekonaniu, że wi-
dzialna jedność nie będzie jednością „transkonfesyjną”, lecz „interkonfesyjną”, 
czyli nie znoszącą, lecz zachowującą dotychczas istniejącą specyfikę wyznanio-
wą. Porozumienia w formie konsensusu pozostawiały przestrzeń na konfesyjne 

32 Zob. KK 23.
33 H. Fries, K. Rahner, Einigung der Kirchen – reale Möglichkeit (Freiburg im Br. 1983) 16.
34 Zob. H. Fries, K. Rahner, Einigung der Kirchen, 23–34 (teza 2).
35 Por. Jedność przed nami, nr 3; 47–48; zob. także: H. Meyer, Versöhnte Verschiedenheit, 31. 
36 Zob. KK 4; DE 3.
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różnice, co teoretycznie umożliwiało zawarcie kościelnej wspólnoty, ponieważ 
ostrze owych różnic zostało stępione przez wypracowane uzgodnienia uznane 
przez obie strony za fundamentalne i istotne. Każdy „zróżnicowany konsensus” 
osiągnięty w dialogu luterańsko-rzymskokatolickim stanowił odbicie w mniejszej 
skali tego, co nazywano „jednością w pojednanej różnorodności”, czyli wielokon-
fesyjnej wspólnoty Kościołów, w której istniejące nadal konfesyjne zróżnicowania 
nie miałyby dzielącej mocy i charakteru.

3.4 Katolickość postulatów reformacji
Dzisiejsze relacje luterańsko-rzymskokatolickie określone są przez powszechnie 
przyjęte przekonanie, że pierwotnym zamysłem reformacji nie był podział za-
chodniego chrześcijaństwa, lecz odnowa całego Kościoła w duchu Ewangelii. Po-
czątków tego przekonania można upatrywać w decyzji komisji dialogu ze stycznia 
1974 roku, by zaproponować uznanie przez Kościół katolicki Konfesji Augsbur-
skiej za świadectwo kościelnej wiary. Uznanie to – jak wyjaśniano – miało dwa 
cele. Po pierwsze, wskazać na historyczne i aktualne znaczenie Konfesji jako wy-
razu ewangelicko-luterańskiej wiary i przyczynić się tym samym do korekty ka-
tolickiego obrazu luteranizmu, który opierał się w dużym stopniu na polemicz-
nych, skrajnych reformacyjnych wypowiedziach z  lat 1520–1521, które zostały 
jednak później skorygowane lub złagodzone w  Konfesji. Po drugie, dać wyraz 
przekonaniu, że Konfesja nie zawiera nauczania, które miałoby dla Kościołów 
dzielący charakter i jako świadectwo kościelnej (katolickiej) wiary może być za-
akceptowane przez stronę katolicką. Miano na uwadze uznanie Konfesji za wyraz 
korekty obrazu reformacji wykrzywionego przez toczone polemiki i  jako klucz 
wspólnej, katolicko-luterańskiej oceny reformacji. Trzeba bowiem dodać, że po-
lemiczne wypowiedzi Lutra i innych reformatorów, które systematycznie groma-
dzono w katalogach reformacyjnych wypowiedzi, stały się punktem wyjścia dla 
rozumienia i postrzegania reformacji przez sobór trydencki, mimo że w między-
czasie skrajne reformacyjne stanowiska w  dużym stopniu zostały zrewidowane 
w Konfesji. Te skorygowane poglądy reformacyjne nie stały się jednak wówczas 
częścią katolickiego obrazu reformacji.

Komisja dialogu, wracając intelektualnie do Augsburga i Konfesji Augsburskiej, 
stwierdziła, że żadne inne pismo, w swojej treści i strukturze, nie odzwierciedla 
tak dobrze ekumenicznej woli i  katolickich zamierzeń reformacji, jak czyni to 
wspomniane pismo wyznaniowe37. Uznano, że „wypowiedzi Konfesji Augsburskiej 
pod względem treściowym w znacznej mierze […] i w wysokim stopniu mogą być 

37 Wszyscy pod jednym Chrystusem, nr 7.
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uważane za wyraz wspólnej wiary”38. Stwierdzono też, że „wyraźnym zamierze-
niem Konfesji Augsburskiej jest świadczyć o wierze jednego, świętego, katolickiego 
i apostolskiego Kościoła. Nie chodzi o naukę specyficzną, ani nawet o tworzenie 
nowego Kościoła, lecz o zachowanie czystości i odnowę chrześcijańskiej wiary – 
w harmonii z Kościołem starożytnym, ‘także z Kościołem rzymskim’ i w zgodno-
ści ze świadectwem Pisma świętego”39.

Przełomowe okazało się też „odkrycie” katolickości w odniesieniu do osoby 
i dzieła Marcina Lutra. „Katolickość” Lutra stała się dziś szeroko uznanym fak-
tem40. Najpełniej wyraz temu przekonaniu dał dokument Od konfliktu do komu-
nii. Ale już we wcześniejszym raporcie pod znamiennym tytułem: Marcin Luter 
– świadek Jezusa Chrystusa ta płaszczyzna wyraźnie doszła do głosu. Uznano, że 
reformatorskie żądania Lutra mogą być wspólnie podzielane przez luteranów 
i katolików. We wszystkich kluczowych punktach reformacyjnego sporu wykaza-
no, że intencje Lutra mieszczą się w obrębie tego, co nazywano katolickie, lub też 
tego, co było wariantem szeroko pojętej katolickości. W tym sensie jako oczywista 
brzmi konstatacja, że „katolicy mogą dzielić intencje reformatorów”41. Dzisiejsza 
ocena reformacji wypada dość jednoznacznie: konflikt XVI wieku zakończył się 
i odpadły podstawy do wzajemnych potępień42. Luter zakorzeniony był i opierał 
swoje reformatorskie postulaty na katolickiej tradycji, w ramach której pragnął 
je zrealizować. Wbrew późniejszym konfesyjnym zawężeniom bowiem katolicka 
tradycja zawsze obejmowała zróżnicowane opinie teologiczne i rozwiązania ide-
owo-strukturalne.

4. Podsumowanie

Dialog luterańsko-rzymskokatolicki ostatnich lat znacząco przyczynił się do lep-
szego zrozumienia i nowej oceny szesnastowiecznych kontrowersji. W wielu kwe-
stiach osiągnięto porozumienia i zgodności, co oznacza, że uznano „katolickość” 
wielu konfesyjnych (czytaj: luterańskich) rozwiązań. Dialog osiągnął fundamen-
talne uzgodnienia w wielu kwestiach: nauka o usprawiedliwieniu jest centralnym 
punktem wyjścia wszystkich wspólnych teologicznych wyjaśnień, istnieje wspól-

38 Wszyscy pod jednym Chrystusem, nr 11.
39 Wszyscy pod jednym Chrystusem, nr 10.
40 Zob. W. Thönissen, J. Freitag, A. Sander, Luther: Katholizität und Reform. Wurzeln – Wege – 
Wirkungen (Paderborn – Leipzig 2016).
41 Por. Od konfliktu do komunii, nr 137.
42 Od konfliktu do komunii, nr 238.
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ne przekonanie w prawdziwą obecność Pana w Eucharystii, Konfesja Augsbur-
ska nie jest dokumentem podziału, lecz dokumentem katolickości reformatorów, 
Marcin Luter jest świadkiem Jezusa Chrystusa i  Ewangelii. Do tego można by 
jeszcze dodać kwestię urzędu kościelnego ustanowionego przez Chrystusa, a tak-
że sukcesji apostolskiej, gdzie problemem nie jest „czy”, tylko „jak”, w jaki sposób”. 
Analiza historii i oczyszczenie wszelkich potępień doprowadziły do wniosku, że 
dawne oceny i wzajemne potępienia nie są już dzisiaj aktualne i nie mają już cha-
rakteru dzielącego Kościoły. Jedność Kościoła jest możliwa. Jedna tradycja Ko-
ścioła urzeczywistnia się zawsze „w” i „z” poszczególnych teologicznych i  litur-
gicznych tradycji składających się na katolicką pełnię. Mimo różnic w zakresie 
teologicznych interpretacji i historycznego rozwoju, w obu konfesjach dotyka się 
niejako istoty chrześcijaństwa. „Reformacja”, „luteranizm” i „katolickość” wcale 
nie muszą się wykluczać. Choć realistycznie trzeba też dodać, że rezultaty dialogu 
i płynące z nich implikacje nadal stanowią wyzwanie dla empirycznego urzeczy-
wistnienia katolickości Kościoła.
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M. Lutra wiodące idee interpretacji Kazania na Gó-
rze (Mt 5–7) w ich kontekście historycznym i teolo-
gicznym
Main Features of Luther’s Interpretation of the Sermon on the Mo-
unt (Matt. 5–7) in its Historical and Theological Background

Streszczenie

Kazanie na Górze jest mową programową Jezusa, która zawiera jego wzniosłe nauczanie moralne 
(Mt 5–7) objaśniane w przeszłości na różne sposoby. Popularna interpretacja katolicka Kazania, 
nazywana „etyką dwóch poziomów”, pojawiła się w średniowieczu i dzieliła chrześcijan na zwy-
kłych wyznawców oraz elitę wybranych: przykazania wiązały wszystkich i prowadziły do zbawie-
nia, rady ewangeliczne były przeznaczone dla wybranych. Z kolei dosłowna lektura Kazania, prak-
tykowana przez anabaptystów i inne radykalne grupy protestanckie, odnosiła nauki Jezusa wprost 
do całości życia chrześcijańskiego. Wspomniane dwie interpretacje tworzyły historyczny i teolo-
giczny kontekst interpretacji Kazania na Górze przedstawionej przez M. Lutra. Autor artykułu 
omawia przewodnie idee tego wykładu. Po pierwsze, Luter głosił usprawiedliwienie człowieka na 
podstawie samej tylko wiary, dlatego według niego Mt 5–7 nie ma znaczenia soteriologicznego 
i zawiera tylko nauczanie etyczne kierowane do uczniów Jezusa. Luter uczył również, że Kazanie 
nie ma mocy wiążącej dla życia w świecie doczesnym, odnosi się natomiast do życia chrześcijani-
na w królestwie duchowym. Wspomniane rozróżnienie jest kluczowe dla rozumienia interpretacji 
Kazania na Górze przez M. Lutra (nauka o dwóch królestwach, por. Zwei-Reiche-Lehre). W istocie 
Luter opowiedział się za niewykonalnością Kazania na Górze. W ostatnim punkcie autor artykułu 
przedstawił zwięźle późniejszą recepcję luterańskiego wykładu Kazania przez wspólnoty chrze-
ścijańskie. 

Słowa kluczowe:  Mt 5–7; Kazanie na Górze; etyka dwóch poziomów; Marcin Luter; nauka 
o dwóch królestwach; Zwei-Reiche-Lehre
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Abstract

The Sermon on the Mount is a collection of sayings credited to Jesus, which emphasizes his moral 
teaching (Matt. 5–7). These high ethical standards have been interpreted in the past in a wide 
variety of ways. The most widespread interpretation was the “ethical double standard” approach 
which was developed in the Middle Ages and required that the sermon should be taken seriously 
by chosen members of the Church (cf. praecepta and consilia). The literal approach which applies 
directly the teaching of Jesus to the whole Christian life was presented by the Anabaptist and 
other radical protestant groups. These two approaches formed the historical and theological bac-
kground of Luther’s explanation of the Sermon on the Mount. The author of the article discusses 
the most important features of this interpretation. The first, Luther emphasizes salvation by faith 
alone, therefore Matt. 5–7 has according to him no soteriological value; it contains exclusively 
the ethical teaching of Jesus directed to his disciples. Luther assumes also that the message of the 
sermon is essentially irrelevant for the Christian person in the world; it should be applied only 
to the Christian life in the spiritual kingdom. This distinction is essential for Luther’s reading of 
the Sermon on the Mount (two kingdoms doctrine, cf. Zwei-Reiche-Lehre). For Luther the high 
standards of the Sermon on the Mount represent an impossible demand. Finally the author gives 
a short review of the influence of Luther’s interpretation on the later Christian communities. 

Keywords:  Matt. 5–7; the Sermon on the Mount; ethical double standard; Martin Luther; two 
kingdoms doctrine; Zwei-Reiche-Lehre

Protestancka interpretacja Kazania na Górze była reakcją na średniowieczne, 
uznane później za typowo rzymskokatolickie, stanowisko teologów i komentato-
rów, którzy przyjmowali możliwość realizacji radykalnych wezwań Kazania na 
Górze za cenę podziału chrześcijan na zwyczajnych wyznawców i  elitę wybra-
nych. Intencją M. Lutra i  innych reformatorów był powrót do opinii Kościoła 
pierwszych wieków, według której każdy chrześcijanin winien realizować wznio-
słe wymagania Kazania na Górze w całej pełni, Kazanie bowiem zawiera naucza-
nie obowiązujące wszystkich wierzących. Możliwość realizacji wezwań Kazania 
na Górze przedstawiciele ruchów protestanckich ujmowali różnie, jednak opinie 
innych reformatorów zostaną przywołane tutaj jedynie ogólnie, zasadniczą treścią 
opracowania bowiem jest interpretacja Kazania na Górze zawarta w kazaniach 
M. Lutra z szerokim uwzględnieniem jej kontekstu historycznego i teologiczne-
go. Przedłożenie obejmuje cztery punkty: krótkie wprowadzenie do problematyki 
Kazania na Górze (1), historyczny i teologiczny kontekst interpretacji Lutra (2), 
główne idee jego interpretacji Kazania na Górze (3) i  późniejsza recepcja jego 
opinii (4).
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1. Wprowadzenie do Kazania na Górze (Mt 5–7)

Terminem „Kazanie na Górze” posłużył się po raz pierwszy św. Augustyn, który 
nazwał w ten sposób tekst Mt 5–7 (łaciński tytuł jego komentarza: De sermo-
ne Domini in monte). W ujęciu redakcyjnym pierwszego ewangelisty Kazanie 
na Górze jest mową programową Jezusa Chrystusa, zbiorem wczesnochrześci-
jańskich pouczeń etyczno-moralnych i chrześcijańską Didache (por. Mt 7,28). 
Kazanie to jest pierwszą z pięciu wielkich mów zawartych w pierwszej ewange-
lii kanonicznej, które każdorazowo poprzedzone są częścią narracyjną. Mowy 
Jezusa ukazują sukcesywnie nowe prawo obowiązujące w  królestwie Bożym: 
Kazanie na Górze jako mowa programowa (5,1–7,27), następnie mowa misyjna 
(10,1-42), przypowieści o królestwie niebieskim (13,1-52), mowa eklezjologicz-
na (18,1-35) i na koniec mowa polemiczno-eschatologiczna (23,1–25,46). Dzię-
ki pracy redakcyjnej pierwszy ewangelista uporządkował posiadane przez siebie 
wcześniejsze materiały z tradycji. W obecnej postaci Kazanie na Górze jest więc 
literacko-teologiczną kompozycją Mateusza, który obficie czerpał z dostępnych 
źródeł. Jednym z  nich było hipotetyczne źródło Q: Mateusz zachował układ 
jego materiału, co potwierdza Łukaszowe „kazanie na równinie” (Łk 6,20-49). 
Redagując mowę programową Jezusa, Mateusz korzystał także z  materiałów 
własnych, tzw. SondergutMt (Mt 5,17-48; 6,1-24). Tylko wyjątkowo pochodzenie 
niektórych fragmentów Kazania na Górze nie jest znane (zob. Mt 6,7-8; 7,6). 
W opinii egzegetów pierwszy ewangelista zachował wiernie brzmienie i pier-
wotny układ materiałów, dzięki czemu w Mt 5–7 zachowało się autentyczne na-
uczanie Jezusa Chrystusa, chociaż nauki te zostały wygłoszone zapewne w in-
nych okolicznościach1. 

Budowa literacka Kazania na Górze jest staranna i przemyślana, podporządko-
wana teologicznej koncepcji pierwszego ewangelisty z uwzględnieniem potrzeb 
drugiego pokolenia chrześcijan (tzw. trzecie Sitz im Leben). Zwykle wskazuje się 
na trzyczęściowy układ Kazania na Górze, chociaż uczeni stawiają różnie poszcze-
gólne cezury. W bardziej szczegółowych podziałach wyróżnia się wprowadzenie 
(5,2-12.13-16.17-20), trzy części główne, wśród nich antytezy (5,21-48), trzy ele-

1 Literatura poświęcona Mt 5-7 jest ogromna. Zob. nowsze opracowania: M. Stiewe, F. Vou-
ga, Die Bergpredigt und ihre Rezeption als kurze Darstellung des Christentums (Neutestamentli-
che Entwürfe zur Theologie 2; Tübingen 2001); H. Weder, Die Reder der Reden. Eine Auslegung 
der Bergpredigt heute (Zürich 2002); K. Wengst, Das Regierungsprogramm des Himmelreichs. Eine 
Auslegung der Bergpredigt in ihrem jüdischen Kontext (Stuttgart 2010); E. Schockenhoff, Die Berg-
predigt. Aufruf zum Christsein (Freiburg im Breisgau 2014); E. Baasland, Parables and Rhetoric in 
the Sermon on the Mount. New Approaches to a Classical Text (WUNT 351; Tübingen 2015). Zob. 
także S. Szymik, «Kazanie na Górze», w: B. Migut, Encyklopedia Katolicka, t. 8 (Lublin 2000) 1268-
1271. 
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menty życia chrześcijańskiego: jałmużna, modlitwa, post (6,1-18) oraz wezwanie 
do niepodzielnej służby (6,19–7,12). Całość wieńczy zakończenie (7,13-14.15-
23.24-27)2.

Na przestrzeni minionych wieków istnienia chrześcijaństwa wiele kontrower-
sji rodziło pytanie o możliwość pełnej realizacji radykalnych nauk Jezusa zawar-
tych w Kazaniu na Górze. Kwestia otrzymała w przeszłości dwa podstawowe roz-
wiązania, w uproszczeniu uznane następnie za typowo katolickie i protestanckie3, 
chociaż w literaturze biblijnej ostatnich stuleci propozycji rozwiązań było dużo 
więcej. Jedną z  możliwych odpowiedzi była właśnie interpretacja przedłożona 
przez M. Lutra4. 

2. Historyczny i teologiczny kontekst interpretacji

Lutrowi obca była współczesna wiedza na temat Kazania na Górze. Jego pod-
stawową działalnością jako chrześcijańskiego duchownego było głoszenie kazań, 
w których objaśniał perykopy biblijne przewidziane na poszczególne niedziele, 
święta i dni powszednie. Jak podają źródła, kazań takich M. Luter wygłosił około 
trzech tysięcy, z których dwie trzecie zachowała się dzięki pracy piśmienniczej 
i redakcyjnej uczniów sukcesywnie spisujących jego wypowiedzi5. 

2 Zdaniem części egzegetów momentem centralnym Kazania na Górze jest modlitwa „Ojcze 
nasz” i ona jest także punktem wyjścia do badania struktury mowy. Takie rozwiązanie proponuje 
U. Luz, który, bazując na kryteriach formalnych, przedstawił literacką budowę Kazania na Górze 
opartą na konstrukcji koncentrycznej. Zob. U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 1-7) (EKK 
1,1; Neukirchen 1985) 186. 
3 L. Allen, «The Sermon on the Mount in the History of the Church», Review and Expositor 
89 (1992) 245-262; M. Dumais, Le sermon sur la montagne. État de la recherche. Interprétation. 
Bibliographie (Paris 1995); S. Szymik, «Historia interpretacji Kazania na Górze», w: W. Chrostows-
ki, Oto idę. Księga pamiątkowa dla Bpa prof. J.B. Szlagi (Warszawa 2005) 403-434. Zob. także E. 
Schockenhoff, Die Bergpredigt, 30-78. 
4 Zob. wybraną literaturę: P. Althaus, «Luther und die Bergpredigt», Luther 27 (1956) 1-16; H.G. 
Geyer, «Luthers Auslegung der Bergpredigt», w: H.G. Geyer, Wenn nicht jetzt, wann dann? Fest-
schrift für H.-J. Kraus (Neukirchen-Vluyn 1983) 283-293; H. Gollwitzer, «Die Bergpredigt in der 
Sicht Luthers», w: H.G. Geyer, Wenn nicht jetzt, wann dann? Festschrift für H.-J. Kraus (Neu-
kirchen-Vluyn 1983) 295-304; K. Bornkamm, «Umstrittener „spiegel eines Christlichen lebens”: 
Luthers Auslegung der Bergpredigt in seinen Wochenpredigten von 1530 bis 1532», Zeitschrift für 
Theologie und Kirche 85 (1988) 409-454; T. Meistad, Martin Luther and John Wesley on the Sermon 
on the Mount (Pietist and Wesleyan Studies 10; Lanham u. London 1999). 
5 G. Ebeling, Evangelische Evangelienauslegung. Eine Untersuchung zu Luthers Hermeneutik 
(Tübingen 1991) 16-19. 
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Wśród wystąpień poświęconych perykopom ewangelicznym kazań do Ewan-
gelii według św. Mateusza jest najwięcej, bo około 370 w formie tygodniowych 
kazań cyklicznych lub kazań pojedynczych6. Dla podjętej w tym miejscu kwestii 
najbardziej interesujący jest cykl kazań wygłoszonych w latach 1530-1532, któ-
ry zawiera systematyczny komentarz Lutra do Mt 5–77. Należy jednak pamię-
tać, że przemowy poświęcone Kazaniu na Górze pojawiły się w  okresie, kiedy 
główne tezy teologiczne Ojca Reformacji były już znane i opublikowane. Two-
rzą one podstawowy kontekst teologiczno-hermeneutyczny jego interpretacji Mt 
5–7. Tutaj należy wymienić przede wszystkim autorski przekład Pisma Świętego8, 
a następnie dzieła teologiczne, Disputatio contra scholasticam theologiam (1517), 
gdzie M. Luter sformułował swoją ocenę teologii scholastycznej, oraz dzieło Von 
weltlicher Obrigkeit (1523), w  którym pisał o  relacji chrześcijanina do władzy 
duchowej i  władzy świeckiej9. Równie ważny jest kontekst historyczny i  teolo-
giczny interpretacji Kazania na Górze przez M. Lutra. W sporze o właściwą in-
terpretację Mt 5–7 został on skonfrontowany jednocześnie z dwoma popularny-
mi wówczas podejściami do Kazania na Górze. Pierwsza opinia, reprezentowana 
przez „papistów”, była w gruncie rzeczy wypracowaną w średniowieczu kościel-
ną interpretacją Kazania jako etyki dwóch poziomów. Z drugiej strony M. Luter 
skonfrontowany był z dosłownym rozumieniem Kazania na Górze, jak było to 
w przypadku anabaptystów i protestanckich „idealistów”.

6 W latach 1528-1529 M. Luter objaśniał w każdą środę wpierw rozdziały Mt 11–15, w latach 
1530-1532 – rozdziały Mt 5–7, to jest Kazanie na Górze, następnie w latach 1537-1540 – rozdziały 
Mt 18–24. Zob. K. Juntunen, Der Prediger vom „weißen Berg“. Zur Rezeption der „besseren Ge-
rechtigkeit“ aus Mt 5 in Martin Luthers Predigtüberlieferung 1522–1546 (Helsinki 2008) 26 [https://
helda.helsinki.fi/handle/10138/21574 – 7.07.2017]; K. Bornkamm, «Umstrittener „spiegel eines 
Christlichen lebens”», 411-412. Pomocna w studiach nad dziełem M. Lutra jest strona interne-
towa, na której w porządku chronologicznym udostępnione są jego pisma, zebrane i opublikow-
ane w wydaniu krytycznym: zob. D. Martin Luthers Werke, Weimar 1883-1929 [http://www.lu-
therdansk.dk/WA/D.%20Martin%20Luthers%20Werke,%20Weimarer%20Ausgabe%20-%20WA.
htm – 7.07.2017].
7 M. Luther, «Wochenpredigten über Matth. 5-7. Das fünfte, sechste und siebend Capitel S. Mat-
thei gepredigt und ausgelegt (1532)», w: J.K.F. Knaake et al., D. Martin Luthers Werke. Kritische 
Gesamtausgabe. (Band 32; Weimar 1906) 299-555 [dalej jako: Weimarer Ausgabe = WA 32, 299-
555; plik pdf – 7.07.2017]. 
8 Wpierw M. Luter przetłumaczył Nowy Testament, tzw. „September Testament” (1522), następ-
nie całe Pismo Święte (do 1534), wydrukowane zostało ostatecznie jako „Biblia Deudsch” (1545). 
Biblia Lutra była wielokrotnie poprawiana i wznawiana, ostatnio w roku 2017. Zob. M. Käßmann, 
M. Rösel, Die Bibel Martin Luthers. Ein Buch und seine Geschichte (Leipzig 2016). 
9 Zob. M. Uglorz, «Władza Słowa i miecza w nauczaniu ks. Marcina Lutra», w: M. Uglorz, Teo-
logia wiary. Teologia ks. Marcina Lutra i ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego (Bielsko Biała 
2007) 210-216.
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Istota średniowiecznej interpretacji kościelnej Kazania na Górze polega-
ła na sformułowaniu tzw. „etyki dwóch poziomów” wiążących poszczególne 
stany wierzących: świeckich, kler diecezjalny, mnichów i zakonników. Według 
tej interpretacji Kazanie na Górze zawiera obowiązujące wszystkich przykaza-
nia (praecepta) oraz rady ewangeliczne (consilia), które są kierowane tylko do 
wybranych. Różne grupy chrześcijan miały zatem różne zadania i obowiązki10. 
W takim ujęciu Kazanie na Górze było prawem Chrystusowym, przy czym re-
alizacja części postanowień była nieodzowna do zbawienia (niem. „Heilsnot-
wendigkeit und Verdienstlichkeit guter Werke”)11, a pozostałe wskazania pro-
wadziły do tego samego celu, ale o wiele szybciej. Temu stanowisku stanowczo 
sprzeciwiał się M. Luter, który odmawiał uczynkom chrześcijańskim wartości 
zbawczej, usprawiedliwienie bowiem było niezasłużonym darem Boga dla czło-
wieka. Nadto w  wyniku takiej interpretacji Kazanie na Górze prowadziło do 
podziału społeczności wierzących, gdyż nie było wiążące dla wszystkich chrze-
ścijan w jednakowym stopniu. Należy jednak zaznaczyć, że zredukowanie śre-
dniowiecznego wykładu Kazania na Górze do „etyki dwóch poziomów” nie 
oddaje w  żadnej mierze kompleksowości i  głębi spojrzenia autorów średnio-
wiecznych (Mikołaj z Liry, Tomasz z Akwinu) na antropologię i życie chrześci-
jańskie przedstawione w wykładzie scholastycznym na bazie tekstów biblijnych 
Mt 5–7 (człowiek jako imago Dei).

M. Luter wystąpił również przeciw interpretacji Kazania na Górze, która poja-
wiła się wewnątrz ruchów reformatorskich. Jak franciszkańskie wspólnoty zakonne 
w średniowieczu, tak podobnie radykalne reformatorskie ruchy religijne praktyko-
wały pełną i bezwarunkową realizację postulatów Kazania na Górze rozumianych 
literalnie jako prawo wiążące każdego wierzącego. Wśród nich byli anabaptyści 
i tzw. „marzyciele” (niem. Schwärmer – ‘idealiści, entuzjaści, marzyciele’)12. W opi-
nii przedstawicieli tych ruchów religijnych Kazanie było adresowane do wszystkich 
wierzących i obejmowało całe życie chrześcijańskie: tak prywatne, jak publiczne. 
Wzniosłe wymagania Kazania na Górze wspomniani idealiści uznawali za obowią-
zujące wszystkich wierzących we wszystkich sferach życia. Skrajnie dosłowne ro-

10 Tomasz z Akwinu zajął umiarkowane stanowisko: uwzględnia on rozróżnienie między prae-
cepta i consilia, ale uważał, że Kazanie na Górze jako spisana nova lex zawiera przykazania prow-
adzące do doskonałości chrześcijańskiej i obowiązuje wszystkich wierzących (Summa theologica, 
II-II, q. 108, a. 3-4). Por. K. Bornkamm, «Umstrittener „spiegel eines Christlichen lebens”», 412-
423; S. Szymik, «Historia interpretacji», 409-412.
11 Tak komentuje średnowieczny wykład Kazania na Górze: K. Bornkamm, «Umstrittener „spie-
gel eines Christlichen lebens”», 423.
12 Na temat tego terminu i  ruchu religijnego: K. Bornkamm, «Umstrittener „spiegel eines 
Christlichen lebens”», 423-427. 
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zumienie nakazów Kazania, przykładowo zakazu składania przysięgi (Mt 5,34-37), 
prowadziło członków tych ruchów do sytuacji konfliktowych i często skazywało na 
męczeństwo w  Europie rozdartej wojnami religijnymi13. Tak więc przedstawiona 
przez M. Lutra interpretacja Kazania na Górze była reakcją na punkt widzenia „pa-
pistów”, ale w równym stopniu była też polemiką z bezkompromisowym stanowi-
skiem radykalnych ruchów protestanckich14.

3. Kazanie na Górze w wykładzie Ojca Reformacji

Hermeneutyczne tło formowania się pełnego wykładu Kazania na Górze w ujęciu 
M. Lutra jest klarowne i oczywiste. U źródeł tej interpretacji znajduje się teolo-
giczna myśl Lutra o usprawiedliwieniu na podstawie wiary, a równocześnie jest 
ona rezultatem walki wittenberskiego reformatora z „fałszywymi prorokami” (Mt 
7,15-23), którymi w tym samym stopniu byli papiści i idealiści15. Celem prowa-
dzonych przez Lutra sporów teologicznych było ostrzeżenie wierzących przed ich 
błędnymi naukami, a  jednocześnie przywrócenie nauczaniu Jezusa Chrystusa 
ewangelicznego radykalizmu i możliwości jego realizacji w chrześcijańskiej co-
dzienności.

W napisanej osobiście przedmowie do drukowanego wydania kazań16 M. Lu-
ter twierdził, że przez cały miniony okres Kazanie na Górze (Mt 5–7) było ko-
mentowane w sposób błędny, jak żaden inny tekst Nowego Testamentu, co stało 
się źródłem fałszywej nauki i  przyczyną największych błędów chrześcijaństwa. 
Według Lutra błędna interpretacja Kazania była mistrzowskim dziełem samego 
diabła („Das haisst ein meister stuck des Teufels”)17, który przez mnichów rządził 
światem od jego początku i nadal rządzi. Dlatego Kazanie na Górze jest tym po-
lem, na którym musi zostać stoczona decydująca walka o istotę Ewangelii, nale-
żyte rozumienie nauczania Jezusa Chrystusa bowiem decyduje o zbawieniu czło-
wieka i życiu wiecznym18.

13 L. Allen, «The Sermon on the Mount», 254-255.
14 Zob. WA 32, 300-301.
15 W  latach 1516-1538 M. Luter komentował tekst Mt 7,15-23, wielokrotnie odnosząc go do 
heretyków i schizmatyków, różnych stanów Kościoła (papież, biskupi, kler, laikat), następnie do 
idealistów i marzycieli. Według M. Lutra oni wszyscy byli owymi „fałszywymi prorokami”. Zob. K. 
Bornkamm, «Umstrittener „spiegel eines Christlichen lebens”», 424-425. 
16 WA 32, 299-301. 
17 WA 32, 299, 23-24. 
18 K. Bornkamm, «Umstrittener „spiegel eines Christlichen lebens”», 409-411. 
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Interpretacja Kazania na Górze przedstawiona przez Lutra różniła się całko-
wicie od znanej dotąd tradycji egzegetycznej i  jedynie sam tekst Mt 5–7 należy 
uznać za element wspólny. Jego wykład Kazania na Górze zakłada tezę o pier-
wotnej grzeszności człowieka i  Bogu przebaczającym bez jakiejkolwiek zasługi 
człowieka, który jest usprawiedliwiony dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Postę-
powanie zgodne z  prawem Ewangelii natomiast jest już skutkiem usprawiedli-
wiającej wiary i jest możliwe dzięki łasce Bożej. Wiara w Jezusa Chrystusa uspra-
wiedliwia i uświęca, dobre uczynki, ludzka wola i miłość natomiast postępują za 
nią19. W ten sposób Luter odrzucił średniowieczny wykład Kazania, według któ-
rego chrześcijanin współpracował z Bogiem na drodze do świętości, pozostając 
pod działaniem Ducha Świętego. Ważnym składnikiem tej soteriologicznej idei 
była antropologia biblijna Lutra, w świetle której człowiek jest od początku świata 
grzesznikiem, a Bóg przebacza bez jego współudziału. Według Lutra wolna ludz-
ka wola jest skierowana na zło i ma w nienawiści prawo Boże (zob. Rdz 8,1; Ps 
31,2).

Według Lutra Mt 5–7 nie jest tekstem soteriologicznym, zawiera natomiast na-
uki Jezusa kierowane do uczniów jako już usprawiedliwionych, przy czym szcze-
gólne znaczenie miał dla Lutra rozdział piąty, a zwłaszcza błogosławieństwa (Mt 
5,3-12)20. Uczynki chrześcijańskie są owocem usprawiedliwiającej wiary i w taki 
sposób objaśnia Luter osiem błogosławieństw. Na początku jest wiara, która 
usprawiedliwia, a po niej następują dobre uczynki będące owocem usprawiedli-
wienia i uświęcenia człowieka. Jako owoc chrześcijańskiej wiary, dobre czyny są 
ostatecznie uczynkami samego Jezusa Chrystusa, który działa w wierzącym.

Myśl Ojca Reformacji idzie jednak dalej. Luter rozróżnia bowiem między po-
stępowaniem tej samej osoby wierzącej, raz jako chrześcijanina i  innym razem 
jako osoby w świecie. Rozróżnienie to otrzymało wiele innych określeń: wierzący 
jest jednocześnie osobą w  Chrystusie i  osobą na urzędzie, jest osobą duchową 
i  osobą światową, jest chrześcijaninem i  chrześcijaninem w  relacji, jest przed-
stawicielem stanu chrześcijańskiego i stanu światowego równocześnie. W opinii 
Lutra powyższe rozróżnienie jest fundamentalne dla łatwego zrozumienia nauki 
Jezusa zawartej w Kazaniu na Górze21.

19 W zakończeniu cotygodniowych kazań na temat Mt 5–7 M. Luter mówił o tym, by całkowicie 
odrzucić myśl o jakichkolwiek własnych zasługach przed Bogiem (zob. WA 32, 538, 11-19). Por. 
K. Bornkamm, «Umstrittener „spiegel eines Christlichen lebens”», 422: „Der Glaube an Christus 
macht gerecht und selig, die Werke, der Wille, die Liebe folgen”.
20 WA 32, 302-407.
21 K. Bornkamm, «Umstrittener „spiegel eines Christlichen lebens”», 437. Autorka cytuje 
kluczowe słowa M. Lutra dotyczące tej kwestii: „die lere so jnn gemein eines jglichen person be-
trifft, von der lere, welche denen so jm ampt sind gehört, es sey geistlich odder weltlich” (WA 32, 
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W Kazaniu na Górze, w szczególności w Mt 5, zawarte jest nauczanie Jezusa 
skierowane do chrześcijan, ale nie jako do osób na urzędzie lub piastujących god-
ności. Stąd błogosławieństwa ewangeliczne nie są kierowane do władzy w znacze-
niu urzędu, który „podnosi miecz, by karać zło”, ale są kierowane do chrześcijan, 
jak winni postępować względem siebie wzajemnie w królestwie duchowym. Istota 
interpretacji Kazania na Górze według M. Lutra jest czytelna. Reformator odróż-
nia osobę chrześcijanina w sobie samej od tej samej osoby, ale wypełniającej obo-
wiązki stanu – chrześcijanina od chrześcijanina w jego relacyjności. W człowieku 
wierzącym mamy równocześnie jakby dwie osoby: w relacji do Boga i w relacji do 
świata (człowiek w jego podwójnej relacyjności). Jest to dla M. Lutra twierdzenie 
podstawowe: obydwie osoby są zadane jednemu człowiekowi i zostały zamierzo-
ne wprost przez Boga. Kazanie na Górze skierowane jest do chrześcijanina jako 
osoby wierzącej, nie obowiązuje go natomiast w relacji do świata, w jego odnie-
sieniach doczesnych22.

Powyższa interpretacja Mt 5–7 uwzględnia naukę o  „dwóch królestwach” 
(Zwei-Reiche-Lehre) wcześniej wypracowaną przez Lutra. Wzniosłe wymagania 
Kazania na Górze wyjaśnił on, odwołując się do idei dwóch królestw: duchowego 
i doczesnego, którym chrześcijanin równocześnie służy. Chętnie mówi się także 
o „regimentach”, czyli dwóch sposobach Bożego panowania nad światem. Główne 
tezy tej nauki Luter zawarł we wspomnianym wyżej dziele Von weltlicher Obrig-
keit (1523)23. Nakazy Kazania są możliwe do wypełnienia przez chrześcijanina 
w królestwie duchowym, ale są niewykonalne w królestwie doczesnym. Należy 
przy tym pamiętać, że Bóg rządzi również światem doczesnym i ludzie wierzący, 
realizując obowiązki światowe wynikające ze stanu, urzędu czy piastowanej god-
ności, winni je wypełniać w posłuszeństwie Bogu i zgodnie z Jego wolą. Według 
Lutra, pomieszanie i nieuwzględnienie obu porządków przez papistów i marzy-
cieli prowadziło do ich całkowicie błędnego objaśnienia Kazania na Górze24.

Należy tutaj wyraźnie zaznaczyć, że według Lutra również królestwo docze-
sne zostało zamierzone przez Boga, a celem było zachowanie życia i istniejącego 

401, 36-38), a następnie: „Wenn du nu solch unterscheid recht weissest, so ist Christus lere leicht 
zuverstehen” (WA 32, 440,1–441,1).
22 K. Bornkamm, «Umstrittener „spiegel eines Christlichen lebens”», 436-439.
23 P. Althaus, «Luther und die Bergpredigt», 2. Por. K. Juntunen, Der Prediger vom „weißen Berg”, 
27.
24 Rozróżnienie kierowało się w szczególności przeciw poglądom idealistów i marzycieli, którzy 
– w opinii Lutra – błędnie pragnęli realizować postulaty Kazania na Górze w całym swoim życiu. 
Zob. H. Diem, Luthers Lehre von den zwei Reichen, untersucht von seinem Verstandnis der Bergpre-
digt aus. Ein Beitrag zum Problem: „Gesetz und Evangelium” (Evangelische Theologie. Beihefte 5; 
München 1938); F. Lau, Luthers Lehre von den beiden Reichen (Berlin 1953).
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porządku, słowo Boże uzasadnia bowiem cały obecny ład świata. Bez poszczegól-
nych stanów i urzędów istniejący świat nie przetrwałby i uległ zagładzie, co Luter 
uzasadniał, powołując się na Pismo Święte25.

M. Luter twierdził dalej, że Kazanie na Górze jest równocześnie prawem 
i  Ewangelią. Jako prawo Kazanie pozwala wierzącemu poznać samego siebie, 
a mianowicie poznać, że człowiek nie jest w stanie wypełnić żądań Chrystuso-
wych, a  to umożliwia mu poznanie swej grzeszności i  życie w  prawdzie przed 
Bogiem. Jako Ewangelia natomiast Kazanie jest pociechą, zachętą i wezwaniem 
skierowanym do chrześcijan usprawiedliwionych dzięki łasce. Zdaniem Lutra, 
z  Kazania na Górze nie można niczego odrzucić, zarazem jednak nikt nie jest 
w stanie wypełnić tych radykalnych żądań. Jedynym, który wymagania Kazania 
na Górze zrealizował, był Jezus Chrystus i tylko Jego, jako Ukrzyżowanego, moż-
na dostrzec w Kazaniu, zwłaszcza w ośmiu błogosławieństwach26.

Jak zaznaczono na początku, M. Luter pragnął wrócić do stanowiska pierwot-
nego Kościoła, według którego każdy chrześcijanin winien realizować wymagania 
Kazania w całej pełni, całe bowiem Kazanie zawiera przykazania Chrystusa i win-
no obowiązywać wszystkich wierzących. Czy ten wzniosły cel udało się reforma-
torowi z Wittenbergi osiągnąć? W opinii wielu adresatów – nie udało. Chrześci-
janin służący dwom królestwom popada w swoistą dychotomię: raz działa jako 
osoba prywatna, innym razem – jako publiczna. Wykład Lutra pragnął przywró-
cić chrześcijaństwu radykalizm i uniwersalizm wymagań Kazania na Górze, ale 
uczynił to, rezygnując z chrześcijańskiej aktywności i zaangażowania w świecie. 
W rzeczywistości Luter opowiedział się za niewykonalnością postulatów Kazania 
na Górze, a jego minimalistyczna interpretacja była wielokrotnie krytykowana27.

4. Późniejsza recepcja interpretacji M. Lutra

Propozycja interpretacji Kazania na Górze przedstawiona przez M. Lutra budziła 
od samego początku sprzeciw innych wspólnot kościelnych. Przeciwni tej inter-
pretacji byli przedstawiciele radykalnych ruchów reformatorskich („marzyciele”), 
gdyż w ich opinii Luter odebrał nauczaniu Jezusa jego radykalizm i pozwolił na 

25 P. Althaus, «Luther und die Bergpredigt», 5; K. Bornkamm, «Umstrittener „spiegel eines 
Christlichen lebens”», 440-442; K. Juntunen, Der Prediger vom „weißen Berg”, 28.
26 G. Strecker, Die Bergpredigt. Ein exegetischer Kommentar (Göttingen 1984) 13-15; H.G. Geyer, 
«Luthers Auslegung der Bergpredigt», w: H.G. Geyer, Wenn nicht jetzt, wann dann? (Neukir-
chen-Vluyn 1983) 283-293.
27 Zob. J. Kudasiewicz, «Kazanie na górze (Mt 5-7). Problematyka literacka i teologiczna», Znak 
27 (250-251; 1975) 567-583.
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niedopuszczalny kompromis ze światem doczesnym. Z kolei U. Zwingli i J. Kal-
win zgadzali się ze stanowiskiem Lutra w  tym, że odrzucali rzymskokatolicką 
interpretację „papistów” oraz anabaptystów i  marzycieli, jednak przeciwni byli 
programowemu oddzieleniu sfery życia religijno-duchowego od życia doczesne-
go. Uważali bowiem, że Pismo Święte jest jednocześnie zbiorem zasad życia oso-
bistego i społecznego, dlatego obydwa królestwa, doczesne i duchowe, pozostają 
pod jego nakazami28.

Pomijając szczegółową krytykę interpretacji M. Lutra, można tylko stwierdzić 
w tym miejscu, że luterański wykład Kazania przerodził się dość szybko w część 
scholastyki protestanckiej, w której problemy etyki chrześcijańskiej zajęły miej-
sce odległe w  porównaniu ze sporami teologicznymi. Podstawowa myśl na te-
mat dwóch porządków (lub regimentów) obowiązujących chrześcijan przetrwała 
w Kościołach reformowanych, jak można wnioskować na podstawie artykułu za-
wartego w księgach symbolicznych Kościoła ewangelicko-augsburskiego29: „Cały 
ten artykuł o różnicy zachodzącej między Królestwem Chrystusowym a władz-
twem świeckim został w sposób pożyteczny zilustrowany pismami naszych auto-
rów, że Królestwo Chrystusowe jest charakteru duchowego, to znaczy, że tchnąc 
w serce poznanie Boga, bojaźń Bożą, wiarę, wieczną sprawiedliwość i życie wiecz-
ne, następnie pozwala nam na zewnątrz korzystać z legalnych świeckich porząd-
ków u  jakichkolwiek bądź ludów, pośród których żyjemy, tak jak pozwala nam 
korzystać z medycyny, architektury, z pokarmu, napoju, powietrza” (Artykuł XVI, 
2).

W czasach najnowszych wykład M. Lutra spotkał się z krytyczną oceną również 
ze strony egzegetów protestanckich, jak U. Luz30 i H. Gollwitzer31. Między innymi 
pojawiło się pytanie o to, na czym w gruncie rzeczy ma polegać naśladowanie Jezusa 
Chrystusa w kościołach luterańskich32. Również strona katolicka („papiści”) nie od-

28 S. Szymik, «Historia interpretacji», 414-415. Por. H. Stadtland-Neumann, Evangelische Radi-
kalismen in der Sicht Calvins. Sein Verstandnis der Bergpredigt und der Aussendungsrede (Mt 10) 
(Beiträge zur Geschichte und Lehre der reformierten Kirche 24; Neukirchen-Vluyn 1966); Z.N. 
Holler, «Calvin's Exegesis of the Sermon on the Mount», w: J.H. Leith, Calvin Studies III (North 
Carolina 1986) 5-20.
29 Wybrane księgi symboliczne Kościoła ewangelicko-augsburskiego (przeł. A. Wantuła, W. Niem-
czyk; Warszawa 1980) 273.
30 U. Luz, «Die Bergpredigt im Spiegel ihrer Wirkungsgeschichte», w: J. Moltmann, Nachfolge 
und Bergpredigt (Kaiser Traktate 65; München 1981) 56-60. Por. U. Luz, Das Evangelium nach 
Matthäus, 183-197.
31 H. Gollwitzer, «Bergpredigt und Zwei-Reihe-Lehre», w: J. Moltmann, Nachfolge und Bergpre-
digt (Kaiser Traktate 65; München 1981) 89-120.
32 Niemniej nie brak było głosów pozytywnych, wręcz bezkrytycznych: „Luther steht mit dieser 
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stąpiła od swego wykładu nauczania Jezusa (Mt 5–7), czego doskonałym przykła-
dem jest Korneliusz a Lapide, autor obszernego komentarza do Ewangelii według 
św. Mateusza (1639), w którym reprezentuje stanowisko rzymskokatolickie w okre-
sie po reformacji. W jego opinii Jezus przekazał uczniom na Górze Błogosławieństw 
całość Ewangelii i nauczał, jak Nowe Prawo doskonale wypełniać33.

Wypracowane w średniowieczu rozróżnienie między przykazaniami (praecep-
ta) obowiązującymi wszystkich chrześcijan i  radami ewangelicznymi (consilia) 
właściwymi dla specjalnie powołanych zostało zachowane w Katechizmie Kościo-
ła Katolickiego (KKK, nr 1965-1974), w którym czytamy kolejno: „Nowe Prawo, 
czyli Prawo ewangeliczne, jest na ziemi doskonałą formą prawa Bożego, natu-
ralnego i objawionego. Jest ono dziełem Chrystusa i zostało wyrażone w sposób 
szczególny w Kazaniu na Górze” (KKK, nr 1965). Następnie autorzy przypominają 
rozróżnienie znane w średniowieczu: „Poza przykazaniami Nowe Prawo zawiera 
także rady ewangeliczne. Tradycyjne rozróżnienie między przykazaniami Bożymi 
a radami ewangelicznymi opiera się na ich relacji do miłości, czyli doskonałości 
życia chrześcijańskiego. Celem przykazań jest odrzucenie tego, co jest niezgodne 
z miłością. Celem rad jest oddalenie tego, co nawet nie sprzeciwiając się miłości, 
może stanowić przeszkodę w  jej rozwoju” (KKK, nr 1973) oraz: „Istotą dosko-
nałości Nowego Prawa jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Rady wskazują 
bardziej bezpośrednie drogi i  bardziej odpowiednie środki, jakie powinny być 
stosowane, zależnie od powołania konkretnego człowieka” (KKK, nr 1974)34.

Współcześnie poglądy na temat wykonalności radykalnych wymagań Kaza-
nia na Górze nie uległy jakichś wyjątkowym zmianom, chociaż propozycji in-
terpretacji powstało bardzo wiele. Przekonanie egzegetów katolickich pozostaje 
niezmienne w głównych swych liniach. Wzniosłe wymagania Kazania na Górze 
winne być realizowane przez wszystkich chrześcijan, jak było to w tradycji Ko-
ścioła powszechnego. Kazanie jest zaadresowane do wszystkich uczniów Jezusa 
Chrystusa (Mt 5,1-2; 7,28-29), a jego wymagania wykonalne są dzięki łasce Bożej, 
nie jako arbitralnie narzucone prawo, ale jako wewnętrzna potrzeba człowieka 
wierzącego, który naśladuje Jezusa Chrystusa i żyje Jego Ewangelią (Mt 11,29-30). 

seiner Auslegung der Bergpredigt näher bei Jesus als irgendein Asket, näher als Franz von Assisi, 
vollends als die Schwärmer, als die Quäker, als Tolstoj. Niemand hat seit dem Neuen Testamente 
die Bergpredigt so wahrhaft tief, frei, evangelisch verstanden” – tak: P. Althaus, «Luther und die 
Bergpredigt», 15-16. W tym duchu również: K. Bornkamm, «Umstrittener „spiegel eines Christli-
chen lebens”», 450.
33 S. Szymik, «Historia interpretacji», 415-417. 
34 Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań 1994). Autorzy katechizmu przywołali m.in. opinię 
św. Augustyna z De sermone Domini in monte, 1, 1 (PL 34,1229-1231) oraz św. Tomasza z Akwinu 
(STh II-II, q. 184, a. 3).
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Potrzeba jednak długiej drogi chrześcijańskiego dojrzewania i nieustannej twór-
czej konfrontacji z wymaganiami Kazania aż do chwili interioryzacji jego etyki. 
Wzorem i pomocą jest Jezus Chrystus, dzięki któremu Kazanie na Górze zacho-
wuje swoją moc przemiany ludzkich serc. 
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Powołanie jako kategoria reformacyjnej na-
uki społecznej
Calling as a category of the social teaching of the Protestant Refor-
mation

Streszczenie

Nauka społeczna stanowi szczególnie istotny element teologii reformacyjnej. Zarówno Luter, jak 
i Kalwin mocno podkreślali społeczny wymiar egzystencji chrześcijanina, a relacje społeczne i po-
lityczne interpretowali w perspektywie teologicznej jako element Bożego daru zbawienia. Zarówno 
w luteranizmie, jak i w kalwinizmie można wyróżnić dwa główne komponenty nauki społecznej: 
koncepcję organizacji władzy oraz koncepcję zawodu-powołania. Ta druga odgrywa kluczową 
rolę w kształtowaniu ideału życia chrześcijańskiego, prezentując go jako wierną realizację swo-
jego powołania poprzez właściwe wypełnianie obowiązków zawodowych i, szerzej, społecznych. 
Artykuł rozważa, jak w świetle obu wyznań protestanckich rozumie się powołanie chrześcijanina, 
jakie jest jego znaczenie w perspektywie ich nauki społecznej i, szerzej, w perspektywie ich teolo-
gii, wreszcie jakie konsekwencje reformacyjna koncepcja powołania niesie dla zachodniej kultury.

Słowa kluczowe:  powołanie; reformacja; Kościół; nauka społeczna; luteranizm; kalwinizm

Abstract

Social teaching is declared to be one of the key points of the theology of the Protestant Reforma-
tion. Both Luther and Calvin have emphasized social dimension of the Christian’s existence; both 
considered whether social or political relations in a theological perspective and understood it as 
an intrinsic elements of the God’s gift of salvation. Whether in Lutheranism or in Calvinism one 
distinguishes two main components of the social teaching: the theory of distribution of power and 
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the theory of calling. The second one makes an important contribution to the Protestant paradigm 
of the Christian life. Article asks the questions of how both Protestant confessions understood the 
Christian calling, how is its significance in the perspective of their social teaching and their the-
ologies, furthermore, what are consequences of the Protestant concept of calling for the Western 
culture.

Keywords:  calling; Protestant Reformation; church; social teaching; Lutheranism; Calvinism

Reformacyjna nauka społeczna stanowi jeden z bardziej dyskutowanych i charak-
terystycznych obszarów protestanckich systemów teologicznych, pojęcie powoła-
nia zaś jest jednym z jej konstytutywnych elementów. Stwierdzenie to nasuwa cały 
zestaw spostrzeżeń i wniosków związanych z następującymi pytaniami: na czym 
polega specyfika reformacyjnej nauki społecznej? Jakie treści niesie za sobą za-
łożenie, że pojęcie powołania tę nauką określa? Jakie konsekwencje dla chrześci-
jaństwa, kultury i świata niesie za sobą rozumienie powołania w obrębie systemu 
reformacyjnej nauki społecznej? 

1. Uwagi metodologiczne i terminologiczne

Aby właściwie odpowiedzieć na te pytania, należy wpierw dokonać pewnych wy-
jaśnień terminologicznych oraz metodologicznych. W  tytule zdecydowano się 
mianowicie przyjąć celowo w odniesieniu do nauki przymiotnik „reformacyjny”, 
a nie „protestancki” czy też „ewangelicki”. Określenie „protestancki” jest zbyt sze-
rokie i coraz częściej mylące, w miarę jak odnoszone jest również do dynamicznej 
rzeczywistości wyznań pentekostalnych. Termin „ewangelicki” w większym stop-
niu dotyczyłby podstawowych treści teologicznych. Przymiotnik „reformacyjny” 
pozwala natomiast na dość precyzyjne odniesienie do społecznej teorii rozwijanej 
przez Lutra i Kalwina, dzięki czemu można lepiej badać rozproszoną i skompliko-
waną panoramę związków pomiędzy dwoma głównymi systemami teologicznymi 
protestantyzmu a różnymi procesami historycznymi składającymi się na ogólną 
polityczną i kulturową kategorię współczesnego Zachodu.

W  celu pewnego uporządkowania zagadnień przyjęto również założenie, że 
teologia protestancka jest reprezentowana przez systemy teologiczne stworzone 
przez Marcina Lutra i Jana Kalwina. To naturalnie jest historyczne i merytoryczne 
uproszczenie, jednak w danym przypadku mocno uzasadnione. Obie postaci są 
symbolami i patronami dwóch najważniejszych interpretacji teologicznych, które 
stały się z kolei przedmiotem różnych wariacji dokonywanych przez kolejne wy-
znania protestanckie.
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Należy również zauważyć, że pojęcie reformacyjnej nauki społecznej jest pew-
nym zabiegiem hermeneutycznym mającym na celu uporządkowanie refleksji 
teologów reformacyjnych dotyczącej relacji społecznych oraz społecznych i  po-
litycznych struktur. Podobnie jak w  przypadku innych obszarów podlegających 
teologicznej interpretacji, również nauka społeczna określona jest przez naukę 
o usprawiedliwieniu jedynie przez wiarę i respektuje zasadę Sola Scriptura. Ponad-
to, można w  odniesieniu do niej wyodrębnić pewną historyczną prawidłowość, 
a mianowicie fakt, że reformatorzy adoptowali do pewnego stopnia ustrój poli-
tyczny miejsca, w którym działali. Jak zauważa McGrath, było to historyczną ko-
niecznością w świecie, w którym rozpadały się dotychczasowe porządki społeczne, 
gospodarcze i polityczne ujmowane w jedności średniowiecznego universitas1.

Prawidłowość ta stała się jedną z przyczyn, choć naturalnie nie jedyną, róż-
nic w nauce społecznej pomiędzy reformacją wittenberską i genewską. Zasadzały 
się one przede wszystkim na teorii politycznej odmiennie formułowanej przez 
Lutra i  Kalwina, a  także na innym akcencie w  motywowaniu zawodu-powoła-
nia. W swej najbardziej ogólnej perspektywie różnice te nie są jednak decydujące, 
w konsekwencji więc treść reformacyjnej nauki społecznej można ująć w ramy 
jednej kategorii.

2. Wymiary reformacyjnej nauki społecznej

Reformacyjna nauka społeczna należy do tych czynników, poprzez które prote-
stantyzm w sposób najbardziej bezpośredni wpłynął na społeczeństwo i kulturę 
cywilizacji zachodniej. Koncepcja etyki zawodowej, odnoszenie genezy nowożyt-
nej demokracji do kalwinizmu, wpływ protestantyzmu na rozwój kapitalizmu – 
te punkty składają się na ogólne spostrzeżenie wiążące „protestancką socjologię” 
z narodzinami nowoczesnego społeczeństwa zachodniego. Kategoria powołania 
również należy do tego zestawu, co jest dobrze widoczne chociażby w analizach 
najwybitniejszych przedstawicieli socjologii, jak Max Weber czy Talcott Parsons.

„Powołanie” nie jest naturalnie terminem specyficznie protestanckim. Głębo-
ko zakorzenione jest w teologii i duchowości katolickiej, posiada również swe cał-
kowicie zsekularyzowane znaczenie w przestrzeni świeckiej. W kulturach i języ-
kach społeczeństw katolickich jest całkiem często bezwiednie zawężane do jakiejś 
szczególnej aktywności w Kościele osób formalnie wyróżnionych2, teologicznie 

1 A. McGrath, Christianity’s Dangerous Idea. The Protestant Revolution. A History from the Six-
teenth Century to the Twenty-first (London 2007) 326.
2 D. Schuurman, Vocation: Discerning our Callings in Life (Grand Rapids 2004) 3-4.
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jednak odnosi się do integralnego i całościowego wezwania człowieka przez Boga 
do wypełniania swej funkcji, co wyraźnie ukazuje Katechizm Kościoła Katolic-
kiego, przypominając Konstytucję dogmatyczną o Kościele i wyjaśniając, na czym 
polega powołanie osób świeckich: „Świeccy, jako poświęceni Chrystusowi i na-
maszczeni Duchem Świętym, w przedziwny sposób są powołani i przygotowani 
do tego, aby rodziły się w nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie 
bowiem ich uczynki, modlitwy i  apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie 
i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Du-
chu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi 
ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa; ofiary te składane są zbożnie Ojcu 
w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego. W ten sposób i lu-
dzie świeccy, jako zbożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu 
poświęcają” (Lumen Gentium 34; KKK 901). Jak pisze protestancki autor Douglas 
Schuurman, „Kalwin i Luter odpowiedzieliby na te słowa szczerym «Amen»”3.

W najbardziej ogólnym rozróżnieniu w reformacyjnej teorii społecznej można 
więc wyszczególnić dwa wielkie zagadnienia: teorię polityczną, w której opisane 
są idealne formy relacji i sposoby dystrybucji władzy świeckiej i duchowej, oraz 
teorię ról społecznych, która koncentruje się na budowie społeczeństwa i funk-
cjach, jakie każda jednostka w społeczeństwie pełni. Obie są naturalnie głęboko 
ze sobą powiązane, o ile jednak teoria polityczna ma obecnie znaczenie jedynie 
historyczne, o  tyle koncepcja powołania wciąż jeszcze w różny sposób objawia 
się w kulturze społeczeństw zachodnich. Niniejsze opracowanie koncentruje się 
na tym drugim zagadnieniu, niemniej jednak teoria polityczna jest głęboko po-
wiązana z rozumieniem powołania jako roli społecznej, dlatego też konieczne jest 
choćby krótkie jej naszkicowanie. Problem zostanie opisany, jak już nadmienio-
no, w odniesieniu do teologii Lutra i teologii Kalwina4.

3. Luteranizm – powołanie w perspektywie usprawiedliwienia

W sensie ścisłym Luter nie stworzył oryginalnej teorii społecznej, przyswajając 
sobie tradycyjne modele i  aplikując je do aktualnej sytuacji politycznej. „Luter 
nie wytworzył sobie żadnej logicznej teorii społecznej, na której można by oprzeć 
nową politykę. Posługiwał się tym, co miał pod ręką, i do tego dostosowywał teo-
rię; zawsze jednak dostrajał się do tradycyjnego w chrześcijaństwie poszanowania 

3 D. Schuurman, Vocation, 3-4.
4 Omówienie nauki społecznej sformułowanej przez oba wyznania reformacji jest przepracow-
aną wersją piątego rozdziału drugiej części książki autora pt. Konsumpcjonizm. Perspektywa prot-
estanckiej koncepcji człowieka i społeczeństwa (Lublin 2016).
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dla sprawującej rzeczywiste rządy władzy świeckiej”5. Podstawowe treści okre-
ślanej przez niego nauki społecznej zakorzeniane były zarówno w Augustyńskiej 
koncepcji dwóch państw zorganizowanych wokół wartości6, jak i w tomistycznej 
teorii społecznej sakralizującej stabilizację stanów i powiązanych z nimi ról.

Ten konserwatyzm Lutra dotyczył zarówno stosunków społecznych i gospo-
darczych, jak i władzy. Ogół relacji, które na społeczeństwo i jego instytucje się 
składają, był zaś określany przez tę funkcję, która już została przyporządkowana 
Kościołowi, przez realizowanie królestwa Bożego i ustalanie warunków, w których 
człowiek przyjmuje i umożliwia aktualizację swego usprawiedliwienia. Jednocze-
śnie nauka społeczna luteranizmu stała się tym punktem, w którym może najpeł-
niej zrealizowało się jego poszukiwanie homogeniczności rzeczywistości, ujęcia 
jej w jeden podporządkowany działaniu Ewangelii schemat. A jednak, z drugiej 
strony, Luterska koncepcja społeczna przeniknięta była pewną wewnętrzną re-
wolucyjnością. Polegała ona przede wszystkim na pewnym teologicznym egalita-
ryzmie, na panującym w całej myśli Lutra założeniem o bezwzględnej równości 
każdego chrześcijanina w jego godności nadawanej mu przez usprawiedliwienie 
otrzymane darmo. Egalitarność tę kilka wieków później dostrzegało wielu filozo-
fów, jak na przykład Hegel7 czy współcześnie Taylor, którzy widzieli w niej zarze-
wie epoki nowoczesnej. A skoro teologiczny aspekt był u Lutra nadrzędny wobec 
wszystkich innych, to również konserwatywna interpretacja stosunków społecz-
nych musiała podlegać wewnętrznej relatywizacji. Tu najważniejsza okazała się 
nauka o kapłaństwie powszechnym, rozpatrywana w swej kontekstualizacji sta-
nowionej zwłaszcza przez naukę o usprawiedliwieniu.

Zarówno w badaniu politycznego, jak i  społecznego aspektu luterskiej teorii 
należy więc wyjść od nauki o  kapłaństwie powszechnym i  powiązanego z  nią 
zniesienia szczególności stanu duchownego. Już w 1520 roku w piśmie Do szlach-
ty chrześcijańskiej narodu niemieckiego o poprawie stanu chrześcijańskiego Luter 
bardzo jasno wykłada, jak koncepcja ta znosi różnice stanów: „[...] co się wynu-
rzyło z chrztu, może się chlubić, że poświęcone już zostało na kapłana, biskupa 
i  papieża. […] Wynika z  tego, że między laikami, książętami, biskupami, a  jak 
mówią, między duchownymi i świeckimi nie istnieje w ogóle żadna różnica, jak 
tylko na skutek ich urzędu czy ich czynności, a nie na skutek ich szczególnego 
stanu. Bowiem są oni wszyscy stanu duchownego, prawdziwi kapłani, biskupi 
i papieże, mają jednak nie jedną i tę samą czynność − podobnie jak i wśród ka-
płanów i zakonników nie wykonuje każdy tej samej czynności [...]. Szewc, kowal, 

5 J. Todd, Reformacja (Warszawa 1974) 224. 
6 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej (Warszawa 2012) 43. 
7 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, 59. 



 Powołanie jako kategoria reformacyjnej nauki społecznej 63

chłop − każdy ma urząd i zajęcie swego zawodu, a przecież oni wszyscy są w rów-
nej mierze poświęconymi kapłanami i biskupami i każdy winien swoim urzędem 
i swą czynnością być innym pożytecznym i do służby gotowym, by w ten sposób 
różne czynności wszystkie we wspólnocie ciało i duszę wzmacniały, podobnie jak 
wszystkie członki ciała służą sobie wzajemnie”8.

Cytat ten stanowi doskonałe wprowadzenie w całą Luterską teorię społeczną 
i na dobrą sprawę jego rozwinięcie mogłoby już posłużyć za podstawę jej inter-
pretacji. Punktem wyjścia będzie tu przekonanie, że skoro każdy, niezależnie od 
urzędu, pełni funkcję kapłańską, to nie można stwierdzić szczególnego charakte-
ru stanu duchownego ani jakiegokolwiek innego. Ujmując to jeszcze inaczej, roz-
różnienie na stany zostaje sprowadzone do rozróżnienia na funkcje. W ten sposób 
można wydobyć tu pewien paradoks: z jednej strony Luter przejmuje polityczny 
porządek współczesnego sobie kontekstu politycznego, z drugiej zaś jego zasa-
dzająca się na zniesieniu różnic stanu teologiczna wizja społeczeństwa prowadzi 
do jakiejś wewnętrznej i  teologicznej demokratyzacji. Taka myśl potwierdzana 
jest również przez jego intuicję zanotowaną w dziele O wolności chrześcijanina: 
„Chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie 
podległym”9. Teologiczna równość jest równością nadrzędną, bo wypływająca 
z Bożego Słowa, które panuje nad wszystkim.

Myśl o  demokratyzacji czy egalitaryzmie teologicznym, wewnętrznym, od-
nosi się do człowieka usprawiedliwionego, żyjącego według ducha. Ale z drugiej 
strony człowiek żyje również według ciała. To, co wyraża antropologia ilustro-
wana wyrażeniem simul iustus et simul peccator (jednocześnie usprawiedliwiony 
i  jednocześnie grzeszny), może być ujęte jako ciągłe napięcie, któremu podlega 
każdy chrześcijanin. Dzięki usprawiedliwieniu Chrystusa może ufnie przyjąć 
prawdę o swym zbawieniu, ale z drugiej strony musi mieć świadomość, że żyje 
wciąż w świecie, w którym panuje grzech. Człowiek wewnętrzny ciągle zmaga się 
z człowiek zewnętrznym. Stąd też do przytoczonego powyżej zdania ilustrującego 
kondycję chrześcijanina należy dodać kolejne: „Chrześcijanin jest najuleglejszym 
sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy”10. Dopiero razem ujęte zdania te 
wyrażają prawdę o życiu chrześcijańskim.

W świetle Luterskiej antropologii możliwa do wytłumaczenia staje się nauka 
społeczna Lutra. Również ona jawi się jako tkwiąca w paradoksie wewnętrznej 

8 M. Luter, Do chrześcijańskiej szlachty niemieckiego narodu o ulepszeniu chrześcijańskiego stanu 
(Z problemów reformacji 6; Bielsko-Biała 1993) 75. 
9 M. Luter, O wolności chrześcijanina (Biblioteka Klasyki Ewangelickiej 6; Bielsko-Biała 2009 ) 
31. 
10 M. Luter, O wolności chrześcijanina, 32.
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demokratyzacji i zewnętrznego konserwatyzmu asymilującego i teologizującego 
zastaną organizację społeczną. Paradoks ten staję się więc hermeneutycznym klu-
czem, według którego należy odczytać porządek społeczny, relacje władzy oraz 
miejsce jednostki w nim.

Choć polityczna koncepcja Lutra organizowana jest wokół nauczania o dwóch 
regimentach, świeckim i duchowym, to nauka o kapłaństwie powszechnym peł-
niła ogromną rolę również w tym przypadku. Konsekwencją jej przyjęcia był fakt, 
że większą uwagę przyciągała teraz władza świecka i mechanizmy jej rozchodze-
nia. „W  momencie, kiedy odrzucił on [Luter] istnienie pewnego szczególnego 
stanu duchownego, została tym samym uwolniona także świecka zwierzchność. 
«Duchowne» i «świeckie» nie było już dłużej określeniem dwóch stanów o róż-
nym znaczeniu, lecz określało dwa różne urzędy, urząd słowa i urząd miecza. Tak 
jak urząd słowa rozciąga się na wszystkich w chrześcijaństwie, tak urząd miecza 
podobnie, podczas gdy duchowość w  żaden sposób nie jest podporządkowana 
zwierzchności świeckiej”11. W piśmie Czy żołnierze mogą być także w stanie świę-
tości (Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können) reformator w ten spo-
sób podsumowuje naukę o dwóch władzach: „Gdyż On ma dwojaką władzę nad 
ludźmi na sąd. Pierwsza jest duchowa, przez Słowo i bez miecza, za sprawą której 
ludzie mają stawać się pobożnymi i sprawiedliwymi, a więc że przez osobistą spra-
wiedliwość otrzymują żywot wieczny, a  tę sprawiedliwość ma On w ręce przez 
Słowo, którego głoszenie nakazał kaznodziejom. Drugą władzą jest władza świec-
ka wykonywana przez miecz, za sprawą której ci wszyscy, którzy nie chcą być 
pobożnymi i sprawiedliwymi ku życiu wiecznemu, zostaną jednak zobowiązani 
przez władzę świecką, by być pobożnymi i prawymi dla świata”12.

Odnosząc się więc do podstawowego w procesie usprawiedliwienia podziału 
na Zakon i Ewangelię, można przyporządkować stanie na straży prawa władzy 
świeckiej, na straży Ewangelii natomiast – władzy duchownej. Ta pierwsza więc 
ma egzekwować przykazania, stosując również środki przymusu, druga − zwia-
stować obietnice Ewangelii i  administrować sakramentami, zgodnie z  definicją 
Kościoła.

W ten sposób dążenie do jednorodnej, teologicznie ujmowanej rzeczywisto-
ści niesie ze sobą dychotomiczny podział, który też w  różny sposób jest przez 
reformację nazywany. Ten polityczny dualizm nie jest oczywiście czymś nowym 
w myśli chrześcijańskiej. Jak już wspomniano, wywodzi się z nauki o dwóch pań-
stwach św. Augustyna, który w swym kluczowym dziele O państwie Bożym (De 

11 L. Grane, Wyznanie augsburskie. Wprowadzenie w  podstawowe myśli reformacji luterańskiej 
(Bielsko-Biała 2002) 164. 
12 L. Grane, Wyznanie augsburskie, 164.
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civitate Dei) wprowadził podział na civitas terrena i civitas Dei. Luter przejął ten 
podział wraz z  jego późniejszymi interpretacjami i modyfikacjami. Pewną nie-
ścisłość może wywołać to, że odnosi je do podwójnego znaczenia: po pierwsze, 
co jednak jest rzadszym odniesieniem, wyszczególnia w  ten sposób nieliczną 
wspólnotę chrześcijan otoczonych bezbożnym światem, a  także (i  to znaczenie 
jest zdecydowanie częściej stosowane) odnosi ten dualizm do podziału władzy na 
świecką i duchowną.

Dychotomiczne myślenie o stosunkach władzy wyrażane jest też podziałem na 
królestwo Boże i królestwo ziemskie. To pierwsze jest domeną chrześcijan, ludzi 
prawych, stojących już w obliczu zbawienia, drugie natomiast kojarzy się z króle-
stwem szatana, przynależy do niego. Temu pierwszemu dano Ewangelię, drugie-
mu dano ziemskie prawo. Najbardziej znanym rozróżnieniem jest jednak podział 
zawarty w nauce o dwóch regimentach − duchowym i  ziemskim. Poprzez regi-
ment duchowy Bóg rządzi miłością i słowem. Ponieważ jednak świat jest pełen zła, 
konieczny jest regiment ziemski, który stoi na straży ładu i prawa, regulując sto-
sunki i struktury społeczne. Regiment duchowy przejawia się w urzędzie księdza, 
ziemski natomiast – w urzędzie władcy. Oba uzupełniają się wzajemnie, stanowiąc 
narzędzie Boga w kierowaniu losami świata. Według Lutra nie jest możliwe jakie-
kolwiek rozdzielenie czy przeciwstawienie dwóch komponentów tego narzędzia13.

Binarna koncepcja stosunków władzy w  ich jedności celu jest zawarta rów-
nież we wspomnianym już XVI artykule Wyznania augsburskiego: „O sprawach 
publicznych nasze Kościoły uczą, że prawnie powołane władze publiczne są do-
brodziejstwem Bożym i  że chrześcijanie mogą sprawować urzędy, wymierzać 
sprawiedliwość, rozsądzać sprawy na podstawie obowiązujących praw cesarskich 
i innych oraz wymierzać sprawiedliwe kary, mogą też uczestniczyć w sprawiedli-
wych wojnach, służyć w wojsku, zawierać umowy cywilne, posiadać własne mie-
nie, składać przysięgi wymagane przez władze, żenić się albo za mąż wychodzić. 
Kościoły nasze potępiają anabaptystów, którzy zakazują chrześcijanom podejmo-
wania się tych obowiązków obywatelskich. Potępiają też tych, co opierają dosko-
nałość obywatelską nie na bojaźni Bożej i wierze, lecz na odsuwaniu się od obo-
wiązków obywatelskich. Ewangelia bowiem uczy nieustannej prawości serca, nie 
burzy zaś państwa lub rodziny, co więcej, wymaga utrzymania ich, jako instytucji 
boskich i pielęgnowania w nich miłości bliźniego. Dlatego chrześcijanie powinni 
koniecznie być posłuszni swym władcom i prawom, o ile nie nakazują grzeszyć, 
natenczas powinni bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5,29)”14.

13 E. Röhm, J. Thierfelder, Kirche-Staat-Politik. Zum Öffentlichkeitsauftrag der Kirche (Stuttgart 
1979) 12-14. 
14 «Wyznanie augsburskie», w: Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego (Bielsko-Biała 1999) 
145. 
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W lapidarnym kanonie Wyznania Melanchton zawiera ogrom treści odnoszącej 
się do teologicznej koncepcji społeczeństwa, w związku z czym artykuł ten dosko-
nale nadaje się na podstawę streszczenia luterańskiej koncepcji społecznej. Chrze-
ścijanie mają aktywnie uczestniczyć w życiu świeckim. Instytucje społeczne, jak 
państwo i rodzina, są pochodzenia boskiego i służą zbawieniu człowieka. Wszelkie 
deprecjonowanie porządku władzy świeckiej bądź też nieposłuszeństwo jemu nie 
jest chrześcijańskiego ducha. Słowa Wyznania, mające prezentować naukę przed 
stroną katolicką i jednocześnie pokazywać całkowite dystansowanie się od rady-
kalnych ruchów łączących rewolucję teologiczną z rewolucją społeczną, pozwalają 
jednocześnie na uchwycenie tej wewnętrznej myśli, która snuje się w całej koncep-
cji luterańskiej – doczesność, z  jej politycznym i  społecznym porządkiem opar-
tym na stosunkach współdziałania i władzy, jest obszarem (zadaniem) aktywnego 
działania. W świecie, a nie poza nim, dokonuje się „śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa w człowieku”. Teoria polityczna zyskuje potężny teologiczny fundament 
i sama staje się cegłą w murze na tym budowanym fundamencie.

W  konsekwencji można stwierdzić, że zaburzenie funkcjonalnej równowagi 
pomiędzy władzą świecką a duchowną następuje, gdy wolność w obszarze Ewan-
gelii zostaje naruszona przez prawo albo odwrotnie: wolność Ewangelii wkracza 
w obszar, gdzie obowiązuje prawo15. Obie sytuacje powodują, że porządek oparty 
na współdziałaniu władz przestaje spełniać swą zasadniczą funkcję, którą jest po-
maganie człowiekowi w  procesie zbawienia. Układ, tworzony przez społeczeń-
stwo, państwo i  Kościół traci swą wewnętrzną spójność, a  zmieniając granice 
pomiędzy rozgraniczonymi kompetencjami, otwiera się niebezpieczeństwo dys-
funkcji instytucji społecznych, następnie zagraża wznieceniem społecznych nie-
pokojów i wreszcie paraliżem tego porządku.

Przytoczone powyżej dwa cytaty zaczerpnięte z  wysoce reprezentatywnych 
źródeł teologii reformacyjnej zawierają więc koncepcję stosunków władzy, ale też 
i teorię porządku opartego na współdziałaniu ról społecznych opartych o powo-
łanie. W ten sposób wnioskowanie dochodzi do swego sedna. Należy tu dla po-
rządku wspomnieć, że Luter formułuje swą teologię w epoce, w której nie istnieje 
jeszcze rozróżnienie na społeczeństwo i państwo – nastąpi to dopiero w oświe-
ceniu16, Niccolo Machiavelli zaś, rówieśnik Lutra, uznaje, że społeczeństwo jako 
takie organizuje się wokół władzy, że „jedyną więzią między ludźmi okazuje się 
ich podleganie jednej i tej samej władzy państwowej”17. To władza jest więc jego 
centrum, bez niej ludzie stają się bezwładną masą.

15 L. Grane, Wyznanie augsburskie, 165.
16 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, 16. 
17 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, 52. 
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Opisanie relacji władzy odsłania więc w konsekwencji drugi wielki temat lu-
terańskiej nauki społecznej, którym jest koncepcja zawodu-powołania. W  niej 
zakorzenione są stosunki społeczne, które (podobnie, jak stosunki polityczne) 
całkowicie podporządkowane zostają funkcji soteriologicznej. Wprowadzenie po-
lityczne jest o tyle konieczne, o ile uświadamia, że właśnie w przestrzeni rządzo-
nej przez państwo i władzę świecką człowiek ma podporządkowywać się prawu, 
w przeciwieństwie do przestrzeni wolności, która zawarta jest w obietnicy Ewan-
gelii. Uczynki więc, które potwierdzają wiarę i  miłość ofiarowaną człowiekowi 
w Ewangelii, mogą dokonywać się wyłącznie w sferze świeckiej, a więc w obszarze 
relacji społecznych i politycznych.

Koncepcja zawodu-powołania jeszcze bardziej tłumaczy paradoks religijnej 
afirmacji świeckości. Jednocześnie skupia w sobie naukę o usprawiedliwieniu, na-
ukę o  dwóch władzach oraz naukę o  kapłaństwie powszechnym. Stanowi więc 
kolejną z soczewek, które pozwalają ująć w integralny i komplementarny sposób 
myślenie luterańskie.

Aby właściwie ująć, na czym polega ta koncepcja, warto odwołać się do ety-
mologicznej uwagi Maxa Webera, którą otwiera on swe rozważania na ten temat. 
Niemiecki socjolog przywołuje odmienną etymologię słowa określającego zawód 
w  poszczególnych językach. O  ile w  narodach katolickich pojęcie to oznacza po 
prostu pewną pozycję życiową, konkretny zakres pracy, o tyle w językach narodów 
protestanckich zawarta w tym pojęciu jest dymensja teologiczna polegająca na sko-
jarzeniu zawodu z powołaniem, zadaniem postawionym przez Boga (niemieckie 
słowo Beruf, angielskie calling, holenderskie beroep, duńskie kald, szwedzkie kallel-
se)18. Spostrzeżenie Webera, które, choć wielokrotnie krytykowane, wciąż porusza 
socjologiczną wyobraźnię ludzi poszukujących wyjaśnień etiologii współczesnych 
społeczeństw i współczesnej kultury Zachodu, zwraca uwagę na szczególne zna-
czenie pojęcia powołania w teologii reformacyjnej. Rozwijając to porównanie ety-
mologii pojęć dotyczących życia zawodowego i pracy, niemiecki socjolog zauważa: 
„Widać od razu, że już choćby w niemieckim słowie «zawód» (Beruf) czy jeszcze 
wyraźniej w angielskim calling, zawarte jest pewne wyobrażenie religijne. Chodzi 
o zadanie postawione przez Boga – i im bardziej akcentujemy to słowo w konkret-
nym przypadku, tym jest to wyraźniejsze. Jeśli przyjrzymy się historii tego słowa 
w różnych językach, to stwierdzamy przede wszystkim, że narody w większej części 
katolickie mają na określenie zawodu w sensie pozycji życiowej, konkretnego zakre-
su pracy, słowo o podobnym zabarwieniu, jak w klasycznej starożytności, podczas 
gdy «zawód» istnieje u wszystkich narodów w większości protestanckich”19. Webe-

18 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu (Lublin 1994) 62-63.
19 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, 62-63.
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rowska teza stała się czynnikiem porządkującym poznanie społeczeństw i kultur 
zachodnich, a także na dobre weszła do systemu wiedzy potocznej. W niniejszym 
opracowaniu stanowi skuteczny punkt wyjścia dla przeprowadzenia wnioskowania 
ilustrującego kontekst koncepcji zawodu powołania.

Warto również poczynić pewną uwagę hermeneutyczną, odwołując się do 
rozróżnienia Hanny Arendt porządkującego ludzkie rodzaje aktywności według 
trzech typów: pracy, wytwarzania i działania. „Praca w perspektywie tego podzia-
łu jest określana aktywnością odpowiadającą biologicznemu trwaniu ludzkiego 
ciała. Jego samorzutny wzrost, metabolizm i  ostateczny rozpad wyznaczane są 
przez życiowe konieczności, które powstają i są zaspokajane w procesie za sprawą 
pracy. Aspektem kondycji ludzkiej odpowiadającym pracy jest życie jako takie”20. 
Weber zauważa, że początkowo dla Lutra praca miała takie właśnie znaczenie nie-
zbędnej podstawy zachowania życia nieobdarzonej jakąś moralną czy religijną 
kwalifikacją. Jednak, w miarę obejmowania nauką o usprawiedliwieniu kolejnych 
sfer życia i zanegowaniu wartości uczynków pobożnościowych, praca zawodowa 
zaczynała zyskiwać coraz bardziej religijny i etyczny wymiar, aż wreszcie stała się 
punktem łączącym człowieka, społeczeństwo, Kościół i zbawienie. W pracy, w za-
wodzie chrześcijanin realizuje swoje powołanie, przyczynia się do budowy dobra 
wspólnego, przez pracę potwierdza swoją wiarę, praca wreszcie jest zewnętrznym 
wyrazem miłości bliźniego21. Wierna, zgodna z powołaniem jest jedyną drogą do 
podobania się Bogu.

Jest przy tym w kontekście nauki o usprawiedliwieniu i wolności chrześcija-
nina oczywiste, że poszczególne zawody w oczach Boga są sobie równe. Istotny 
jest jedynie styl ich wykonywania, dowodzi on bowiem, jak człowiek przyjął dar 
usprawiedliwienia, a wraz z nim zadanie postawione przez Boga przed człowie-
kiem. Nie mogło być silniejszej motywacji dla działania w  społeczeństwie i  na 
rzecz społeczeństwa. Nie mogąc jednak popaść ponownie w  pułapkę dobrych 
uczynków – wszak bezwartościowych, bo roszczących sobie wartość w działaniu 
zbawczym i w konsekwencji obracających się w antyuczynki – człowiek musi pod-
jąć powołanie, realizowane w pracy zawodowej. Codzienność staje się zadaniem.

Z  drugiej strony Luter zachowywał ścisły podział społeczeństwa na stany. 
W dobie bardzo niewielkiej ruchliwości społecznej, kiedy niespotykane było po-
ruszanie się wzdłuż kategorii przez stany tworzone, łatwo mu było przyjąć przy-
porządkowanie realizacji powołania danej jednostki do konkretnego zawodu, 
konkretnego urzędu (das Amt) w obrębie danego stanu (der Stand). Dla człowieka 
odczytanie i akceptacja tego powołania wyrasta z odczytania swego przeznacze-

20 H. Arendt, Kondycja ludzka (Warszawa 2010) 25. 
21 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, 65.
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nia. „[…] Luter uznał, iż obiektywny porządek historyczny, w którym człowiek 
został usytuowany przez Boga, jest bezpośrednim wyrazem boskiej woli, wtedy 
coraz bardziej zaczął podkreślać ideę przeznaczenia – także w najprostszych spra-
wach życiowych. Tą drogą wykształca się tradycjonalistyczny, «przeznaczeniowy» 
sposób myślenia: człowiek ma pozostać w tym stanie i zawodzie, który mu Bóg 
przeznaczył i utrzymać swe ziemskie ambicje w granicach wyznaczonych dla po-
zycji społecznej”22.

W  ten sposób powstaje społeczeństwo, które w  działaniu różnorodnych za-
wodów-powołań pozwala wzrastać poszczególnym jednostkom w  ich procesie 
usprawiedliwienia. Względna trwałość tego systemu jest zabezpieczona poprzez 
jeszcze tradycyjny, średniowieczny schemat struktur społecznych wprowadzający 
uzasadniane teologicznie granice pomiędzy poszczególnymi stanami społeczny-
mi. Nie sposób jednak nie postawić pytania, na ile schemat ten, choć bezpośred-
nio przez Lutra przyjmowany i utrwalany, nie zaczął być pośrednio poddawany 
erozji poprzez uświadomienie przeciętnemu człowiekowi teologicznej równości 
poszczególnych zawodów-powołań. Budowa nowożytnego społeczeństwa mu-
siała rozpoczynać się gdzieś tutaj, gdzie wykonywanie pracy zawodowej przeszło 
w realizację powołania Bożego, a myśl o wewnętrznej wolności i w konsekwen-
cji równości organizowała postrzeganie całego porządku, w którym człowiek się 
znajdował. W  ten sposób rozwój społeczeństwa zyskiwał moralnoteologiczną 
motywację, co odzwierciedliło się w  przyszłości w  jego demokratyzacji relacji 
społecznych i  specjalizacji relacji ekonomiczno-politycznych. W  konsekwencji, 
jak już wspomniano, w opinii wielu filozofów i socjologów, luterańska koncepcja 
poruszyła przemiany społeczne w kierunku egalitaryzmu i demokracji.

4. Kalwinizm – powołanie ku uświęceniu

Analiza kalwinizmu jako systemu teologicznego dostarcza wielu przykładów pa-
radoksów, które, podobnie jak w  przypadku Lutra, wychodzą z  przyjęcia kon-
kretnych założeń teologicznych i antropologicznych. Również dla Kalwina chrze-
ścijanin jest wewnętrznie wolny przez zbawienie Chrystusa, dane całkowicie 
darmo, dostępne w Słowie Bożym rozumianym dzięki działaniu Ducha Świętego. 
Wewnętrzna, teologiczna wolność i, trzeba dodać, równość zestawione są z suro-
wymi wymogami dotyczącymi stosunków społecznych i  wzorów kulturowych. 
Jednocześnie jednak Kalwin, co wynika również z kontekstu, w którym działał, 
odchodzi od średniowiecznego paradygmatu władzy funkcjonującej w stanowym 

22 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, 69.



70 Piotr Kopiec, prof KUL 

społeczeństwie konstytuowanym przez sztywno przypisane do danej pozycji role 
społeczne.

Koncepcja polityczna Kalwina została opisana przede wszystkim w czwartej 
części najważniejszego jego dzieła, a więc Institutio Christianae Religionis, choć 
nie jest w niej jakoś szczególnie wyeksponowana. Wiele na temat jego wizji poli-
tycznej mówi również sformułowany przez reformatora ustrój gminy genewskiej, 
która jest niekiedy podawana jako przykład teokracji, choć opinia ta wywołuje 
wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród apologetów genewskiego teologa23. Jak już 
wspominano, Kalwin, podobnie jak Luter, również przyjmował dualizm funkcji 
w jedności teologicznego ujęcia rzeczywistości. Państwo i Kościół są dwoma ra-
mionami, które jednoczą się we wspólnym zadaniu, jakim jest ochronienie ludzi 
przed złem. Obie instytucje współpracują ze sobą, jednocześnie jednak obie po-
siadają swój obszar działania, którego granic nie powinny przekraczać. Państwo 
nie powinno wkraczać w sferę duchową, Kościół natomiast nie powinien bloko-
wać działania państwa.

Relacje między nimi są jednak niesymetryczne, choć niesymetryczność ta do-
tyczy różnych poziomów. Przede wszystkim obie postawione są przed pierwszym 
przykazaniem Dekalogu. Doktryna o Bożym majestacie i Bożej suwerenności, tak 
bardzo determinująca kalwińską teologię, również tu określa kierunki interpreta-
cji. „Jahwe nie toleruje innych bogów poza sobą. Wymaga wyłącznego posłuszeń-
stwa całego człowieka i całego jego życia. Ma to bezpośredni wpływ na wszystkie 
aspekty życia politycznego”24. W ten sposób Kościół, który jest depozytariuszem 
Słowa przekazującego Boże objawienie, pełni nadrzędną wobec władzy świeckiej 
funkcję: określa bowiem jej istotę i charakter oraz nadaje mu sens. Z Kościoła wy-
wodzi się jej raison d’être25. Nadrzędność Kościoła ma więc charakter „epistemo-
logiczny”, to w Kościele bowiem państwo może znaleźć swe znaczenie i określić 
swoje funkcje.

Nadrzędność epistemologiczna nie przechodzi jednak w  nadrzędność poli-
tyczną. Kalwin dość konsekwentnie odwołuje się do rozróżnienia kompetencji 
władzy świeckiej i duchownej. Problematyczne, i do pewnego stopnia niejasne, 
jest jednak rozstrzygnięcie, jaki ustrój polityczny reformator uważał za najbar-
dziej odpowiedni. Bardzo wyraźnie odrzuca skrajną wizję, za którą przyjmuje 
kojarzoną z anabaptystami anarchię oraz przeciwstawną jej tyranię. W odniesie-
niu do tego drugiego przypadku należy powiedzieć, że genewski reformator su-

23 P.E. Hughes, «The Geneva of John Calvin», Churchman 78 (4; 1964) 264. 
24 A.A. van Ruler, Calvinist Trinitarianism and Theocentric Politics. Essays towards a Public The-
ology (Levinston – Queenston – Lampeter 1989) 153. 
25 A.A. van Ruler, Calvinist Trinitarianism and Theocentric Politics, 157.
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rowo ocenia jakiekolwiek jedynowładztwo. W formułowaniu swej wizji politycz-
nej większą uwagę przywiązuje nie tyle do formy danego modelu władzy, ale do 
sposobów jej funkcjonowania. Uważa, że optymalne jest wprowadzanie rządów, 
w których odpowiedzialność rozkłada się na więcej osób i które dzięki swej struk-
turze pozwalają na wzajemne kontrolowanie się, napominanie i wspieranie. Jeżeli 
jedna z osób rządzących pójdzie za daleko w swych ambicjach, inne mają możli-
wość ją powściągnąć. Dlatego, uwzględniając współczesny sobie kontekst histo-
ryczny, Kalwin aprobuje rządy arystokracji, które jednakże są regulowane przez 
wewnętrzną i  wzajemną kontrolę tak, aby nie zmieniały się one w  oligarchię26. 
Należy jednak zaznaczyć, że w  perspektywie teologicznej za najbardziej godną 
uznaje jakąś formę demokracji przedstawicielskiej (choć naturalnie nie nazywa 
tego wprost) jako poświadczoną biblijnie i zgodną z założeniem o wolności chrze-
ścijanina. „Najlepsza kondycja ludzka polega na tym, że ludzie mogą wybrać, na 
mocy wspólnej zgody, swych własnych pasterzy; jako że kiedy ktoś uzurpuje sobie 
większą władzę, jest to tyranią, a kiedy ludzie stają się królami na mocy dziedzi-
czonego prawa, nie wydaje się to być zgodne z wolnością”27.

Jest to naturalnie demokratyzacja szczególnie pojęta, zakładająca posłuszeń-
stwo władzy będącej (w swej istocie, nie w poszczególnych aplikacjach) z ustano-
wienia boskiego oraz kojarzona z bardzo surową moralnością w życiu codzien-
nym, czego przykładem była sama Genewa. Jest to, podobnie jak w przypadku 
Lutra, demokratyzacja wewnętrznie poruszana, płynąca z podkreślania majestatu 
Bożego i absolutnej niemocy człowieka wobec tego majestatu. W perspektywie 
hasła omnia in maiorem Dei gloriam wszystkie polityczne i społeczne formuły tra-
ciły swe radykalne znaczenie, stając się po prostu wariacjami funkcji pełnionych 
na mocy Bożego nakazu. W teologii kalwińskiej był tylko jeden władca – wszech-
mocny Bóg, który swobodnie rozporządza swoim stworzeniem. Każda władza, 
mimo że pochodziła od Boga, musiała być ujmowana jako służba pewnemu usta-
lonemu porządkowi. Dopiero w tym założeniu można zrozumieć całą kalwińską 
– i szerzej – reformacyjną naukę społeczną, zarówno teorię polityczną, jak i kon-
cepcję powołania, a  także, przechodząc do poziomu analizy historycznej, cały 
splot procesów historycznych, które doprowadziły do uformowania się nowego 
porządku społecznego, gospodarczego i politycznego.

W procesie tym kluczową rolę odgrywała figura uformowana przez kalwiń-
ską antropologię – człowieka przekonanego o swej całkowitej zależności od Bożej 
łaski, przyjmującego totalność wiary, jej nadrzędność we wszystkich sferach ży-

26 M. Turchetti, «The Contribution of Calvin and Calvinism to the Birth of Modern Democracy», 
w: M.E. Hirzel, M. Sallmann, John Calvin’s Impact on Church and Society 1509-2009 (Grand Rap-
ids – Oxford 2009) 198. 
27 G.J. Gatgounis, «The Political Theory of John Calvin», Churchman 110 (1; 1996) 68. 
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cia. Była to figura symbolizująca gospodarcze i społeczne przemiany w osiemna-
stym stuleciu i odzwierciedlana przez pionierów przemysłu i handlu, odkrywców 
i  pierwszych osadników podporządkowujących sobie nowy świat kontynentu 
amerykańskiego. Figura ta swą najważniejszą manifestację znajdowała w koncep-
cji realizowania chrześcijaństwa poprzez pracę zawodową. Podobnie jak u Lutra, 
gdzie idea zawodu-powołania stanowiła drugi z wielkich działów nauki społecz-
nej i  określała stosunki społeczne, tak i  tu etyczna perspektywa społeczeństwa 
opartego o  współdziałanie różnych funkcji decyduje o  charakterze kalwińskiej 
nauki społecznej. Odmiennie jednak od luteranizmu kalwinizm inaczej stawia 
akcenty w motywacji działania, inaczej również (co naturalnie całkowicie wyrasta 
ze specyfiki tej teologii) wpływa na charakterystyczne cechy tego działania. Łączą 
się w  nim kalwińska chrystologia, sakramentologia, eklezjologia, antropologia 
i nauka społeczna.

W rozważaniu kalwińskiej koncepcji zawodu-powołania jeszcze większą rolę 
niż w przypadku Lutra odgrywają odkrycia Maxa Webera. W istocie niemiecki 
socjolog, podając swą słynną tezę o korelacji etyki protestanckiej i kapitalizmu, 
ma na myśli właśnie teologię kalwińską, a nie luterańską. Punktem wyjścia jest dla 
niego związana z reformowaną sakramentologią teza o odczarowaniu (Entzäube-
rung) świata. Przyjmując jedynie duchową obecność Chrystusa podczas Eucha-
rystii, Kalwin przyczynił się do ostatecznej racjonalizacji rzeczywistości. Inaczej 
mówiąc, zredukowanie znaczenia sakramentów prowadzi do zaniku myślenia 
magicznego, ale z drugiej strony do pogłębienia samotności człowieka i do braku 
poczucia wspólnoty rodzaju ludzkiego. W teologii reformowanej tkwi, zdaniem 
Webera, klucz do specyfiki egzystencji chrześcijanina reformowanego. Kalwiniści 
nie mogli, jak katolicy, polegać na aktach pobożności i na pokucie, na pewnych 
szczególnych wysiłkach podejmowanych co jakiś czas, by zwiększyć szanse na swe 
zbawienie, nie mogli również, jak luteranie, liczyć na pewność działania łaski, 
którą odnawia się w sobie przez rozważanie swego grzechu i pokutowanie. Pozo-
stało im metodyczne dążenie do „uświęcania”: „Nawoływanie apostoła (Pawła) 
do «umacniania» własnego powołania jest więc interpretowane jako obowiązek 
codziennej walki o  subiektywną pewność bycia wybranym. Miejsce pokornych 
grzeszników, którym Luter obiecuje łaskę, jeśli poddadzą się w swej wierze Bogu, 
zajmują tu owi pewni siebie «święci», których będziemy rozpoznawać w posta-
ciach twardych, purytańskich ludzi interesu w bohaterskim okresie kapitalizmu”28.

Dążenie do uświęcenia miało więc umacniać pewność zbawienia. Powstaje 
tu jednak pytanie, jak przebiega ten psychologiczny proces, który ma pomagać 
chrześcijaninowi upewnić się o  swoim zbawieniu, pamiętając o  przyjętej przez 

28 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, 93-94.
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Kalwina nauce o predestynacji podwójnej, o przeznaczeniu odwiecznym dekre-
tem przez Boga jednych do zbawienia, innych zaś do potępienia. Tutaj Weber 
wydobywa jedną ze swych najsłynniejszych tez: jako najlepszy środek okazywała 
się niezmordowana praca zawodowa. „Ona i tylko ona usuwa w cień wątpliwości 
religijne – i daje pewność stanu łaski”29. Kalwinista, przyjmując naukę o uspraw-
iedliwieniu jedynie przez wiarę, musiał wykluczać w ten sposób wartość swoich 
uczynków. Jednocześnie jednak, odrzucając emocjonalność a, w  konsekwencji, 
traktując jako zwodnicze wszelkie religijne stany wzniosłości i  uczucia Bożej 
bliskości, musiał znaleźć jakąś inną drogę uzyskiwania poczucia pewności zba-
wienia. Drogę tę znajdywał w obiektywnym działaniu, które miało być realizacją 
chrześcijańskiego życia. Egzystencja chrześcijanina zaś miała służyć pomnażaniu 
chwały Bożej. Systematyczna praca zawodowa, wypełniająca życie chrześcijanina, 
uczestniczyła w  ten sposób w  fundamentalnym celu całego stworzenia ujętym 
hasłem omnia in maiorem Dei gloriam30.

W  tym momencie Luterska zasada „świat jest moim klasztorem” zyskiwała 
nowy wymiar. Życie na podobieństwo średniowiecznych zakonów wkraczało bo-
wiem w świeckość, a ascetyczna i skierowana na zbawienie egzystencja musiała 
znaleźć nowe ujście, gdzie mogła się manifestować – takie było doczesne życie 
zawodowe. Odwracając nieco porządek, można stwierdzić, że ludzie mogli re-
alizować swą ascezę, zamkniętą do tej pory w klasztorach, w życiu zawodowym.

5. Podsumowanie

Kategoria powołania jest kluczowa dla organizacji protestanckiej nauki społecz-
nej, zarówno w luterańskim, jak i kalwińskim ujęciu. Wraz z rozwojem Kościo-
łów protestanckich stała się również istotnym czynnikiem procesów kulturowych, 
społecznych i  politycznych, które ukształtowały cywilizację Zachodu. Refleksja 
nad jej oddziaływaniem dostarcza wielu dowodów i jednocześnie przykładów, jak 
poszczególne koncepcje teologiczne, filozoficzne czy antropologiczne determinu-
ją kulturę i społeczeństwo.
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Nauka o Matce Pana w Postylli S. Dambrowskiego
Die Lehre von Mutter des Herrn in Postille von Samuel Dambrowski

Streszczenie

Artykuł omawia naukę o Maryi, Matce Pana, przedstawioną w kazaniach w Postylii Samuela Dam-
browskiego, tzw. Dambrówce, uznawanej za jedną z najważniejszych ksiąg polskiego luteranizmu. 
Postylla uwzględnia święta maryjne, uznawane przez luteran w XVII i XVIII wieku i tradycyjną lu-
terańską naukę o Maryi, łącząc ją z przekazem Ojców Kościoła oraz propozycją formacji duchowej 
opartej o naśladowanie Matki Jezusa w życiu codziennym. Autor wyraźnie zaznacza swoją tożsa-
mość i odrębność wyznaniową, nie skupiając się na polemice z innymi wyznaniami.

Słowa kluczowe:  luteranizm; luteranie; postylla; Maryja; Maria; Dambrowski; reformacja polska

Abstract

Der Artikel skizziert die traditionelle Marienlehre von Postille von Samuel Dambrowski. Es war 
beliebtes Buch von polnischer Lutheraner, das auch alte marianische Marienfeste präsentierte, 
genau wie Lutherspostille. Dambrowski versucht die lutheranische Lehre von Maria mit der kir-
chlichen Tradition zu vereinen. Die biblischen Meditationen stellen die Mutter von Jesu als Vor-
bild des Glaubens, Gottesliebe und christlichen Tugenden vor. Die Marienlehre von Postille zeigt 
Basis und Perspektiven der Dialogmöglichkeiten.

Schlüsselwörter:  Luthertum; Lutheraner; Postille; Maria; Dambrowski; polnische Reformation
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Nauka o  Matce Zbawiciela należy do najciekawszych tematów w  dyskusjach 
między teologami różnych wyznań. Choć kontrowersje mariologiczne nie leżały 
u podstaw reformacji, z czasem stały się znakiem rozpoznawczym dzielącym wy-
znania. W dialogu ekumenicznym często pomija się mariologię, uznając ją za zbyt 
obciążoną polemiką. Jednak refleksja teologiczna na temat Matki Pana w Kościele 
skupia w sobie wiele problemów antropologicznych, soteriologicznych i eklezjo-
logicznych, więc pomijanie jej nie rozwiąże spornych kwestii1.

Wczesne piśmiennictwo protestanckie dowodzi zainteresowania osobą Ma-
ryi2. Pierwsi reformatorzy (Marcin Luter, Jan Kalwin, Heinrich Bulllinger, Ulrich 
Zwingli) pozostawili wiele rozważań na temat Matki Zbawiciela3. Na ziemiach 
polskich można odnaleźć kontynuatorów myśli Marcina Lutra. Do najsłynniej-
szych należy pastor Samuel Dambrowski4. Jego nauczanie, zgodnie z przykładem 
pierwszych reformatorów, nie pomija nauki o Maryi Pannie. Wielkopolski i wi-
leński pastor jest autorem wielokrotnie wznawianej Postylli, która towarzyszyła 
wielu pokoleniom luteran na ziemiach polskich, pełniąc rolę popularnego wykła-
du wiary w rodzinach. Dla wielu wyznawców Kościoła ewangelicko-augsburskie-
go Postylla do dziś stanowi cenny znak własnej tożsamości5.

Kazania przedstawiają także nauczanie Dambrowskiego o Maryi w kontekście 
chrystologii, soteriologii i eklezjologii6. Widoczne jest przekonanie luterańskiego 

1 Można wskazać wiele priorytetowych tematów polemik, np. kwestia Eucharystii, koncepcji 
kapłaństwa, ilości sakramentów i ich znaczenia, Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, itd. Zob. С. 
Napiórkowski, Spór o Matkę (Lublin 1988) 143-145.
2 Klasyczne prace przybliżające temat: R. Schimmelpfennig, Geschichte der Marienverehrung in 
deutschen Protestantismus (Paderborn 1952); W. Delius, Geschichte der Marienverehrung (Mün-
chen-Basel 1963); H. Dufel, Luthers Stellung zur Marienverehrung (Göttingen 1968). 
3 Zob. W. Tappolet, Das Marienlob der Reformatoren. Martin Luther, Johannes Calvin, Huldrich 
Zwingli, Heinrich Bullinger (Tübingen 1962) 15-364.
4 Samuel Dambrowski (Dambrovius; 1557-1625), kaznodzieja luterański, senior wielkopolskich 
zborów luterańskich, od 1617 roku kaznodzieja zboru w Wilnie. Zob. E. Bursche, «Dambrowski 
Samuel», w: W. Konopczyński, Polski Słownik Biograficzny (Warszawa 1938) 397-398.
5 M. Pawelec, «Fenomen żywotności Dambrówki. Nad postyllą Samuela Dambrows-
kiego», Ewangelik (2; 2005) 62-67; M. Pawelec, «Śląska Dambrówka. O  recepcji kazań Samuela 
Dambrowskiego na Śląsku», w: J. Szturc, Dzieje literatury polsko-ewangelickiej na Górnym Śląsku 
(Katowice 2006) 69-102.
6 Niniejszy szkic opiera się na wydaniu: S. Dambrowski, Kazania albo wykłady porządne świętych 
ewangelii niedzielnych przez cały rok z  pisma świętego i  doktorów kościelnych według starożyt-
nej nauki i  porządku prawdziwego chrześcijańskiego kościoła, na cześć i  chwałę wielkiego Boga 
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa zebrane (Toruń 1896). Dzieło wydane w jednym tomie podzielono 
na części osobno numerowane i zaopatrzone w osobne strony tytułowe i przedmowy oraz spisy 
treści: (cz. I) Na okres liturgiczny od Adwentu wg czytań kolejnych niedziel, numerowana 1-577 
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pastora o potrzebie refleksji o pani, która „wszystkie nie inaczej jako słońce gwiaz-
dy przewyższa”7. Samuel Dambrowski był świadomy, że pierwsi reformatorzy 
przedstawiali naukę o Maryi8. Apologia Konfesji Augsburskiej uznawała, że Matka 
Pana jest „najgodniejsza najwyższej czci” (XXI, 27), Marcin Luter często wskazy-
wał w kazaniach na osobę Maryi9. Postylla Dambrowskiego prezentuje dojrzałą 
refleksję, zajmując się polemiką bardziej niż egzegezą, jednocześnie zaznaczając 
swą odrębność od innych wyznań. Pastor łączy egzegezę biblijną z pismami Oj-
ców Kościoła, święta maryjne przedstawia w kontekście historii zbawienia w spo-
sób poetycki i symboliczny10. Na tle polskiego piśmiennictwa luterańskiego nauka 
o Maryi Pannie, zarysowana w kazaniach Dambrówki, stanowi ważne i wyjątko-
wo trwałe świadectwo luterańskiej refleksji mariologicznej11.

1. Matka Boża

Słynny kaznodzieja luterański używał wielu tytułów, by przybliżyć czytelnikom 
miejsce Matki Jezusa w historii zbawienia. Nawiązując do Biblii i patrystyki oraz 
Postylli Lutra, Dambrowski przedstawia w  kazaniach „matkę12 syna Bożego”, 

(dalej: Kazania niedzielne), następnie (cz. II) Kazania albo wykłady porządne świętych ewangelii 
świątecznych, osobno numerowane, tj. 1-595 (dalej: Kazania świąteczne), w tej części m.in. Passya 
to jest Historya o męce i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa ze czterech Ewangelistów zebrana 
i na siedm części z wykładami swemi porządnie rozdzielona (z osobną Przedmową) numerowane 
348-457 oraz Księdza Samuela Dambrowskiego pogrzebne i inne na różne przypadki przysposobione 
kazania numerowane 458-596. 
7 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 107.
8 Zob. W. Tappolet, Das Marienlob der Reformatoren (Tübingen 1962); W. Delius, Geschichte der 
Marienverehrung (München 1963).
9 „Pełen czci stosunek Lutra do Marii odbierany jest często przez ewangelików jako pew-
na zaszłość, jako obciążenie z  przeszłości”. B. Żyszkowska, Matka Jezusa w  kazaniach Samuela 
Dambrowskiego (Ustroń 2001) 107. Por. C. Napiórkowski, Teksty o Matce Bożej. Chrześcijaństwo 
ewangelickie (Niepokalanów 2000) 20-30.
10 Np. S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 108. 
11 Dambrowski „swoje rozważania ewangelijne przeprowadza w  kontekście teologii poprzed-
nich stuleci; korzysta obficie z nauczania Ojców Kościoła. Można wobec tego postawić wniosek, 
że reformacja nie odcinała się od dziedzictwa tradycji Kościoła, ale umiejętnie z tego bogactwa 
czerpała, uznając ją jako świadectwo wiary, w centrum której stoi Jezus Chrystus i  Jego zbaw-
cze słowo”. P. Sawa, «Luterańska mariologia w Kazaniach Samuela Dambrowskiego (1577-1625)», 
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (43; 2010) 80.
12 Tytuły cytowane pozostawione są w  pisowni oryginału, zgodnie z  ówczesnymi zwyczajami 
ewangelickimi: pismo święte (lub: pismo ś.) syn Boży, słowo Boże, stworzyciel, matka Boża, etc. 
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„matkę Bożą”, „Bożą rodzicielkę”, „prawdziwą matkę i rodzicielkę syna Bożego”13, 
„matkę wdzięcznej słodkości”, „matkę Jezusa najsłodszego”14. Przyznaje Jej tytuły 
podkreślające Jej godność, np. „Pani […] to jej tytuł, dla wielkiego Pana, które-
go nam porodziła, który jest Królem nad królami, Panem nad pany”15. Kazania 
Dambrówki zawierają wiele maryjnych obrazów symbolicznych, które mają przy-
bliżyć tajemnicę Bożej Rodzicielki: „łaską udarowana […] wybrany statek Boży, 
który nam wypuścił na świat Zbawiciela wszystkich ludzi”16. Pastor zauważa zna-
czenie istnienia prawdziwej Matki Syna Bożego – to dzięki niej wiemy, że On jest 
nie tylko Bogiem, ale i prawdziwym człowiekiem17.

Samuel Dambrowski, wspierając się egzegezą biblijną, zwraca uwagę czytelni-
ków, że wyjątkowa bliskość Matki i Syna nie wynika tylko z pokrewieństwa, lecz 
opiera się na jedności ducha. Prawdziwy powód do czci i chwalenia Panny Maryi 
ukazuje przede wszystkim Ewangelia: Jezus poprawia kobietę, która wychwala Jego 
Matkę jako rodzącą i karmiącą tak wybitnego Nauczyciela. Dambrowski zapewnia, 
że „nie przeczy Pan Jezus słowom tej bogobojnej niewiasty, jakoby jego matka nie 
była błogosławioną”18, ale chce zwrócić uwagę na to, co najważniejsze, czyli więk-
sze znaczenie wiary i przyjęcia Słowa Bożego niż więzi rodzinnej. Pastor podkreśla 
ufność Panny Maryi, przypominając słowa św. Augustyna, który kładzie nacisk 
na maryjne przyjęcie sercem Syna Bożego, które umożliwiło przyjęcie ciałem19. 
Zdaniem autora Postylli to droga wiary przewidziana dla wszystkich wierzących, 
środek ku dostąpieniu prawdziwego szczęścia i błogosławieństwa: słuchanie Sło-
wa Bożego z ufnością, pilne i uważne rozważanie. Panna jest pierwszą słuchającą 
i przyjmującą Słowo Boże, pierwszą pośród tych, których Jezus uznaje za błogo-

Do dziś w niemieckich tekstach luterańskich można spotkać termin „heiliger Geist” lub wręcz 
„Geist, hl.”. Zob. M. Waluś, Spiritus Sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według Ksiąg 
Wyznaniowych luteranizmu (1529-1537) (Lublin 2010) 10-16. 
13 Np. S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 261-266.
14 S. Dambrowski, Kazania niedzielne, 34.
15 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 112, 263-264.
16 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 113.
17 „Jeżelić go Panna Marya w żywocie nosiła i piersiami swymi karmiła, jakże nie ma być prawem 
człowiekiem?” „Prócz tego zbija ta niewiasta […] błąd onych heretyków, którzy uczyli, że Pan Jezus 
nie był prawdziwym człowiekiem, i nie przyjął prawdziwego człowieczeństwa z Panny Maryi, ale 
mając pierwej ciało, przez nie, jako przez rurę niejako, przeszedł. O  sprośne bluźnierstwo!”. S. 
Dambrowski, Kazania świąteczne, 20.
18 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 20.
19 „O  czem tak pisze Augustyn: Macierzyńska bliskość nic Pannie Maryi nie pomogła, gdyby 
Chrystusa szczęśliwiej w sercu niż w ciele, nie nosiła”. S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 20 (por. 
s. 22).
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sławionych, bo słuchają Słowa. Dambrowski, przedstawiając ją jako przykład dla 
wiernych, zwraca uwagę, że „słuchanie nie ma być proste i pospolite”, „bo jeżeli 
chleb jedząc przestrzegamy tego, aby nam odrobinka na ziemię nie upadła, daleko 
więcej Słowa Bożego słuchając pilności w  słuchaniu i  przyjmowaniu trzeba”20. 
Człowiek wierzący, jak podkreśla Dambrowski, powinien dla prawdziwego wła-
snego szczęścia, tak jak ona, zachowywać Słowo Boże, angażując pamięć i wolę. 
Pastor korzysta z okazji, by wskazać czytelnikom niewłaściwe zachowania w czasie 
kazania, które jako głoszone Słowo Boże winno być traktowane z wielkim szacun-
kiem21. Wzorem jest Maryja, która zbliżała się do Słowa Bożego przez ustawiczne 
rozmyślanie. Tylko ona w pełni zrealizowała polecenie Boże, zachowując je w ser-
cu w każdej sytuacji życiowej. Przywołując cytaty biblijne wskazujące wagę słucha-
nia i rozważania Słowa Bożego, Dambrowski, nawiązuje do kazań św. Ambrożego 
i przedstawia szczęście Matki, która przyjęła Słowo wcielone ciałem, sercem, umy-
słem. Zgodnie z Księgami Wyznaniowymi pastor podkreślał konieczność wysiłku 
wiary, współpracę z darmo daną łaską: „Taką wierną słów Bożych słuchaczką była 
Panna Marya, której, gdy Anioł dał sprawę o poczęciu i narodzeniu syna Bożego, 
rzekła: niechże mi się stanie według słowa twego”22. Pastor przypominał, że wierni 
powinni powtarzać jak Maryja: „Wielbij duszo moja Pana!”23.

Dambrowski zauważa, że obowiązki synowskie przekazuje Jezus św. Janowi 
ewangeliście, ponieważ jemu „w opiekę poruczył i za opiekuna postanowił”, dla-
tego ulubiony uczeń Maryję jako „własną matkę swoję w domu swoim chował”24. 
Zgodnie z linią wytyczoną przez Lutra widzi to wydarzenie w kontekście eklezjo-
logicznym25.

2. Najświętsza Dziewica

Rozważanie Bożego macierzyństwa Postylla często wiąże z podkreśleniem dzie-
wiczości Matki Bożej, która była Panną Stworzyciela noszącą, Panną Matką Stwo-

20 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 20-21.
21 Dambrowski, rozważając postawę Maryi, napomina: „Zobaczcie tu, jaki to grzech, na kazaniu 
szeptać, śmiać się, spać, po kościele biegać, inne rzeczy nieprzystojne sprawować. Z uczciwością 
trzeba Słowa Bożego słuchać”. S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 21.
22 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 21-22.
23 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 38. Por. M. Luter, Postylla domowa (Cieszyn 1883; Bielsko 
Biała 1993) 670-671.
24 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 50.
25 Por. M. Luter, Postylla domowa, 810-811. 
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rzyciela swego, łaską ukoronowaną – „Bóg z Panny narodził się raczył”26. Samuel 
Dambrowski zgodnie z nauczaniem Lutra przyjmuje przekonanie o dziewiczym 
poczęciu Jezusa oraz trwałym dziewictwie Matki. Pastor wileński wielokrot-
nie określa Maryję jako czystą błogosławioną Pannę, która dziewiczo poczęła27. 
Uznaje, że inna myśl byłaby przeciwna nauce chrześcijańskiej. Dziewiczość odda-
ną Bogu chwali Dambrowski poprzez symboliczne obrazy nawiązujące do Biblii: 
„Ezechiela forta ona na wschód słońca, która żadnemu nigdy nie była otworzona”, 
„rózga ona kapłańska”, „gedeonowe runo”28. Rozważanie czystości i świętości Ma-
ryi uczy odpowiedniego przyjmowania Jezusa w Eucharystii, wierni powinni tak 
jak ona przygotować się na Boże Narodzenie, niech „Pan Jezus miłą a przyjemną 
gospodę z ciałem swoim i krwią swoją znajdzie”29.

3. Z najświętszych Najświętsza

Postylla potwierdza świętość Maryi Panny, „łaską udarowaną, łaską koronowaną”, 
powołując się na Ewangelię Łukasza, określa ją jako czystą, błogosławioną Pannę 
„z panien najświętszych najświętszą”30. Autor jest przekonany, że wybranka zo-
stała obdarzona szczególnie świętością i czystością, „Pan Bóg ku chwale swojej tę 
niewiastę wzbudził”31. Jej łono zostaje określone w kazaniach jako święte32. Pastor 
wskazuje, że Matką Zbawiciela została osoba godna – „bo że nas wszystkich miał 
z grzechów oczyścić, potrzeba tego było, aby się sam z czystej panny narodził”33.

Autor rozważa możliwości niepokalanego poczęcia, wiedząc, że środowiska 
katolickie w jego czasach przyjmowały taką możliwość34. Choć Dambrowski za-
znacza swój dystans, powołując się na Księgę Hioba, wyraża przekonanie bliskie 
środowiskom immakulistycznym. Sugerując swą niewiarę w niepokalane poczę-
cie Maryi Panny, wówczas w Kościele katolickim niezdogmatyzowane, Dambrow-

26 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 35; S. Dambrowski, Kazania niedzielne, 54.
27 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 82; S. Dambrowski, Kazania niedzielne, 94.
28 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 262-264; S. Dambrowski, Kazania niedzielne, 55.
29 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 37.
30 S. Dambrowski, Kazania niedzielne, 72, 96.
31 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 18-23.
32 „Wtenczas słowo ono wieczne, Pan Jezus, syn Boży, według słowa anielskiego począł się w jej 
czystym, a ś. żywocie”. S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 117.
33 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 263.
34 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 16-17.
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ski podkreśla swe przeświadczenie o wyjątkowej czystości i wolności od grzechu 
Matki Zbawiciela. Autor Postylli jest przekonany, że wyraża pogląd wiążący w na-
uce luterańskiej, uzasadniony biblijnie. Powołując się na ewangelię, interpretuje 
słowa zwiastowania jako wyraz wyjątkowej łaski Bożej, z którą Maryja współdzia-
łała: „Chociaż się tedy Panna Marya w grzechu pierworodnym poczęła, jako inni 
ludzie, jednak grzechowi w ciele swoim jako wybrane naczynie Boże panować nie 
dopuściła, służąc Panu Bogu po wszystkie dni w sprawiedliwości i świętobliwości 
prawdziwej. Do czego Duch Święty wiernie pomógł, który w niej, jako w kościele 
i w przybytku swoim mieszkając, ciało jej i krew ku sprawie wcielenia Syna Bo-
żego poświęcił i od grzechu zachował tak, jako jej był Anioł powiedział, mówiąc: 
Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię”35. 

4. Chwalić błogosławioną między niewiastami

Zapewniając czytelników, że zgodnie z tradycją luterańską nie wzywa się pośred-
nictwa Matki Bożej, pastor Dambrowski zaleca jej wspominanie, obchodzenie jej 
świąt, rozważanie jej życia, powtarzanie pozdrowienia anielskiego. Jego zdaniem 
„godzi się w uczciwości mieć Pannę Maryę i przyznawać jej to, czem ją Bóg sam 
uczcił”, „tylko poganom zejdzie się Panny tej najświętszej nie czcić”. W ewangelii 
przykład wiernym dają anioł Gabriel oraz św. Elżbieta. Panna przyjmuje to po-
zdrowienie i potwierdza, że tak będą ją nazywać kolejne pokolenia36. Pochwałę 
Maryi pastor łączy z zastrzeżeniem odrębności czci luterańskiej od pobożności 
katolickiej, przypomina, że nie powinno się jej wzywać jako patronki. Kaznodzie-
ja odrzucał katolickie nabożeństwo różańcowe37 i zaznaczał swój dystans do trak-
towania Matki Bożej jako pośredniczki zbawienia, uznając, że takie tytuły przy-
sługują wyłącznie Chrystusowi, ale z drugiej strony nie chce rezygnować z czci 
Bożej Rodzicielki: „Przyznawajmy Pannie Maryi to, co jej należy, a Bogu odda-
wajmy to, co Bogu należy”38. Dambrowski jest świadomy kontrowersji w swym 
środowisku co do używania pozdrowienia anielskiego. Odrzucając to, co uznaje 
za wyłącznie katolicki zwyczaj, pastor zachęca do chwalenia łaski Bożej poprzez 
pozdrowienie Panny Marii. Przewidując niechęć słuchaczy, wyjaśnia: „żeby kto 

35 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 17.
36 „Obacz, człowiecze wierny, co ta niewiasta o Pannie trzyma. To o niej rozumie, że jest szczęśli-
wa, i błogosławiona. O zaiste szczęśliwa, o wielce błogosławiona. Ktoby inaczej rozumiał, sam czci 
nie jest godzien. Przyznał jej to sam anioł Gabriel […]”. S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 19.
37 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 114. 
38 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 19.
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nie rzekł: a wszakże to nie jest żadna modlitwa, czemuż tedy ma być mówiona? 
Prawda, że to nie modlitwa, bo o nic w niej nie prosimy, ale pozdrowienie, któ-
rym Trójca Święta Marię pozdrowić raczyła. Jeśliś się tedy podobało Trójcy Świę-
tej, czemuż by się nam też podobać nie miało?”39. Dambrowski uważa chwalenie 
Panny Marii za obowiązek każdego chrześcijanina, potwierdzony przez anioła. 
Gabriel wita ją jako błogosławioną, tak samo Elżbieta, starsza krewna. Maryja 
przyjmuje wybranie Boże jako szczęście i błogosławieństwo, jak dowodzi Magni-
ficat. „Jeśli się te słowa mają spełnić, potrzeba zaiste, aby byli ludzie, którzy by ją 
chwałami wynosili i zdobili”40. Jednocześnie pastor dokłada wysiłków, by precy-
zyjnie rozróżnić między chwaleniem jako oddawaniem chwały a samym pozdra-
wianiem Matki. „Maryi niech nikt nie chwali [...]. Przeto i tu anioł pannę Maryą 
tylko pozdrowił”41. Zdaniem pastora wierzący powinni się uczyć od posłańca 
Bożego: „Któż ją tedy błogosławioną opowiadać będzie? Żydzi, Turcy, Poganie, 
fałszywi chrześcijanie pewnie tego nie uczynią; ale wielką zelżywością i bluźnier-
stwem ją utrapią. Przetóż nasza to powinność będzie […]”42. Pastor uważał, że 
przez używanie pozdrowienia anielskiego wierni lepiej poznają drogi zbawienia. 
Dambrowski, pisząc o „błogosławionej między niewiastami”, zauważa, że wsku-
tek obdarowania mądrością Bożą była ona „zaiste oświeconą i jaśnie oświeconą 
względem familii i względem osobliwych darów Bożych, a najwięcej względem 
wdzięcznego potomka, który jest światłością prawdziwą”43.

5. Jezus i Matka Jego: powołanie a więzi rodzinne

Źródłem rozważań Postylli Dambrowskiego było Pismo Święte w ujęciu refor-
matorów, jednak, zgodnie z rozpowszechnionym zwyczajem, pastor uwzględniał 
w kazaniach także nauczanie wybranych Ojców Kościoła, teologów oraz niekiedy 
nawet znane apokryfy. Informacje oparte na apokryfach, m.in. Protoewangelii Ja-
kuba44, traktowano wówczas jako wiarygodne lub przynajmniej prawdopodobne. 
Przyjął je także Dambrowski. Pastor wskazywał na Matkę Bożą jako powszechny 
wzór wiary i życia blisko Jezusa, także jako wzór dla rodziców. Maryja Panna i św. 

39 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 113; C. Napiórkowski, Teksty o  Matce Bożej. Chrześci-
jaństwo ewangelickie, 192.
40 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 114. 
41 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 112-113.
42 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 113.
43 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 114-115.
44 O informacjach pozabiblijnych, zob. np. S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 17, 190, 263, 326.
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Józef zabierali Syna do świątyni, wiedząc, że wychowanie w  wierze to najważ-
niejsze zadanie rodziców wobec dzieci45. Zdaniem Dambrowskiego, Maryja uczy 
swym zachowaniem rozmowy, napominania i strofowania w miłości46. Rozważa-
nia uzupełnia modlitewną prośbą do Zbawiciela, by zechciał wiernych upodobnić 
do Matki: „o najsłodszy Jezusie [...] uczyń nas podobne błogosławionej rodziciel-
ce twojej, abyśmy zachowywali i znaszali słowo twoje ś. w sercach naszych”47.

Postylla zauważa, że Matka Pana Jezusa jest w pełni duchowej jedności z Sy-
nem z racji słuchania Słowa Bożego i spełniania woli Bożej, a więc w podwójnej 
jedności ze Zbawicielem: „sami ci jego najbliżsi, którzy czynią wolą Ojca niebie-
skiego, co się z nim spowinowacają i złączają w krwi”48. Do tej relacji zaprasza 
Pan Jezus także wszystkich wiernych, oferując „spowinowacenie się” z sobą, jeśli 
wierni wierzą w Niego i spełniają wolę Bożą. Powołaniem człowieka jest słuchanie 
Słowa, rozważanie Ewangelii i pozostawanie w powinowactwie duchowym z Pa-
nem Jezusem49.

6. Wniebowzięcie Panny Maryi

Zgodnie z kazaniami Marcina Lutra Samuel Dambrowski w swej Postylli rozwa-
żał działanie łaski Bożej poprzez wniebowzięcie Najświętszej Panny. Przypominał 
opinie Ojców Kościoła i  teologów, podkreślając, że większość pisała o wyjątko-
wości końca ziemskiego życia Maryi. Wniebowzięcie Matki w chwili śmierci lub 
trzy dni później uznaje Dambrowski za godne pobożnej wiary chrześcijańskiej. 

45 Autor wykorzystuje okazję, by podać zalecenia dla rodziców, np. „Uczcie się rodzice syny swo-
je zaraz z młodu do chwały Bożej mieć. Bierzcie dziatki swe do kościoła nie na bieganie, ani na 
wołanie, któremby kazaniu i chwale Bożej przeszkadzały, ale aby się nałożyły spokojnie a z mil-
czeniem, z bojaźnią a z nabożeństwem w kościele słowa Bożego słuchać, modlić się i Pana Boga 
chwalić”. S. Dambrowski, Kazania niedzielne, 88-91.
46 Zdaniem pastora Maryja „strofuje go rodzicom na przykład, aby oni takoż dziatki swe, gdy 
tego potrzeba, karali, nie tylko ich gromiąc słowy i  napominając, ale też i  rózdze nie folgując. 
[...] strofując dziecię Jezusa Panna Marya nie fuka, nie łaje, nie przeklina, ale mówi: synu! znowu 
naukę rodzicom dając, żeby nie z gniewu, ale z miłości dziatki karali, nie przykremi, ale łagod-
nemu słowy”. S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 91-92.
47 S. Dambrowski, Kazania niedzielne, 53.
48 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 219-220.
49 „Co wiedząc, słuchacze najmilsi, starajmy się, abyśmy w  tem bractwie ś. i  powinowactwie 
duchownem z Panem Jezusem zostawali i wolą Bożą czynili, więcej ją sobie ważąc, niż co na świe-
cie. A ty, najdobrotliwszy panie, wyciągnij do nas rękę swoję ś., i wpisz nas w rejestr bractwa twego 
ś. abyśmy tam zachowani byli do żywota wiecznego, gdzie z Ojcem i z Duchem ś. żyjesz i królujesz 
na wieki. Amen”. S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 220.
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Wileński kaznodzieja uważa, że wniebowzięcie uznawali za wiarygodne rów-
nież teologowie reformacji, m.in. Marcin Luter: „Prawda, że pismo ś. o tem nic 
nie wspomina, ale z słusznych przyczyn, częścią, aby wniebowstąpienie Pańskie, 
w którem zbawienie nasze zależy, zaćmione nie było, częścią też, aby się ludziom 
przyczyna do bałwochwalstwa nie dała. Wiedział bowiem Pan Bóg, co się czasów 
ostatecznych dziać miało. Zaczem jako grób Mojżeszów, tak też wniebowzięcie 
Panny Maryi zataił”50. Pastor przytacza opinie, że Maryja była świadoma nadcho-
dzącej śmierci, była wskrzeszona trzeciego dnia i wzięta do nieba. Dambrowski 
widzi we wniebowzięciu Maryi konsekwencję wyjątkowej relacji między Jezusem 
a Jego Matką; „wolno to było Synowi Bożemu matkę swoją uczcić i nie dopuścić 
ciału jej naruszenia. A jeśliź jej w ciężkich mękach swoich nie przepomniał, jakoż 
jej w chwale swojej wiecznej przepomnieć miał”51.

Pastor, podobnie jak Luter, nie stara się wyjaśniać, jak i kiedy mogło dokonać 
się wniebowzięcie Maryi Panny. Uznaje, że dla Boga jest to możliwe, a przyjęte 
jako prawda wiary jest pożyteczne do zbawienia, ukazuje nieograniczoną łaskę 
Bożą mocniejszą niż śmierć. Polska tradycja luterańska rzeczywiście znała święto 
Wniebowzięcia Maryi Panny, jednak z czasem uznano, że zbyt się kojarzy z kato-
lickimi zwyczajami i zostało usunięte52.

7. Najświętsza Panna a Kościół

Pastor Samuel Dambrowski łączy antropologię z mariologią, a obie konsekwent-
nie z eklezjologią, stąd w jego kazaniach często widoczne jest przenikanie się na-
uki o człowieku, o Maryi i o Kościele. Kaznodzieja rozważa najpierw proroctwo 
Symeona w kontekście doświadczeń samej Panny. Zastanawiając się wraz z czy-
telnikami nad znaczeniem symboliki miecza, który miał przeniknąć duszę Maryi, 
wskazuje na cały trud bycia Matką Zbawiciela, np. ucieczkę przed zagrożeniem 
życia Syna do Egiptu, poszukiwanie Go w czasie pielgrzymki i w świątyni oraz 
na cierpienia Matki w czasie męki Syna, gdy „w boleściach nieznośnych widziała. 
Serce się w ten czas z żalu krajać musiało”53. Dambrowski widzi w Maryi Pannie, 
przyjmującej trud towarzyszenia Synowi, obraz przyszłości Kościoła. Zapowiedzi 
starca w  świątyni przyjmuje pastor również jako zapowiedź przyszłości wspól-

50 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 262-263.
51 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 263.
52 A. Wantuła, Porządek kościelny Wacława Adama. Początki organizacji Kościoła Ewangelickiego 
na Śląsku Cieszyńskim (Warszawa 1937) 72.
53 S. Dambrowski, Kazania niedzielne, 58-59.
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noty wiernych, całego Kościoła, którego „wnętrzności miecz przenika”. Nikt nie 
powinien się dziwić, że starania ludzi wierzących o pobożne życie spotykają się 
z  niezrozumieniem, niechęcią otoczenia. Prześladowania chrześcijan dowodzą 
ich upodobnienia do Chrystusa, skoro Maryi Pannie nie oszczędzono tej drogi. 
Także serca wiernych Chrystusowi będą wypróbowane i doświadczane. Samuel 
Dambrowski ostrzega słuchaczy, że droga próby serca, które przeniknie miecz, 
może dotyczyć także ich samych.

8. Nauczycielka ludu wiernego

Dambrowski zachęca do rozważania życia Maryi, przypominając wiernym: „cóż 
nam zatem, że ją pod niebiosa wynosimy, jeśli jej nie naśladujemy?”54. Panna, 
słuchając słów anioła, swą postawą uczy przyjmowania pochwał i komplementów 
raczej z obawą, namysłem niż zadowoleniem55. Przedstawiając oczyszczenie Ma-
ryi Panny, autor zaznacza pokorę Matki czystej, która mogłaby się czuć zwolniona 
od praw religijnych. Kaznodzieja wie, że wielu ludzi lubi się wyróżniać nawet za 
cenę zgorszenia i przedstawia Maryję jako wzór posłuszeństwa zwyczajom ludz-
kim i prawom Bożym.

Rozważając opis wesela w Kanie, pastor podkreśla łagodność i życzliwość Pan-
ny Maryi, która nie krytykuje słabego przygotowania wesela, tylko prosi Syna 
o pomoc. Dambrowski wyjaśniał, że Jezus zwracał się do Matki oficjalnym tytu-
łem niewiasty, przewidując nadużycia w okazywaniu czci Matce i wskazując na 
swój autorytet Syna Bożego56. Matka uczy ludzi uległości wobec Syna, wskazu-
jąc, że mają wypełniać wszystko, czegokolwiek by od nich wymagał. Sama czeka 
w milczeniu i bez sprzeciwu na decyzję Syna. Pastor rozważa zachowanie Matki 
przy różnych okazjach, wskazując na jej rozwagę, spokój, opanowanie, powścią-
gliwość. Ewangelia ukazuje Matkę zawsze jako najbardziej skupioną na słuchaniu 
Jezusa i rozważaniu Jego słów. Tak jak Maryja chrześcijanie mają strzec Słowa Bo-
żego i żyć zgodnie z wolą Bożą. Owocem będzie łaska, błogosławieństwo i szczę-
ście z Jezusem.

Postylla wskazuje na obraz Matki Bożej, która przeżywała zmiany miejsca za-
mieszkania, pospieszną ucieczkę do Egiptu, czas na obczyźnie, zagubienie Jezusa, 
samą Mękę Pańską. Autor przypominał, że trud, przykrości i czas cierpienia są 
wpisane w codzienne życie z Jezusem. „Nauka jest takowa, że Pan Bóg i najwier-

54 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 192.
55 S. Dambrowski, Kazania świąteczne, 112-113.
56 S. Dambrowski, Kazania niedzielne, 96.
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niejszym sługom swoim nie folguje, […] Bogu najmilsi, biczom najbliżsi. Józef 
był wiernym sługą Bożym, Marya Panna matka syna Bożego, a przecie Pan Bóg 
na nich krzyż ten dopuścił, że do Egiptu między lud obcy i nieznajomy ustępo-
wać musieli”57. Wielka, niezrównana darmo dana łaska, jaka była udziałem czystej 
Panny, wymagała także jej współpracy, wysiłku, współdziałania.

Pastor Samuel Dambrowski nie zamierzał przedstawić wykładu chrystologii 
czy mariologii, jednak uważny czytelnik po roku rozważania Postylli był wyposa-
żony w solidną wiedzę wzbogaconą wnioskami praktycznymi. Dzieło Dambrow-
skiego zwraca uwagę nauczaniem zgodnym z  pismami Lutra dostrzegającym 
wątki mariologiczne. Umiejętność skupienia się na własnej wierze bardziej niż 
na polemice z innym wyznaniem nie zawsze była dostrzegalna w postyllach pro-
testanckich58. Postylla Samuela Dambrowskiego pozostaje inspirującym świadec-
twem wiary, potwierdzanym przez pokolenia ludzi świadomych swej tożsamości, 
jednocześnie przykładem refleksji maryjnej polskiej tradycji luterańskiej.
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Chrystologia u Lutra, Kalwina, Zwingliego oraz 
kenotyków luterańskich wobec kształtowania się 
dogmatu chrystologicznego i chrystologii do 1517 
roku
Christology in the works of Luther, Calvin, Zwingli and Lutheran 
kenotic theologians towards the formation of the Christological 
dogma and Christology until 1517

Streszczenie

Chrystologia jest jednym z najważniejszych traktatów zarówno dogmatyki katolickiej, jak i prote-
stanckiej. Proces formowania się dogmatu chrystologicznego trwał do VII wieku po Chrystusie. 
Spory wkład w rozwój tej dziedziny nauki wniosła scholastyka z takimi autorami, jak św. Bona-
wentura czy św. Tomasz z Akwinu. W 1517 roku rozpoczął się proces reformacji. Teologowie pro-
testanccy również przyczynili się do rozwoju chrystologii. Marcin Luter w swych dziełach nazywał 
naukę o Chrystusie sercem teologii. Jan Kalwin i Huldrich Zwingli podjęli kwestię wszechobecno-
ści, a kenotycy luterańscy rozszerzyli chrystologię o ujęcie psychologiczne.

Słowa kluczowe:  Jezus Chrystus; chrystologia; Marcin Luter; Jan Kalwin; Huldrich Zwingli; sote-
riologia; reformacja

Abstract

Christology is an extremely important treatise in the field of the Catholic and Protestant dogmatic 
theology. The Christological dogma has been formed until the eighth century A. D. Scholasticism 
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influenced greatly the progress of science, especially such authors as saint Bonaventure and saint 
Thomas Aquinas. The Reformation initiated in 1517. Protestant theologians influenced the pro-
gress of Christology as well. In his works Martin Luther called the study concerning the person of 
Jesus Christ the heart of theology. John Calvin and Huldrych Zwingli took the issue of omnipre-
sence, and Lutheran kenotic theologians broadened Christology to psychological view.

Keywords:  Jesus Christ; Christology; Martin Luter; John Calvin; Ulrich Zwingli; soteriology; Re-
formation

Chrystologia, czyli nauka o Jezusie Chrystusie, jest jedną z gałęzi teologii dog-
matycznej. Ponadto z racji tego, że podejmuje refleksję naukową nad naszym Zba-
wicielem, jest to jedna z najważniejszych dziedzin dogmatyki, dlatego nie może 
dziwić, że nie tylko teologowie katoliccy, ale i protestanccy się nią zajmują. Warto 
w tym miejscu postawić sobie pytanie, czy Marcin Luter, Jan Kalwin, Huldrich 
Zwingli oraz grupa teologów określana mianem kenotyków luterańskich mogła 
wnieść coś nowego i wartościowego do nauki o Chrystusie. Aby ułatwić rozwa-
żania nad tym pytaniem, rozpocząć należy od przedstawienia historii rozwoju 
dogmatu chrystologicznego oraz przedstawienia procesu kształtowania się chry-
stologii do momentu reformacji. W ten sposób refleksja ta otrzyma dynamikę, 
która przygotuje i  wprowadzi w  konkretne postulaty chrystologiczne teologów 
protestanckich. W  niniejszym opracowaniu postawiono sobie dwa cele. Pierw-
szym jest ukazanie procesu kształtowania się dogmatu chrystologicznego do po-
czątku reformacji. Drugim celem jest przedstawienie oryginalności w  refleksji 
chrystologicznej wybranych autorów protestanckich.

1. Rozwój chrystologii do 1517 roku

Kościół łaciński już od początku nazywał Jezusa Chrystusem, czyli mesjaszem. Ten 
tytuł potwierdzał mesjański charakter działalności Chrystusa, a także był jednym 
z  najprostszych i  najkrótszych sposobów wyznania wiary. Świadkowie wydarzeń 
paschalnych próbowali ująć to, co się wydarzyło w niedzielę wielkanocną w pew-
ne, niedoskonałe ze względu na charakter przedmiotu, ramy. Do pierwotnych wy-
powiedzi chrystologicznych należy kerygmat, tzn. fragmenty apostolskiego prze-
powiadania Dobrej Nowiny oraz zachowane w  Nowym Testamencie starożytne 
formuły liturgiczne. Najstarsze wypowiedzi przedstawiają Jezusa jako chwilowo od-
dalonego, ale mającego niebawem wrócić, aby dopełnić swoją godność mesjańską.

Warto rozpocząć refleksje nad rozwojem chrystologii od pism i  relacji tych, 
którzy podczas ziemskiego życia byli najbliżej Jezusa. Solidny wykład chrystologii 
można odnaleźć już u ewangelistów. Adekwatne będzie nazwać ją chrystologią 
narracyjną i historyczną.
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1.1 Chrystologia u synoptyków
Z racji tego, że Ewangelia według św. Mateusza skierowana jest do Żydów, uka-
zuje ona obraz judaistyczny Jezusa, ale również kładzie nacisk na uniwersalizm 
jego orędzia. Mateusz bardzo mocno akcentuje tytuły „Syn Człowieczy” i „Me-
sjasz”. Przedstawia on Jezusa z  Nazaretu jako obiecanego Żydom pomazańca 
z królewskiego rodu Dawida, a także jako Mesjasza wszystkich narodów świata1. 
Św. Łukasz prezentuje historyczny charakter chrystologii, ukazuje on Jezusa jako 
źródło udzielania się Ducha Świętego, którego posiada. Ewangelia Łukasza zawie-
ra także silny akcent soteriologiczny oraz operuje głównie tytułami „Chrystus” 
i „Pan”. Z kolei Ewangelia według św. Marka jest ukierunkowana na tzw. sekret 
mesjański, czyli zatajanie tytułu „mesjasz”, za czym szło ukrywanie cudów oraz 
tendencja do unikania nadzwyczajnych czynów i rozgłosu.

1.2 Chrystologia u św. Jana
Ewangelia według św. Jana odróżnia się od ewangelii synoptyków, nazywana 
jest także najwyższą refleksją chrystologiczną w Nowym Testamencie. Wyróżnia 
ją przede wszystkim to, że najbardziej podkreśla bóstwo Jezusa. Św. Jan w swej 
ewangelii akcentuje przede wszystkim posłannictwo, jakie Jezus Chrystus otrzy-
mał od swego Ojca. O prawdziwości tego posłannictwa zaświadczają w sposób 
szczególny cuda, których dokonywał co prawda Syn Boży, ale zawsze z woli Ojca 
i w łączności z Nim2. Istotną rolę w chrystologii odgrywa Janowy prolog o Logo-
sie (J 1,1-18). Analiza tekstów Ewangelii według św. Jana ukazuje wiele wątków 
w  postrzeganiu Chrystusa. Poza Logosem Jezus ukazywany jest jako brama, 
pasterz, krzew winny, droga i prawda3.

1.3 Chrystologia w Corpus Paulinum
Mówiąc o początkach kształtowania się chrystologii, nie sposób nie wspomnieć 
o nauce o Chrystusie w tzw. Corpus Paulinum, czyli o chrystologii zawartej w pi-
smach św. Pawła. Choć pisma te rozwijają myśl chrystologiczną w sposób nieusys-
tematyzowany z racji tego, że nie są traktatami teologicznymi, to rozwój chrysto-
logii Pawłowej można zauważyć przede wszystkim w czterech listach, które dziś 
nazywane są wielkimi (1 i 2Kor, Rz, Ga). Ks. prof. Bartnik, charakteryzując chry-

1 Por. C. Bartnik, Dogmatyka katolicka (Lublin 2009) 646.
2 J. Drozd, «Chwała Chrystusa», w: F. Gryglewicz, Egzegeza Ewangelii św. Jana (Lublin 1992) 
174-177.
3 Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu (Poznań 1990) 39.
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stologię św. Pawła, pisze: „Chrystus kształtuje i określa wszystko, co stworzono, 
kieruje życiem wierzących i będzie sędzią historii. Najistotniejszy, realny i prak-
tyczny kontakt z Panem, będącym zarazem Synem Bożym, dokonuje się przez Eu-
charystię. Jest to mocne związanie chrystologii z liturgią. To samo odnosi się do 
praktycznego życia kościelnego, którego Chrystus jest duszą, normą i motywem. 
W rezultacie Chrystus ukrzyżowany, wywyższony i uwielbiony w niebie wiąże się 
ściśle z życiem liturgicznym, eklezjalnym i praxis chrześcijańską w Chrystusie”4. 
Również porównanie Chrystusa do Adama i nazwanie go bezpośrednio „drugim 
Adamem” jest wprowadzone po to, by ukazać „Chrystusa jako Rekapitulatora po-
wracającego do początków stworzenia, naprawiającego i dopełniającego Adama 
i jego dzieła, i zaczynającego wszystko od nowa, by doprowadzić do pełnej i abso-
lutnej doskonałości”5.

1.4 Chrystologia wczesnochrześcijańska
W miarę rozwoju nauki o Jezusie Chrystusie powstawały też herezje chrystolo-
giczne, takie jak m.in. ebionici, adopcjanie, dokeci oraz gnostycy6. Podkreślić 
należy, że te herezje, choć same w sobie nie były czymś dobrym, to jednak pobu-
dziły ówczesnych teologów do pogłębionej refleksji teologicznej, a w skrajnych 
przypadkach do zwoływania synodów bądź soborów. Najważniejszym z nich, 
szczególnie w odniesieniu do chrystologii protestanckiej, wydaję się być Sobór 
Chalcedoński (451 r.), który przedstawił w formie credo wykład o Jezusie Chry-
stusie: „Idąc za świętymi ojcami, wszyscy jednogłośnie uczymy wyznawać, że 
jeden jest i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i dosko-
nały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z ro-
zumnej duszy i  ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa, współistotny nam co 
do człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny oprócz grzechu. Przed wie-
kami z Ojca zrodzony, jako Bóg, w ostatnich zaś czasach dla nas i dla naszego 
zbawienia narodził się, jako człowiek z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki. Jed-
nego i  tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać 
w dwóch naturach, bez zmieszania, bez zmiany bez rozdzielenia i rozłączenia. 
Nigdy nie zanikły różnice natur przez ich zjednoczenie, ale została zachowana 
właściwość obu tworzących jedną osobę i jedną hipostazę. Nie można go dzie-
lić na dwie osoby ani ich w nim rozróżniać, ponieważ jest jeden i ten sam Syn 
Jednorodzony, Słowo Boże, Pan Jezus Chrystus, jak przedtem prorocy nauczali 

4 C. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 655-657.
5 Por. Y. Congar, Chrystus i zbawienie świata (Kraków 1968) 103-113.
6 Zob. C. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 782-784.
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o Nim, jak sam Jezus Chrystus nas o tym pouczył i jak nam przekazał Symbol 
Ojców”7.

W kontekście ruchu ekumenicznego warto zwrócić uwagę na cztery wyrażenia 
odnośnie do sposobu zjednoczenia natur w Chrystusie. Oczywiście Chrystus jest 
jeden i ten sam, ale posiada dwie natury. To stwierdzenie zostaje scharakteryzowa-
ne czteroma zacytowanymi wyżej określeniami, tzn. bez zmieszania, bez zmiany, 
bez rozdzielenia i bez rozłączenia. To właśnie stwierdzenie jest podstawą formuły 
o  współorzekaniu przymiotów. Należy stwierdzić, że dogmat chalcedoński sta-
nowi normę dla teologii wszystkich czasów. Przede wszystkim przez nakreślenie 
ram, poza którą teologia katolicka nie ma prawa wyjść. Sobór Chalcedoński jest 
punktem szczytowym i logicznym zwieńczeniem rozwoju wiary w Chrystusa8.

1.5 Rozwój chrystologii w średniowieczu
Początek średniowiecza to zarazem schyłkowa faza procesu konstruowania dog-
matu chrystologicznego. W zasadzie za moment kończący rozwój owego dog-
matu można przyjąć zakończenie trzeciego Soboru Konstantynopolitańskiego 
w roku 681. Zatem wieki VII i VIII kończą pewną epokę w dziejach teologii, 
równocześnie otwierając kolejną. Kościół łaciński wybrał inną drogę refleksji 
teologicznej niż Kościół grecki. Wybitni przedstawiciele teologii katolickiej 
skupieni byli wokół dworu cesarskiego. Sporo ożywienia także w  chrystolo-
gii wniósł tzw. renesans karoliński. Najwybitniejszym teologiem tego okresu 
był Jan Szkot Eriugena (ok. 810-877). W swej pracy pozostawał po wpływem 
teologii greckiej i  filozofii neoplatońskiej. Uważał, że Logos jest kosmicznym 
źródłem przechodzenia jedności w wielość, a zarazem powrotu wielości do Jed-
nego9. Teolog ten, zdając sobie sprawę z nieadekwatności i nieprecyzyjności ter-
minów, którymi operowała ówczesna nauka o Synu Bożym, w swej twórczości 
bardzo często sięgał po język obrazowy, na przykład po metaforę wytapiania 
żelaza. O tym, jak silnie jego dociekania naukowe skupione były wokół chry-
stologii, może zaświadczyć cytat z  De divisionae naturae: ,,Nie powinno się 
niczego innego pragnąć jak tylko radości prawdy, którą jest Chrystus, ani nicze-
go innego nie unikać, jak tylko Jego nieobecności. Ją bowiem należy uznać za 
jedyną przyczynę całkowitego i wiecznego smutku. Odbierz mi Chrystusa, a nie 
pozostanie mi żadne dobro i nic mnie nie zdejmuje takim lękiem, jak Jego brak. 
Największą udrękę racjonalne stworzenie przeżywa, gdy jest Go pozbawione 

7 G. Muller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie (Kraków 1998) 361.
8 Por. S. Głowa, I. Bieda, Breviarium fidei (Poznań 1989) 220-222.
9 G. Muller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, 389.
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i gdy Go brak”10. Z pewnością jego poglądy miały spory wpływ na potomnych, 
w tym również na Hegla.

1.6 Chrystologia w scholastyce
Wiek XII uważany jest za złoty wiek dla teologii, w tym także dla jej gałęzi, jaką 
jest chrystologia. Pewien impas, który dało się zauważyć w nauce o Chrystusie na 
przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia, udało się przezwyciężyć takim wy-
bitnym postaciom, jak przede wszystkim św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), św. 
Bonawentura (1217-1274) oraz bł. Jan Duns Szkot (1265/66-1308). Chrystologia 
Akwinaty zawiera silny rys inkarnacyjny. Jezus, wcielone Słowo, jest prawdziwym 
Bogiem, prawdziwym człowiekiem. Fakt, że Jezus jest Słowem, Bogiem i człowie-
kiem, jak podkreślał św.Tomasz z Akwinu, ma decydujące znaczenie dla naszego 
zbawienia. Człowiek dzięki wierze posiada możliwość otwarcia się na łaskę zba-
wienia z grzechu i śmierci, co wysłużył Chrystus przez swoje wcielenie oraz mękę 
i zmartwychwstanie11.

W nieco innej optyce na zagadnienia związane z dogmatem chrystologicznym 
spoglądał św. Bonawentura żyjący w tym samym czasie co Akwinata. Ukazywał 
on Jezusa Chrystusa jako jedynego i doskonałego pośrednika pomiędzy Bogiem 
Ojcem a  ludzkością. Chrystus jest centrum czasu i przestrzeni. To On podzie-
lił czas na przed i po wcieleniu. Według Bonawentury nikt i nic nie może być 
doskonalsze od wcielonego Słowa12. Ponadto należy zauważyć, że myśliciel ten 
kładł duży nacisk na ukazanie możliwości i sposobu powrotu człowieka do Boga, 
od którego ten pierwszy oddalił się przez grzech pierworodny. Owo nawrócenie 
może nastąpić tylko dzięki łasce Bożej, której jedynym pośrednikiem jest Jezus 
Chrystus. Zjednoczenie z Bogiem zaś nazywał nowym stworzeniem, odwzorowa-
nym na wcielonym Słowie13.

Kończący epokę wielkich scholastyków, bł. Jan Duns Szkot, za fundament swojej 
teologii obrał passus z pierwszego Listu św. Jana: ,,Myśmy poznali i uwierzyli miło-
ści, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 
trwa w nim” (1J 4,16). Bóg u Dunsa Szkota nie jest Najwyższym Dobrem jak u św. 
Tomasza z Akwinu. Dla niego Bóg jest miłością, a Chrystus najdoskonalszym dzie-
łem Trójcy Świętej. Zdaniem Dunsa Szkota wcielenie nie jest jedynie konsekwencją 
grzechu pierwszych rodziców, gdyż wtedy byłoby jedynie wydarzeniem okazyjnym.

10 John the Scot, Periphyseon on the Division of Nature (Oregon 1976) 341.
11 Por. Summa theologiae, II-II, q. 2, a. 7.
12 E. Zieliński, «Bonawentura», w: Encyklopedia katolicka, t. 2 (Lublin 1976) 780-788. 
13 Por. E. Zieliński, «Bonawentura», w: Encyklopedia katolicka, t. 2, 780-788.
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Kard. Muller, podkreślając zasługi tych autorów, stwierdził, że dokonali oni 
z  powodzeniem twórczej recepcji i  syntezy chrystologicznych dyskusji pierw-
szych siedmiu wieków. W gruncie rzeczy przepracowali od podstaw cały dogmat 
chrystologiczny14. Opracowanie św. Tomasza z Akwinu umieszczone w  trzeciej 
części Summa theologiae uznane jest za najobszerniejszą w tamtych czasach kon-
cepcję chrystologii15.

2. Kontekst chrystologii protestanckiej

Do tej pory zarysowano proces powstawania dogmatu chrystologicznego oraz 
kształtowania się teologii w Kościele zachodnim przed reformacją. To dlatego, by 
w sposób możliwie najbardziej syntetyczny wskazać, jak rozwinięta była nauka 
o Chrystusie w momencie wystąpienia Marcina Lutra. Teraz, gdy wiadomo już, 
jak wyglądała chrystologia katolicka przed reformacją, koncepcje chrystologiczne 
Marcina Lutra, Jana Kalwina, Huldricha Zwingliego oraz kenotyków luterańskich 
będą lepiej zrozumiałe.

2.1 Chrystologia u Lutra
Można powiedzieć, że w  chrystologii bije serce teologii protestanckiej. W  taki 
sposób wypowiada się część teologów. Nie bezpodstawnie, ponieważ, argumen-
tując tę tezę, wskazują, że sam ojciec reformacji użył takiego sformułowania. 
Rzeczywiście, właśnie w ten sposób wypowiadał się Marcin Luter w przedmowie 
do Wielkiego komentarza do Listu do Galatów. Oto jego słowa: ,,W moim sercu 
włada bowiem ten jeden artykuł, a mianowicie wiara w Chrystusa (fides Christi), 
z której, przez którą i do której wszystkie moje przemyślenia teologiczne dniem 
i nocą płyną oraz prowadzą z powrotem”16.

Chrystologia w ujęciu Lutra jest tak głęboko złączona z soteriologią, że wręcz 
można ją samą określić mianem soteriologii. Na poparcie tej tezy można przyto-
czyć dwa fragmenty z Nowego Testamentu. Są to passusy z Ewangelii według św. 
Jana oraz z Pawłowego Listu do Filipian, które Luter we właściwy sobie sposób 
syntetycznie łączy. Pierwszy fragment to Ewangelia według św. Jana (J 14,9): „Kto 

14 G. Muller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, 392.
15 Tam spotykamy też podział chrystologii interesujący ze względu na segmenty poświęcone os-
obie Odkupiciela, środkom zbawienia, w które został wyposażony Kościół, oraz powstaniu człow-
ieka z martwych
16 A. Nossol, Teologia na usługach wiary (Opole 1978) 275.
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mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. Według Lutra Boga odnaleźć można tyl-
ko w człowieczeństwie Chrystusa, gdyż Jezus Chrystus jest Bogiem objawionym 
(Deus revelatus). Jego teologia to teologia krzyża i  uniżenia, co szczególnie wy-
brzmiewa we wspomnianym Liście do Filipian (Flp 2,5-11)17. Jest to hymn o keno-
zie Jezusa Chrystusa. Jak zauważa ojciec reformacji, związek Syna Bożego z Ojcem 
był zawsze ścisły, pomimo całkowitego ogołocenia Chrystusa i przyjęcia postaci 
sługi, choć na równi mógł być z Bogiem. Ciekawą ideą jest odniesienie do Chry-
stusa formuły simul iustus et peccator, lecz z zastrzeżeniem, że ze swej istoty jest On 
sprawiedliwy, ale w realizacji Bożej łaski przyjmuje ludzkie grzechy, sam czyniąc 
się w ten sposób grzesznikiem. Dalej Luter stwierdził, że kenoza Chrystusa nie była 
tylko jednorazowym aktem, lecz dynamicznym procesem określającym całe Jego 
ziemskie życie. Chrystologia Lutra jest ściśle teocentryczna18. Yves Congar, cha-
rakteryzując ją, zauważył, że jest to ,,chrystologia wyłącznej działalności Boga”19.

2.1.1 Mały Katechizm

Mały Katechizm powstał na bazie doświadczeń Marcina Lutra, które dotyczyły wi-
zytacji różnych parafii. Podczas tych licznych wizyt ojciec reformacji spotkał się 
z wielką niewiedzą odnośnie do prawd wiary wśród wiernych, zwłaszcza z ośrod-
ków wiejskich. Stwierdził też, że wielu proboszczów jest niezdolnych do nauczania. 
W taki sposób komentował wizytacje: „Pożal się Boże, jakiejże to nędzy się na-
patrzyłem!”20. Właśnie dla zwykłych proboszczów i kaznodziejów został napisany 
Mały Katechizm. Można w nim znaleźć syntetyczny wykład chrystologii. Odnaj-
dujemy go w  komentarzu do Składu Wiary. Komentarz, choć zwięźle napisany, 
jest przystępny nawet dla ludzi niewykształconych. Drugi artykuł tego komentarza 
nosi tytuł O zbawieniu i  w  nim Marcin Luter zaznaczył, że Jezus Chrystus jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który narodził się z Maryi Pan-
ny. Z Boga Ojca został zrodzony w wieczności. Dalej zostaje poruszona kwestia od-
kupienia. Według Lutra Chrystus, który jest Panem, wybawił każdego człowieka, 
odkupił go i pozyskał od wszelkiego grzechu, śmierci i władzy diabła. Nie uczynił 
tego, posługując się pieniędzmi lub innymi dobrami materialnymi. Ceną tego wy-
kupu była święta Krew, niewinna męka i śmierć Jezusa Chrystusa21.

17 A. Nossol, Teologia na usługach wiary, 276.
18 A. Nossol, Teologia na usługach wiary, 276.
19 «Regards et reflexion sur la christologie de Luther», w: Y. Congar, Das Konzil vom Chalkedon 
III (Wurzburg 1954) 486-488.
20 Wybrane Księgi Symboliczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Warszawa 1980) 30.
21 Zob. M. Luter, Der kleiner Katechismus (Berlin 2014) 35-37.
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Z perspektywy chrystologii zostaje ukazana również antropologia. Jest to kon-
cepcja, w myśl której osoba ludzka o  tyle może być spełniona, o  ile zanurzona 
jest w Bogu przez Jezusa Chrystusa. Człowiek zostaje ukazany, w przeciwieństwie 
do Chrystusa, który był człowiekiem idealnym, jako osoba zagubiona i potępio-
na, zdana na zbawcze działanie ze strony Boga. Ostatecznym celem ludzkości 
jest służba Bogu w wiecznej sprawiedliwości, niewinności i szczęśliwości. Kolejne 
ważne rysy chrystologii u Lutra odnajdujemy w trzecim artykule pt. O poświęce-
niu. Wybrzmiewa tam niezdolność człowieka do tego, by własnymi siłami fizycz-
nymi i intelektualnymi uwierzył i połączył się z Jezusem Chrystusem. Uzdalnia 
nas do tego Duch Święty przez Ewangelię. Ostatnim ważnym komponentem jest 
stwierdzenie, że wszyscy otrzymają życie wieczne w Chrystusie.

2.1.2 Duży Katechizm

Swego rodzaju uzupełnieniem i kontynuacją Małego Katechizmu był Duży Ka-
techizm. U genezy jego powstania stoją podobne powody, jak w przypadku tego 
pierwszego. Zaadresowany jest do wszystkich chrześcijan. Co do treści jest stresz-
czeniem całego Pisma Świętego. Przeznaczony jest do codziennego studiowania. 
Mimo iż powstał niedługo po 1517 roku, to poziom duchowieństwa Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego nie stał na wysokim poziomie. Luter skrytykował 
to w bardzo ostrych słowach: „Widzimy wszak, że niestety wielu kaznodziejów 
i  proboszczów wielce się zaniedbuje i  swoim urzędem i  nauką pogardza. Nie-
którzy z powodu swej wielkiej, wysokiej uczoności, inni znów z lenistwa i troski 
o brzuch; ci zachowują się tak, jakby byli proboszczami i kaznodziejami za wzglę-
du na swoje brzuchy i jak gdyby, póki żyją, nie mieli nic innego do czynienia, jak 
tylko używanie dóbr, do czego przywykli za papiestwa”22. Tutaj wyraźnie prze-
mawia przez Lutra niechęć wobec duchowieństwa katolickiego. W drugiej części 
Dużego Katechizmu Luter ponownie w trzech artykułach omawia Skład Wiary. 
Tym razem robi to obszerniej, lecz nie powierzchownie. Zacieśnia obszar swojej 
refleksji do słów „w Jezusa Chrystusa Pana naszego”. Ośrodkiem jego wykładu jest 
próba wyeksplikowania zbawczego wymiaru tajemnicy wcielenia23.

2.2 Chrystologia u Kalwina
Chrystologię związanego z  Genewą teologa Jana Kalwina charakteryzuje silne 
podkreślenie idei pośrednictwa. Ta myśl to rozszerzenie koncepcji Lutra, któremu 

22 Wybrane Księgi Symboliczne, 35.
23 Zob. M. Luter, Der grosser Katechismus (Berlin 2014) 68-73.
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chodziło przede wszystkim o to, że Bóg spotyka się z nami w Chrystusie. Kalwin 
idzie dalej i stwierdza, że „w rzeczywistym człowieku Jezusie oddziałuje On na nas 
prawdziwie”24. Francuz sprzeciwia się także wyraźnie, w odróżnieniu od Lutra, 
nauce o ubiquitas, tzn. wszechobecności Chrystusa i podkreśla wolną przewagę 
Chrystusowego bóstwa poza przyjętym we wcieleniu człowieczeństwem. Boski 
Logos w Chrystusie pojęty osobowo może według Kalwina istnieć niezależnie od 
Chrystusowego człowieczeństwa, tzn. może przebywać także extra, tj. poza Nim. 
Nie była to jego autorska koncepcja, gdyż wcześniej postulował ją także m.in. 
Zwingli, lecz zaczęto ją przypisywać Kalwinowi, i to do tego stopnia, że w XVIII 
wieku otrzymała specjalną nazwę, mianowicie Extra-Calvinisticum. Chodziło 
ostatecznie o to, by stać na straży prawdziwego człowieczeństwa Chrystusa. Sam 
Kalwin wyraża to następująco: „Chociaż niezmierzone Słowo związało się z natu-
rą człowieka w jedną osobę, nie myślimy jednak o żadnym jej zamknięciu. W cu-
downy bowiem sposób Syn Boży zstąpił z Nieba, w cudowny sposób chciał być 
noszony w łonie Dziewicy, przebywać na ziemi i zawisnąć na Krzyżu, by jednak 
wypełniać świat tak jak na samym początku”25. Zatem Boski Logos niezależnie od 
wcielenia istnieje nadal także dla siebie i działa. To właśnie wcielenie jest silnie 
powiązane z ideą pośrednictwa. Według Kalwina Chrystusowe pośrednictwo jest 
wyłącznym motywem tajemnicy wcielenia. Chrystus jest Bogiem tylko jako po-
średnik. Objawia się nam dla zbawienia26.

Integralnym elementem chrystologii Genewczyka jest również nauka o po-
trójnym urzędzie (munus triplex) Chrystusa pośrednika, którą zapoczątkował 
Euzebiusz z Cezarei. Jest to dobrze znany urząd prorocki, kapłański i królewski. 
Nauka o tym potrójnym urzędzie ma nie tylko określać bliżej funkcję pośredni-
ka, lecz też konkretyzować abstrakcyjnie ujmowaną na ogół jedność Jego osoby. 
Zatem w  pojęciu urzędu Kalwin zespala ściśle naukę o  osobie i  dziele Jezusa 
Chrystusa27.

2.3 Chrystologia u Zwingliego
Nieco inną koncepcję chrystologiczną prezentuje szwajcarski reformator Hul-

drich Zwingli. Abp Nossol stwierdził, że „o  ile Luter rozbudował swoją naukę 
o Chrystusie w duchu starochrześcijańskiej szkoły aleksandryjskiej, to szwajcar-

24 Wybrane Księgi Symboliczne, 35.
25 A. Nossol, Teologia na usługach wiary, 277.
26 A. Nossol, Teologia na usługach wiary, 277.
27 Zob. B. Klauspeter, Calvins Lehre von den drei Ämtern Christi (Zürich 1970); J. Jansen, Calvin's 
Doctrine of the Work of Christ (Londyn 1956).
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ski reformator czyni to raczej w duchu szkoły antiocheńskiej”28. Zwingli jest re-
prezentantem szkoły oddolnej i w swej refleksji nad zagadnieniami związanymi 
z osobą Chrystusa wychodzi od Jego człowieczeństwa.

W tejże chrystologii należy zauważyć na wstępie bardzo radykalne rozróżnie-
nie natur. Dzięki temu rozróżnieniu Chrystus ukazany jest jako prawdziwy po-
średnik pomiędzy Bogiem a ludźmi. Nauka Zwingliego odnosi się negatywnie do 
zagadnienia ubiquitas29. Stąd też tak wyraźne oddzielenie dwóch natur. W tym 
aspekcie utożsamia się z Kalwinem, a różni z Lutrem. Zdaniem Zwingliego boski 
Logos w Chrystusie pojęty personalistycznie może bowiem istnieć niezależnie od 
Chrystusowego człowieczeństwa. O tym wspomniano już, charakteryzując chry-
stologię Kalwina.

2.4 Chrystologia u luterańskich kenotyków
Nieco mniej znani, choć chronologicznie najbliżsi, są tzw. kenotycy luterańscy. 
W ten sposób określa się grupę teologów działającą w niemieckim Giessen, którzy 
w odniesieniu do nauki o współorzekaniu przymiotów głoszą, że w momencie 
wcielenia Logos pozbył się boskich właściwości. Wcześniej, w  czasach luterań-
skiej ortodoksji, mówiono, że Bóg-człowiek właściwości tych tylko nie ujawniał. 
Pogląd reprezentowany był przez grupę teologów z Tybingi, których nazywano 
kryptykami. Jednak w XIX wieku tacy teologowie, jak m.in. Thomasius, Frank 
czy Sartorius, przyjmują rzeczywistą z nich rezygnację, w następstwie której od-
bierają Chrystusowi wszechmoc, wszechwiedzę itd. Kard. Muller, charakteryzując 
tę chrystologię, zauważa, że „uważali, że tylko pod warunkiem braku uprzedniej 
wiedzy o swojej istotowej jedności z boską naturą Logosu, człowiek Jezus mógł 
później dojść do świadomości synostwa, budziła się ona w Nim stopniowo, zgod-
nie z naturalnymi psychologicznymi prawami rozwoju świadomości ludzkiej”30. 
Stwierdza także, że postulaty kenotyków luterańskich wpisują się w nowożytny 
zwrot w chrystologii polegający na przejściu od ontologii do psychologii.

3. Podsumowanie

Jak istotny wpływ na kształtowanie się nauki o Chrystusie mieli teologowie pro-
testanccy? Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Trzeba zauważyć, 

28 A. Nossol, Teologia na usługach wiary, 278.
29 Zob. C. Potter, Zwingli (Cambridge 1976) 288.
30 G. Muller, Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie, 412-413.
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co starano się wykazać w artykule, że Luter, występując w 1517 roku, nie musiał 
formułować na nowo dogmatu chrystologicznego. Jego formowanie zakończono 
wraz z III Soborem Konstantynopolitańskim w roku 681. Następnie pojawiło się 
wielu teologów w Kościele łacińskim, którzy wnosili wiele cennych treści do teo-
logii. To wszystko zastał Luter i inni reformatorzy, tacy jak Kalwin, Zwingli oraz 
kenotycy luterańscy. Niewątpliwie reformacja wniosła nową jakość w  refleksję 
teologiczną. Tym novum była soteriologia tak akcentowana przez Lutra. Jan Kal-
win wprowadził pojęcie munus triplex, czyli potrójnego urzędu Jezusa Chrystu-
sa. Chodzi tutaj o urząd prorocki, kapłański i królewski. Zwingli zapoczątkował 
sceptyczną refleksję nad współorzekaniem przymiotów, którą później rozwinął 
Kalwin. Kenotycy luterańscy z  kolei postulowali spojrzenie na chrystologię od 
strony psychologii Jezusa, co było czymś nowym. Zatem należy stwierdzić, że 
teolodzy protestanccy uwzględnieni w  tym artykule otworzyli nowe horyzonty 
i wprowadzili do refleksji chrystologicznej potrzebny wówczas dynamizm.
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Streszczenie

Teologia luterańska, w oparciu o płynącą z Pisma Świętego naukę o usprawiedliwieniu grzesznika 
z  łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, formułuje własną, specyficzną wykładnię Kościoła. Lu-
terańska eklezjologia, w pewnym sensie, jest z jednej strony efektem polemiki reformatorów ze 
stroną rzymską z drugiej zaś – z radykalnymi ruchami anabaptystycznymi. Charakterystycznym 
elementem luterańskiej teologii jest nauka o powszechnym kapłaństwie wszystkich wierzących. 
Reformatorzy wittenberscy wyszczególniają jednak urząd kościelny działający w  ramach po-
wszechnego kapłaństwa. W niniejszym artykule autor stara się przedstawić najważniejsze aspek-
ty luterańskiej eklezjologii, zwłaszcza miejsce powszechnego kapłaństwa w Kościele, jego władzy 
i służby. Głównym dokumentem, na którym autor bazuje, są Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterań-
skiego – podstawowa wykładnia luteranizmu. Autor bazuje na dwóch wydaniach Ksiąg: niemiec-
kim, zawierającym tekst łaciński i niemiecki, oraz na polskim przekładzie.

Słowa kluczowe:  luteranizm; eklezjologia; urząd kościelny; powszechne kapłaństwo; protestan-
tyzm

Abstract

Lutheran Theology, according to the teaching derived from the Holy Scripture that justification is 
given by grace alone through faith in Jesus Christ, creates its own explanation of what is Church. 
Lutheran Ecclesiology is, in a sense, an effect of polemics between Rome on one side and the radi-
cal Anabaptist movements on the other. One of the most peculiar elements of Lutheran Ecclesio-
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logy is the teaching about the common priesthood of all believers. Lutheran Reformers, however, 
do not abolish the Church ministry. It has got its special place in the structure. The author of this 
article wants to present the main ideas of Lutheran Ecclesiology, especially position of the com-
mon priesthood of all believers in the Church, its power and ministry. Author based his article 
mainly on The Book of Concord – the basic document of the Lutheran doctrine. Author used two 
editions of Lutheran Confessions – German, which includes Latin and German texts, and Polish 
translation.

Keywords:  Lutheranism; ecclesiology; common priesthood; Church ministry; Protestantism

1. Wstęp

Luterańska eklezjologia, powszechne kapłaństwo i teologia urzędu kościelnego są 
konsekwencją doktryny o usprawiedliwieniu1. Podstawowym motywem tej dok-
tryny jest założenie, że człowiek sam z siebie nic nie może i że zostaje usprawie-
dliwiony darmo przez łaskę okazaną w Chrystusie. Sama bierność zbawienia im-
plikuje to, w jaki sposób Kościół będzie duchowo i widzialnie funkcjonował. Po 
pierwsze, nie będzie w nim bardziej lub mniej zbawionych, gdyż żaden człowiek 
sam z siebie na zbawienie zapracować nie może. Po drugie, każdy chrześcijanin 
staje się sługą Słowa. Duchowny, jako powołany przez wspólnotę w celu zacho-
wania porządku w tej posłudze, jest formalnym sługą Słowa Bożego i Kościoła. 
Nauka o usprawiedliwieniu prowadzi do równości pomiędzy wiernymi Kościoła. 
Każdy wierny dostępuje usprawiedliwienia w równym stopniu, stąd podział na 
świeckich i duchownych, w przypadku luterańskiej eklezjologii, nie istnieje. Ten 
punkt wyjścia prowadzi do pytania o całość luterańskiej wykładni teologicznej na 
temat Kościoła oraz funkcjonującego w jego obrębie powszechnego kapłaństwa 
i urzędu kościelnego. Trzeba jednak zauważyć, że zarówno Marcin Luter, jak i Fi-
lip Melanchton nie przedstawili pełnej systematycznej wykładni całości eklezjo-
logii i urzędu kościelnego2.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie wykładni powszechnego kapłań-
stwa wszystkich wierzących i urzędu kościelnego zawartej w doktrynalnych do-
kumentach luteranizmu: Księgach Wyznaniowych Kościoła Luterańskiego. Autor 
w swojej pracy bazował zarówno na niemieckim wydaniu Ksiąg, zawierającym 
teksty niemieckie i łacińskie, oraz na polskim tłumaczeniu. Autor korzystał także 

1 Zob. «Wyznanie augsburskie [4]», w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego (Bielsko-Biała 
1999) 144; H. Meyer, H. Schütte, «Die Auffasung von Kirche im Augsburgischen Bekenntnis», w: 
H. Meyer, H. Schütte, Confessio augustana – Bekenntnis des einen Glaubens. Gemeinsame Untersu-
chung lutherischer und katholischer Theologen (Frankfurt am Main 1980) 184–186.
2 B. Milerski, «Urząd duchowny w teologii Marcina Lutra i księgach wyznaniowych», Rocznik 
Teologiczny ChAT 46 (1; 2004) 5.
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z innych dzieł klasycznych dla szesnastowiecznej reformacji nurtu wittenberskie-
go, które odnosiły się do omawianych tematów, oraz ze współczesnych komenta-
rzy i opracowań.

2. Kościół i powszechne kapłaństwo

W  Małym katechizmie Marcina Lutra zapisy dotyczące Kościoła znajdują się 
w części trzeciej, która poświęcona jest zagadnieniu wyznania wiary. Kościół zo-
staje tutaj utożsamiony z całym chrześcijaństwem: „Wierzę, że […] mnie Duch 
Święty przez Ewangelię powołał, darami swymi oświecił, w  prawdziwej wierze 
poświęcił i utrzymał; tak jak całe chrześcijaństwo na ziemi powołuje, zgromadza, 
oświeca, poświęca i w prawdziwej, jedynej wierze w Jezusa Chrystusa utrzymu-
je […]”3. Człowiek zostaje włączony do wspólnoty Kościoła poprzez sakrament 
chrztu (działanie Ducha Świętego wzbudzającego wiarę w  Chrystusa). Kościół 
jest więc zgromadzeniem wszystkich ochrzczonych: tych, którzy uznają w Jezusie 
z Nazaretu swojego Zbawiciela, i tych, których Duch Święty przywodzi do wiary4.

Luter w sposób szczegółowy rozwija swoją myśl w Dużym katechizmie. Kościół, 
jako wspólnota zrodzona z działania Ducha Świętego, do której człowiek zostaje 
przyprowadzony przez wzbudzoną w nim wiarę we chrzcie, staje się jednocze-
śnie nośnikiem orędzia chrześcijańskiego w świecie. Kościół staje się obszarem 
działania Ducha Świętego. W Kościele Duch działa poprzez zadanie dane wspól-
nocie, którym jest głoszenie Chrystusa w zwiastowaniu Słowa Bożego i przez sa-
kramenty. Tam, gdzie tych dwóch elementów nie ma, nie ma i Kościoła. Kościół 
chrześcijański (powszechny), który jest zgromadzeniem wszystkich wierzących 
(Kościół niewidzialny będący poza podziałem instytucjonalnym), jest obszarem, 
w którym ma miejsce zbawienie człowieka5.

Dalej Luter, podążając za apostolskim wyznaniem wiary, określa Kościół, jako 
„społeczność świętych” bądź „zbór świętych”. Zwraca uwagę na to, że w  treści 
Credo apostolicum sformułowanie to jest jedynie objaśnieniem dla terminu „Ko-
ściół chrześcijański”6. Kościół jest zgromadzoną przez Ducha Świętego wspólnotą 
uświęconych i usprawiedliwionych przez zasługę Chrystusa, głową tego zgroma-

3 «Mały katechizm [2, 3]», w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego (Bielsko-Biała 
1999) 46.
4 J. Sojka, Czytanie reformatora. Marcin Luter i jego pisma (Wisła 2014) 116.
5 «Duży katechizm [2, 3]», w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego (Bielsko-Biała 
1999) 99.
6 «Duży katechizm [2, 3]», 99.
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dzenia natomiast jest sam Chrystus7. W tym artykule następuje implicite wska-
zanie na równość wszystkich wierzących, a  tym samym na ideę powszechnego 
kapłaństwa. W Kościele nie ma specjalnej kasty „świętych”, którzy mieliby jakąś 
szczególną bliskość wobec Chrystusa. Cały Kościół jest obdarowany świętością. 
Trwa on „w jednej wierze, myśli i przekonaniu, obdarzony różnymi darami, lecz 
zgodny w miłości, bez podziałów i rozdarcia. Człowiek będący w Kościele uczest-
niczy we wszystkich dobrach, jakie [Kościół] posiada”8.

Marcin Luter explicite opisuje zasadę powszechnego kapłaństwa wszystkich 
ochrzczonych w swoich pismach polemicznych z 1520 roku, tj. O niewoli babiloń-
skiej Kościoła9, O wolności chrześcijanina10 i Do chrześcijańskiej szlachty narodu nie-
mieckiego11. Luter stwierdza, że Kościół instytucjonalny (w tym duchowni) nie jest 
pośrednikiem łaski. Łaska ta spotyka każdego człowieka niezależnie od tego, czy 
jest on duchownym czy nie, w osobistym spotkaniu z Chrystusem. Jak już zostało 
wspomniane, w  Kościele podział na duchownych i  świeckich nie istnieje, stąd 
każdy ochrzczony trwa w Chrystusie w takim samym stopniu. W piśmie O wolno-
ści chrześcijanina Luter dodatkowo podkreśla równość wierzących w Chrystusie 
i  zasadę powszechnej odpowiedzialności i  służby chrześcijan, powołując się na 
1P 2,912. Wszyscy chrześcijanie mają udział w kapłaństwie Chrystusowym i przez 
to służba chrześcijanina staje się służbą kapłańską niezależnie od tego, do jakiego 
zawodu (służby) został chrześcijanin przez Boga powołany.

W pismach Filipa Melanchtona, zwłaszcza w Wyznaniu augsburskim i Obronie 
wyznania augsburskiego, znajdujemy szerszy opis luterańskiej eklezjologii. Kościół 
jest zgromadzeniem świętych (wierzących oraz ochrzczonych) i  trwa wiecznie13. 
Służba Kościoła polega na nauczaniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów, i to 
one są podstawowym warunkiem określenia zgromadzenia mianem Kościoła (nota 
ecclesiae). W tej posłudze objawia się działający w świecie Duch Święty, który na-

7 «Duży katechizm [2, 3]», 100.
8 «Duży katechizm [2, 3]», 100.
9 M. Luter, «De captivitate Babylonica ecclesiae», w: M. Luter, Luthers Werke. Kritische Gestam-
tausgabe. Schriften 6 (Weimar 1883-2009) 497–573.
10 M. Luter, «Von der Freiheit eines Christenmenschen», w: M. Luter, Luthers Werke. Kritische 
Gestamtausgabe. Schriften 7 (Weimar 1883-2009) 497–573; M. Luter, «Tractatus de libertiate chris-
tiana», w: M. Luter, Luthers Werke. Kritische Gestamtausgabe. Schriften 7 (Weimar 1883-2009) 
49–73.
11 M. Luter, «An den christlichen Adel deutscher Nation», w: M. Luter, Luthers Werke. Kritische 
Gestamtausgabe. Schriften 6 (Weimar 1883-2009) 404–469.
12 B. Milerski, «Urząd duchowny w teologii Marcina Lutra», 7.
13 «Wyznanie augsburskie [7]», 144.
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daje Kościołowi jego kerygmatyczną funkcję. Poprzez głoszenie Ewangelii i przez 
sakramenty Duch Święty może wzbudzać w człowieku wiarę. W tym sensie Kościół 
jest obszarem działania Bożego w świecie. Sakramenty i głoszenie Ewangelii są ze-
wnętrznymi elementami, poprzez które można rozpoznać Kościół14.

W Kościele wymieszane są ze sobą osoby godne i niegodne, nie wpływa to nato-
miast na skuteczność sakramentów. Kaznodzieja bądź sprawujący sakrament czyni 
to w zastępstwie Chrystusa. W głoszeniu i sakramentach reprezentuje on Chrystusa, 
z tego powodu nie jest ważne, czy czyni to osoba godna czy niegodna – skuteczność 
głoszenia, o ile nie przeczy ono Ewangelii15, i sakrament nie tracą na wartości, gdyż 
to sam Chrystus udziela się w Słowie i sakramencie16. Sakrament i Słowo głoszone są 
w zastępstwie Chrystusa. Nie należy jednak artykułów siódmego i ósmego Obrony 
wyznania augsburskiego odnosić do urzędu kościelnego. Odnosi się on do każdego 
chrześcijanina17. Sakrament sprawowany przez nieordynowanego duchownego nie 
traci na wartości, podobnie i głoszona Ewangelia, ponieważ sakramenty i głosze-
nie są obszarem działania Chrystusa. Nie oznacza to jednak, że urząd kościelny 
jest czymś niepotrzebnym. Jak można przeczytać w artykule czternastym Wyznania 
augsburskiego, w Kościele „[…] nikt nie powinien nauczać publicznie lub udzielać 
sakramentów, jeśli nie jest należycie powołany”18.

W artykule dwudziestym trzecim Obrony Wyznania augsburskiego (O małżeń-
stwie kapłanów) Melanchton stwierdza, że pomiędzy kapłanami a wiernymi nie 
ma żadnej strukturalnej różnicy, ponieważ kapłani podlegają, tak jak każdy czło-
wiek, naturze ludzkiej i, w kontekście grzechu oraz zbawienia, nie ma różnicy po-
między wiernymi a kapłanami19. W tym sensie kapłaństwo postrzegane jest przez 
Melanchtona jako stan powszechny, wspólny wszystkim chrześcijanom.

3. Władza Kościoła i powszechne kapłaństwo

W Artykułach szmalkaldzkich Marcin Luter prezentuje, poprzez swoją polemikę 
z Rzymem, bardziej szczegółowy obraz luterańskiej eklezjologii, która ugrunto-

14 «Obrona Wyznania augsburskiego [7 i  8]», w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego 
(Bielsko-Biała 1999) 226.
15 «Wyznanie augsburskie [28]», 160.
16 «Obrona Wyznania augsburskiego [7 i 8]», 230.
17 L. Grane, Wyznanie augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli Reformacji luterańskiej 
(Bielsko-Biała 2002) 94.
18 «Wyznanie augsburskie [14]», 146; «Obrona Wyznania augsburskiego [14]», 264.
19 «Obrona Wyznania augsburskiego [23]», 289.
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wana jest w nauce o usprawiedliwieniu. Swoje dzieło Luter zaczyna od ukazania 
podstaw soteriologicznych, na których ugruntowane jest chrześcijaństwo. Zba-
wienie ma miejsce w dziele Jezusa Chrystusa, którego On dokonuje dla człowieka. 
Łaska okazana w krzyżu Chrystusa wynika z doskonałej ofiary i działania Bożego. 
Człowiek nie jest w stanie własnymi siłami dorównać Chrystusowi. Czyny czło-
wieka są niewystarczające do zaskarbienia sobie zbawienia, człowiek może otrzy-
mać je jedynie poprzez ofiarę Chrystusa i działanie Boże20.

Nadrzędność ofiary Chrystusa jest podstawą do określenia, czym w ogóle są 
kapłaństwo i  urząd kościelny. W  artykule drugim części pierwszej Artykułów 
znaleźć można myśl, że ofiarę za grzech składa Chrystus i tylko Jego ofiara jest 
w pełni doskonała i usprawiedliwiająca. Żadne ludzkie działanie nie jest w sta-
nie człowiekowi zagwarantować zbawienia, znajduje się ono jedynie w  tym, co 
Chrystus czyni dla człowieka21. Artykuł porusza także kwestię Wieczerzy Pań-
skiej. Komunia została ustanowiona przez Chrystusa, dlatego człowiek sam sobie 
jej udzielić nie może. Nie człowiek udziela Chrystusa, lecz Chrystus udziela się 
sam w sakramencie22.

Z  tego powodu można wyciągnąć konkretne wnioski dotyczące statusu du-
chownego. Ponieważ jedyna ofiara na usprawiedliwienie grzesznika znajduje się 
w Jezusie Chrystusie i Jego śmierci krzyżowej, czynienie na nowo jakichkolwiek 
ofiar staje się bezużyteczne i zbędne. Brak ofiar implikuje brak konieczności po-
woływania specjalnego stanu kapłańskiego, który miałby, jako jedyny, bezpo-
średnią styczność ze świętością, a także jakąkolwiek wyłączność na odpuszczanie 
grzechu. Duchowny nie jest członkiem jakiegoś specjalnego stanu w obrębie Ko-
ścioła. Stoi on na równi z całym zborem i w takim samym stopniu jak wszyscy 
wierni jest on w służbie Chrystusowej. Każdy wierny w równym stopniu obcuje 
z Chrystusem. Reformator podkreśla jedność i równość wszystkich członków Ko-
ścioła bez względu na to, czy są oni osobami duchownymi czy nie.

Artykuły siódmy (O władzy kluczy), ósmy (O spowiedzi), dziewiąty (O eksko-
munice), dziesiąty (O wyświeceniu, ordynacji i powołaniu), jedenasty (O małżeń-
stwie kapłanów) i dwunasty (O Kościele), aby dojść do tego, czym w zasadzie jest 
kapłaństwo w Kościele i na czym polega kwestia ordynacji duchownego, należy 
odczytywać w odwrotnej kolejności. W artykule dwunastym (O Kościele) Luter 
definiuje Kościół jako zgromadzenie wszystkich wierzących (ochrzczonych). 
O tym, czym jest Kościół, nie stanowią duchowni w „lnianej koszulce, świetnej 

20 «Artykuły szmalkaldzkie [1, 1]», w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego (Bielsko-Biała 
1999) 338.
21 «Artykuły szmalkaldzkie [1, 2]», 338–339.
22 «Artykuły szmalkaldzkie [1, 2]», 338–339.
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zwierzchniej szacie, powłóczystej todze”, lecz ogół społeczności zgromadzonej 
i  uświęconej przez Chrystusa23. Tak pojmowany Kościół umiejscawia duchow-
nych w roli sług Słowa Bożego zwiastujących Ewangelię, sprawujących sakramen-
ty i w ten sposób realizujących w imieniu Kościoła „władzę kluczy”.

W  artykule siódmym dotyczącym władzy kluczy Luter zwraca uwagę na to, 
że została ona przekazana całemu Kościołowi. Chrześcijanie zostają powołani do 
zwiastowania odpuszczenia grzechów i napominania grzeszników24. Artykuł ten 
swoje logiczne następstwa uzyskuje w częściach poświęconym spowiedzi i eksko-
munice25. Oba z tych zagadnień są bowiem praktyczną realizacją władzy kluczy 
przez powołane sługi, przy czym ekskomunika zostaje tutaj zdefiniowana jako 
decyzja Kościoła o wyłączeniu ze społeczności zatwardziałych grzeszników, aby 
dać im sygnał do zmiany swojego postępowania.

Filip Melanchton w Wyznaniu augsburskim i Obronie wyznania augsburskiego 
stwierdza, że jedyna władza, która przynależy do Kościoła, to „władza kluczy”, 
tzn. władza odpuszczania i zatrzymywania grzechów, która realizuje się zarówno 
w absolucji i napomnieniu, wyłączeniu ze wspólnoty grzesznika, jak i w głoszeniu 
Słowa (kazaniu) oraz sprawowaniu sakramentów – środków łaski26.

Filip Melanchton w  Traktacie o  władzy i  prymacie papieża porusza istotną 
kwestię tego, jaką władzę ma Kościół i jak ją sprawuje. Jest to w pewien sposób 
rozwinięcie myśli reformatora, którą zawarł w artykułach Wyznania augsburskie-
go i Obrony wyznania augsburskiego traktujących o władzy kościelnej. Chodzi tu-
taj o „władzę kluczy”. Melanchton rozprawia się w Traktacie z prymatem biskupa 
Rzymu nad Kościołem. Neguje on podstawy do twierdzenia, jakoby autorytet pa-
pieża zbudowany był na słowach, które Chrystus kieruje do św. Piotra. Słowa te, 
zdaniem reformatora, odnoszą się bowiem do wiary, której wyznanie złożył apo-
stoł Piotr (Mt 16,18), słowa o „wypasaniu owiec” (J 21,15) natomiast nie są imien-
nym wezwaniem dla Piotra, lecz dla całego Kościoła27. Taka interpretacja słów bi-
blijnych stawia władzę w Kościele w nowej pozycji. Władza kościelna, biorąc pod 
uwagę również zapisy z dwudziestego ósmego artykułu Wyznania augsburskiego28, 
nie jest bowiem formalnym i osobowym zwierzchnictwem, lecz jest władzą du-

23 «Artykuły szmalkaldzkie [3, 12]», 355.
24 «Artykuły szmalkaldzkie [3, 7]», 353.
25 «Artykuły szmalkaldzkie [3, 8]; [3, 9]», 353–354.
26 «Wyznanie augsburskie [28]», 159–163; «Obrona Wyznania augsburskiego [28]», 322–325. 
Zob. J. Sojka, Widzialne słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody” (Warszawa 2016) 335.
27 «Traktat o władzy i prymacie papieża», w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego (Biels-
ko-Biała 1999) 361.
28 «Wyznanie augsburskie [28]», 159–163; «Obrona Wyznania augsburskiego [28]», 322–325.
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chową całego Kościoła ustanowioną do odpuszczania i zatrzymywania grzechów. 
Władza kościelna realizuje się poprzez zwiastowanie Słowa, sprawowanie sakra-
mentów i absolucję – głoszenie usprawiedliwienia grzesznika w Chrystusie. Jest 
to jedyna władza, jaka Kościołowi przysługuje.

4. Urząd kościelny i powszechne kapłaństwo

Artykuł dziesiąty Artykułów szmalkaldzkich Lutra (O wyświęceniu, ordynacji 
i powołaniu) zawiera praktyczne rozwiązania dotyczące kwestii wyznaczania du-
chownych w Kościele do uporządkowanego sprawowania „władzy kluczy”. Urząd 
duchowny został ustanowiony, aby zachować porządek w Kościele. Ze względu na 
niezgodę ze strony biskupów wiernych Rzymowi na ordynowanie duchownych 
ewangelickich Luter przyjął zupełnie nowy model wyznaczania posługujących 
w Kościele. Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących znajduje swój wyraz 
w ordynacji. Duchownych ordynuje bowiem społeczność Kościoła29. Ordynowa-
ny pozostaje w służbie Kościoła i nie może działać niezależnie od wspólnoty30.

W pismach Melanchtona (w Wyznaniu augsburskim i Obronie) znaleźć można 
również konkretne zapisy dotyczące urzędu kościelnego funkcjonującego w obrę-
bie powszechnego kapłaństwa. Chrystus, zdaniem reformatora, jest najwyższym 
kapłanem, który sam składa ofiarę za człowieka. Z  tego powodu Msze, kapłani 
składający ofiary, a tym bardziej pośrednictwo świętych tracą jakiekolwiek zna-
czenie31. Urząd kościelny nie jest kapłaństwem w znaczeniu sprawowania ofiary 
za grzechy, gdyż taką złożył Chrystus na krzyżu. Nie funkcjonuje on na wzór ka-
płaństwa lewickiego, znanego ze Starego Testamentu. Jest służbą Słowa Bożego 
do sprawowania „władzy kluczy” w imieniu Kościoła, tzn. do odpuszczania i za-
trzymywania grzechów, głoszenia Ewangelii i  udzielania sakramentów32. Urząd 
kościelny został ustanowiony przez Boga w celu zachowania porządku w Kościele 
przy sprawowaniu „władzy kluczy” tak, aby wśród wiernych, uczestników kapłań-
stwa Chrystusowego, nie zrodził się chaos. Dlatego duchowny powinien być we 
właściwy sposób do tego ordynowany przez wspólnotę33. Duchowny jest powo-
łany do swojej służby przez Boga34, gdyż to Bóg ustanowił służbę Ewangelii, stąd 

29 «Artykuły szmalkaldzkie [3, 10]», 355.
30 «Artykuły szmalkaldzkie [3, 10]», 355.
31 «Wyznanie augsburskie [21]», 149.
32 «Obrona Wyznania augsburskiego [13]», 262–263.
33 «Wyznanie augsburskie [14]», 146; «Obrona Wyznania augsburskiego [14]», 264–265.
34 «Wyznanie augsburskie [5]», 144.
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urząd kościelny nie wynika jedynie z  zapotrzebowań ludzkich i  praktycznego 
wymogu Kościoła, ale i z mianowania samego Boga, a ordynacja realizowana po-
przez Kościół, zgromadzenie wszystkich wierzących, jest realizacją tegoż Bożego 
powołania.

W Traktacie o władzy i prymacie papieża Melanchton pisze o władzy i orzecz-
nictwie biskupów. Przyznaje on sprawowanie władzy w Kościele wszystkim, któ-
rzy znajdują się w urzędzie kościelnym (wszystkim wyznaczonym przez Kościół 
do jej sprawowania) bez względu na to, jaką posługę pełnią: „A przyznają to wszy-
scy, także i przeciwnicy nasi, że ta władza jest z prawa Bożego wspólna wszystkim, 
którzy stoją na czele Kościoła, czy zwą się pasterzami, czy starszymi, czy biskupa-
mi”35. W tym zdaniu można zauważyć brak hierarchiczności Kościoła w admini-
strowaniu „władzą kluczy”.

Melanchton zauważa, że ordynacja jest dziełem Kościoła. W dalszej części po-
wtarza, że była ona powodem, dla którego biskupi zostali wyniesieni ponad po-
zostałe sługi Słowa Bożego. Pisze także, że skoro nie ma różnicy hierarchicznej 
pomiędzy konkretnymi posługami urzędu kościelnego, to ordynacja dokonana 
przez prezbitera jest tak samo ważna, jak ordynacja dokonana przez biskupa, ze 
względu na mianowanie Boże. Po raz kolejny zostaje zauważone to, że ordynują-
cym nie jest biskup, lecz Kościół (wspólnota wszystkich ochrzczonych). W tym 
sensie ordynacja dokonywana przez społeczność jest realizacją powszechnego ka-
płaństwa36.

Pomiędzy poszczególnymi posługami urzędu kościelnego nie ma hierarchii. 
Każda z posług jest sobie równa, chociaż ma inny zakres obowiązków. Nie wszę-
dzie wymagane są te same zwyczaje37 i, co za tym idzie, nazewnictwo konkretnych 
posług urzędu kościelnego może być inne. Stąd w poszczególnych Kościołach lu-
terańskich występują np. biskupi, ale i zamiast tego superintendenci, prezesi Ko-
ścioła, itp.

5. Podsumowanie

Kościół jest wspólnotą świętych, tzn. wszystkich ochrzczonych i  wierzących 
w  Bożą obietnicę zbawienia daną w  Jezusie Chrystusie. Każdy chrześcijanin 
w  równym stopniu dostępuje spotkania z  Chrystusem, a  przez to uczestniczy 
w kapłaństwie Chrystusowym i, niezależnie od swojego powołania, jego służba 

35 «Traktat o władzy i prymacie papieża», 366.
36 «Traktat o władzy i prymacie papieża», 367.
37 «Wyznanie augsburskie [7]», 144.
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jest służba kapłańską. Kościół nie ogranicza się bowiem do murów i ambon, lecz 
uczestniczy w całości ludzkiej rzeczywistości. Każdy chrześcijanin ma więc man-
dat do tego, aby głosić Ewangelię. „Władza kluczy”, tj. władza odpuszczania i za-
trzymywania grzechów, a co za tym idzie możność zwiastowania Słowa Bożego 
i  sprawowania sakramentów, jest dana całemu Kościołowi. Skuteczność Ewan-
gelii i sakramentów nie zależy od działania człowieka ani od jego godności, gdyż 
w  głoszeniu i  sakramencie obecny jest sam Chrystus. Nie każdy chrześcijanin 
został przez Boga powołany do sprawowania „władzy kluczy” w imieniu Kościo-
ła. Taki stan prowadziłby do zatracenia należytego porządku w Kościele. Z tego 
powodu Bóg ustanowił służbę zwiastowania i sprawowania sakramentów, której 
praktyczną realizacją jest funkcjonowanie urzędu kościelnego. Powszechne ka-
płaństwo w tym przypadku realizuje się poprzez ordynowanie duchownych przez 
społeczność Kościoła. Urząd kościelny nie jest hierarchiczny, każda z  posług 
urzędu kościelnego jest sobie równa, chociaż różni się w zakresie obowiązków. 
Tym, co zespaja posługi urzędu kościelnego, jest wspólna władza do sprawowania 
„władzy kluczy”, a przez to do odpuszczania i zatrzymywania grzechów, głoszenia 
Ewangelii i sprawowania sakramentów.
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Problem autorytetu biblijnego w teologii ewange-
lickiej. Luter, Kalwin i ortodoksja
The issue of biblical authority in protestant theology

Streszczenie

Autor stawia pytanie o obecność i rozumienie zasady sola scriptura w polskiej literaturze ewan-
gelickiej. W artykule autor przedstawia stosunek Marcina Lutra i Jana Kalwina do autorytetu bi-
blijnego i tłumaczy kontekstualnie powstanie pryncypium teologicznego. Dosłownie rozumienie 
zasady Pisma nie miało nigdy zastosowania. W pracy wyszczególnione zostają dwa nurty skrypto-
logiczne, które obecne były w reformacji, jednak z czasem tylko jeden nurt zdominował teologię 
ewangelicką. Przywołany zostaje również problem pojęcia teologicznego „Słowo Boże”, które stało 
się kluczowe dla późniejszej skryptologii. Oprócz omówienia myśli reformatorów autor poświę-
ca uwagę podejściu ortodoksji staroprotestanckiej, która – jego zdaniem – zrezygnowała z dy-
namicznego podejścia Lutra do normy teologicznej na rzecz legalistycznego podejścia do tekstu 
biblijnego. W artykule zauważona zostaje również nieadekwatność tradycyjnych pojęć „źródła” 
i „normy” przy opisywaniu nauki protestantyzmu.
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Abstract

The author asks about the presence and understanding of the principle sola scriptura in prote-
stant literature in Poland. In this article he presents Martin Luther’s and John Calvin’s approach 
to biblical authority and explains contextually the rise of the theological principle. Literal un-
derstanding of the principle was never applied in protestant theology. The work describes two 
scriptural trends that were present in the Reformation, but over time only one of them domi-
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nated protestant theology. The problem of the theological concept of “Word of God”, which be-
came crucial for later scriptology, is also mentioned. In addition to discussing the Reformation’s 
thoughts, the author focuses on the Protestant Orthodoxy’s approach, which in his view gave up 
Luther’s dynamic approach for a legalistic approach to the biblical text. The article also notes the 
inadequacy of the traditional concepts of “source” and “norm” when describing the teachings of 
Protestantism.

Keyword:  biblical authority; sola scriptura; Bible; Martin Luther; John Calvin; Reformation; pro-
testant theology

1. Wprowadzenie

Rzeczywista obecność oraz rozumienie popularnej zasady sola scriptura są jed-
nymi z bardziej problematycznych i niejasnych zagadnień dzisiejszego protestan-
tyzmu. Samo zdefiniowanie jednego z ważniejszych haseł ewangelicyzmu wydaje 
się proste i oczywiste, ale jest tak tylko pozornie. Według powszechnego mniema-
nia zasada sola scriptura (od łac. solus – ‘jeden’, scriptura – ‘pismo’) związana jest 
z pytaniem o metodologię pracy teologa i Kościoła, a dokładnie z pytaniem o źró-
dło i normę. Protestancka zasada Pisma oznacza, że Pismo Święte jest jedynym 
źródłem i jedyną normą. Przedmiot owego źródła i normy jest już trudniejszy do 
sprecyzowania. Niektórzy teologowie mówią o Biblii jako jedynym źródle prawd 
wiary bądź wyłącznej podstawie prawd wiary1. Wszystkie prawdy wiary, czyli to, 
co podaje Kościół człowiekowi do wierzenia, muszą pochodzić tylko z  jednego 
źródła, mianowicie z Pisma Świętego. Inni teolodzy używają sformowania „jedy-
ne źródło wiary”2, niekiedy zaznaczając jednocześnie, że Pismo Święte nie może 
być jedynym źródłem dogmatyki3. Przy czym wieloznaczność i  nieokreśloność 
pojęcia wiary sprawia, że takie sformułowanie może wydawać się puste, a już na 
pewno niejasne. Obok pojęcia źródła istotne miejsce zajmuje również kwestia 
normy. I znów jedni teologowie piszą o Piśmie Świętym jako jedynej normie dla 

1 Zob. «Sola scriptura», w: B. Milerski, T. Gadacz, Religia. Encyklopedia PWN, t. 9 (Warszawa 
2001) wydanie elektroniczne. Por. Z. Pasek, Wyznania wiary. Protestantyzm (Kraków 1999) 5.
2 Nauczenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w  Polsce zostało opublikowane w: http://
luteranie.pl/w_co_wierzymy/norma_wiary.html [01.05.2016]. Stanowisko polskich teologów re-
formowanych można znaleźć w: J. Stahl, B. Tranda, «Źródła wiary, wyznanie ewangelicko-refor-
mowane», w: E. Pokorska, Porównanie wyznań (Warszawa 1988) 22; M. Hintz, Etyka ewangelicka 
i jej wymiar eklezjalny (Warszawa 2007) 47. M. Hintz twierdzi explicite o tym, że zasada sola scrip-
tura wyklucza inne źródła wiary chrześcijańskiej.
3 Jest rzeczą osobliwą, że M. Uglorz oddziela dogmatykę od wiary. Pierwsza, jego zdaniem, posi-
ada obok Biblii inne źródła, druga posiada już tylko jedno źródło – Pismo Święte. Zob. M. Uglorz, 
Od samoświadomości do świadectwa wiary (Warszawa 1995) 94.
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„wiary i życia Kościoła”4 lub „nauki i życia Kościoła”5, inni z kolei nie nazywają Bi-
blii jedyną normą, ale „ostateczną normą nauczania”6 czy normą, której podlegają 
wszystkie inne normy7. Wśród niektórych teologów protestanckich pojawiają się 
jednak mniej ekskluzywne podejścia. Milerski nazywa Pismo Święte podstawo-
wym tekstem ukazującym prawdę o sytuacji i kondycji człowieka, jednocześnie 
pisze o absolutystycznym roszczeniu w słowie „tylko” (sola scriptura) i wskazuje 
na potrzebę uzupełnienia hermeneutyki tekstu o inne hermeneutyki8.

Lektura polskiej literatury teologicznej dotyczącej rozumienia podejścia ewan-
gelicyzmu do Pisma Świętego rodzi więcej pytań, niż udziela odpowiedzi9. Proble-
matyczne wydaje się sformowanie jednej zasady sola scriptura na podstawie przy-
wołanych stanowisk, w związku z czym pożądanym przedsięwzięciem okazuje się 
rewizja stosunku protestantyzmu do kwestii źródeł oraz norm, aby móc odnieść 
się do poszczególnych stanowisk reprezentowanych przez współczesnych teolo-
gów lub Kościoły. Celem niniejszej pracy jest zbadanie podejścia teologii ewan-
gelickiej do kwestii autorytetu biblijnego. Artykuł ogranicza się tylko do okresu 
reformacji (do dwóch czołowych teologów) oraz ortodoksji staroprotestanckiej, 
gdyż mają one największy wpływ na dzisiejszą refleksję teologiczną. Trudno brać 
pod uwagę oświecenie oraz okres tzw. teologii liberalnej. Są one prawie nieobec-
ne w kościelnym nauczaniu, a w polskiej teologii akademickiej stanowią jedynie 
margines.

2. Lutrowa zasada Pisma

Zdaniem wielu teologów i historyków za czasów reformacji zasada Pisma stała 
się zasadą formalną Kościoła. Miało to miejsce za sprawą Marcina Lutra, który na 

4 J. Stahl, B. Tranda, «Źródła wiary, wyznanie ewangelicko-reformowane», 22.
5 K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o  kościołach i  wspólnotach chrześcijańskich (Warszawa 
2003) 131.
6 http://luteranie.pl/w_co_wierzymy/norma_wiary.html [01.05.2016].
7 Zob. «Sola scriptura», wydanie elektroniczne.
8 Zob. B. Milerski, Z problemów hermeneutyki biblijnej (Łódź 1996) 20-25.
9 Na uwagę zasługuje artykuł Ł.P. Skurczyńskiego w „Roczniku Teologicznym” dotyczący bi-
skupa J.S. Sponga. Autor przedstawia w nim krytykę fundamentalizmu protestanckiej skryptol-
ogii. Jednak zarówno postać episkopalnego biskupa, jak i przywoływany artykuł nie znajdują 
odzewu w polskiej dyskusji. Zob. Ł.P. Skurczyński, «„Grzechy Pisma Świętego”: Krytyka funda-
mentalistycznej hermeneutyki biblijnej według Johna Shelby’ego Sponga», Rocznik Teologiczny 
(2/2015) 137-153.
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nowo umieścił Biblię w centrum rozważań teologicznych10. Nie oddaje to jednak 
w pełni stosunku Kościoła do Pisma Świętego w historii chrześcijaństwa, gdyż po-
dejście biblistyczne pojawiało się już w różnych wcześniejszych etapach średnio-
wiecza11, zwłaszcza tam, gdzie obecny był polemiczny krytycyzm zastałej sytuacji 
Kościoła. Podejście biblistyczne było mocno widoczne w późnym średniowieczu, 
zwłaszcza wewnątrz silnego ruchu nominalistycznego. William Ockham twier-
dził, że dogmatów teologicznych nie sposób przedstawić racjonalnie, dlatego też 
należy je akceptować na podstawie autorytetu Biblii. Jego sceptycyzm wobec teo-
logii racjonalnej popchnął go w kierunku fideizmu i legalizmu biblijnego12. Koń-
cowy okres średniowiecza charakteryzował rozwój nauk biblijnych i  silniejsze 
skupienie na tekście pisanym. Z kolei nowa epoka przyniosła wpływowy huma-
nizm renesansowy, który zmierzał do odrodzenia znajomości literatury i języków 
antycznych. W okresie renesansu odkryto bogactwo i różnorodność Pisma Świę-
tego. Stało się to dzięki krytycznym wydaniom opracowanym przez humanistów, 
takich jak np. Erazm z Rotterdamu. Zarówno średniowieczny nominalizm, jak 
i humanistyczny zwrot ku źródłom obecne były w myśleniu M. Lutra. Typowe le-
galistyczne podejście reformatora niemieckiego do Pisma Świętego można zaob-
serwować w słynnej dyspucie w Marburgu w 1529 roku. W polemice z H. Zwin-
glim dosłowna interpretacja fragmentu biblijnego uniemożliwiła dalszą dyskusję. 
Od biblicyzmu nie był wolny również Zwingli, szczególne w pierwszym okresie 
swojej działalności reformacyjnej13. Można wysnuć wniosek, że im silniejszy kon-
flikt z autorytetem kościelnym, tym większe przywiązanie do ksiąg biblijnych.

Aby zrozumieć stosunek Lutra do Pisma Świętego, należy prześledzić jego po-
dejście do zarówno całej Biblii, jak i poszczególnych ksiąg. W 1520 roku Luter 
w wysoce polemicznym tekście Przeciwko wstrętnej bulli Antychrysta skrytykował 
autorytet papieża, przeciwstawiając mu autorytet Pisma. Wyrażał w nim potrzebę 
przedłożenia Pisma Świętego nad Ojców Kościoła i sam Kościół po to, aby móc 
osądzać ich naukę według Biblii, która jest „najpewniejsza, najprostsza, najbar-
dziej oczywista i sama się interpretuje”14. Podobne podejście Luter reprezentował 

10 Zob. H.G. Pöhlmann, Abriss der Dogmatik. Ein Kompendium (Gütersloh 1973) 62.
11 Zob. R. Rubinkiewicz, «Biblia», w: B. Milerski, T. Gadacz, Religia. Encyklopedia PWN, t. 2 
(Warszawa 2001) wydanie elektroniczne. 
12 Zob. E.E. Cairns, Z chrześcijaństwem przez wieki (Katowice 2003) 241. Por. B. Kumor, Historia 
Kościoła, t. 4 (Lublin 2001) 95; T. Lane, Wiara, rozum, świadectwo (Bielsko-Biała 2001) 146.
13 Por. P. Jaskółka, «Symboliczne rozumienie Wieczerzy Pańskiej według Zwingliego», w: L. Gór-
ka, To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w perspektywie ekumenicznej (Warszawa 2005) 131.
14 „Oportet enim scriptura iudice hic sententiam ferre, quod fieri non potest, nisi scripturae 
dederimus principem locum in omnibus quae tribuuntur patribus, hoc est, ut sit ipsa per sese 
certissima, facillima, apertissima, suis ipsius interpres, omnium omnia probans, iudicans et illu-
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w polemice z Erazmem z Rotterdamu, gdzie sprzeciwił się przekonaniu o tym, że 
Pismo jest trudne w zrozumieniu. Reformator pisał, że święte pisma są jasne, gdyż 
wszystkie mówią o tym, że „Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem, że Bóg jest 
w Trójcy jedyny, że Chrystus za nas cierpiał i że będzie panował na wieki”15. Biblia 
nie zawiera niczego oprócz Chrystusa. Niezwykła pewność rozumienia tekstów 
biblijnych zdradza przekonanie u Lutra o znalezieniu właściwego klucza do in-
terpretacji.

Warte uwagi jest również podejście Lutra do „Słowa Bożego” i tego, co przez te 
pojęcia rozumiał, gdyż posiada ono kilka znaczeń. Słowo Boże jest słowem ewan-
gelii, ale nie ewangelii w znaczeniu księgi Nowego Testamentu, ale dobrej nowiny, 
którą rozgłaszali apostołowie i  która istniała przed powstaniem Biblii. Słowem 
Bożym jest wiadomość odkupienia, przebaczenia grzechów i zbawienia. Gdy Lu-
ter nazywa Pismo Święte Słowem Bożym, tak naprawdę wyraża myśl, że zawiera 
ono Słowo Boże, gdyż jest ono prędzej słowem mówionym niż pisanym16.

Poszczególne księgi kanonu biblijnego z perspektywy Lutra wyglądają jeszcze 
ciekawiej. I choć jest pewne, że dla reformatora Pismo Święte było autorytetem 
ważniejszym od papieża, soborów czy Ojców Kościoła, warto zadać pytanie, jak 
wyglądało jego Pismo Święte. Wychodząc z założenia, że apostolskie jest to, co Pi-
smo mówi o Chrystusie i Jego odkupieniu, Luter mógł ocenić poszczególne księ-
gi kanonu. Choć ostatecznie nie ingerował w  liczbę ksiąg Nowego Testamentu, 
największe znaczenie miały dla niego listy Pawła. To one według Lutra ukazują 
Chrystusa, nauczają wszystkiego, co niezbędne, czyli wiadomości o usprawiedli-
wieniu człowieka z łaski. Z kolei za mniej ważne, umieszczone na końcu, uznał 
List do Hebrajczyków, Judy oraz Apokalipsę św. Jana. List Jakuba nie zaliczał do 
ksiąg, które powinny kłaść podstawy wiary, gdyż według niego list ten rozrywa 
Pismo i sprzeciwia się Pawłowi i całemu Pismu. Zaskakującym jest tutaj pojęcie 
„całego Pisma”, które wcale nie oznacza tego, co dzisiaj się pod tym hasłem ro-
zumie, czyli całego kanonu Biblii. W Ewangeliach synoptycznych Luter widział 
większe zainteresowanie cudami Chrystusa niż samym Chrystusem, co stawia-
ło je niżej od Ewangelii Jana17. Hierarchizacja dotknęła również Stary Testament. 

minans, sicut scriptum est psal. c.xviii”. M. Luther, «Assertio omnium articulorum M. Lutheri per 
bullam Leonis X 1520», w: Martin Luthers Werke, t. 7 (Weimar 1897) 16-29.
15 M. Luter, O niewolnej woli (Świętochłowice 2002) 66.
16 Zob. M. Luter, «O wolności chrześcijanina», w: M. Luter, Pisma etyczne (Bielsko Biała 2009) 
28-53; M. Luter, «Przedmowa do Nowego Testamentu», w: M. Luter, Przedmowy do ksiąg bib-
lijnych (Warszawa 1992) 43-45. Por. J. Slawik, «Natchnienie Pisma świętego we współczesnym 
świecie – perspektywa luterańska», Collectanea Theologica (3; 2015) 16.
17 Zob. M. Luter, «Które to właściwe i najszlachetniejsze księgi Nowego Testamentu (1522)», w: 
M. Luter, Przedmowy do ksiąg biblijnych (Warszawa 1992) 49-50. Zob. M. Luter «Przedmowa do 
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Poza umieszczaniem jego niehebrajskich ksiąg na końcu (pod nazwą „apokryfy”), 
Luter za cenniejsze pozycje uważał te, które skupiają się przede wszystkim na wie-
rze bohaterów i na Chrystusie, który też jest w nich jest obecny.

Luter potrafił nawet stwierdzić, że Judasz lub Piłat byliby apostolscy, gdyby 
uczyli o Chrystusie, a słowa Pawła i Piotra nie byłyby apostolskie, gdyby nie na-
uczali o Chrystusie18. Kamieniem probierczym wszelkiej teologii była dla niego 
wiadomość o  usprawiedliwieniu człowieka z  łaski, którą przyniósł Jezus. Luter 
posunął się nawet do użycia bardzo odważnych słów: „Jeśli przeciwnicy rozgry-
wają Pismo przeciwko Chrystusowi, to my rozgrywamy Chrystusa przeciwko 
Pismu”19. Zaskakujące jest, jak bardzo to zdanie zrywa z  legalizmem biblijnym 
i tendencjami nominalistyczno-humanistycznymi. W jego przedmowach do po-
szczególnych ksiąg widać, że normą, której podlegają źródła teologiczne, a więc 
i Biblia, była osoba Jezusa Chrystusa – dokładnie wiadomość o usprawiedliwieniu 
grzesznika z łaski.

3. Kalwińska nauka o werbalnej inspiracji

Kolejną ważną postacią szesnastowiecznej teologii był niewątpliwie Jan Kalwin. 
Niestety, w  języku polskim brakuje szczegółowych i  krytycznych opracowań 
podejścia Kalwina do Pisma Świętego i  jego autorytetu20. Jednak bezpośrednio 
w Nauce religii chrześcijańskiej słynny genewczyk pisał o potrzebie posiadania 
Pisma jako przewodnika i nauczyciela w drodze do Boga. Reformator, pod sil-
nym wpływem humanizmu, określił Biblię jako podstawowe miejsce, w którym 
Bóg objawia się człowiekowi i w którym możemy odróżnić prawdziwego Stwórcę 
świata od fałszywych bogów21. Kalwin sprzeciwiał się uzależnianiu Pisma Święte-

Listów św. Jakuba i św. Judy (1522)», w: M. Luter, Przedmowy do ksiąg biblijnych (Warszawa 1992) 
98-100. Por. K. Wojciechowska, «Sola scriptura sed quia Scriptura – Luter a kanon biblijny» , w: 
J. Wild, Dziedzictwo myśli Lutra (Słupsk 2011) 37. K. Wojciechowska zauważa, że podejście Lutra 
czasem zbliża się niebezpiecznie do stanowiska słynnego herezjarchy Marcjona.
18 Zob. M. Luter, «Przedmowa do Listów św. Jakuba i św. Judy (1522)», 99.
19 Zob. J. Slawik, «Natchnienie Pisma świętego we współczesnym świecie – perspektywa lut-
erańska», 19. J. Slawik twierdzi, że zasada reformacyjna powinna raczej brzmieć solum verbum 
zamiast sola scriptura.
20 Przykładowo można wskazać prace: C. Lechnicki, «Institucio Kalwina i jej znaczenie (w 400-le-
cie I wydania)», Jednota (12; 1936) 6-9; S. Piwko, Jan Kalwin. Życie i dzieło (Warszawa 1995); B. 
Cottret, Kalwin, (Warszawa 2000); T. Lane, Wiara, rozum, świadectwo (Bielsko-Biała 2001); A.E. 
McGrath, Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu (Warszawa 2009).
21 Zob. J. Calvin, Christianae religionis institutio, totam fere pietatis summam, & quicquid est in 
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go od decyzji Kościoła. Autorytet Biblii nie pochodzi od człowieka, ale od Ducha 
Świętego. U  reformatora pojawiła się teoria werbalnej inspiracji, według której 
Bóg dyktuje treść ksiąg22. Autorytet Kościoła oparty jest na takim założeniu. Pi-
smo wykazuje wystarczające dowody, że jej treść została wypowiedziana przez 
Boga, a więc zawiera Jego boską doktrynę.

Jeżeli dla Lutra apostolskie było to, „co naucza Chrystusa”, tak dla Kalwina 
apostolskie było to, czego uczyli apostołowie w swoich listach. Podejście refor-
matora charakteryzował legalistyczny biblicyzm i dosłowne podejście do rozu-
mienia biblijnego autorytetu. Pismo Święte jest dla Kalwina źródłem najważniej-
szym i wystarczającym, gdyż jest ono dokumentem podanym człowiekowi przez 
Boga. W teologii reformatora użyte zostało pojęcie „akomodacji”, które wyraża 
przystosowanie się Boga do warunków człowieka, aby mógł on recypować treść 
boskiej doktryny. Kalwin pod wpływem Dunsa Szkota odróżnił to, jaki Bóg jest 
sam-dla-siebie (theologia in se), od tego, w  jaki sposób objawia się człowieko-
wi (theologia in nobis). Genewczyk nawet sugerował, że gdy Bóg przemawiał do 
proroków i apostołów, to seplenił23. Autorzy biblijni zapisali treść swoich pism ni-
czym dyktando, które słyszeli z nieba. Było to konieczne ze względu na niedosko-
nałość i zmienność ludzkiego umysłu. Bez tego doktryna chrześcijańska nie mo-
głaby zostać zachowana. Poprzez spisanie wyroczni Bożych niebiańska doktryna 
może być znana współczesnemu człowiekowi. Konsekwencją tej nauki wydaje się 
być przekonanie o nieomylności tekstu biblijnego oraz absolutne i autorytatywne 
podporządkowanie się Pismu Świętemu.

Jednak wśród badaczy reformatora genewskiego w XX wieku trwała dyskusja, 
jak można interpretować jego doktrynę o Piśmie Świętym. Niektórzy twierdzili, że 
u Kalwina nie można znaleźć przekonania, że teksty biblijne nie zawierają żadne-
go błędu24. Boskie dyktando nie wyklucza możliwości błędu, która przynależy do 
natury ludzkiej. Oddzielali oni słowa od duchowej doktryny, która jest substancją 

doctrina salutis cognitu necessarium: complectens: omnibus pietatis studiosis lectu dignissimum 
opus, ac recens editum: Praefatio ad Christianissimum regem Franciae, qua hic ei liber pro con-
fessione fidei offertur (Genewa 1559) 12 [w: https://archive.org/details/institutiochrist1559calv 
– 01.05.2017]. Dostępne jest również tłumaczenie na język angielski: http://www.ccel.org/ccel/
calvin/institutes.iii.html [01.05.2017].
22 „Sed quoniam non quotidiana è caelis redduntur oracula, & Scripturæ solæ extát quibus vifùm 
eft Domino fuam perpetuæ memoriæ veritatem consecrare:non alio iure plenam apud fideles au-
thoritatem obtinent, quàm vbi statuunt è celo fluxisse, acsi viue ipse Dei vocesillic exaudirétur.” J. 
Calvin, Christianae religionis institutio, 14.
23 Zob. D.K. McKim, Calvin and the Bible (Cambridge 2006) 290.
24 Przykład takiej dyskusji pojawia się w wykładzie J. Murraya. Dostępna w: http://www.the-high-
way.com/articleNov06.html [01.05.2017].
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obecną w słowach biblijnych. Proces spisywania świętych ksiąg nie był mecha-
niczny, a w Biblii za pomocą omylnych liter należy szukać nieomylnego ducha. 
Przykładem popierającym takie podejście jest komentarz Kalwina do Drugiego 
Listu św. Piotra, w którym dostrzegał on inny styl literacki. Reformator podejrze-
wał, że autorem słów listu nie jest Piotr, jednakże kanoniczne przypisywanie au-
torstwa apostołowi nie pozwalało mu uważać inaczej. Ostatecznie Kalwin doszedł 
do wniosku, że list musiał pochodzić od apostoła Piotra, ale nie było to bezpo-
średnie autorstwo. Piotr ze względu na swój podeszły wiek nakazał uczniom na-
pisanie listu. Autentyczne myśli apostoła zostały spisane na papierze, ale bardziej 
w formie interpretacji niż dyktanda25. Niezależnie od tego, jak rozumiana jest na-
uka Kalwina o werbalnej inspiracji, jego refleksja była bardziej usystematyzowana 
niż u Lutra, a historia chrześcijaństwa pokazuje, że zdominowała ona podejście 
protestantyzmu do autorytetu biblijnego na wiele lat. Takie biblistyczne podejście 
do Pisma jest popularne wśród wielu dzisiejszych Kościołów i  miało ogromny 
wpływ na środowiska ewangelikalne26.

4. Ortodoksja staroprotestancka

Późniejsza ortodoksja luterańska nie była w stanie zachować ducha, który jest tak 
silnie widoczny w tekstach Lutra. Podobnie jak ortodoksja reformowana przejęła 
od Kalwina bardziej legalistyczne podejście do Pisma wraz z jego doktryną o dyk-
tandzie Ducha Świętego. Absolutny sprzeciw wobec dotychczasowemu autoryte-
towi Kościoła podniósł Pismo do rangi absolutnego autorytetu. W Drugim Wy-
znaniu Helweckim czy Konfesji Sandomierskiej już na samym początku znalazł 
się artykuł dotyczący skryptologii, w którym deklarowane jest przekonanie o tym, 
że kanoniczne pisma proroków i apostołów są prawdziwym Słowem Bożym. Pi-
smo Święte jest wystarczającym autorytetem, który nie pochodzi od człowieka. 
Sam Bóg przemówił do autorów biblijnych, a teraz przemawia do nas poprzez ich 
święte księgi. Wyznanie helweckie nazywa heretykami tych starożytnych, którzy 
odrzucali poszczególne części pism, uzupełniali je lub zaprzeczali, że pochodzą 
one od Ducha Świętego. Apokryfy Starego Testamentu są dopuszczone do czyta-
nia w kościołach, ale nie posiadają autorytetu27.

25 Zob. J. Calvin, Commentaries on The Catholic Epistles (New York 2007) 364-365. Por. D.K. 
McKim, Calvin and the Bible, 261.
26 Zob. T. Zieliński, Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej (Katowice 2014) 
171-213.
27 Zob. «Confessio Helvetica posterior [1]», w: Philip Schaff, Creeds of Christendom, v. III: The 
Creeds of the Evangelical Protestant Churches (Grand Rapids 1977) 237-238. Zob. «Konfesja san-
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Również Formuła Zgody utożsamia Pismo Święte ze Słowem Bożym, jednak 
nie formułuje expressis verbis poglądu o  werbalnej inspiracji. Tylko prorockie 
i apostolskie pisma Starego i Nowego Testamentu mogą być najważniejszą nor-
mą, która osądza wszystkie nauki i wszystkich nauczycieli. Inne pisma, zarówno 
dawne, jak i nowe, muszą być podporządkowane Pismu Świętemu28. Wiele opra-
cowań używa pojęć norma normans i norma normata, aby opisać wspomnianą 
hierarchizację normatywności pism chrześcijańskich w Formule Zgody29.

Wymienione księgi wyznaniowe traktują Biblię, która jest Słowem Bożym, jako 
najważniejsze źródło nauki kościelnej. Jednak nie jest to źródło jedyne, niemające 
obok siebie innych. Wszelkie pozabiblijne pisma są uznane, dopóki nie sprzeci-
wiają się jawnie treści Pisma Świętego. Biblia staje się prawem, normą formalną, 
według której Kościół powinien oceniać wszelką naukę. Postawienie sprawy w ten 
sposób rodzi poważne problemy i pytania. Stwierdzenie, że Pismo Święte jest nor-
mą dla teologii, nie wnosi niczego konkretnego, gdyż cała litera Biblii w swej ob-
jętości i wewnętrznych napięciach nie może być sama w sobie normą. Formuła 
Zgody nie bierze pod uwagę podejścia Lutra, dla którego nadrzędną normą było 
„to, co naucza Chrystusa”. Brak namacalnego autorytetu kościelnego w protestan-
tyzmie spowodował pustkę, którą musiał wypełnić nowy autorytet formalny.

Okres późniejszej ortodoksji staroprotestanckiej charakteryzował się dosyć 
usystematyzowanym wykładem i  jednomyślnością w  nauce o  Piśmie Świętym. 
Zarówno teologowie luterańscy, jak i  reformowani przejęli od Kalwina naukę 
o inspiracji biblijnej i doprowadzili ją miejscami do absurdalnych konsekwencji. 
Utrwalona została definicja pojęcia Słowa Bożego jako Pisma Świętego, które po-
siada swój absolutny autorytet.

Według J. Gerharda, który był jednym z bardziej wpływowych teologów okre-
su ortodoksji staroprotestanckiej, Bóg jest głównym autorem Pisma Świętego jako 
causa principalis, człowiek natomiast był tylko narzędziem w Jego rękach, czyli 
causa instrumentalis. Ręce autorów biblijnych były piórami w ręku Boga, które 
zapisywały Jego świętą doktrynę. Gerhard starał się udowodnić w  swojej dog-
matyce, że nie istnieje żadna różnica między Słowem Bożym a świętymi księga-
mi. Również podział pomiędzy zapisanym i  niezapisanym Słowem Bożym jest 

domierska [1]», w: S. Koroza, Prospectus Fidei (Łódź 2011) 127-128.
28 Zob. «Formuła zgody [0]», w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego (Bielsko Biała 2003) 
387-398. Por. J. Sojka, «Argumentacja z Pisma Świętego i tradycji Kościoła pierwszego tysiąclecia 
w „Wyznaniu augsburskim” 1530», Rocznik Teologiczny (1-2; 2013) 66. J. Sojka zauważa, że For-
muła Zgody jako pierwsza luterańska księga symboliczna wyraża explicite definicję normatywnej 
roli Pisma Świętego.
29 Pojęcia te są późniejszą próbą uchwycenia protestanckiego znaczenia Biblii i ksiąg wyznanio-
wych oraz ich wzajemnych relacji.
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błędny, gdyż są one tożsame. Hebrajski i grecki tekst Pisma Świętego jest perfek-
cyjny i integralny. Gdyby święte księgi zostały w jakikolwiek sposób zmienione, 
straciłyby swój autorytet. Poszczególne słowa, a nawet hebrajska wokalizacja, jest 
natchniona30. Teologia protestancka nie uznawała faktu, że zapis samogłoskowy 
w Biblii hebrajskiej pochodzi ze średniowiecza. Prorocy starotestamentowi wy-
naleźli zapis wokalizacji – jest to konsekwencja ich nauki o  inspiracji biblijnej. 
W przeciwnym razie tekst hebrajski byłby otwarty na różne interpretacje. Nie-
malże identyczny pogląd możemy znaleźć u innych wpływowych teologów tego 
okresu, takich jak J.A. Quenstedt i D. Hollaz31. W okresie ortodoksji obok Pisma 
Świętego było również miejsce na inne źródła pozabiblijne. Teologowie ewange-
liccy powoływali się często na Ojców Kościoła oraz księgi wyznaniowe. Były one 
również ważne, ale z założenia starano się podporządkowywać je kanonicznemu 
tekstowi Pisma, które było najważniejsze – jedyne pochodzące od Boga.

5. Zakończenie

XVIII wiek przyniósł teologii ewangelickiej wiele zmian. Racjonalizm, krytycyzm 
historyczny nie potrafiły już dłużej akceptować ortodoksyjnego podejścia do Pi-
sma Świętego. Badania nad historycznością Biblii doprowadziły do przeciwne-
go wniosku niż w okresie ortodoksji protestanckiej. Jeżeli dla XVII wieku Pismo 
Święte było księgą boską i nieomylną, tak w oświeceniu, a później w okresie tzw. 
teologii liberalnej, Biblia była księgą ludzką, którą należy czytać i badać tak samo, 
jak inne księgi32.

Dzisiejsze popularne próby definiowania zasady Pisma za pomocą pojęć „źró-
dła” i „normy” są w dużej mierze nieadekwatne33. Protestantyzm nie ograniczał 
źródeł teologii do Pisma Świętego, dopuszczał pozabiblijny wpływ chrześcijań-
stwa tam, gdzie nie był on sprzeczny z Biblią. Pojęcie normy w sposób formalny 
stało się explicite wykorzystane zarówno w  teologii luterańskiej, jak i  reformo-
wanej, jednak miało to miejsce za sprawą teorii o werbalnej inspiracji Kalwina, 

30 Zob. J. Gerhard, «Commonplace I (1625 Exegesis)», w: R. Dinda, Exegesis I, On the Nature of 
Theology and on Scripture (St. Luis 2006) wydanie elektroniczne. Por. H.G. Pöhlmann, Abriss der 
Dogmatik. Ein Kompendium, 62.
31 Zob. H.G. Pöhlmann, Abriss der Dogmatik. Ein Kompendium, 65.
32 Warto wymienić tutaj F.D. Schleiermachera, F.H.R. von Franka, W. Herrmanna. Por. H.G. 
Pöhlmann, Abriss der Dogmatik. Ein Kompendium, 66.
33 Pojęcie źródła przypomina filozoficzny problem źródeł poznania, być może doszło do prze-
niesienia zagadnienia epistemologicznego do teologii. Zob. R. Leszczyński, Główne problemy 
i kierunki w filozofii (Warszawa 2010) 114-125.
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a nie za sprawą swobodniejszego podejścia Lutra. W okresie reformacji autorytet 
papieża i  soborów został przezwyciężony i  porzucony poprzez Pawłową naukę 
o usprawiedliwieniu w nauce Lutra. Doprowadziło to w konsekwencji do pustki, 
którą musiał wypełnić legalistyczny autorytet Pisma widoczny u Kalwina i któ-
ry zdominował późniejszą teologię ewangelicką obu wyznań. Dzisiejszy ewan-
gelicyzm stoi w problematycznej sytuacji. Z  jednej strony teolodzy ewangeliccy 
nie podtrzymują już doktryny o werbalnej inspiracji, podkreślając istotny współ-
udział Boga i człowieka w procesie powstawania świętych ksiąg34. Z drugiej zaś 
dzisiejszy ewangelicyzm wciąż nie może się uwolnić od legalistycznego podejścia 
do autorytetu biblijnego. Kwestia podejścia protestantyzmu do autorytetu biblij-
nego powinna być na nowo zdefiniowana. Być może współcześni teolodzy ewan-
geliccy powinni poszukać rozwiązania problemu w  zniesławionej tzw. teologii 
liberalnej i z odwagą postulować jej zmartwychwstanie. To już jednak temat na 
kolejne opracowanie.

Bibliografia
Cairns E.E., Z chrześcijaństwem przez wieki (Katowice 2003)
Calvin J., Christianae religionis institutio, totam fere pietatis summam, & quicquid 

est in doctrina salutis cognitu necessarium: complectens: omnibus pietatis stu-
diosis lectu dignissimum opus, ac recens editum: Praefatio ad Christianissimum 
regem Franciae, qua hic ei liber pro confessione fidei offertur (Genevae 1559) 
[w: https://archive.org/details/institutiochrist1559calv – 01.05.2017]

Calvin J., Commentaries on The Catholic Epistles (New York 2007)
«Confessio Helvetica posterior», w: P. Schaff, Creeds of Christendom, v. III: The 

Creeds of the Evangelical Protestant Churches (Grand Rapids 1977) 233-306
Cottret B., Kalwin (Warszawa 2000)
«Formuła zgody», w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego (Bielsko Biała 

2003) 387-398
Gerhard J., «Commonplace I  (1625 Exegesis)», w: R. Dinda, Exegesis I, On the 

Nature of Theology and on Scripture (St. Luis 2006) wydanie elektroniczne 
Hintz M., Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny (Warszawa 2007)
J. Stahl, B. Tranda, «Źródła wiary, wyznanie ewangelicko-reformowane», w: E. 

Pokorska, Porównanie wyznań (Warszawa 1988) 22
Jaskółka P., «Symboliczne rozumienie Wieczerzy Pańskiej według Zwingliego», 

34 Zob. M. Uglorz, Od samoświadomości do świadectwa wiary, 97. Wyjątkiem będą teolodzy 
z kręgu Synodu Missouri, którzy w dalszy sposób podtrzymują teorię o werbalnej inspiracji bibli-
jnej. Zob. J.T. Mueller, Dogmatyka chrześcijańska (Warszawa 2008) 190-198. Por. H.G. Pöhlmann, 
Abriss der Dogmatik. Ein Kompendium, 68.



 Problem autorytetu biblijnego w teologii ewangelickiej 123

w: L. Górka, To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w perspektywie ekume-
nicznej (Warszawa 2005) 129-155

Karski K., Symbolika. Zarys wiedzy o  kościołach i  wspólnotach chrześcijańskich 
(Warszawa 2003)

«Konfesja sandomierska», w: S. Koroza, Prospectus Fidei (Łódź 2011) 126-173
Kumor B., Historia Kościoła, t. 4 (Lublin 2001)
Lane T., Wiara, rozum, świadectwo (Bielsko-Biała 2001)
Lechnicki S., «Institucio Kalwina i jej znaczenie (w 400-lecie I wydania)», Jednota 

(12; 1936) 6-9
Leszczyński R., Główne problemy i kierunki w filozofii (Warszawa 2010) 
Luter M., «Które to właściwe i  najszlachetniejsze księgi Nowego Testamentu 

(1522)», w: M. Luter, Przedmowy do ksiąg biblijnych (Warszawa 1992) 49-50
Luter M., «O wolności chrześcijanina», w: M. Luter, Pisma etyczne (Bielsko Biała 

2009) 28-53
Luter M., «Przedmowa do Listów św. Jakuba i  św. Judy (1522)», w: M. Luter, 

Przedmowy do ksiąg biblijnych (Warszawa 1992) 98-100
Luter M., «Przedmowa do Nowego Testamentu», w: M. Luter, Przedmowy do ksiąg 

biblijnych (Warszawa 1992) 43-48
Luter M., O niewolnej woli (Świętochłowice 2002)
Luther M., «Assertio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis X 1520», 

w: Martin Luthers Werke, t. 7 (Weimar 1883) 16-29
McGrath A.E., Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu (Warszawa 

2009)
McKim D.K., Calvin and the Bible (Cambridge 2006)
Milerski B., Z problemów hermeneutyki biblijnej (Łódź 1996)
Mueller J.T., Dogmatyka chrześcijańska (Warszawa 2008)
Pasek Z., Wyznania wiary. Protestantyzm (Kraków 1999)
Piwko S., Jan Kalwin. Życie i dzieło (Warszawa 1995)
Pöhlmann H.G., Abriss der Dogmatik. Ein Kompendium (Gütersloh 1973)
Skurczyński Ł.P., «„Grzechy Pisma Świętego”: Krytyka fundamentalistycznej her-

meneutyki biblijnej według Johna Shelby’ego Sponga», Rocznik Teologiczny 
(2; 2015) 137-153

Slawik J., «Natchnienie Pisma świętego we współczesnym świecie – perspektywa 
luterańska», Collectanea Theologica (3; 2015) 9-29

Sojka J., «Argumentacja z Pisma Świętego i tradycji Kościoła pierwszego tysiącle-
cia w „Wyznaniu augsburskim” 1530», Rocznik Teologiczny (1-2; 2013) 47-66

«Sola scriptura», w: B. Milerski, T. Gadacz, Religia. Encyklopedia PWN, t. 9 
(Warszawa 2001) wydanie elektroniczne



124 Mgr Mateusz Jelinek 

Uglorz M., Od samoświadomości do świadectwa wiary (Warszawa 1995)
Wojciechowska K., «Sola scriptura sed quia Scriptura – Luter a kanon biblijny», 

w: J. Wild, Dziedzictwo myśli Lutra (Słupsk 2011) 35-44
Zieliński T., Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej (Katowice 

2014) 171-213

Mateusz Jelinek – ewangelik reformowany, absolwent studiów magisterskich z  teologii ze spe-
cjalizacją teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2017 roku obronił 
pracę dyplomową z zakresu historii dogmatów i historii Kościoła, następnie podjął studia dokto-
ranckie w zakresie nauk teologicznych. Interesuje się historią dogmatów oraz ewangelicką teologią 
dwudziestego wieku. Prowadzi niszową stronę na Facebooku „Polecam poczytać Tillicha”. Adres 
email: jelinek.mateusz@gmail.com.



Teologia. Kultura. Społeczeństwo

Czasopismo Koła Naukowego Teologów KUL

4 (2018), nr 3, s. 125–138

Ks. mgr Michał Mleczek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków

Miejsce akatolickich wspólnot w soteriologii Karla 
Rahnera
Die Funktion von nicht katholischen Gemeinschaften in der Sote-
riologie von Karl Rahner

Streszczenie

Z powodu braku bezpośrednich tekstów Rahnera odnośnie do podjętego zagadnienia temat zo-
stał opracowany na podstawie soteriologii, eklezjologii i teologii ekumenicznej. Dla Rahnera uni-
wersalna potrzeba i możliwość autotranscendencji każdego człowieka, która zostaje umożliwiona 
przez łaskę Boga, daje człowiekowi sposobność budowania relacji z Bogiem. Ta relacja znajduje 
możliwość swojej pełnej realizacji w Chrystusie. Kościół, będący urzeczywistnieniem obecności 
Boga w  świecie, staje się przez to miejscem obiektywizacji subiektywnej wiary człowieka. Wy-
nika to z obiektywnego istnienia Boga, który daje wspólnocie kościelnej skuteczność i trwałość 
wskutek wcielenia i unii hipostatycznej Chrystusa. Dlatego akatolickie wspólnoty nie mogą być 
Kościołem. Jednak mogą się w nich pojawiać ludzie, którzy w prawdziwym akcie wiary kierują 
się ku Bogu. Taki akt będący ukierunkowany na Kościół katolicki realizuje w pewnej mierze ko-
ścielność poza Kościołem. Dla Rahnera tylko predyspozycja dla aktu wiary stanowi pozytywną 
funkcję tych wspólnot.

Słowa kluczowe:  Karl Rahner; ekumenizm; akatolickie wspólnoty; soteriologia; eklezjologia

Abstract

Da Rahner in keiner Schrift sich mit diesem Thema befasst, wurde es anhand seiner Soteriolo-
gie, Ekklesiologie und ökumenischer Theologie behandelt. Es ist für ihn fundamental, dass der 
Mensch, durch die Gnade ermöglichte, das Potential der Autotranszendenz unabhängig von der 
raumzeitlichen Verfassung hat und dadurch ein Verhältnis zu Gott aufbauen kann. Diese Bezie-
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hung realisiert sich durch Christus und wird in der Kirche kategorialisiert und objektiv ermö-
glicht. Die Kirche, als einmalig durch die Gnade erhöhte Gemeinschaft, besitzt das Merkmal der 
Indefektibilität, das keiner anderen Gemeinschaft zugestanden werden kann. Deshalb kann eine 
nicht-katholische Gemeinschaft keine Kirche sein. Jedoch können kirchliche Aspekte in diesen 
Gemeinschaften erkennbar werden, wenn der einzelne Mensch in seinem echten Glaubensakt ein 
kirchliches Zeichen setzt, dass auf die eine katholische Kirche hinzielt. Diese Prädisposition für 
einen Ort in dem der Mensch einen Glaubensakt setzt, ist für Rahner die einzige positive Funk-
tion dieser Gemeinschaften.

Schlüsselworte:  Karl Rahner; Ökumene; nicht katholische Gemeinschaften; Soteriologie; Ekk-
lesiologie

1. Wstęp

Aż dotąd ekumeniczna myśl Karla Rahnera nie doczekała się całościowego opra-
cowania w języku polskim. Jednak także w innych językach dzieła podejmujące 
to zagadnienie zwracają tylko ubocznie uwagę na funkcję akatolickich wspólnot 
w zbawieniu konkretnego człowieka. Z tego powodu trzeba sięgać do tekstów źró-
dłowych, aby wydobyć myśl Karla Rahnera o interesującym zagadnieniu.

Celem niniejszej pracy jest zarysowanie miejsca akatolickich wspólnot w zbaw-
czym dziele Chrystusa według soteriologii Rahnera na podstawie jego własnych 
tekstów. Jednak tylko nieliczne teksty Rahnera omawiają bezpośrednio poruszany 
problem. Dlatego trzeba sięgnąć do soteriologii, eklezjologii i teologii ekumenicz-
nej Karla Rahnera, aby wydobyć systematyczny zarys interesującej kwestii. Z tego 
wynikają cztery części przygotowanego artykułu: soteriologia i eklezjologia, które 
będą rozpatrywane na tyle, na ile wymaga tego problem, ogólny pogląd ekume-
nicznej myśli Karla Rahnera, a na koniec przedstawienie systematycznego zarysu 
poruszanej kwestii.

2. Soteriologia

Człowiek, według Rahnera, doświadczając swojej przygodności i  stworzoności, 
zauważa niekonieczność swojego istnienia1. Znajduje się on od początku w pod-
stawowej, bytowej relacji do bytu samoistnie bytującego. Dodatkowo człowiek 
doświadcza siebie jako osobę wolną i rozumną, zdolną do relacji z osobą o tych 
samych cechach2. Chcąc więc zrozumieć swoją własną istotę, człowiek musi przy-

1 K. Rahner, «Kontingenz», w: H. Vorgrimler, Sämtliche Werke Band 17 (Freiburg 2002) 673.
2 K. Rahner, «Gnade», w: H. Vorgrimler, Sämtliche Werke Band 17 (Freiburg 2002) 247.
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jąć swoje istnienie jako bycie słuchaczem horyzontu podtrzymującego jego istnie-
nie w nadziei, że ten horyzont wyjdzie ku człowiekowi3.

Wynika z tego dla Rahnera, że cała relacja człowieka z Bogiem musi być ini-
cjatywą Boga4. Tylko On może przezwyciężyć dystans między sobą i człowiekiem, 
proponując relację, która może być przyjęta lub odrzucona przez człowieka5. Ta 
inicjatywa Boga jest więc nieprzymuszona, wolna i dialogiczna6. Stąd też Rahner 
zauważa, że człowiek nie jest sprawcą swojego zbawienia, lecz przyjmuje to zba-
wienie jako dar, w którym już sama możliwość przyjęcia tego daru jest darowana7. 
Ta relacja z Bogiem, do której zostaje zaproszony człowiek, musi być otwarta na 
rozwój ku pełni, aby nie być wewnętrznie sprzeczna8. Dlatego dla Rahnera każde 
otwarcie się człowieka na Boga domaga się ostatecznego spełnienia. Takie speł-
nienie dokonało się w Chrystusie. Z tego powodu każdy człowiek, który przyjmu-
je dar łaski od Boga, szuka spełnienia tej relacji w Chrystusie9.

Rahner zauważa jednak, że człowiek nie musi sobie uświadomić, że to Chry-
stus stanowi cel tej relacji. Według niego istnieją sytuacje, w  których człowiek 
będący w tej relacji i posiadający cząstkowe informacje o Chrystusie, bez własnej 
winy moralnej, może tymczasowo pozostać obojętny wobec Chrystusa10. Czło-
wiek pozostający sam dla siebie tajemnicą dopiero z czasem uświadamia sobie 
całą prawdę zawartą w  swoim akcie wiary. Ten rozwój, który jest rozciągnięty 
w czasie, może się odbywać w Kościele (np. przez chrzest dzieci) lub poza Kościo-
łem (w sytuacji anonimowego chrześcijaństwa)11.

Po przeanalizowaniu samej relacji jako daru należy za Rahnerem zwrócić 
uwagę na dar, który jest przekazywany przez tę relację. Bóg, wchodząc w relację 
z człowiekiem, daje samego siebie człowiekowi12. On sam udziela się człowiekowi 
i tylko w Nim człowiek może odnaleźć swoje zbawienie, czyli spełnienie swojej 

3 K. Rahner, «Kontingenz», 673.
4 K. Rahner, «Heil», w: H. Vorgrimler, Sämtliche Werke Band 17 (Freiburg 2002) 618.
5 K. Rahner, «Gande», 248.
6 K. Rahner, «Gnade», 247.
7 K. Rahner, «Gnade», 248.
8 K. Rahner, «Grundkurs des Glaubens», w: N. Schwerdtfeger, A. Raffelt, Sämtliche Werke Band 
26 Grundkurs des Glaubens (Freiburg 2002) 117.
9 K. Rahner, «Heil», 618.
10 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», w: K. Neufeld, Sämtliche Werke Band 19 Selbst-
vollzug der Kirche (Freiburg 1995) 65.
11 K. Rahner, «Die anonymen Christen», w: A. Raffelt, Sämtliche Werke Band 22 Dogmatik nach 
dem Konzil (Freiburg 2008) 815.
12 K. Rahner, «Gnade», 247.
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istoty. Rahner jednak podkreśla, że Bóg nie daje się człowiekowi jako rzeczowy 
dar, ale jako osoba. Człowiek nie może więc posiadać swojego zbawienia, ale tylko 
wyjść ku Bogu, oczekując Go13.

Ten fakt jest ściśle związany z antropologią Rahnera. W niej człowiek jest opisany 
jako istota, która wychodzi od siebie ku temu, co jest poza nią14. W tym ciągłym wy-
chodzeniu, które jest naturalne dla człowieka, lecz może być przez niego zaniechane, 
poznaje on rzeczy inne od niego. Ta inność pozwala mu zrozumieć, kim sam jest. Ta 
samoświadomość z kolei może według Rahnera stać się zasadą życia lub musi zostać 
uproszczona, by nią zawładnąć. Człowiek może więc żyć według dwóch zasad: (1) 
w ciągłym wyjściu ku światu, doświadczając w nim całej pełni i głębi wynikającej ze 
związku stworzenia ze Stwórcą, albo (2) żyjąc w ciągłym powrocie ku sobie i uprasz-
czając rzeczywistość, aby móc ostatecznie stać się zasadą wszystkiego15.

Na podstawie tego, co zostało wyżej powiedziane, nie powinno dziwić, że Rah-
ner widzi jedność miłości bliźniego i miłości Boga16. Bóg nie może stać się rzeczą, 
którą człowiek mógłby posiąść. Dlatego Jego obecność musiała się urzeczywist-
nić w Chrystusie jako Osobie Bożej w ludzkiej naturze, która, stając się częścią 
rzeczywistości, pozostaje tajemnicą, niezdolną do adekwatnego uproszczenia. Po 
wniebowstąpieniu jednak to ludzkie ciało Chrystusa nie jest już częścią rzeczywi-
stości, w której obecnie żyje człowiek. Z tego wynika dla Rahnera, że człowiek po 
śmierci Chrystusa może tylko przez drugiego człowieka realizować swoje wyjście 
ku nieskończoności17. W tej prawdziwej miłości drugi człowiek i Bóg jednoczą 
się, będąc w pełni adresatami tej miłości18.

3. Eklezjologia

Podstawowe określenie Kościoła w teologii Rahnera to sakrament19. Kościół jest 
zewnętrznym znakiem łaski zbawienia. On jest sakramentem podstawowym, 

13 K. Rahner, «Heil», 619.
14 K. Rahner, «Grundkurs des Glaubens», 97.
15 K. Rahner, «Grundkurs des Glaubens», 123.
16 K. Rahner, «Das „Gebot” der Liebe unter den anderen Geboten», w: H. Vorgrimler, Sämtliche 
Werke Band 12 Menschsein und Menschwerdung Gottes (Freiburg 2005) 62.
17 K. Rahner, «Über die Einheit der Nächsten- und Gottesliebe», w: H. Vorgrimler, Sämtliche 
Werke Band 12 Menschsein und Menschwerdung Gottes (Freiburg 2005) 89.
18 K. Rahner, «Der neue Auftrag der einen Liebe», w: H. Vorgrimler, Sämtliche Werke Band 12 
Menschsein und Menschwerdung Gottes (Freiburg 2005) 97.
19 Eklezjologia Rahnera znalazła swoje najbardziej systematyczne opracowanie w Handbuch der 
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który swoją siłę i skuteczność czerpie z prasakramentu, którym jest Chrystus20. 
Dlatego Rahner koncentruje się w swojej eklezjologii na relacji Chrystusa z Ko-
ściołem, jego wewnętrznych zasadach i jego zewnętrznym urzeczywistnianiu się.

Rahner, analizując pierwotną wspólnotę Kościoła, zauważa, że wspólna wiara 
jej członków nie może stanowić zasady skuteczności tej wspólnoty. Dopiero nad-
przyrodzone jej wywyższenie zmieniło ją ze zwykłej wspólnoty w Kościół21. To 
wywyższenie, ściśle związane z kenozą Chrystusa, jest stałą łaską przyrzeczoną 
Kościołowi. Dlatego, według Rahnera, Bóg w swojej wolności nigdy nie odbiera 
tej konkretnej wspólnocie kościelności22. To wywyższenie wspólnoty jest cechą, 
która jest przekazywana we wspólnocie kościelnej następującym po sobie poko-
leniom. Ono jest, jako związek Chrystusa z Kościołem, zasadą ciągłości Kościoła 
w historii23. Dlatego osoba Chrystusa łącząca Kościół w czasie i przestrzeni od-
ciska osobowy wymiar na Kościele. Z  tego wynika dla Rahnera, że w  Kościele 
istnieje poza historią zewnętrzną, to jest zwyczajną historią Kościoła, także we-
wnętrzna historia tego Kościoła, w której dąży on do poznania, rozumienia i re-
alizacji samego siebie24. Ponieważ jednak istotną cechą łączącą Kościół jest osoba, 
Kościół mierzy się w tej wewnętrznej historii, według Rahnera, ze swoją własną 
tajemniczością25.

Kościół został wysłany przez Boga, aby być znakiem Bożej obecności w świe-
cie26. Jak zauważa Rahner, ta obecność Boga jest najpełniejsza w Kościele. Dlate-
go desygnat, na który wskazuje znak będący Kościołem, jest w Kościele, chociaż 
nie jest Kościołem27. Ta jedność znaku i desygnatu jest, dla Rahnera, skutkiem 
i analogią unii hipostatycznej w Chrystusie. Kościół może więc wskazywać tyl-
ko na tajemnicę w sobie, która ostatecznie odsyła poza ten Kościół na samego 
Boga28.

Pastoraltheologie. Dlatego większość cytatów odsyła do tego źródła. K. Rahner, «Handbuch der 
Pastoraltheologie», 57.
20 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 62.
21 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 66.
22 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 50.
23 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 68.
24 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 71.
25 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 51.
26 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 61.
27 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 62.
28 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 64.
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Dla Rahnera Kościół jest już eschatologicznie realizowany, ale oczekuje na 
swoją pełną realizację w królestwie niebieskim29. Jego skuteczność wynika więc 
z eschatologicznego objawienia się Boga w Chrystusie, lecz realizuje się w wspól-
nocie mniej lub bardziej wierzących. Dlatego Kościół pozostaje zawsze środkiem 
zbawienia dla wspólnoty Kościoła oraz owocem zbawienia tych, którzy przyjmują 
tę łaskę30. Ponieważ Bóg jest obecny w Kościele, to Jego obecność urzeczywistnia 
się przez Jego mistyczne ciało, którym jest Kościół31. Lecz wolność osób tworzą-
cych wspólnotę Kościoła powoduje, że to urzeczywistnienie może nie odpowia-
dać w pełni Temu, którego urzeczywistnia. Ta wewnętrzna rozbieżność między 
świętym Kościołem a  grzesznymi członkami jest zadana Kościołowi i  dopiero 
w królestwie niebieskim może być przezwyciężona32.

Nie należy jednak, według Rahnera, widzieć w tej rozbieżności defektu Kościo-
ła, lecz część istotnie do niego należącą33. Zadanie coraz większego odpowiadania 
swojej istocie, do którego się zbliża asymptotycznie, posiada swoją rozciągłość 
w czasie. Ono stanowi wewnętrzną historię Kościoła, w którą każdy wierzący się 
włącza. W niej jednoczy się historia zbawienia konkretnych ludzi z historią zba-
wienia całej ludzkości34.

Urzeczywistnienie się Kościoła jako obecności Boga w świecie można po-
dzielić na dwa sposoby: Kościół angażujący się bezpośrednio oraz Kościół an-
gażujący się przez swoich członków. Kościół angażuje się bezpośrednio w ca-
łości, gdy działa jako wspólnota. To działanie, jak zauważa Rahner, jest często 
dokonywane przez część wspólnoty, ale ogarnia tę wspólnotę jako całość. Ta-
kim działaniom przysługuje cecha nieomylności i  skuteczności35. Ponieważ 
jednak członkowie realizujący to działanie pozostają w  swojej skończoności 
czasowo-przestrzennej, dlatego każde takie działanie będzie uwarunkowane 
subiektywną formą. Innym sposobem urzeczywistnienia się Kościoła, o  któ-
rym wspomina Rahner, są sakramenty. W  nich urzeczywistnia się obecność 
Boga jako jedność działania Chrystusa (prawda/wiara) i Ducha Świętego (mi-
łość) w perspektywie przyszłego spełnienia (nadzieja)36. Jest to więc działanie 

29 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 67.
30 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 51.
31 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 63.
32 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 65.
33 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 66.
34 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 70.
35 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 62.
36 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 51.
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Kościoła, w którym urzeczywistnia się najpełniej źródło i cel Kościoła, którym 
jest Bóg37.

Lecz obok działań Kościoła w  całości Rahner zauważa, że Kościół urzeczy-
wistnia się w życiu wierzących38. Jest to podstawowy sposób urzeczywistnienia 
się Kościoła, który to sposób wynika dla Rahnera z  jedności historii zbawienia 
konkretnego człowieka z historią zbawienia ludzkości. Tam, gdzie człowiek w po-
zytywnym akcie świadomie lub nieświadomie realizuje akt wiary (fides qua), ten 
akt będzie ze swej istoty kościelny39. Człowiek, wchodząc w relację z Chrystusem, 
nie może w nią wejść bez lub poza Kościołem (extra ecclesiam nulla salus). Taki 
akt może być właściwy, to znaczy w Kościele, albo niewłaściwy, czyli taki, który 
będzie miał Kościół jako swój cel.

4. Ekumeniczna myśl

Fundamentalną zasadą umożliwiającą jakikolwiek ekumenizm jest dla Rahnera 
wspólna wiara chrześcijańskich Kościołów40. Nie jest nim jednak wtórne fides 
quae, lecz fides qua każdego prawdziwie wierzącego. Ten akt wiary nie przekłada 
się bezpośrednio na wspólną formułę wiary, chociaż posiada jako swój „przed-
miot” tego samego Boga41. Dlatego Rahner uważa, że każdy człowiek prawdziwie 
wierzący w głębi swojej egzystencji już zna Boga, chociaż jeszcze nie uświadomił 
sobie całej głębi spotkanej tajemnicy42. Dlatego ekumenizm nie powinien dążyć 
wyłącznie do werbalnego ujednolicenia wyznania wiary, ale do obopólnego wzro-
stu w prawdziwej wierze43.

Przy tej okazji Rahner zauważa aktualną historycznie uwarunkowaną sytu-
ację wiary chrześcijańskiej, która w Europie staje się wiarą diasporyczną44. Dla 

37 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 60.
38 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 70.
39 K. Rahner, «Handbuch der Pastoraltheologie», 64.
40 K. Rahner, «Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs», w: K. Lehmann, A. Raffelt, Sämtli-
che Werke Band 27 Einheit in Vielfalt (Freiburg 2002) 66.
41 K. Rahner, «Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs», 69.
42 K. Rahner, «Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs», 70.
43 K. Rahner, «Katholische Besinnung zum Reformationsjubiläum», w: K. Lehmann, A. Raffelt, 
Sämtliche Werke Band 27 Einheit in Vielfalt (Freiburg 2002) 58; K. Rahner, «Die eine Kirche und 
die vielen Kirchen», w: K. Lehmann, A. Raffelt, Sämtliche Werke Band 27 Einheit in Vielfalt (Frei-
burg 2002) 94.
44 K. Rahner, «Strukturwandel der Kirche in der künftigen Gesellschaft», w: A. Batlogg, W. 
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niego ten rozwój koncentrujący wspólnoty jest szansą dla zjednoczenia wiernych 
w jednym Kościele45. W przeszłości Kościół katolicki i wspólnoty akatolickie były 
bardziej jednolite. Przez to spotkanie przedstawicieli tych wspólnot miało realny 
wpływ na treść wiary członków danej wspólnoty46. Z kolei w czasach nowocze-
snego indywidualizmu każda jednostka uważa swoją przynależność do którejkol-
wiek wspólnoty za przypadłość historyczną. Dlatego zaczyna albo krytycznie po-
szukiwać prawdziwej wspólnoty, albo staje się relatywistą47. Ekumenizm może się 
zajmować jedynie osobami tej pierwszej grupy, ponieważ tylko w nich można się 
dopatrywać prawdziwej fides qua wyrywającej z relatywizmu, ponieważ tam czło-
wiek musi szukać prawdy przekraczającej jego własną indywidualność48. Z tego 
powodu Rahner uważa, że oddzielenie się relatywistów religijnych od Kościoła 
i wspólnot akatolickich doprowadzi w nich nie do ilościowego spadku, lecz do 
jakościowego wzrostu.

Inny szczegół, na który zwraca uwagę Rahner, to sytuacja wewnątrzkościelna. 
Kościół, według niego, nie może być pomyślany jako ecclesia pura, lecz pozostaje 
Kościołem grzesznych ludzi. Kościół, jako środek zbawienia, pozostaje owocem 
zbawienia swoich członków, którzy wnoszą w  niego także swoją grzeszność49. 
Dlatego członek Kościoła nie może posiadać automatycznie całej treści wiary Ko-
ścioła, lecz będzie w ciągłej drodze do pełnej wiary50. W tej sytuacji może mieć 
opinie sprzeczne z wiarą Kościoła, lecz jego fides qua będzie się domagała łączno-
ści z Kościołem i fides implicita51. Ten wewnętrzny konflikt jest efektem grzeszno-
ści człowieka i pozostaje także w Kościele. Aby więc nie rezygnować z uniwersali-
stycznego posłania Kościoła, Rahner uważa, że fides qua musi wyprzedzać wiarę 
w Kościół, ponieważ Kościół nie ma wewnętrznego dowodu swojego posłania52. 
Jedynie Chrystus, w spotkaniu z człowiekiem, może obiektywnie w subiektyw-
nym doświadczeniu człowieka uzasadnić prawdziwość Kościoła.

Dla Rahnera aktualna sytuacja przedstawia się więc następująco. Są wierzący 
chrześcijanie (posiadający fides qua) we wspólnotach akatolickich, których wiara 

Schmolly, Sämtliche Werke Band 28 Christentum in Gesellschaft (Freiburg 2010) 103.
45 K. Rahner, «Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs», 79.
46 K. Rahner, «Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs», 76.
47 K. Rahner, «Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs», 82.
48 K. Rahner, «Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs», 83.
49 K. Rahner, «Katholische Besinnung zum Reformationsjubiläum», 50.
50 K. Rahner, «Die eine Kirche», 100.
51 K. Rahner, «Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs», 84.
52 K. Rahner, «Katholische Besinnung zum Reformationsjubiläum», 53.
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nie odpowiada w pełni wierze wyrażonej w akcie wiary, i w Kościele, którego wia-
ra koresponduje w pełni z wiarą wyrażoną w akcie wiary53. Dlatego konwersja nie 
może być zaprzeczeniem przeszłej wiary, ale jej radykalnym potwierdzeniem54. 
Ona nie uwalnia z  antagonizmu ani człowieka, ani Kościoła, lecz prowadzi do 
naturalnego miejsca przeżywania tej walki55. Rahner nie uważa jednak, że eku-
menizm kończy się na poziomie pojedynczych konwersji, lecz widzi możliwość, 
aby wspólnota akatolicka i Kościół autorytatywnie orzekali, że nie ma żadnej ba-
riery między nimi56 poza historycznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami57. 
Wtedy zmaganie się w dojściu do rozumienia wspólnej wiary (tzn. tej samej wiary 
zjednoczonej w Chrystusie) dokonałoby się w jego naturalnym środowisku Ko-
ścioła.

Rahner zauważa, że takie zjednoczenie nie może nigdy prowadzić do nowego, 
trzeciego „Kościoła”58, lecz jest zjednoczeniem wspólnot w miłości do Chrystusa, 
w której każdy z partnerów pozostaje w pełni sobą59. Błędem byłoby sądzić, że 
w takim zjednoczeniu katolik uważałby swojego partnera za anonimowego kato-
lika, a ten partner analogicznie myślałby o katoliku60. Jeden i drugi musi, według 
Rahnera, zrozumieć, że jednoczy ich ta sama wiara w Chrystusa, która domaga 
się instytucjonalizacji w jednym Kościele61. Ten Kościół Chrystusa nie będzie wol-
ny od grzechu i barier między jego członkami, lecz będzie wskutek grzeszności 
swoich członków uciemiężający62. Ten Kościół musi sprzeciwiać się heterodoksji 
oraz szukać ortodoksji i nie może tego zaniedbać dla uniknięcia sporów63. Jedność 

53 K. Rahner, «Über Konversionen», w: H. Vorgrimler, Sämtliche Werke Band 14 Christliches Le-
ben (Freiburg 2006) 31.
54 K. Rahner, «Einige Fragen über die Frage der Konversionen», w: H. Vorgrimler, Sämtliche 
Werke Band 14 Christliches Leben (Freiburg 2006) 46.
55 K. Rahner, «Ökumenisches Miteinander heute», w: K. Lehmann, A. Raffelt, Sämtliche Werke 
Band 27 Einheit in Vielfalt (Freiburg 2002) 209.
56 K. Rahner, «Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs», 90.
57 K. Rahner, «Ökumenisches Miteinander heute», 207.
58 K. Rahner, «Ökumenische Basisgemeinde», w: K. Lehmann, A. Raffelt, Sämtliche Werke Band 
27 Einheit in Vielfalt (Freiburg 2002) 155.
59 K. Rahner, «Einheit der Kirche – Einheit der Menschheit», w: K. Lehmann, A. Raffelt, Sämtli-
che Werke Band 27 Einheit in Vielfalt (Freiburg 2002) 158.
60 K. Rahner, «Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs», 92.
61 K. Rahner, «Ist Kircheneinigung dogmatisch möglich?», w: K. Lehmann, A. Raffelt, Sämtliche 
Werke Band 27 Einheit in Vielfalt (Freiburg 2002) 132.
62 K. Rahner, «Einheit der Kirche», 165.
63 K. Rahner, «Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs», 73.
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tego Kościoła opiera się, według Rahnera, nie na wspólnej formule wyznaniowej, 
lecz na jednoczącej miłości Boga. Wytrwałość w tej miłości musi doprowadzić do 
oczyszczenia fides quae jednych, jak i drugich64. Można więc zauważyć, że ekume-
nizm Rahnera nie jest minimalistyczny, szukający wspólnego mianownika, lecz 
maksymalistyczny, opierający się na radykalnej wierze człowieka.

5. Miejsce akatolickich wspólnot w historii zbawienia

Dla systematycznego ujęcia poruszanej kwestii należy do powyższych obserwacji 
dołączyć kilka myśli, które pojawiają się u Rahnera w formie sugestii:
•	 wspólnoty akatolickie mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój i realizację Ko-

ścioła65;
•	 konkretna akatolicka wspólnota może (przynajmniej teoretycznie) bardziej re-

alizować Kościół niż wspólnota będąca częścią Kościoła66;
•	 osoba będąca członkiem Kościoła posiada obiektywnie większą możność zba-

wienia od członka akatolickiej wspólnoty67;
•	 akatolickie wspólnoty z zasady cierpią na subiektywność wiary68.

Zadanie polega więc na nakreślaniu pewnej systematycznej i  spójnej wizji 
akatolickich wspólnot w teologii Rahnera. Zasadnicze zagadnienia dotyczą rela-
cji akatolickich wspólnot i Kościoła, kościelności i sakramentów w akatolickich 
wspólnotach oraz soteriologicznego znaczenia akatolickich wspólnot w historii 
zbawienia konkretnego człowieka.

Na początku należy podkreślić, że dla Rahnera znaczenie akatolickich wspól-
not w obecnych czasach nie jest ściśle uzależnione od ich historycznego pocho-
dzenia. Wielokrotnie powtarza, że mają one swoją historię, w której „jeszcze ob-
ficiej rozlała się łaska” (Rz 5,20). Ani herezja, ani schizma, które stały u początku 
tych wspólnot, nie mogą być uważane za dobre z racji obecnego znaczenia tychże 
wspólnot, lecz są konsekwencją grzechu69. Nie jest nim grzech jednej osoby, lecz 

64 K. Rahner, «Die eine Kirche», 104.
65 K. Rahner, «Über Konversionen», 33.
66 K. Rahner, «Über Konversionen», 34.
67 K. Rahner, «Die Kirche in Einheit und Vielfalt», w: A. Batlogg, W. Schmolly, Sämtliche Werke 
Band 28 Christentum in Gesellschaft (Freiburg 2010) 141.
68 K. Rahner, «Begleittext zu „Zur reformatorischen Rechtfertigungslehre”», w: H. Vorgrimler, 
Sämtliche Werke Band 12 Menschsein und Menschwerdung Gottes (Freiburg 2005) 477.
69 K. Rahner, «Vorfragen zu einem ökumenischen Amtsverständnis», w: K. Lehmann, A. Raffelt, 
Sämtliche Werke Band 27 Einheit in Vielfalt (Freiburg 2002) 251.
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każdy grzech popełniony przez członka w  Kościele w  różnej mierze dokonuje 
tego odłączenia70.

Z tego wynika jedna z cech akatolickich wspólnot wobec Kościoła, którą jest 
bycie znakiem grzeszności członków Kościoła. Dlatego Rahner uważa, że spotka-
nie z tymi wspólnotami jest konkretną zachętą do wzrostu w wierze71. Dodatkowo 
należy zauważyć, że każda wspólnota akatolicka ma swój początek pośrednio lub 
bezpośrednio w Kościele. Nie będąc Kościołem, ma swój wzór w Kościele, jest 
zatem w pewnej mierze uproszczeniem Kościoła72. W taki sposób historia aka-
tolickich wspólnot jest, według Rahnera, znakiem ciągle grożących uproszczeń 
Kościoła.

Jednak bliskość tych wspólnot z  Kościołem w  naturalny, lecz niekonieczny, 
sposób powoduje pojawienie się w tych wspólnotach pewnych aspektów Kościoła. 
Z eklezjologii Rahnera wynika jednak, że nie można mówić o wspólnotach, które 
w różnej mierze „są” Kościołem. Przez realizację Kościoła w  tych wspólnotach 
te wspólnoty nie stają się Kościołem, lecz realizują ten Kościół, który jest poza tą 
wspólnotą. Nie jest to więc kościelność, która istnieje obok jednego Kościoła, lecz 
jest zawsze kościelnością, która odsyła na ten Kościół i przez to pozostaje z Nim 
związana73.

Idąc za takim ujęciem, należy uważać, że dla Rahnera każdy przejaw kościel-
nych aspektów w akatolickich wspólnotach nie prowadzi do ich zjednoczenia, lecz 
do zjednoczenia z Kościołem. Wynika z tego, że każda prawdziwa fides qua prze-
jawiająca Kościół w tych wspólnotach odciąga w pewnej mierze od tej wspólnoty 
do pełni w Kościele. Jeśli więc taka wspólnota nie włącza się w ruch w stronę Ko-
ścioła, lecz zaczyna być przeszkodą na tej drodze, członkowie tej wspólnoty, reali-
zujące te Kościelne aspekty, muszą się odłączyć od niej, wytrzymać tę rozbieżność 
lub zaniechać swój akt wiary. W  tym zestawieniu widać najlepiej podstawowy 
problem subiektywizmu wiary, który jest konsekwencją niepełnego rozumienia 
Kościoła w akatolickich wspólnotach – zauważa Rahner74.

Szczególnym aspektem Kościoła, pojawiającym się w  akatolickich wspólno-
tach, są sakramenty75. Kościół uznaje każdy sakrament, pod pewnymi warunka-
mi, także poza Kościołem. Na podstawie tej sytuacji Rahner przedstawia swoją 

70 K. Rahner, «Einheit der Kirche», 163.
71 K. Rahner, «Einheit der Kirche», 162.
72 K. Rahner, «Begleittext», 477.
73 K. Rahner, «Vorfragen zu einem ökumenischen Amtsverständnis», 269.
74 K. Rahner, «Vorfragen zu einem ökumenischen Amtsverständnis», 267.
75 K. Rahner, «Zur Frage des Amtsverständnisses», w: K. Lehmann, A. Raffelt, Sämtliche Werke 
Band 27 Einheit in Vielfalt (Freiburg 2002) 218.
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refleksję na temat łaski sakramentalnej w akatolickich wspólnotach. Zauważa on, 
że Kościół uznaje podstawową sakramentalną łaskę także w sytuacjach, w któ-
rych nie mamy do czynienia z ważnym sakramentem76. Chociaż korzysta w takich 
sytuacjach z wyrażenia „Jakby-Sakrament” (Quasisakrament)77, to przyznaje mu 
sakramentalny charakter. Można z tego wnioskować, że znak i łaska nie są ze sobą 
kauzalistyczne związane, lecz tylko sprzężone78. Sakramentalna łaska nieważnie 
(bez formalnie określonego znaku) udzielona domaga się spełnienia w ważnym 
sakramencie. W takiej sytuacji ważny sakrament nie udziela łaski, której uprzed-
nio nie było, lecz spełnia łaskę sakramentalną już obecną w formie podstawowej79. 
Z tego wynika jednak, że odrzucenie pełnej łaski sakramentalnej (jako ważny sa-
krament) nie pozwala na obecność w jej podstawowej formie. W taki sposób Ra-
hner uzasadnia, że prawdziwa łaska może być obecna także w akatolickich wspól-
notach, lecz nie mówi, że ona tam jest obecna80.

Z teologii Rahnera nie wynika więc, że akatolickie wspólnoty ze swej istoty są 
pozytywnym elementem w historii Kościoła. Jedynym pozytywnym charakterem, 
który Rahner uznaje za pewny, jest ich przynależność do rzeczywistości, która jest 
Kościołowi zadana. Każdy inny pozytywny wpływ tych wspólnot wynika z praw-
dziwego aktu wiary ich członków81. Rahner zatrzymuje się więc na poziomie opi-
su możliwości i możliwej realizacji tych pozytywnych elementów w akatolickich 
wspólnotach. Dlatego wydaje się niemożliwe, aby określić konkretną funkcję aka-
tolickich wspólnot w historii zbawienia konkretnego człowieka. Trzeba pozostać 
na ogólnym opisie, że akatolickie wspólnoty, mające swoje źródło w Kościele, są 
predysponowane do bycia znakiem wskazującym na Kościół. One mogą stano-
wić owocny etap w rozwoju relacji z Chrystusem i w nich mogą być udzielone 
łaski sakramentalne na podstawowym poziomie82. Jednak cały ten rozwój zwięk-
sza pragnienie pełni i obiektywizacji, którą posiada tylko Kościół. Nie wynika to 
z większej świętości członków Kościoła, lecz z obecności Chrystusa, która pozo-
staje niezasłużonym darem – zauważa Rahner. Ta świadomość nie jest wynikiem 

76 Chrzest: K. Rahner, «Einheit der Kirche», 168; Eucharystia: K. Rahner, «Vorfragen zu einem 
ökumenischen Amtsverständnis», 260; sakrament pokuty: K. Rahner, «Vorfragen zu einem öku-
menischen Amtsverständnis», 261.
77 K. Rahner, «Zur Frage des Amtsverständnisses», 218.
78 K. Rahner, «Vorfragen zu einem ökumenischen Amtsverständnis», 256.
79 K. Rahner, «Zur Theologie des Symbols», w: W. Knoch, T. Trappe, Sämtliche Werke Band 18 
Leiblichkeit der Gnade (Freiburg 2003) 139.
80 K. Rahner, «Vorfragen zu einem ökumenischen Amtsverständnis», 265.
81 K. Rahner, «Ökumenisches Miteinander heute», 201.
82 K. Rahner, «Vorfragen zu einem ökumenischen Amtsverständnis», 228.
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obiektywnej refleksji naukowej, ale wynika z fides qua, w której człowiek spotyka 
się z absolutną tajemnicą83.

6. Zakończenie

O ile można uznać, że udało się przedstawić ogólny zarys powziętego zagadnie-
nia, o tyle trzeba przyjąć, że jest on jedynie wstępnym szkicem całego problemu. 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że badania obejmujące szerszy zakres tek-
stów pozwolą na doprecyzowanie wielu kwestii dotkniętych w tym tekście. Także 
wypowiedzi Rahnera na temat konkretnych wspólnot akatolickich mogłyby po-
móc w rozumieniu jego ogólnej koncepcji interesującego zagadnienia. W oparciu 
o przeprowadzone analizy można stwierdzić, że koncepcja Rahnera jest precyzyj-
ną próbą doceniania dobra znajdującego się w akatolickich wspólnotach, obrony 
jedyności Kościoła i jego tożsamości z Kościołem katolickim.
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„Żeby Bóg stać się Bogiem, musiał stać się dia-
błem” – problem zła i grzechu w teologii Marcina 
Lutra
„God cannot be God unless God becomes the devil beforehand” – 
the problem of evil and sin in Martin Luther’s theology

Streszczenie

W  niniejszym artykule została podsumowana hamartiologia Lutra oraz została zaprezentowa-
na jego kontrowersyjna wypowiedź na temat diabła, którą zawarł w Komentarzu do Psalmu 117 
z 1530 roku. Autor skupił się na wyjaśnieniu kontekstu teologicznego tej wypowiedzi i przedstawił 
metodologię, którą posługiwał się Luter. Przedstawił też dialektykę Lutra poprzez opisanie dyna-
micznej relacji Zakonu i Ewangelii, która to relacja może być pomocna w zrozumieniu metodolo-
gii wittenberczyka. Aby wyjaśnić, co mogą znaczyć słowa „żeby Bóg stać się Bogiem, musiał stać 
się diabłem”, autor zdefiniował, jak Luter postrzegał diabła, a jak Boga. Według Lutra wszystko, co 
wygląda jak dzieło Boga, może być diabelskie. Także odwrotnie: wszystko, co wygląda jak dzieło 
diabła, może być dziełem samego Boga. Jednakże dzięki Chrystusowi człowiek odkrywa prawdzi-
wego Boga i zyskuje poznanie dzięki wierze. Bóg objawiony w Chrystusie jest Bogiem Objawio-
nym (Deus revelatus). Dzięki niemu człowiek ma możliwość zbadania ukrycia, w którym czai się 
zło i grzech. Dlatego też dla reformatora diabelskim jest szukać Boga poza Jezusem Chrystusem.

Słowa kluczowe:  Luter; Bóg; grzech; diabeł; Zakon; Ewangelia; Chrystus

Abstract

In the article author had summarized Luther’s hamartiology and presented and interpreted con-
troversy of Luther’s sentence, which he included in Commentary of Psalm 117 from 1530. Author 
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focused on explaining the context of these thesis and presented Luther’s methodology. When used 
wrong, can be harmful for Luther’s thought. Author had shown Luther’s dialectic thought by ex-
ample of Law and Gospel, these could be helpful to understand his methodology. To explain his 
statement: „God cannot be God unless God becomes the devil beforehand, and we cannot become 
children of God unless we have first become the children of the devil”. Author defined how Luther 
perceived God and the devil. According to Luther, everything that looks like the God’s work, could 
be devil’s. And inversely: what looks like the devil’s work, could be God’s behavior. However due 
to the Christ’s work we discover, if everything that happens to us come from devil, or from God. 
Beyond Christ God is hidden, he is horrible, and he is more like a daemon. God revealed in Christ 
is Deus revelatus. Thanks to him humans have an opportunity to examine this horrible hiding. 
Moreover, for the reformer from Wittenberg searching for God beyond Jesus Christ is devilish.

Keywords:  Luther; God; sin; devil; Law; Gospel; Christ

1. Wstęp

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie głównych elementów hamartiologii 
Marcina Lutra i  jego poglądów na temat roli diabła w  egzystencjalnym proce-
sie zbawienia. Poglądy Marcina Lutra na temat grzechu pierworodnego przeszły 
swoistą ewolucję – od pozytywnej wizji człowieka posiadającego wolną wolę do 
obrazu człowieka zniewolonego przez grzech1. Mówiąc o teologii Marcina Lutra, 
trzeba pamiętać, że czytelnik ma do czynienia z wieloma pismami, które są ze 
sobą połączone niczym komputery podłączone do sieci internetowej. Serwerem, 
który spaja te wszystkie pisma, jest Pismo Święte. To właśnie na podstawie jego 
lektury, a dokładnie na podstawie Listu do Rzymian, Marcin Luter zradykalizował 
swoje poglądy dotyczące kondycji człowieka przed Bogiem.

Luter doszedł do przekonania, że grzech pierworodny (peccatum originale) jest 
ściśle powiązany z wolą człowieka, grzech wręcz panuje nad wolą, przez co wola 
człowieka jest zniewolona (servum arbitrium). Pożądliwość jako kara za grzech 
aktualizuje się w każdym grzechu uczynkowym (peccatum actuale).

2. Grzech jako niewiara

Luter stwierdził, że człowiek nie jest grzesznikiem dlatego, że grzeszy, lecz grzeszy 
dlatego, że jest grzesznikiem2. Tak naprawdę każdy czyn człowieka opanowanego 
przez grzech pierworodny jest czynem grzesznym. Ten stan rzeczy jest podykto-
wany popadnięciem w grzech pierwszych ludzi. Bóg, tworząc człowieka, dał mu 

1 M.J. Uglorz, Hamartiologia (Toruń 2013) 105.
2 A. Nossol, Teologia na usługach wiary (Opole 1978) 298.
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wolną wolę (liberum arbitrium), ale człowiek wybrał grzech i popadł w niewolną 
wolę (servum arbitrium). Przyczyną grzechu jest diabeł oraz ludzka wolność – a nie 
sprawiedliwy Bóg3. Po upadku człowiek jest zwrócony przeciwko Bogu, grzech 
jest dziedziczny i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Człowiek jest zwrócony 
przeciwko Bogu, nie ma bojaźni Bożej, brakuje mu miłości i zaufania do Boga.

Taki człowiek poszukuje zbawienia w stworzeniu oraz we własnych czynach, 
które są złe. Nieświadomy tego stanu człowiek błądzi i pogrąża się w grzechu. We-
dług Lutra człowiek nie może dzięki siłom przyrody miłować Boga i poznać Go. 
Przepełnia go niewiara w Boga, która jest grzechem głównym4. Grzech pierwo-
rodny jest według Lutra winą, która może być usunięta tylko za pomocą chrztu5. 
On jest włączeniem do wspólnoty oraz przyjęciem do „królestwa Chrystusowe-
go”. Chrzest to codzienne topienie starego Adama, czyli aktualizacja sakramentu 
poprzez codzienną pokutę, żal za grzechy i wiarę w moc krzyża Chrystusa6.

Beznadziejnej sytuacji człowieka może zaradzić tylko zbawcza ofiara Chrystu-
sa na krzyżu. Od winy grzechu pierworodnego zbawia chrzest, od grzechu pier-
worodnego zbawia Chrystus na podstawie wiary, od obu natomiast zbawia łaska 
Boża. Luter kontynuuje myśl Augustyna oraz w wielu miejscach jest zgodny z To-
maszem z Akwinu, mimo to jego poglądy można uznać za radykalniejsze od obu 
tych teologów.

3. Grzech jako poszukiwanie własnej sprawiedliwości

W rozumieniu Lutra człowiek poszukuje swojej utraconej sprawiedliwości (qua-
erere iustitiam suam). Tragicznej sytuacji człowieka przed Bogiem nie powoduje 
ogrom popełnionych błędów, lecz uczucie przerażenia grzechem (affectus hor-
rens peccatum) tkwiącym w człowieku. Ta emocja (affectus) prowadzi człowieka 
do zwątpienia i duchowej rozpaczy (desperatio spiritualis)7. Z tego względu bycie 
człowieka w świecie powinno polegać na szukaniu sprawiedliwości Bożej, innej 
i obcej temu światu (iustitia aliena).

Luter w tzw. „Dyspucie przeciwko teologii scholastycznej” z roku 1517 wyraził 
tezę, że „człowiek sam z siebie nie może chcieć, aby Bóg był Bogiem, lecz raczej 

3 M. Luter, «Die erste Disputation gegen die Antinomer», w: M. Luter, Luthers Werke. Kritische 
Gestamtausgabe. Schriften, t. 39 I (Weimar 1883-2009) 374.
4 H.G. Pöhlmann, Kompendium Dogmatyki Ewangelickiej (maszynopis w czytelni ChAT) 97.
5 M.J. Uglorz, Hamartiologia, 110.
6 M.J. Uglorz, Hamartiologia, 111.
7 K. Michalski, «Heidegger, Luter i problem grzechu», Studia z Historii Filozofii (2017) 157-171. 



142 Ks. mgr Sebastian Madejski 

sam chciałby być Bogiem. Na tym właśnie polega istota grzechu: chcieć samemu 
być Bogiem i chcieć, aby Bóg nie był Bogiem”8. Poszukiwanie własnej sprawiedli-
wości w stanie po upadku i po utracie sprawiedliwości pierwotnej (iustitia orgi-
nalis) jest, w interpretacji Lutra, zajmowaniem miejsca Boga. Człowiek nie może 
sam wygenerować sprawiedliwości za pomocą uczynków. Zepsucie człowieka 
(corruptio) jest tak potężne, że nie można nawet poprzez cnotę czy jakąkolwiek 
zasługę (meritum) zbliżyć się do sprawiedliwości Bożej. Nadzieja na zbawienie nie 
pochodzi z uczynków, lecz z cierpienia Chrystusa (theologia crucis).

4. Grzech pierworodny jako niepojęte źródło zła

W „Dyspucie heidelberskiej”9 z 1518 roku Luter przeciwstawił sobie dwie koncep-
cje teologiczne – teologię chwały (theologia gloriae) i teologię krzyża (theologia 
crucis). Ta pierwsza zło nazywa dobrem, a dobro złem, dopatruje się niewidzial-
nej boskości w czynach (teza 22 i 21). Ta druga natomiast to teologia krzyża, która 
wychodzi od prawdziwego stanu rzeczy. Najpierw należy widzieć Boga w cier-
piącym na krzyżu Chrystusie, a potem zdefiniować świat i to, kim jest Bóg – nie 
odwrotnie, jak chcieli scholastycy. Luter wychodzi z założenia, że niemożliwe jest 
dostateczne uchwycenie zepsucia (corruptio) ludzkiej natury. Według Heidegge-
ra, który analizował w 1924 roku hamartiologię Lutra, tezy reformatora sprzeci-
wiają się w tym miejscu scholastyce, która, wypowiadając się o corruptio, zawsze 
ją pomniejszała10. Dla Lutra im większe rozpoznanie zepsucia człowieka, tym 
większa zasługa Chrystusa, który z konsekwencji zepsucia człowieka uwalnia.

W  Artykułach Szmalkaldzkich (1537 r.) autorstwa Marcina Lutra artykuł 
o  grzechu pierworodnym został umieszczony w  trzeciej części zawierającej ar-
tykuły, co do których można się spierać „z  mężami uczonymi i  roztropnymi”. 
Świadczy to o pewnym dystansie Lutra do tematu grzechu jako siły, którą trudno 
zinterpretować w pełni. W Artykułach można przeczytać, że grzech pierworodny 
jest grzechem, którego „owocami” są poszczególne grzechy11. Grzech pierworod-
ny jest tam nazwany grzechem naczelnym, głównym i dziedzicznym (haerediatri-

8 M. Luter, «Disputatio contra scholasticam theologiam», w: M. Luter, Luthers Werke, t. 1 (Wei-
mar 1883-2009) 221-228.
9 M. Luter, «Disputatio Heidelbergae», w: M. Luter, Luthers Werke, t. 1 (Weimar 1883-2009) 
350-374.
10 M. Heidegger, «Das Problem der Sünde bei Luther», w: B. Jaspert, Sachgemäße Exegese, 
Die Protokolle aus Rudolf Bultmanns Neutestamentlichen Seminaren 1921–1951 (Marburg 
1996) 28-33.
11 H.G. Pöhlmann, Kompendium Dogmatyki, 97.
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us). „Ten grzech dziedziczny jest tak głębokim i szkaradnym zepsuciem natury, 
iż nie można go pojąć żadnym ludzkim rozumem, lecz musi się je poznać i w nie 
uwierzyć na podstawie ujawnienia przez Pismo”12. Lutrowi nie chodzi więc o pod-
kreślanie dziedziczności grzechu pierworodnego, ale o ukazanie jego głębi i mocy, 
której nie można ogarnąć rozumem, jedynie przyjąć wiarą.

Grzech dla Lutra jest pojęciem egzystencjalnym, na co wskazuje w jego teologii 
nacisk na uczucie (affectus)13. Oprócz tego jeden grzech pociąga za sobą kolejne, 
pogrążając człowieka w złu. Tak jak już zostało wspomniane, według Lutra wła-
ściwym grzechem jest niewiara, w dalszej kolejności grzechem jest „odwrócenie 
się od Boga” (aversio dei), jemu towarzyszy trwoga (pavor), ucieczka (fuga), nie-
nawiść (odium), rozpacz (desperatio) i brak skruchy (impoenitentia).

5. Zniewolenie woli jako symbol zła

Luter twierdził, że człowiek posiada niewolną wolę (servum arbitrium). Grzesznik 
jest zamknięty, bez wyjścia i pomocy. Luter w wykładzie Księgi Rodzaju z 1544 
roku mówi o  pewnym schemacie opanowywania Adama i  Ewy przez grzech14. 
Według niego Adam i Ewa są podburzani przeciwko samemu Bogu i Jego słowu. 
Ich grzech polega na tym, że dają posłuch wężowi i, wdając się z nim w dyskusję, 
tym samym tracą Boga sprzed oczu. Następnie człowiek chowa się i ucieka przed 
Bogiem, co jest skrajną głupotą, od Boga bowiem, stwierdza Luter, nie da się 
uciec. Sens grzechu polega więc na ucieczce przed Bogiem15. Adam czyni to tak-
że, gdy usprawiedliwia się ze swojego postępowania, prowadzi przez to do jeszcze 
większego zniszczenia (et facit aeternam ruinam). Adam w końcu przenosi winę 
na Boga, podobnie i Ewa, usprawiedliwiając się, przenosi winę na węża, który jest 
stworzeniem Bożym, tym samym uznaje Boga za twórcę grzechu (auctor pecca-
ti). Jest to „ostatni stopień grzechu” (ultimus gradus peccati), czyn jawnie diabel-
ski (peccatum plane diabolicum), a jest nim oskarżenie Boga, stworzenie grzechu 
i stwierdzenie „Bóg nie jest Bogiem”. Luter zauważa, że mimo buntu Adama i Ewy 
Bóg nie milczał, lecz przemawiał i zwracał się do ludzi. Dla reformatora słowo 
(verbum) jest środkiem łaski, a właściwą postawą człowieka przed Bogiem jest 

12 «Artykuły Szmalkaldzkie», w: Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego (Bielsko-Biała 
1999) 345.
13 M. Heidegger, «Das Problem der Sünde bei Luther», 28-33.
14 M. Luter, «Enarrationes in Genesis», w: M. Luter, Luthers Werke. Kritische Gestamtausgabe. 
Schriften, t. 42 (Weimar 1883-2009) 208-209.
15 M. Heidegger, «Das Problem der Sünde bei Luther», 28-33.
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słuchanie (audire). Człowiek więc jest zniewolony i może jedynie słychać, co Bóg 
mówi poprzez Pismo Święte i sakramenty.

Luter posuwa się do stwierdzenia, że człowiek, cokolwiek czyni, grzeszy i ścią-
ga na siebie sąd. Grzechem bowiem nie jest sam akt czy uczynek, lecz całe nasta-
wienie względem Boga, którego człowiek nie chce słuchać16. Z tego tragicznego 
stanu może człowieka uratować Słowo, poprzez słuchanie którego rodzi się wiara. 
Luter twierdzi, że „w wierze należy usunąć sprzed oczu wszystkie rzeczy z wyjąt-
kiem Słowa Bożego”17, a także, że „Słowo jest Bogiem samym”. Jeśli Słowo bywa 
nauczane, wtedy Bóg staje się teraźniejszy18. Słuchając Słowa Bożego, uznaje się 
jego autorytet i przez to stawia się pierwszy krok wiary. Słowem Bożym jest Chry-
stus, który stwarza sposobność poznania Boga, że poza Słowem, czyli Bogiem 
ucieleśnionym, „Jezusem ukrzyżowanym, w którym są wszystkie skarby i mądro-
ści i umiejętności”, nie ma dla człowieka Boga19.

Chrystus nie tylko objawia Boga poprzez sprzeczności (sub contrario), lecz 
ukrywa Go w cierpieniu na krzyżu. Cierpiący Bóg jest Bogiem ukrytym, obja-
wia się paradoksalnie wtedy, gdy jest ukryty – nie w chwale (theologia gloriae), 
lecz w cierpieniu (theologia crucis). Jego działania nie da się przewidzieć, więc nie 
można nad nim zapanować, człowiekowi zostaje jedynie łaska (sola fide). Luter 
w wykładzie Listu do Rzymian stwierdza: „Nasze dobro jest ukryte tak głęboko, 
iż skrywa się pod przeciwieństwem. Nasze życie znajduje się pod śmiercią, miłość 
do nas pod nienawiścią wobec nas, godność pod hańbą, ratunek pod zepsuciem, 
[…] niebo pod piekłem, mądrość pod głupotą, sprawiedliwość pod grzechem, 
moc pod słabością. […] Wiara posiada przestrzeń w Bogu, który jest negacją by-
cia, dobra, mądrości i sprawiedliwości, i który tylko pod postacią negacji naszych 
twierdzeń […] może zostać poruszony. Tak więc nasza mądrość i sprawiedliwość 
w ogóle jest niedostrzegalna, lecz ukryta z Chrystusem w Bogu”20.

Usprawiedliwienie grzesznika dokonuje się również w przeciwieństwach: po-
przez uśmiercenie, negowanie, osądzanie czy niszczenie. Chrystus przechodzi tę 
drogę, krzyż stanowi moment kulminacyjny Bożego działania. Bóg w swojej ra-
dykalności daje świadectwo swojej mocy w bezsilności i uniżoności, swoją łaskę 

16 Luter twierdził, że już sama pożądliwość (concubiscentia) bez dokonania czynu jest grzechem.
17 M. Luther, «Sermon uber John 4,47-54», w: M. Luter, Luthers Werke. Kritische Gestamtausgabe. 
Schriften, t. 10 III (Weimar 1883-2009) 423.
18 D. Chwastek, Człowiek w obliczu Słowa (Lublin 2008) 30-31.
19 M. Luter «De servo arbitrio», w: M. Luter, Luthers Werke. Kritische Gestamtausgabe. Schriften, 
t. 18 (Weimar 1883-2009) 689.
20 M. Luter, «Vorlesung über den Römerbrief», w: M. Luter, Luthers Werke. Kritische Gestamtaus-
gabe. Schriften, t. 56 (Weimar 1883-2009) 392.
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ujawnia w gniewie, błogosławieństwo darowuje poprzez nieszczęście i plagi21. Te-
ologia krzyża to teologia paradoksu, Bóg bowiem zarazem objawia się i ukrywa 
w krzyżu. Bóg objawiony (Deus revelatus) pozostaje Bogiem ukrytym (Deus abs-
conditus). Bóg ukryty jest Bogiem ukrzyżowanym, jednak przez to dającym życie 
każdemu, kto Mu ufa.

6. Interpretacja roli diabła na przykładzie Komentarza do Psal-
mu 117

„Żeby Bóg stać się Bogiem, musiał stać się diabłem. My nie możemy pójść w kie-
runku nieba, zanim nie udamy się do piekła. Nie możemy stać się dziećmi Boga, 
zanim nie staniemy się dziećmi diabła”22. Tak brzmi fragment komentarza Mar-
cina Lutra do psalmu 117. Komentarz ten powstał w 1530 roku. Udało się wtedy 
w Augsburgu przedstawić cesarzowi Karolowi V pozytywną wykładnię nauki sta-
nów ewangelickich Rzeszy znaną jako Wyznanie Augsburskie, zredagowane przez 
teologów wittenberskich z Filipem Melanchtonem na czele. Lutra w Augsburgu 
nie było. Reformator przebywał wtedy na zamku w Coburgu, gdyż cesarz niecałe 
10 lat wcześniej wyjął go spod ochrony prawa. W sierpniu 1530 roku Luter za-
dedykował swój komentarz rycerzowi Hansowi von Sternbergowi z Callenberga.

Tekst komentarza jest bardzo długi i chaotyczny. Stanowi to swojego rodzaju 
kontrast z samym psalmem 117, który brzmi: „Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie 
narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo Jego łaskawość nad nami potężna, 
a wierność Pańska trwa na wieki” (Ps 117,1-2). Luter w swoim komentarzu roz-
trząsa problem, jaki zauważył w tym krótkim tekście, a mianowicie fakt, że ludzie 
nie zawsze są w stanie z taką radością i uwielbieniem oddawać Bogu cześć. Nie-
kiedy pojawia się zwątpienie, grzech i cierpienie, jak miało to miejsce u Hioba. 
Cała teologia Lutra jest w tym wymiarze bardzo egzystencjalna.

7. Egzystencjalna dialektyka Zakonu i Ewangelii

Aby lepiej tę egzystencjalną teologię zrozumieć, należy przedstawić, jak Luter poj-
mował naukę o Zakonie i Ewangelii. Zakon to każdy fragment Pisma Świętego, 
który oskarża człowieka przed Bogiem, który zmusza człowieka do zdania sobie 

21 D. Chwastek, Człowiek w obliczu Słowa (Lublin 2008) 33.
22 M. Luter, «Der 117. Psalm ausgelegt», w: M. Luter, Luthers Werke. Kritische Gestamtausgabe. 
Schriften, t. 31 I (Weimar 1883-2009) 249-250.
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sprawy z tego, że na nic nie jest w stanie przed Bogiem zasłużyć. Człowiek pod 
wpływem lektury Biblii zaczyna dostrzegać, że nie potrafi przestrzegać Zakonu. 
Luter w Artykułach Szmalkaldzkich wyżej przytaczanych napisał: „Zakon powia-
da, że człowiek ani nie ma Boga, ani o Boga nie dba, i oddaje cześć bogom cudzym 
– więc mówi to, w co by człowiek przedtem i bez Zakonu nie był uwierzył. W ten 
sposób zostaje on przerażonym, powalonym i popada w powątpiewanie o sobie 
i z bojaźnią pożąda pomocy, a nie wiedząc, dokąd by uciec, zaczyna gniewać się 
na Boga i ze zniecierpliwienia przeciwko Niemu szemrać”23.

Człowiek przed łaską, przed Ewangelią szemra przeciwko Bogu, czyli Nim po-
gardza. Myśli, że sam jest w stanie się zbawić i nikt do tego nie jest mu potrzebny. 
Bóg wydaje mu się kimś, kto nakłada na ludzi przepisy, którym nikt nie jest w sta-
nie sprostać. Przez to wydaje się takiemu człowiekowi zagniewanym tyranem, 
a temu wizerunkowi zdają się sprzyjać biblijne opisy gniewu Bożego. Bóg wydaje 
się „Hadesem”, który czyha na to, że człowiek ów się potknie, zgrzeszy i wtedy 
zasłuży na śmierć.

Ewangelią natomiast jest to wszystko, co w Piśmie Świętym człowiek odczyta 
jako obdarzające łaską i zbawieniem w Chrystusie (Rz 1,16-17; 10,5; Dz 20,24; Ef 
6,15). Tym samym grzesznikom, których Zakon oskarża i wystawia na potępienie, 
Ewangelia w Chrystusie daje zbawienie. Zakon domaga się uczynków, Ewange-
lia nic nie wymaga, daje zbawienie za darmo, z  łaski. Zakon potępia, Ewange-
lia usprawiedliwia. Słowo Boże dociera do człowieka raz jako Zakon, a raz jako 
Ewangelia. Zarówno Zakon, jak i Ewangelia pochodzą od tego samego Boga, któ-
ry w jednym momencie wydaje się zagniewanym tyranem, a w innym czasie jest 
dla człowieka pełen miłości i dobroci, niczym dobry ojciec24.

8. Gra paradoksów w teologii Lutra

Mamy tu do czynienia z Lutrowymi paradoksami. Nie można jednak ich interpre-
tować w kategoriach ontologicznych. O człowieku Luter mówi – zarówno spra-
wiedliwy, jak i  grzesznik (simul iustus et peccator). O  Bogu mówi, że wpierw 
musi On stać się dla człowieka diabłem, zanim stanie się Bogiem. O ludziach na-
tomiast Luter mówi, że muszą zakosztować goryczy i gniewu, czyli doświadczyć 
Zakonu, zanim zostanie im darowana słodycz Ewangelii i zbawienie z łaski.

23 «Artykuły Szmalkaldzkie», w: Księgi Symboliczne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
(Warszawa 1980) 363.
24 W. Niemczyk, «Nauka o Zakonie i Ewangelii», w: Teologia Wiary (Bielsko-Biała 2007) 286-296.
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Bóg dla reformatora z  Wittenbergi jest niepojęty, niezmierzony i  nieodgad-
niony. Gdybyśmy mogli Go pojąć rozumem, przestałby być Bogiem. Bóg u Lutra 
jest Bogiem ukrytym (deus absconditus). Jest wszechpotężny i stoi ponad dobrem 
i  złem. Szczególnie mocno podkreśla to Hans Martin Barth w swojej „Teologii 
Lutra”: „Bóg według Lutra jest w swojej wszechmocy poruszający i sprawiający 
wszystko – szatan i bezbożny człowiek nie są wyjątkami”25. Zatem Bóg nie może 
zrezygnować ze swojej mocy ani częściowo, ani wcale. Inaczej byłby „śmiesznym 
Bogiem”. Bóg jest totalnie suwerenny. W sposób naturalny rodzi się zatem pyta-
nie: skoro Bóg jest wszechmocny, to czemu nie zmieni zła? Luter na to odpowiada: 
to jest tajemnica Jego majestatu. Według Lutra nie powinniśmy tej wszechmocy 
Boga badać, ale ją czcić i szanować. To, że przytrafia się zło, że jest ono zmieszane 
z dobrem, sprawia, że Bóg określany jest właśnie jako Deus absconditus, innymi 
słowy – Bóg jest w tym wszystkim, co niewyraźne, niepewne.

9. Diabeł jako niepojęty przeciwnik człowieka

Szatan natomiast nie jest przeciwnikiem Boga, on jest przeciwnikiem człowieka. 
Szatan jest zależny od Boga. Luter nie był dualistą. Bóg jest wszechmocny, szatan 
jest tylko narzędziem w Jego rękach. Oswald Bayer, inny wybitny badacz teologii 
Marcina Lutra, napisał, że „diabeł w teologii Lutra to zagorzały przeciwnik czło-
wieka, on go dręczy i prześladuje, ale jest przy tym tylko maską wszechmogącego 
Boga w jego przerażającym ukryciu”26. To przerażające ukrycie jest tu kluczowe, 
Bóg jest w nim ukryty, działa na człowieka raz poprzez Zakon, raz poprzez Ewan-
gelię. Raz zsyła na człowieka cierpienie (np. Am 3,6), a raz – zbawienie i uzdro-
wienie. Bóg jest ponad złem i dobrem. Człowiek nie może w zasadzie nawet od-
różnić Boga od szatana, bo jest duchowo ślepy.

Luter przyczynił się w ten sposób do demitologizacji diabła, który do tej pory 
był kojarzony z czarną umorusaną postacią z ogonem, widełkami i rogami. Lu-
ter podkreśla, że szatan nie robi żadnego diabelskiego wrażenia. On prezentuje 
się w nęcącej, atrakcyjnej formie – anioła światłości (2Kor 11,14). Człowiek jest 
miotany przez szatana od zwątpienia do samouwielbienia i z powrotem. Według 
Lutra to, co wygląda na czyny Boże, może być w rzeczywistości dziełem diabła 
i na odwrót. Człowiek musi ulec i przyznać się do swojej niewiedzy, do tego, że nie 
jest w stanie odróżnić Boga od diabła. Musi przyznać, że jest grzesznikiem i że jest 
paskudnym dzieckiem diabła, zanim zostanie „adoptowany” przez Boga.

25 H.M. Barth, Die Theologie Martin Luthers Eine kritische Würdigung (München 2017) 203.
26 O. Bayer, Martin Luthers Theologie (Tübingen 2016) 185.
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Podsumowując, Oswald Bayer odwołuje się do obrazu Grieshabera, „Jakob 
ringt mit dem Engel” (1977)27. Jest tam przedstawiona walka Jakuba z aniołem. 
Obaj są ze sobą zaplątani, aż trudno odróżnić jednego od drugiego. Możliwe, 
że jest tam więcej postaci. Jakub walczy z aniołem, który go być może zaatako-
wał. Jakub dopiero potem rozpoznaje, z perspektywy czasu, że zmagał się z sa-
mym Bogiem. Najpierw wydawało mu się, że walczy z demonem, z ciemną siłą, 
z czymś potężnym, złym, z diabłem, a jego przeciwnikiem okazał się w istocie 
sam Bóg.

10. Chrystus jako Bóg objawiony

Działanie Boga, który jest dynamiczny, nie polega na dręczeniu człowieka. Bóg 
nie chce, by człowiek się totalnie zatracił. Bóg chce człowieka zbawić, uwolnić 
go od grzechu, od samego siebie, od zaufania we własne siły. Człowiek musi naj-
pierw zwątpić we wszystko, co do tej pory było mu bliskie, tak by zrobić miej-
sce dla Chrystusa. Bóg ujawnia się człowiekowi tylko i wyłącznie przez Chry-
stusa w mocy Ducha Świętego. Poza Chrystusem Bóg jest ukryty, jest straszny 
i  bardziej przypomina demona. Bóg objawiony w  Chrystusie to Deus revela-
tus. Dzięki Niemu człowiek ma możliwość zbadania tego przerażającego ukry-
cia. W Chrystusie człowiek może rozpoznać, czy to, co go spotyka, pochodzi od 
Boga czy od diabła.

W  momencie uchwycenia się wiarą Chrystusa człowiek doświadcza pokoju 
z Bogiem. Bóg już nie jawi mu się jako diabeł i tyran, lecz jako dobry ojciec i Bóg 
miłosierdzia. Człowiek poznaje swoje powołanie i zbawienie w Chrystusie tylko 
z łaski. Dlatego Luter gotowy był stwierdzić w jednym ze swoich pism: „extra Ie-
sum quaerere deum est diabolus” (‘poza Jezusem szukać Boga, to jest diabeł’)28. 
Dlatego niezbędne jest przytaczanie cytatów z pism Lutra z podaniem odpowied-
niego dla nich kontekstu teologiczno-historycznego.
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„Ekumenizm cierpienia” na przykładzie historii 
procesji suplikacyjnej do Sanktuarium Matki Bożej 
„na Pólku” pod Bralinem w XIX i XX wieku
The history of the procession of supplication to the Marian shrine 
„Church in the Fields” near Bralin as am example of „Ecumenism 
of suffering”

Streszczenie

Trudne historyczne wydarzenia związane z pojawieniem się reformacji na ziemi bralińsko-kępiń-
skiej były przyczyną wielu cierpień i uprzedzeń. Kościoły katolicki i ewangelicki zwalczały się na-
wzajem, zamykały świątynie, wypędzały duchownych. Taki stan rzeczy istniał do doświadczenia 
klęski żywiołowej związanej z dwukrotnym całkowitym pożarem miasteczka Bralin w latach 1807 
i 1808. To doświadczenie wspólnego cierpienia doprowadziło do zorganizowania przez ocalałych 
z pożarów wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego procesji supli-
kacyjnej. Wspólna procesja suplikacyjna doprowadziła do pogodzenia się wiernych obu Kościo-
łów i wspólnej odbudowy miasteczka. To doświadczenie stało się przyczynkiem do organizowa-
nia corocznej ekumenicznej procesji suplikacyjnej do kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny, która to procesja odbywała się do roku 1936 i była czymś wyjątkowym w tamtych czasach. 
Należy na nowo odtworzyć tę ekumeniczną procesję, zapraszając do jej współtworzenia diasporę 
luterańską oraz przeprowadzić odnowę kultu maryjnego w dzisiejszym Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Strażniczki Wiary Świętej „na Pólku” pod Bralinem zgodnie z postulatami zawarty-
mi w adhortacja Pawła VI Marialis cultus i w encyklice Jana Pawła II Ut unum sint.

Słowa kluczowe:  ekumenizm; procesja suplikacyjna; jedność Kościoła; sanktuarium maryjne; 
Kościół „na Pólku”; Bralin; Kępno
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Abstract

Difficult historical events connected with the emergence of the Protestant Reformation in the 
Bralin-Kępno area were the reason for a lot of suffering and prejudice. The Catholic and the Evan-
gelical Churches fought each other, closed churches, banished clergymen. This state of affairs la-
sted until two great conflagrations of 1807 and 1808 which swept through the town. The common 
suffering urged the surviving members of the Catholic and the Evangelical Churches to organize 
a procession of supplication. The joint procession prompted reconciliation between parishioners 
of the two denominations and led to the rebuilding of the town. This experience initiated an an-
nual ecumenical procession of supplication to The Nativity of the Blessed Virgin Mary Church, 
which was held until the year 1936 and was an exceptional phenomenon in those days. The ecu-
menical procession should be re-established with the involvement of the Lutheran diaspora. It is 
also necessary to restore the Marian cult in the current Our Lady Guardian of the Faith Church in 
Bralin (commonly referred to as „the Church in the Fields”) in accordance with the postulates in 
Pope Paul VI’s exhortation Marialis cultus and in John Paul II’s encyclical Ut unum sint.

Key words:  ecumenism; procession of supplication; unity in Church; Marian shrine; Church in 
the Fields; Bralin; Kępno

Kościół w sytuacjach klęsk żywiołowych, klęsk głodu lub zagrożenia wojną w spo-
sób szczególny zawsze błaga Boga o litość i pomoc. Cierpienie sprawia, że wszyscy 
ludzie nim dotknięci, bez różnicy na wyznanie, są w jej obliczu równi. W takich 
chwilach, pełnych troski o  życie własne, rodziny, społeczności lokalnej czy też 
losy narodu, kiedy brakuje własnych słów, z pomocą przychodzi pieśń błagalna. 
Jest nią starochrześcijański hymn chwalący Trójcę Świętą zwany Trisagionem1. 
Śpiewając tę pieśń w sytuacji utraty bliskich i dobytku, przestają być ważne po-
działy konfesyjne i spory teologiczne, a rodzi się jedności i poczucie wspólnoty 
między ludźmi, rodzi się swoisty „ekumenizm cierpienia”2. Przez takie doświad-
czenie w historii przeszli wierni parafii katolickiej i ewangelickiej w Bralinie koło 
Kępna, gdzie wspólnie zorganizowali procesję suplikacyjną do jedynego wówczas 
ocalałego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

W niniejszej pracy zostanie przedstawiony rys historyczny powstania Sanktu-
arium Maryjnego „na Pólku” pod Bralinem, mozaika wyznaniowa i stosunki mię-
dzy Kościołem katolickim a ówczesnymi Kościołami protestanckimi ziemi braliń-
sko-kępińskiej. Na tym tle zostanie zaprezentowana historia powstania procesji 

1 Por. M. Nin, «W  słabości okazuje swoją moc. Homilia Sewera z  Antiochii na temat Trisa-
gionu», w: www.osservatoreromano.va/pl/news/ten-ktory-w-slabosci-okazuje-swoja-moc [8 IV 
2015].
2 Por. Franciszek, «Ekumenizm cierpienia», w: www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/francisze-
k_i /przemowienia/koptowie_10052013.html [20 III 2015].
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suplikacyjnej. Głównym celem tej pracy jest odpowiedź na pytanie, jak historia 
opisywanej procesji oraz miejsce, do której się ona udawała, może dzisiaj pomóc 
w drodze do osiągnięcia jedności Kościoła. W opracowaniu odpowiedzi na po-
stawione pytanie i postulatów ekumenicznych została przyjęta jako wyznacznik 
adhortacja Pawła VI Marialis cultus i encyklika Jana Pawła II Ut unum sint.

1. Rys historyczny Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 
Strażniczki Wiary Świętej „na Pólku” pod Bralinem

Początki kościoła odpustowego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, lo-
kalnie określanego „na Pólku”, a od 2011 roku Sanktuarium Maryjnego Ziemi 
Bralińsko-Kępińskiej na Pólku pod Bralinem z cudownym obrazem Najświęt-
szej Maryi Panny Strażniczki Wiary Świętej, sięgają wieku XIII3. Jedna z legend 
głosi, że w  roku 1229 odpoczywała i  modliła się w  tym miejscu św. Jadwiga, 
patronka Śląska, pielgrzymująca do Płocka, aby wyprosić wolność dla swego 
męża, Henryka Brodatego, z  rąk Konrada Mazowieckiego4. Niedługo potem 
pewnej wrześniowej nocy pasterze ujrzeli nad miejscem odpoczynku św. Ja-
dwigi „słup jasności”, od którego rozchodziły się promienie. Słychać było też 
prześliczny śpiew aniołów. Kiedy zjawisko to powtórzyło się za rok o tej samej 
porze, dziedzic Bralina nakazał postawić w tym miejscu krzyż5. Według innej 
legendy na to miejsce w sposób cudowny kilkakrotnie przenosił się obraz Matki 
Bożej z  kościoła parafialnego w  Bralinie. Z  tego powodu wzniesiono tu nie-
wielki drewniany kościół6. W 1711 roku dokonano rozbudowy świątyni, przede 
wszystkim ze względu na zwiększającą się rok rocznie ilość przybywających „na 

3 Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009). Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego (Kalisz 
2009) 654, 658. Dokumenty Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej umiejscawiają Sanktuarium 
Narodzenia NMP na Pólku pod Bralinem w grupie sanktuariów z wizerunkami Matki Bożej nie-
koronowanymi. Wynika to z  faktu, że nadanie nowego tytułu sanktuarium bralińskiemu miało 
miejsce w 2011 roku przez ks. Biskupa Kaliskiego, Stanisława Napierałę, a koronacja obrazu NMP 
odbyła się 7 września 2013 roku. Zob. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wska-
zania (Poznań 2003) 263, 264. Por. KPK 1230, 1233, 1234.
4 O historii powstania kościoła „na Pólku” można dokładnie przeczytać w opracowaniach: H. 
Rybark, Bralin (Kępno 1936) 20; H. Tyszkiewicz, Drewniane kościoły powiatu kępińskiego (Kęp-
no 2007) 14; J. Kuropka, Sanktuarium Matki Boskiej Pólkowskiej. Historia i współczesność (Bralin 
2010) 3-20.
5 H. Rybark, Bralin, 20; H. Tyszkiewicz, Drewniane kościoły powiatu kępińskiego, 14; J. Kuropka, 
Sanktuarium Matki Boskiej Pólkowskiej. Historia i współczesność, 5.
6 J. Kuropka, Sanktuarium Matki Boskiej Pólkowskiej. Historia i współczesność, 5-6.
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Pólko” pielgrzymów dziękujących za ocalenie od epidemii cholery, które wybu-
chały w latach 1630, 1708, 1710, 17137.

Drewniany kościół „na Pólku” zbudowany został na planie krzyża greckie-
go o ramionach nieznacznie zwężających się na zewnątrz. Jest to jedyne tego 
typu rozwiązanie w Polsce. Na ich osiach z czterech stron świata znajdują się 
wejścia do kościoła. Wielkość tego kościoła jest imponująca, ma bowiem 592 
m2 i może pomieścić 2 tys. ludzi. Jego wnętrze jest jednoprzestrzenne, z częścią 
centralną wyższą, gdzie na skrzyżowaniu naw ustawiony jest centralnie ołtarz 
główny z  umieszczonym obrazem Maryi Niepokalanie Poczętej z  Dzieciąt-
kiem. Obraz ten zwany jest potocznie obrazem Matki Bożej Pólkowskiej z lat 
1630-16408. O historii tego obrazu można dowiedzieć się z rękopisu Ignacego 
Franciszka Puchały z  1888 roku. Obraz miał trafić z  Francji do burgrabiego 
Abrahama III von Dohny (1561-1613), który w 1592 roku został władcą ziem 
sycowskich i bralińskich. Ofiarował on go swojej krewnej mieszkającej w pa-
łacu dworskim w Bralinie, która pragnęła, by po jej śmierci wizerunek Matki 
Bożej umieszczono w  miejscowym kościele parafialnym dla czci publicznej. 
To życzenie spełniono. Podanie głosi, że w cudowny sposób przenosił się on 
parokrotnie „na Pólko”, gdzie ostatecznie pozostał. W rękopisie Puchały z XIX 
wieku można przeczytać: „Obraz na Pólku tam już na zawsze pozostawiono, 
sądząc, iż taka jest wola Boża, aby […] doznawał czci publicznej jako obraz 
cudowny”. I dalej: „Marya na swem ulubionem miejscu okazała się dla czcicieli 
jej obrazu matką miłosierdzia, który wkrótce licznemi zasłynął cudami, co po-

7 Początki tradycji pielgrzymkowej do kościoła „na Pólku” sięgają roku 1630, gdy podczas epi-
demii cholery mieszkańcy Bralina uciekli na pola i tam mieszkali, ślubując jednocześnie, że przez 
7 niedziel będą nawiedzać kościół „na Pólku” dla uratowania życia przed zarazą. Po wypełnieniu 
ślubu wrócili zdrowi do domów, a epidemia cholery ustała. W podziękowaniu za cudowne ocalenie 
ślubowali coroczną pielgrzymkę do kościoła „na Pólku”. Od tego czasu datuje się początek kultu 
w tym miejscu. W latach 1708, 1710, 1713 Kępno i okolice ponownie nawiedziła epidemia cholery, 
w wyniku której miejscowa ludność została zdziesiątkowana. Wówczas mieszczanie ślubowali, że 
zawsze 8 września będą pielgrzymowali na Pólko. Tradycja trwa do dziś. Szczegółowo o począt-
kach sanktuarium i pielgrzymek z nim związanych można przeczytać w: J. Kuropka, Sanktuari-
um Matki Boskiej Pólkowskiej. Historia i współczesność, 8-12; H. Rybark, Bralin, 20; A. Wencwel, 
«Oczekuje na swoje dzieci», Opiekun (2008) 4. Zob. www.polko.bralin.com.pl/obraz-matki-boz-
ej-polkowskiej [8 IV 2015].
8 Obraz Matki Bożej Pólkowskiej posiada wymiary 185 cm x 125 cm. Został namalowany tech-
niką olejną na płótnie naklejonym na deskach modrzewiowych. Z  dokumentacji odnoszącej 
się do okresu pochodzenia obrazu pólkowskiego wynika, że powstał on w XVII wieku. O histo-
rii obrazu i  badaniach dotyczących jego pochodzenia i  czasu powstania można przeczytać w: 
A. Klimek, «Naszą modlitwą ukoronujmy Jej skroń», w: www.opiekun.kalisz.pl/index.php?d-
zial=artykuly&id=2254 [01 III 2017].
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twierdzają liczne pielgrzymki nawet z dalekich stron i obfite wota, które okryły 
jej cudowny obraz […]”9.

Kościół „na Pólku” od wschodu oraz częściowo od północy i południa oto-
czony jest podcieniami. Ludowa tradycja nazywa je „sobotami”, gdyż licznie 
przybywający pątnicy często przychodzili do świątyni już w przededniu uroczy-
stości kościelnych – tym dniem była najczęściej sobota. Tu zgromadzeni znajdo-
wali schronienie przed wiatrem, deszczem czy chłodem. W sobotnie wieczory 
odprawiano wówczas pierwsze nieszpory. W narożnikach „sobót” umieszczone 
są dwie niewielkie czworoboczne kaplice o konstrukcji zrębowej z ołtarzami ku 
czci Matki Bożej Szkaplerznej i św. Antoniego. Dziś w podcieniach podczas uro-
czystości kościelnych sprawowany jest przede wszystkim sakrament pokuty10. 
W ramionach kościoła umieszczone zostały trzy ołtarze boczne. Od strony po-
łudniowej usytuowano XVIII-wieczny barokowy ołtarz przyścienny, w którym 
znajduje się obraz św. Józefa z I połowy XIX wieku11. W północnym ramieniu 
kościoła znajduje się niezwykłej rangi artystycznej późnorenesansowy ołtarz 
przyścienny z początku XVII wieku z obrazem ukrzyżowanego Chrystusa, okre-
ślany jako kwiat śląskiego renesansu. Ostatni ołtarz boczny stoi we wschodnim 
ramieniu. Jest to dzieło klasycystyczne z pierwszej połowy XIX wieku o cechach 
ludowych z rzeźbą Chrystusa u słupa12. Usytuowanie kościoła wśród pól, jego 
architektura, wnętrze i szczególne położenie sprzyjają zbliżeniu się wiernych do 
Boga, wyznawaniu przez nich wiary, pojednaniu się z Bogiem i z bliźnimi oraz 
nieustannemu wypraszaniu łask za wstawiennictwem Matki Bożej13.

9 Zob. www.polko.bralin.com.pl/obraz-matki-bozej-polkowskiej [8 IV 2015].
10 Por. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, 263.
11 W kalendarzu nabożeństw sprawowanych w Sanktuarium „na Pólku” wpisana jest dawna piel-
grzymka mężczyzn w uroczystość św. Józefa oraz we wspomnienie św. Józefa Robotnika. Zob. A. 
Klimek, «Naszą modlitwą ukoronujmy Jej skroń».
12 Oprócz wielu innych zabytków, np. klasycystycznej ambony koszowej z początku XIX wieku 
i  trzech klasycystycznych konfesjonałów zdobionych snycerskimi rozetami i  liśćmi akantu 
z początku XIX wieku we wnętrzu pólkowskiej świątyni znajdują się późnobarokowe, z ok. 1790 
roku, obrazy stacji drogi krzyżowej, gdzie od końca XVIII wieku wierni odprawiają Pólkows-
ką Drogę Krzyżową. Na temat architektury i wnętrza kościoła odpustowego „na Pólku”, można 
przeczytać w opracowaniach: H. Rybark, Bralin, 20; H. Tyszkiewicz, Drewniane kościoły powiatu 
kępińskiego, 14; J. Kuropka, Sanktuarium Matki Boskiej Pólkowskiej. Historia i współczesność, 24.
13 Rolą sanktuarium jest przede wszystkim zbliżenie wiernych do Boga, umocnienie ich wiary 
i wzrastanie w łasce, sanktuarium ma być miejscem odpoczynku w drodze ku miastu przyszłemu. 
Wydaje się, że kościół „na Pólku” tę rolę spełnia. Zob. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, 
262, 263, 264.
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2. Mozaika wyznaniowa i stosunki między Kościołem katolic-
kim a ówczesnymi Kościołami protestanckimi ziemi braliń-
sko-kępińskiej

Do ówczesnej mozaiki wyznaniowej ziemi bralińsko-kępińskiej należeli katoli-
cy, luteranie i bracia czescy. Lecz aby zrozumieć trudną historię stosunków ka-
tolicko-protestanckich, należy cofnąć się do początków reformacji na ziemi sy-
cowsko-kępińsko-bralińskiej. Reformacja pojawiła się tu za sprawą Joachima 
von Maltzana, pana stanowego w latach 1529-1556. Syn Joachima von Maltzan, 
Hans Bernard, oddał zgodnie z  zasadą cuius regio eius religio, kościół katolicki 
w Bralinie i kościół „na Pólku” w ręce protestantów14. Abraham III von Dohna, 
katolik, zwolennik tolerancji religijnej, po objęciu władzy w sycowskim państwie 
stanowym w 1592 roku przywrócił katolikom kościoły w Bralinie i  „na Pólku” 
oraz kościół w Sycowie. Spotkało się to ze sprzeciwem protestantów, a w Bralinie 
powstały nawet groźne niepokoje, które musiała wyjaśniać komisja królewska. 
Ale dopiero w grudniu 1598 roku odbyło się pierwsze po 38 latach nabożeństwo 
katolickie15. W wyniku wojny trzydziestoletniej w 1633 roku wspomniane kościo-
ły zostały odebrane katolikom, a duchowni katoliccy zostali przepędzeni. Po za-
warciu pokoju westfalskiego w 1648 roku sytuacja się odwróciła i kościoły zostały 
przywrócone katolikom16. W wyniku tych wydarzeń sporo luteranów uciekło do 
Polski, do Kępna, gdzie powstała najstarsza gmina ewangelicka w południowej 
Wielkopolsce17. Ciekawą informację podaje wizytujący parafię Milicz w  1666 
roku, wysłannik biskupa wrocławskiego Sebastiana Roztocka (1665-1671), który 
to wysłannik zanotował, że protestanci z Milicza, sprzedawszy swe domy, uciekali 
do Polski, do miejscowości Kępno, gdzie istnieje miasto przez tych zbiegów zbu-

14 Zob. B. Krzyślak, «Kościół św. Jana Ewangelisty. Przyczynek do dziejów ewangelickiej ar-
chitektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim», Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 
7 (2012) 156. Por. J. Franzkowski, Geschichte der freien Standesherrschaft, der Stadt und landrätli-
chen Kreises Gross Wartenberg (Gross Wartenberg 1912); T. Kulak, W. Mrozowicz, Syców i okolice. 
Od czasów najdawniejszych po współczesność (Wrocław 2000); J. Kuropka, Sanktuarium Matki 
Boskiej Pólkowskiej. Historia i współczesność, 9.
15 Zob. B. Krzyślak, «Kościół św. Jana Ewangelisty. Przyczynek do dziejów ewangelickiej architek-
tury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim», 157.
16 Zob. B. Krzyślak, «Kościół św. Jana Ewangelisty. Przyczynek do dziejów ewangelickiej architek-
tury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim», 157.
17 Zob. B. Krzyślak, «Kościół św. Jana Ewangelisty. Przyczynek do dziejów ewangelickiej ar-
chitektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim», 157; J. Kurzawa, S. Nawrocki, Dzieje 
Kępna (Warszawa 1978) 21. Historia stosunków katolicko-protestanckich na ziemi kępińskiej nie 
była łatwa. Więcej na ten temat można przeczytać w opracowaniu: H. Tyszkiewicz, Dzieje powiatu 
kępińskiego, w: www.henryktyszkiewicz.w.interia.pl/dz2.html [8 IV 2015].
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dowane18. Sytuacja znowu zmieniła się w 1734 roku na korzyść protestantów. Lu-
teranie w Bralinie otrzymali do dyspozycji Bethaus we wsi Drożki, mogli uczęsz-
czać do kościołów w Kępnie i Sycowie. 

Cechą charakterystyczną ówczesnych bralińskich ewangelików było to, że mó-
wili oni wyłącznie po polsku. Sytuację zmieniła polityka germanizacyjna prowa-
dzona przez Fryderyka II. Duchownymi, zarówno protestanckimi jak i katolicki-
mi mogli zostać tylko księża znający język niemiecki i nie wolno było zatrudniać 
pracowników nieznających tego języka. Ta sytuacja pogłębiła obopólną niechęć 
katolików i protestantów do siebie nawzajem19. Obok opisanych konfliktów mie-
dzy katolikami a  luteranami stała wspólnota braci czeskich, potocznie na tych 
terenach określana husytami. W  1749 roku król Fryderyk II pozwolił uchodź-
com z Czech na założenie kolonii Tabor Wielki w lasach na północny zachód od 
Bralina. W  kolejnych latach w  pobliżu powstały następne kolonie: Tabor Mały 
(1752 r.) oraz Czermin (1763 r.) W 1876 roku osada Tabor Wielki wraz z miesz-
kańcami i budynkami została przeniesiona w okolice wsi Gola, dawna wieś zaś 
opustoszała. Obecnie miejsce to nazywane jest Starym Taborem. W latach 1884-
1885 w nowym miejscu wzniesiono kościół, pastorówkę oraz szkołę. Tabor Wiel-
ki, Tabor Mały i Czermin tworzyły jedną parafię, a do 1835 roku wraz z innymi 
zborami braci czeskich na Śląsku utrzymywały swoją odrębność liturgiczną, kie-
dy to zostały włączone do Ewangelickiego Kościoła Unijnego Prowincji Śląskiej, 
który funkcjonował w ramach Kościoła Ewangelicko-Reformowanego20. Przez to, 
że swoje wsie budowali od podstaw wraz ze swoimi kościołami, nie wywoływali 
konfliktów z katolikami. Nie oparli się procesowi germanizacji, choć w liturgii za-
chowali język czeski, ale na co dzień mówi po niemiecku. Z tego powodu ludność 
polska odnosiła się do nich z rezerwą. W czasie drugiej wojny światowej zostali 
uznani za ludność pochodzenia niemieckiego. Mężczyzn w  wieku poborowym 
wcielono do Wehrmachtu, wysłano ich m.in. na front wschodni, gdzie niemal 

18 Zob. K. Kotula, Polski lud ewangelicki w  południowo-wschodniej części województwa 
poznańskiego (Warszawa 1929) 42-43; B. Krzyślak, «Kościół św. Jana Ewangelisty. Przyczynek do 
dziejów ewangelickiej architektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim», 156-158.
19 Zob. K. Kotula, Polski lud ewangelicki w  południowo-wschodniej części województwa 
poznańskiego, 42-43; B. Krzyślak, «Kościół św. Jana Ewangelisty. Przyczynek do dziejów 
ewangelickiej architektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim», 156-158.
20 Zob. K. Kotula, Polski lud ewangelicki w  południowo-wschodniej części województwa 
poznańskiego, 44-45; J. Szczepankiewicz-Battek, «Bracia czescy w  Kościele Ewangelicko-Re-
formowanym w  Polsce – przeszłość i  teraźniejszość», Studia z  Geografii Politycznej i  His-
torycznej 2 (2013) 248-249. Por. H. Tyszkiewicz, Dzieje powiatu kępińskiego; R. Lipiński, 
«Zelowskie Dzwonki w  Taborze Wielkim», w: www.reformowani.pl/index.php?option=com_
content&task=view&id=297 [8 IV 2015]; «Cmentarz Braci Czeskich pod opieką Stowarzyszenia», 
www.tygodnikkepinski.pl/nius/fullnews.php?id=3793 [01 III 2017].
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wszyscy poginęli lub dostali się do sowieckiej niewoli21. Po drugiej wojnie świato-
wej, w wyniku ucieczek przed Armią Czerwoną i przesiedleń, mozaika wyznanio-
wa tych terenów zanikła. Pozostała tylko nieliczna diaspora luterańska.

3. Geneza procesji suplikacyjnej

Stosunki między katolikami a ówczesnymi luteranami były bardzo trudne i prze-
pełnione wspólnymi uprzedzeniami. Kościoły zwalczały się nawzajem, zamykały 
świątynie, wypędzały duchownych, rozbierały budynki zborowe. Doprowadziło 
to do wzajemnych niechęci i separacji wspólnot parafialnych w ówczesnym Brali-
nie22. Taki stan rzeczy istniał do czasu klęski żywiołowej związanej z dwukrotnym 
całkowitym pożarem miasteczka Bralin w latach 1807 i 1808.

Z powodu niewielkiej ilości źródeł historycznych mówiących o tym wydarze-
niu trudno jest dzisiaj stwierdzić, kto podjął się zorganizowania pierwszej eku-
menicznej procesji suplikacyjnej do kościoła „na Pólku”. Nie udało się dotrzeć do 
dokumentów wskazujących bezpośrednio na to, czy organizatorem procesji była 
pojedyncza osoba lub grupa osób z konkretnego Kościoła czy też procesja została 
zaplanowana wspólnie lub zorganizowana spontanicznie. Jedyną sugestię, na któ-
rą natrafiono, jest stwierdzenie w opracowaniu pana Jacka Kuropki, Sanktuarium 
Matki Boskiej Półkowskiej. Historia i współczesność, stwierdzające, że w procesji 
suplikacyjnej „brali udział także innowiercy”23. Stwierdzenie to sugeruje, że pro-
cesja została prawdopodobnie zorganizowana przez stronę katolicką, a protestan-
ci do niej dołączyli.

Zorganizowanie tej procesji na pewno nie było łatwym zadaniem. Wspomnia-
ne wcześniej codzienne doświadczenia ówczesnych wspólnot związane z zamy-
kaniem zborów i kościołów, wzajemnym osądzaniem się, wypędzaniem duchow-
nych, a także przesiedleniami i wojnami miały na to istotny wpływ. Dodatkowo 

21 Zob. K. Kotula, Polski lud ewangelicki w  południowo-wschodniej części województwa 
poznańskiego, 44-45; J. Szczepankiewicz-Battek, «Bracia czescy w  Kościele Ewangelicko-Re-
formowanym w  Polsce – przeszłość i  teraźniejszość», Studia z  Geografii Politycznej i  His-
torycznej 2 (2013) 248-249. Por. H. Tyszkiewicz, Dzieje powiatu kępińskiego; R. Lipiński, 
«Zelowskie Dzwonki w  Taborze Wielkim», w: www.reformowani.pl/index.php?option=com_
content&task=view&id=297 [8 IV 2015]; «Cmentarz Braci Czeskich pod opieką Stowarzyszenia», 
www.tygodnikkepinski.pl/nius/fullnews.php?id=3793 [01 III 2017].
22 Zob. B. Krzyślak, «Kościół św. Jana Ewangelisty. Przyczynek do dziejów ewangelickiej ar-
chitektury sakralnej na pograniczu śląsko-wielkopolskim», 156-157; J. Kuropka, Sanktuarium 
Matki Boskiej Pólkowskiej. Historia i współczesność, 10-15.
23 Zob. J. Kuropka, Sanktuarium Matki Boskiej Pólkowskiej. Historia i współczesność, 15.
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położenie Bralina przy granicy Śląska z Królestwem Polskim nie sprzyjało dobro-
sąsiedzkim stosunkom. Dopiero pojawienie się chorób, epidemii i wielkich poża-
rów, które wybuchły w latach 1807 i 1808, niszcząc doszczętnie całe miasteczko 
Bralin, sprawiło, że ludzie zaczęli inaczej patrzeć na swoje życie i życie sąsiadów. 
Dotarło do nich, że cierpienie dotyka wszystkich w taki sam sposób, bez wyjątku 
na wyznanie czy religię. We wspomnianych wcześniej pożarach, które dotknę-
ły mieszkańców Bralina, zarówno katolików jak i protestantów, stracili wszystko, 
co posiadali. Miasteczko przecież dwukrotnie spłonęło w całości. To sprawiło, że 
pojawiła się potrzeba wypływająca z serc wiernych zarówno katolików, jak i pro-
testantów skierowania do Boga prośby o przebaczenie grzechów i wspólnego bła-
gania o opiekę i pomoc24.

Odziedziczone z przeszłości kontrowersje między chrześcijanami można prze-
zwyciężyć, tylko odkładając na bok wszelkie postawy polemiczne czy apologe-
tyczne, poszukując jednocześnie wspólnego i dogłębnego zrozumienia tego, co 
nas łączy, a  jest nim powołanie do uczestnictwa w  tajemnicy miłości Ojca ob-
jawionej nam przez Syna za pośrednictwem Ducha Świętego25. Tak też stało się 
w  Bralinie. Ówcześni bralińscy chrześcijanie bez względu na swoją przynależ-
ność konfesyjną zdali sobie sprawę, że aby dotrzeć do głębi tajemnicy Boga i zro-
zumienia cierpienia, którego doświadczyli, potrzebują wzajemnego spotkania 
i konfrontacji pod kierunkiem Ducha Świętego, który przezwycięża konflikty26. 
Zaowocowało to zorganizowaniem w  1808 roku pierwszej procesji suplikacyj-
nej do jedynego wtedy ocalałego kościoła położonego za miastem wśród pól. Jak 
wcześniej wspomniano, sam kościół i miejsce, w którym jest położony, na pewno 
wywierał wpływ na świadomość wiernych, zarówno katolików jak i protestantów, 
poprzez wcześniejsze świadectwa cudownych uzdrowień i ocalenia przed epide-
miami cholery. To doświadczenie cierpienia, jak i wspólna modlitwa błagalna sta-

24 Bardzo trafnie na doświadczenie jednoczącego cierpienia zwrócił uwagę papież Franciszek 
w przemówieniu do papieża Teodora II i członków delegacji Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyj-
nego w dniu 10 maja 2013 roku. Powiedział: „że jak krew męczenników była dla Kościoła nasie-
niem siły i płodności, tak dzielenie codziennych cierpień może stać się skutecznym narzędziem 
jedności. W  pewnym sensie dotyczy to również szerszego obrazu społeczeństwa i  stosunków 
chrześcijan z  niechrześcijanami: ze wspólnego cierpienia mogą się bowiem rodzić, z  Bożą po-
mocą, przebaczenie, pojednanie i pokój”. Papież zwraca również uwagę, że jedność chrześcijan nie 
będzie owocem subtelnych dyskusji teoretycznych, w których każdy będzie się starał przekonań 
innych o słuszności swoich poglądów, ponieważ taka postawa prowadzi do konfliktów. Zob. Fran-
ciszek, Ekumenizm cierpienia.
25 Franciszek, «Męczeństwo jednoczy chrześcijan», w: www.gosc.pl/doc/2335580.Meczenst-
wo-jednoczy-chrzescijan [1 III 2017].
26 Franciszek, «Męczeństwo jednoczy chrześcijan», w: www.gosc.pl/doc/2335580.Meczenst-
wo-jednoczy-chrzescijan [1 III 2017].
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ły się urzeczywistnieniem jedności Kościoła w Bralinie. Bez różnicy na wyznanie 
wszyscy jednym zgodnym głosem i jednym sercem wołali do Boga o przebacze-
nie grzechów i ochronę przed nieszczęściami27. Jak trafne są słowa tej starożytnej 
chrześcijańskiej pieśni błagalnej, która była śpiewana podczas procesji: „Święty 
Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami! Od powietrza, 
głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie! Od nagłej i niespodzianej śmierci, zacho-
waj nas, Panie! My, grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie!”.

Jak mocno te słowa musiały dotknąć serca ludzi, którzy stracili wszystko w po-
żarze, skoro wspólnota cierpienia, która się wtedy narodziła, doprowadziła do po-
godzenia się wiernych obu Kościołów. Owocem tej modlitwy było bezkonfliktowe 
odbudowanie miasteczka, gdzie do dzisiaj w  jego centrum stoją dwa kościoły: 
katolicki pw. św. Anny i luterański pw. św. Jana Ewangelisty. To wspólne doświad-
czenie cierpienia i pojednania pozostało w pamięci wiernych obu Kościołów tak 
głęboko, że ta ekumeniczna procesja organizowana była corocznie, zawsze w koń-
cu lipca, i podążała „na Pólko” jeszcze aż do 1936 roku28. Niestety, podobnie jak 
nie ustalono jednoznacznie, kto pierwszy zorganizował procesję suplikacyjną, tak 
też nie udało się ustalić powodów, dla których przestano ją organizować.

4. Postulaty i wyzwania ekumeniczne na przyszłość dla miej-
scowych duszpasterzy i wspólnot parafialnych

Istniejący do dzisiaj podział chrześcijan jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest 
zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania 
Ewangelii wszelkiemu stworzeniu29. Dlatego zaangażowanie się Kościoła katolic-
kiego w dzieło pojednania chrześcijan jest sprawą nieodwołalną i należy w sposób 
organiczny do całości życia i działania Kościoła, tak aby tę całość przenikało30. 
Dlatego też w odniesieniu do parafii bralińskiej, w której miała miejsce opisywa-
na procesja suplikacyjna, należy rozpocząć odnowę ekumeniczną od odnowie-
nia kultu maryjnego w sanktuarium, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań 

27 Por. Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, 21.
28 H. Rybark, Bralin, 21; J. Kuropka, Sanktuarium Matki Boskiej Pólkowskiej. Historia i współcze-
sność, 15.
29 Zob. Sobór Watykański II, «Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio», w: Sobór Watykańs-
ki II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski (Poznań 1986) 203. Por. Jan Paweł II, Ut unum 
sint, 6.
30 Zob. Jan Paweł II, Ut unum sint, 20. Por. P. Jaskóła, «Ekumenizm u progu trzeciego tysiąclecia», 
w: P. Jaskóła, Perspektywy ekumenii. Wielkopostne wykłady otwarte poświęcone Encyklice Ut unum 
sint (Opole 1996) 76.
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zawartych w adhortacji apostolskiej Pawła VI Marialis cultus. Drogą do odnowy 
kultu maryjnego według adhortacji jest ubiblijnienie kultu, podporządkowanie 
go liturgii, uwzględnienie postulatów ekumenizmu oraz współczesnej antropo-
logii. Odnowienie kultu maryjnego poprzez uwzględnienie postulatów ekume-
nizmu odnosi się przede wszystkim do unikania wszelkiej przesady w kulcie ma-
ryjnym, która mogłaby prowadzić do nieporozumień, wprowadzić innych braci 
chrześcijan w błąd co do prawdziwej nauki Kościoła katolickiego31. Odnowa kultu 
maryj nego powinna być niejako podporządkowana odnowie biblijnej, przy czym 
to podporządkowanie nie może ograniczać się jedynie do korzy stania z Biblii, ale 
ma także polegać na czynieniu jej księgą modlitwy, z której wydobywa się słowa 
i myśli do formuł modlitewnych i tekstów przeznaczonych do śpiewu, tak aby kult 
maryjny był przeniknięty treściami orędzia chrześcijańskiego32.

By dokonać pełniejszej odnowy w wymiarze ekumenicznym kultu maryjne-
go w kościele „na Pólku”, wskazane byłoby przywrócenie wspomnianej wcześniej 
ekumenicznej procesji suplikacyjnej, która funkcjonowała w  sanktuarium do 
1936 roku, poprzez zaproszenie diaspory luterańskiej do współtworzenia jej. Jest 
to także duże wezwanie dla parafii kępińskiej i sycowskiej Kościoła ewangelickie-
go. W chwili obecnej jest bardzo dobry klimat dla wspólnych działań i inicjatyw 
organizowanych przez wiernych obu Kościołów zamieszkałych w  powiecie kę-
pińskim. Powstało Stowarzyszenie „Socjum Kępno i  Okolice”, które organizuje 
sprzątanie i porządkowanie cmentarzy ewangelickich w Kępnie, Bralinie, Tabo-
rze Starym, Trzcinicy, Laskach i okolicach oraz patronuje wspólnej ekumenicz-
nej modlitwie w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu ewangelickim 
w Kępnie przy udziale wiernych i duchownych obu Kościołów33. Ten dobry kli-
mat powinien być wykorzystany przez duszpasterzy i wiernych obu Kościołów do 
przywrócenia wspólnej procesji suplikacyjnej.

Oprócz powyższych wskazań można odnaleźć w encyklice Jana Pawła II Ut 
unum sint wezwanie ciągle aktualne do tzw. ekumenizmu duchowego, którym jest 
ustawiczna modlitwa, wewnętrzne nawrócenie, odnowienie, uznanie współwiny 
Kościoła katolickiego, prośba o przebaczenie i gotowość do pojednania34. Dlatego 
też ważnym zadaniem byłoby zorganizowanie wspólnych modlitw ekumenicz-

31 Paweł VI, Adhortacja Marialis cultus o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej 
Maryi Panny (Wrocław 2004) 32. Por. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wska-
zania, 278.
32 Paweł VI, Marialis cultus, 30.
33 Zob. D. Makosch, «Stowarzyszenie Socjum Kępno i  Okolice», w: www.ziemiakepinska.pl/
stowarzyszenie-socjum-kepno-i-okolice [1 III 2017].
34 P. Jaskóła, «Ekumenizm u progu trzeciego tysiąclecia», 77.
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nych w parafii św. Anny w Bralinie, jak też w parafiach ewangelickich w Sycowie 
i Kępnie. Taka modlitwa jest duszą całego ruchu ekumenicznego i  skutecznym 
środkiem uproszenia łaski jedności. Takie doświadczenie mieli chrześcijanie 
z Bralina, kiedy wspólnie modlili się o przebaczenie grzechów i opiekę. Przez pra-
gnienie płynące z serca realizowali wspomniane postulaty ekumenizmu35. Powin-
niśmy i  my, biorąc z  nich przykład, przywrócić możliwość wspólnych spotkań 
modlitewnych, nie tylko w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale także 
w większe święta i uroczystości kościelne. Aby to mogło się stać, ważną rzeczą 
jest pogłębianie wiedzy o  sobie nawzajem, zwłaszcza przez poznawanie liturgii 
i  tradycji duchowych, poprzez wzajemne zapraszanie się do swoich kościołów 
na nabożeństwa ekumeniczne, gdzie oprócz wspólnej modlitwy będą omawia-
ne tradycje duchowe wspólnot chrześcijańskich36. Musi się to jednak odbywać 
w duchu wzajemnej miłości, która jest „najgłębszym motywem jedności, która 
łączy wszystkich chrześcijan i która jest o wiele większa niż podziały, jakie miały 
miejsce w całej historii. Z tego powodu, na tyle na ile pokornie zbliżamy się do 
Pana Jezusa Chrystusa, zbliżamy się także między sobą”37. Ówcześni chrześcijanie 
z Bralina dali przykład, że wspólna modlitwa i wołanie do Boga o zlitowanie się 
może przynieść pokój i pojednanie oraz dać wskazówkę do osiągnięcia tak upra-
gnionej jedności.

5. Posumowanie

W niniejszej pracy został przedstawiony krótki rys historyczny powstania Sank-
tuarium Maryjnego „na Pólku” pod Bralinem, mozaika wyznaniowa i  stosunki 
między Kościołem Rzymskokatolickim a ówczesnymi Kościołami protestanckimi 
ziemi bralińsko-kępińskiej. Ta trudna historia związana z pojawieniem się refor-
macji na tych terenach, obfitująca w wiele cierpienia, doprowadziła do wzajem-
nych niechęci i separacji obu Kościołów w ówczesnym Bralinie. Taki stan rzeczy 
istniał do doświadczenia klęski żywiołowej związanej z dwukrotnym całkowitym 
pożarem miasteczka Bralin w latach 1807 i 1808. Wspólne cierpienie mieszkań-
ców doprowadziło do zorganizowania przez ocalałych z pożarów katolików i lu-
teranów procesji suplikacyjnej. Celem tej procesji była prośba o  przebaczenie 
grzechów i opiekę przed klęskami żywiołowymi. Procesja udała się do jedynego 
nietkniętego przez pożary kościoła będącego sanktuarium maryjnym, znajdują-

35 Por. Jan Paweł II, Ut unum sint, 21, 26, 74.
36 Por. P. Jaskóła, «Ekumenizm u progu trzeciego tysiąclecia», 73.
37 Franciszek, «Męczeństwo jednoczy chrześcijan».
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cego się za miastem i słynącego z otrzymywanych w tym miejscu łask. Wspólna 
procesja suplikacyjna doprowadziła do pogodzenia się wiernych obu Kościołów 
i  odbudowy miasteczka. Na pamiątkę tego wydarzenia kontynuowano co roku 
ekumeniczną procesję suplikacyjną do kościoła pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny, która odbywała się do 1936 roku i była czymś wyjątkowym w tam-
tych czasach. Usytuowanie sanktuarium i  jego architektura sprzyjały zbliżeniu 
się wiernych do Boga, pojednaniu się oraz nieustannemu wypraszaniu łask. Taką 
funkcję to sanktuarium pełni do dzisiaj, gdzie wierni za wstawiennictwem Matki 
Bożej wypraszają łaski dla siebie, swoich rodzin i ojczyzny38. W wyniku drugiej 
wojny światowej i jej skutków zaprzestano organizowania tej procesji w Bralinie. 
Z powodu niewielkiej ilości źródeł historycznych mówiących o tym wydarzeniu 
trudno jest dzisiaj stwierdzić, kto podjął się zorganizowania pierwszej ekume-
nicznej procesji suplikacyjnej do kościoła „na Pólku”. Nie udało się dotrzeć do 
dokumentów wskazujących na to, czy organizatorem była pojedyncza osoba czy 
grupa z konkretnego Kościoła, czy też procesja została zaplanowana wspólnie lub 
zorganizowana spontanicznie.

Głównym celem niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie, jak historia opi-
sywanej procesji oraz miejsce, do której się ona udawała, może dzisiaj pomóc 
w drodze do osiągnięcia jedności Kościoła. W opracowaniu odpowiedzi na po-
stawione pytanie i postulatów ekumenicznych zostały przyjęte jako wyznaczni-
ki adhortacja Pawła VI Marialis cultus i  encyklika Jana Pawła II Ut unum sint. 
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić odnowę kultu maryjnego w sanktu-
arium, uwzględniając wskazania zawarte w adhortacji Marialis cultus, która wska-
zuje drogę przez ubiblijnienie kultu, podporządkowanie go liturgii, uwzględnie-
nie postulatów ekumenizmu oraz współczesnej antropologii. Kolejnym krokiem 
powinno być przywrócenie ekumenicznej procesji suplikacyjnej poprzez zapro-
szenie diaspory luterańskiej do współtworzenia jej, co jest dużym wezwaniem dla 
parafii kępińskiej i  sycowskiej Kościoła ewangelickiego oraz parafii Bralińskiej 
Kościoła Rzymskokatolickiego. Pomocą w  tym może być bardzo dobry klimat 
dla wspólnych działań i inicjatyw organizowanych przez wiernych obu Kościołów 
zamieszkałych w  powiecie kępińskim. Jednocześnie konieczny jest ekumenizm 
duchowy, do którego wzywa Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint, którym jest 
ustawiczna modlitwa, wewnętrzne nawrócenie, odnowienie, uznanie współwiny 
Kościoła katolickiego, prośba o przebaczenie i gotowość do pojednania39. Dlatego 
należy organizować wspólne spotkania dające możliwość wzajemnego poznania 
się, wspólne modlitwy ekumeniczne, ponieważ modlitwa jest duszą całego ru-

38 Zob. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, 262, 263, 264.
39 Por. P. Jaskóła, «Ekumenizm u progu trzeciego tysiąclecia», 77.
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chu ekumenicznego i  skutecznym środkiem uproszenia łaski jedności. Historia 
stosunków katolicko-ewangelickich w  Bralinie i  powstania tej procesji jest lek-
cją swoistego „ekumenizmu cierpienia”, z którego rodzi się pojednanie, a przy-
kład dany przez ówczesnych bralińskich chrześcijan może być dzisiaj pomocą we 
wspólnej drodze do jedności Kościoła. 
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…by nie zamilkła Ewangelia, czyli na wspólnym 
froncie głoszenia Bożego Słowa. Katechetyczna 
refleksja nad wybranymi tezami Marcina Lutra
May the Gospel not be silenced – on the common front of pre-
aching the Word of God. The catechetical reflection on the chosen 
Martin Luther’s theses

Streszczenie

Artykuł, w nawiązaniu do wybranych tez Marcina Lutra, przedstawia różnorodność form współ-
czesnej ewangelizacji za pomocą Pisma Świętego. Autor zwraca uwagę na wiele podobieństw 
w pojmowaniu rzeczywistości między chrześcijanami XVI a XXI wieku i proponuje kilka wytycz-
nych koniecznych do efektywnego głoszenia Bożego Słowa współczesnemu człowiekowi. Podane 
wskazówki oraz konkretne przykłady nowych form chrześcijańskiej ekspresji religijnej są pretek-
stem do dyskusji nad jakością, skutecznością oraz koniecznością nauczania i przekazywania wiary 
po to, aby Ewangelia nigdy nie zamilkła.

Słowa klucze:  reformacja; Marcin Luter; nowa ewangelizacja; Biblia; katechizacja

Abstract

The article, referring to the chosen Martin Luther’s theses, depicts the diversity of forms of con-
temporary evangelisation by means of the Holy Bible. The author pays attention to the great amo-
unt of similarities and hardships in understanding the reality among Christians in the 16th century 
and nowadays. Moreover, the article suggests a  few guidelines necessary to preach the word of 
God to the contemporary man in an effective way. The given instructions and precise examples of 
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new forms of Christian religious expression serve as a pretext for further discussion on the quality, 
effectiveness and the necessity of preaching and conveying faith so as to prevent Gospel from ever 
going quiet.

Keywords:  reformation; Martin Luther; new evangelization; Bible; catechization

1. Wprowadzenie

Internet, smartfony, tablety, a więc dostęp do praktycznie wszystkiego w każdym 
miejscu na kuli ziemskiej w kilka sekund, w odcieniu milionów kolorów miesz-
czących się na małym ekranie w kieszeni spodni. Szybki, krótki, prosty, a nierzad-
ko banalny, przekaz to chleb codzienny przeciętnego człowieka XXI wieku, który 
to człowiek, jak się wydaje, coraz częściej żyje w świecie wirtualnym intensywniej 
aniżeli w rzeczywistym. Połączenie technologicznej rewolucji, podczas której daje 
się zauważać coraz to szybszy rozwój w coraz to mniejszych odstępach czasowych, 
ze współczesną filozofią życia, w której dominuje konsumpcjonizm, relatywizm 
poznawczy i  moralny oraz subiektywna twórczość własnej hierarchii wartości, 
sprzyja tworzeniu się tzw. „płynnej rzeczywistości”, coraz bardziej laickiego świa-
ta, w której każdy dzień przynosi nowe, bardziej zaskakujące informacje. Opisane 
okoliczności sprawiają, że nawet w kwestii duchowości i religii opinię publiczną, 
a przez to wiarę wielu ludzi, bardziej kształtują dziennikarze i youtuberzy niż oso-
by duchowne, które, jak pisze ks. Grzegorz Strzelczyk, nie zauważyły, że świat się 
zmienił1.

Trzeba zatem nieustannie zmagać się z problemem odpowiedniego sposobu 
głoszenia Słowa Bożego współczesnemu człowiekowi, aby nigdy nie zamilkła 
Ewangelia, a  także, by jej depozyt jednoczył wszystkich ludzi wierzących, a nie 
stawał się kością niezgody i podziału. Niniejszy artykuł jest próbą wyciągnięcia 
pozytywnych konsekwencji z  początków reformacji, a  szczególnie z  tez przed-
stawionych przez jej inicjatora dla głoszenia Ewangelii dzisiaj. Praca zawiera kil-
ka wskazówek odnośnie do współczesnej ewangelizacji Słowem Bożym oraz jest 
przyczynkiem do dyskusji nad przykładami jej najnowszych form.

2. Marcin Luter – baczny strażnik poprawności głoszenia 
Ewangelii?

Marcin Luter urodził się w 1483 roku, a skończywszy studia filozoficzne w Er-
furcie (później studia teologiczne), wstąpił do zakonu augustiańskiego i przyjął 

1 G. Strzelczyk, «Nigdy nie było tak dobrze», W drodze (4; 2017) 47.



168 Sebastian Mandrysz 

święcenia kapłańskie2. Jego wiara kształtowała się w głęboko religijnej rodzinie 
niepozbawionej jednak zabobonów, wiary w czary i nadmiernego wpływu sza-
tana3. Jako światły człowiek, surowo wychowywany pod okiem swojego ojca, 
a później zakonnej reguły, zauważał w Kościele wiele błędów, wypaczeń i nad-
użyć, wobec których nie chciał pozostać obojętny4. Przypadający na ten czas 
upadek autorytetów religijnych, często powodowany niemoralnym życiem du-
chownych, kryzys Kościoła zachodniego, jego instytucji oraz praktyk życia re-
ligijnego, obniżenie poziomu wykształcenia i  jakości posługi duchowieństwa, 
a także zmiany w strukturze europejskich społeczeństw, kryzys instytucji edu-
kacyjnych i początek kształtowania się nowożytnej antropologii opartej przede 
wszystkim na humanizmie bez Boga zwiększały napięcie wewnątrz Kościoła 
i pomiędzy nim a ówczesnym społeczeństwem5. Nabrzmiewające kontrowersje 
wokół symonii kościelnych urzędów, a  także sprawa odpustów, które, według 
słów dominikańskiego kaznodziei Jana Tetzla, nie wymagały Komunii Świętej 
ani spowiedzi, a jedynie zapłaty, przechyliły czarę goryczy6. Zgorszony tym ks. 
Marcin Luter 31 października 1517 roku zaprezentował 95 tez, które, przybite 
do zamkowych drzwi katedry w Wittenberdze oraz wysłane do biskupa Magde-
burga i Moguncji, miały stać się przyczynkiem do publicznej debaty na temat 
spraw wywołujących w Kościele wiele kontrowersji. Niespodziewanie stały się 
jednak początkiem religijnej eksplozji i dały upust negatywnym nastrojom tłu-
mionym od dłuższego czasu w niemieckim społeczeństwie. Powszechnie znane 
wypaczenia i absurdy tamtego czasu w połączeniu z wynalezieniem druku spo-
wodowały szybki przepływ informacji i  zainicjowały proces reformacji, która 
w założeniach miała doprowadzić do odnowy Kościoła w rozumieniu powrotu 
do biblijnych źródeł oraz do idei Kościoła pierwotnego7. Panująca jeszcze wtedy 
żarliwość wierzących, często oparta jedynie na zewnętrznej i pokazowej religij-
ności, której brakowało autentycznej relacji osobowej, zdawała się polaryzować 
między zwolennikami i  przeciwnikami Lutra oraz stawać się jeszcze bardziej 
żarliwa8. Celem dążeń reformatora zaś stało się wytworzenie dynamicznego 

2 P. Janowski, «Luter Marcin», w: E. Ziemiann, Encyklopedia katolicka, t. XI (Lublin 2006) 230.
3 B. Kumor, Historia Kościoła V (Lublin 2002) 16.
4 P. Janowski, «Luter Marcin», 230.
5 J.T. Maciuszko, «Reformacja», w: T. Gadacz, Religia Encyklopedia PWN (Warszawa 2003) 376.
6 B. Kumor, Historia Kościoła V, 23.
7 J. Kopiec, «Reformacja», w: Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku (Warszawa 1999) 
1300.
8 B. Kumor, Historia Kościoła V, 46.
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wzorca człowieka nowego czasu, który to człowiek dzięki swej pracy i aktywno-
ści znajdzie miejsce w społeczeństwie9.

3. Podobne problemy, inne czasy – trudności w głoszeniu Sło-
wa Bożego

Wydaje się, że sytuacja sprzed pięciuset lat niewiele różni się od obecnych czasów. 
Współczesny człowiek zmaga się z kryzysem życia duchowego, w którym braku-
je osobistej relacji z Jezusem. Współczesny człowiek jest świadkiem burzliwych 
przemian społecznych w Europie i w świecie, dostrzega wiele kontrowersji w in-
stytucjach Kościoła i szeregach duchowieństwa, chociaż, jak twierdzi ks. Strzel-
czyk, w tej kwestii akurat nigdy nie było lepiej10.

Niepokojący wydaje się również fakt, iż ciągle zmniejsza się ilość osób urzędo-
wo powołanych do głoszenia Dobrej Nowiny. Instytut Statystyki Kościoła Katolic-
kiego szczegółowo przedstawia badania, w których liczba alumnów na wszystkich 
latach seminariów duchownych w Polce na początku drugiego milenium oscylo-
wała wokół 4800 osób11, wśród których ponad tysiąc z nich to alumni pierwszego 
roku. Obecnie natomiast liczba ta zmniejszyła się o połowę i w 2016 roku wynio-
sła 2658 w seminariach diecezjalnych, a 898 w seminariach zakonnych, w tym 538 
na pierwszym roku (740 wraz z zakonnymi). W okresie 1992-2012 liczba męż-
czyzn wstępujących do seminarium duchownego w wieku 19-20 lat zmniejszyła 
się o 16%, a liczba alumnów ogółem spadła o ponad 45%, z czego w seminariach 
zakonnych aż o 67%12.

Wraz ze zmniejszającą się liczbą alumnów maleje także liczba wyświęconych ka-
płanów. W 2010 roku była ona mniejsza o 23% w stosunku do 1992 roku13. Obecnie 
w Kościele w Polsce posługuje natomiast 24 724 księży diecezjalnych, 10 lat temu 
zaś – 24 173, co wtedy dawało 18% duchowieństwa Europy, a 9% całego świata. 
Choć ilość księży na świecie wzrasta, daje się zauważyć tendencję ciągłego spadku 
ich liczby w Europie, a nawet praktycznie ich braku w niektórych jej częściach14.

9 J. Kopiec, «Reformacja», 1302.
10 G. Strzelczyk, «Nigdy nie było tak dobrze», 44.
11 Patrz: http://www.iskk.pl/kosciolnaswiecie/117-powoania.html [25.04.2017].
12 Patrz: http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,19183,dynami-
ka-powolan-w-polsce-statystyki.html [25.04.2017].
13 Patrz: http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,19183,dynami-
ka-powolan-w-polsce-statystyki.html [25.04.2017].
14 Patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_na_%C5%9B-
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W Polsce nie można mówić jeszcze o kryzysie duchowieństwa, ponieważ jego 
liczba przez ostatnie lata wzrastała i utrzymuje się na dobrym poziomie, co, jak 
twierdzą eksperci z ISKK, w dużej mierze było efektem pontyfikatu papieża Po-
laka15. Należy jednak zauważyć, że liczba ta, w niedługim czasie, zacznie znowu 
maleć z powodu przechodzenia wielu z nich na emerytury. Mała liczba nowych 
powołań nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb wiernych, co będzie odczuwalne 
w wielu polskich diecezjach.

Niepokojące, choć ciekawe, wydają się statystyki dotyczące liczby wiernych 
uczęszczających na niedzielną Eucharystię oraz przystępujących podczas jej trwa-
nia do Komunii Świętej. Statystyki ISKK16 podają, że na przełomie ostatniego trzy-
dziestolecia dominicantes17 spadła z 57% (1982) do 39,1% (2014). Wzrosła jednak 
liczba communicantes18 z 9,6% (1982) do 16,3% (2014), co może wskazywać na 
większą świadomość wiernych w Kościele, ale również na coraz to bardziej libe-
ralne podejście do grzechu i możliwości przystępowania do sakramentów. Nastę-
puje również, podobnie jak pięćset lat temu, swoistego rodzaju polaryzacja po-
między ludźmi deklarującymi swoją wiarę, a odchodzącymi od niej lub zupełnie 
z nią niezwiązanymi. Zjawisko to motywuje do wyciągania wniosków, dla których 
pomocne okazać się mogą wybrane tezy zaproponowane pięćset lat temu mające 
zwrócić uwagę na sposób głoszenia Ewangelii i  być przyczynkiem do owocnej 
dyskusji dla dobra całego Kościoła.

Marcin Luter podkreślił, że prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia 
(teza 62), która jednak jest w pogardzie u ludzi (teza 63). Pierwszorzędnymi gło-
sicielami Bożego Słowa są przedstawiciele hierarchicznego Kościoła, a więc w ich 
gestii powinno leżeć dobro o stokrotnie większej doniosłości niż jak pięćset lat 
temu odpusty czy cokolwiek innego (teza 55). Wrogiem Chrystusa i Kościoła jest 
zatem ten, kto nakazuje zamilknąć Słowu Bożemu (teza 53), a krzywdą dla nie-
go – złe jego zarządzanie (teza 54). Według Lutra, nie można przysłaniać prawdy 
Ewangelii zbędnymi tematami, a czas mówienia o niej nie powinien być krótszy 
w kazaniu od wypowiedzi na inne tematy. Choć jego zarzuty dotyczyły przede 
wszystkich odpustowych kazań, wydają się uniwersalne. Warto zatem podjąć re-
fleksję oraz konkretne działania nad istotą, formą i  jakością głoszenia Ewange-
lii dzisiaj. Warto zweryfikować obecne inicjatywy pod kątem wskazówek Lutra, 

wiecie#Katolickie_duchowie.C5.84stwo [25.04.2017].
15 Patrz: http://www.pope2016.com/wiara/kosciol-w-polsce/news,482579,dynami-
ka-powolan-i-zycia-konsekrowanego-w-polsce.html [25.04.2017].
16 Patrz: http://www.iskk.pl/kosciolnaswiecie.html [25.04.2017].
17 Liczba osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. 
18 Liczba osób przystępujących do Komunii Świętej.
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aby kolejny raz nie doszło do zgorszenia, ale by katechetyczne wołanie pozwo-
liło współczesnemu człowiekowi nawiązać głęboką, prawdziwą i osobistą relację 
z  Odkupicielem wszystkich ludzi. Tylko wspólny wysiłek podjęty przez chrze-
ścijan każdego wyznania może dać wymierne efekty na froncie głoszenia Dobrej 
Nowiny o Jezusie Chrystusie.

4. Na co zwrócić uwagę? Ważne elementy współczesnej ewan-
gelizacji Słowem

Zadanie może wydawać się trudne, gdyż przeciętny wierzący człowiek XIX 
i XX wieku przede wszystkim wierzył na zasadzie autorytetu, czyli praktyko-
wał, ale brakowało mu interioryzacji poznawanych prawd i świadomego wy-
boru Jezusa jako punktu odniesienia w swoim życiu19. Pierwszym zatem i nie-
zbędnym elementem głoszenia jest łaska Boża. W Ps 127 można przeczytać, 
że „jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą, 
jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, to strażnik czuwa daremnie” i daremnym jest 
również wstawanie przed świtem i  przesiadywanie do późna w  nocy, bo On 
daje wszystko tym, których miłuje. Świadomość istnienia łaski pozwala działać 
z przekonaniem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie mogąc jednak 
wymusić jej recepcji u  innych, można wpływać na swoje starania po to, by 
innym pomagać w  otwieraniu się na jej działanie. W  tym kontekście warto 
podjąć wiele inicjatyw umożliwiających efektywniejszą posługę katechizowa-
nia współczesnego człowieka.

4.1 Radość pustego grobu, czyli koncentracja na osobie Jezusa 
Chrystusa
Podstawową zasadą, zresztą za radą Lutra, co wydaje się oczywiste, jest koncentra-
cja na osobie Jezusa Chrystusa. Jego postać i dzieło nie mogą zostać przysłonięte 
ani poprzez inną przekazywaną treść, ani poprzez formę głoszenia Ewangelii. Ce-
lem głoszenia całego zbawczego orędzia jest przecież doprowadzenie do głębokiej 
relacji z Jezusem. Współczesny kontekst sugeruje, że w przekazywaniu zbawczego 
misterium męki, śmierci i zmartwychwstania trzeba umiejętnie postawić akcenty, 
nie umniejszając wartości żadnemu z tych wydarzeń, wszak wszystkie trzy stano-
wią jedną ściśle ze sobą związaną tajemnicę. W konsumpcjonistycznym świecie, 
w którym nierzadko poczucie porażki czy braku czegoś wpędza człowieka w de-

19 G. Strzelczyk, «Nigdy nie było tak dobrze», 40-41.
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presję i zniechęca do działania, potrzeba autentycznej nadziei, która zawieść nie 
może (Rz 5,5). Paschalna radość pozwala zrozumieć, że Chrystus umarł za każde-
go i dla wszystkich zmartwychwstał. Zdaje się jednak, że częściej w mentalności 
wierzących widnieje obraz krzyża niż pustego grobu. To radość pociąga do dzia-
łania, smutek i ból, choć często mogą być początkiem przemiany czy nawrócenia, 
zasadniczo zniewalają i przygnębiają.

Wielu zauważa również, że przekaz Dobrej Nowiny często nie tyle skoncen-
trowany jest wokół głoszenia Ewangelii Jezusa, co na odpieraniu zarzutów i pró-
bie przeciągania na dobrą stronę ateistów, innowierców czy po prostu ludzi kry-
tycznie patrzących na wiele spraw współczesnego Kościoła. Z takiego założenia 
wychodzi znany mim i publicysta tygodnika „Gość Niedzielny” Ireneusz Krosny, 
który uważa, że traci się misyjny zapał na dialogu z niewierzącymi zamiast na 
głoszeniu Słowa20. Taka postawa, w połączeniu z brakiem pokory i chęcią zrozu-
mienia wiary, często prowadziła do frustracji z niepowodzeń, poczucia wypale-
nia, a w konsekwencji do zrodzenia herezji i odejścia od źródła wiary21. Trzeba 
zatem, aby głosiciel Dobrej Nowiny był wiarygodnym świadkiem Bożej miłości 
i autentycznym wzorem Chrystusa Zmartwychwstałego. Nie chodzi jednak o mo-
ralny ideał czy omnipotencję prawd wiary, ale o prawdziwe doświadczenie Boga 
w swoim życiu i emanację tego doświadczenia. W przeciwnym razie każdy grzech 
i każda okoliczność będą dobrym pretekstem do negacji orędzia nadziei i okazją 
do odejścia ze wspólnoty Kościoła, a przecież chodzi o nieustanne przypomina-
nie, że Chrystus jest szansą na to, by żyć inaczej22.

4.2 Radykalizm głoszącego, czyli osobowość ewangelizatora
Nie bez znaczenia w  głoszeniu Ewangelii pozostaje zatem kwestia osobowości 
ewangelizatora, jego zaangażowania i  determinacji. Jezus gromadził wokół sie-
bie tysiące osób, podobnie jak dzisiaj wielcy przywódcy świata polityki, celebryci, 
znani z filmów, piosenek czy youtuba. Społeczeństwo potrzebuje liderów, którym 
jest w stanie zaufać i przekonać się, że warto być właśnie takim albo żyć tak, a nie 
inaczej. Nie da się jednak nie zauważyć, że takimi wzorami dla wielu młodych 
ludzi są dzisiaj bardziej Justin Bieber, Ronaldo lub Poszukiwacz niż jakiś człowiek 
wiary. Patrolog Damian Mrugalski uważa, że w  przekazie wiary trzeba być ra-
dykalny, aby pociągnąć kogoś za sobą, czego przykładem mogą być ks. Natanek, 

20 Patrz: http://gosc.pl/doc/3824340.Zamiast-gloszenia-Ewangelii-jest-dialog-z-niewierzacymi 
[25.04.2017]. 
21 D. Mrugalski, «Antychryści, bobry i kastracji», W drodze (3; 2017) 112.
22 G. Strzelczyk, «Nigdy nie było tak dobrze», 46-47.
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o. Szustak, czy o. Kramer23. Silna osobowość na miarę XXI wieku jest w stanie 
sprawić, że wielu ludzi będzie w  stanie zaufać jej przekazowi, nawet w  sposób 
bezkrytyczny. Kolejnym komponentem będzie zatem odpowiednia formacja gło-
siciela i słuchacza, która wymagałaby całościowego omówienia, co jednak nie jest 
tematem niniejszego opracowania. Warto jednak zaznaczyć, iż takowa formacja 
powinna uczyć krytycznego przyjmowania informacji oraz dotyczyć sfery ducho-
wej, intelektualnej i duszpasterskiej, aby w odpowiedni sposób przyjmować i gło-
sić prawdy objawione24.

4.3 Era młodzieżowa, czyli nowatorskość form ekspresji religijnej
W  przekazie wiary istotnym czynnikiem wydaje się wykorzystanie wszystkich 
możliwych środków przekazu orędzia zbawienia. Podobnie jak za czasów Lutra 
nowatorskim i efektywnym pomysłem okazał się druk, tak dzisiaj człowiek ma do 
czynienia z publicznie dostępnymi środkami masowego przekazu. Elektroniczne 
urządzenia, Internet, radio i telewizja to powszechne życie współczesnego czło-
wieka. Większość społeczeństwa porozumiewa się i przekazuje sobie informacje 
na popularnych kontach społecznościowych. Życie prywatne powoli zaczyna za-
nikać kosztem upubliczniania praktycznie wszystkiego na snapchacie, tweeterze 
i facebooku, do których można mieć dostęp w każdej chwili i w każdym miejscu 
na całym świecie.

Era młodzieżowa w Kościele, o której pisze Przybyłowski, ma być odpowiedzią 
na technologiczną kulturę nastawioną na pragmatyzm, gdzie brakuje miejsca dla 
absolutu25. Sposób przekazu charakterystyczny dla młodego człowieka XXI wie-
ku może być jednak dla wielu nie do przyjęcia w kategoriach wiary. Stąd też, jak 
twierdzi autor przytoczonego artykułu, jest wiele kontrowersji wokół osoby pa-
pieża Franciszka, który swoimi pomysłami i sposobem życia potrafi zaszokować 
swoich słuchaczy. Trzeba jednak przyznać, że światu znudziła się pobożność, do 
której wszyscy zdążyli się już przyzwyczaić. W wielu przypadkach stała się ruty-
ną i wymaga odnowy. Według M. Rogaczewskiej i wielu innych osób, potrzeba 
nowych form ekspresji religijnej26. Stąd wielką popularnością cieszą się takie ini-
cjatywy, jak Ekstremalna Droga Krzyżowa, Jezus na stadionie, noce konfesjona-
łów, innowacyjne pielgrzymki na rolkach, dynamiczne i zróżnicowane rekolekcje, 

23 D. Mrugalski, «Antychryści, bobry i kastracji», 120.
24 S. Łabendowicz, «Formacja katechetów na współczesne czasy», Zeszyt formacji katechetów 4 
(2015) 47-55.
25 J.K. Przybyłowski, «Era młodzieżowa w Kościele», Warszawskie Studia Teologiczne (4; 2016) 9.
26 M. Rogaczewska, «Znudzeni rutyną», W drodze (4; 2017) 88.
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które to inicjatywy wypełniają braki i  są receptą na znudzenie w swojej religij-
ności dla wielu młodych, i nie tylko młodych, ludzi. Internet także napełnia się 
współczesnymi formami głoszenia Dobrej Nowiny: aplikacje z Pismem Świętym 
oraz innymi treściami wiary, chrześcijańskie platformy (np. SzukajacBoga.pl) czy 
religijne memy (Gaudium et Mems). Era youtuberów powiększa grono kapłanów 
i świeckich prowadzących swoje kanały, na których dostępne są różnego rodzaju 
rekolekcje, sposoby na lifehacki, challenge czy po prostu opowieści o zwyczajnym 
życiu księdza.

Nowy kontekst zeświecczonego świata i  szybkiej komunikacji wymaga po-
szukiwania nowych metod i  środków przekazu27. Religijność można wyrazić 
przecież w inny niż do tej pory sposób, który dotrze do człowieka z orędziem Je-
zusa Chrystusa i przełamie rutynę oraz zniechęcenie. Podobnie jak dobry uczo-
ny w Piśmie ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (Mt 13,52), tak am-
bitne i kreatywne pomysły wykorzystujące potencjał młodych osób są w stanie 
złagodzić zauważalne napięcie między tradycją a nowoczesnością28. W tym kon-
tekście konieczne jest kształtowanie właściwych osobowości młodych ewange-
lizatorów, dowartościowanie ich roli, a także prowadzenie chrześcijańskiej edu-
kacji medialnej, co umożliwi wytworzenie bardziej zrozumiałego i dostępnego 
szerokiemu gronu odbiorców współczesnego języka wiary29. Wszelkie zabiegi 
w tym kierunku będą szansą na to, by zapobiec tworzeniu się ekskluzywnych 
grup, niezrozumiałych dla współczesnego świata i zamkniętych na swój własny 
prywatny kult. XXI wiek wymaga rozszerzenia przestrzeni wiary poza mury ko-
ścioła i prywatnego domu, zmusza do zmiany rozumienia wymiaru czasu pracy 
i  świętowania, modlitwy i  obowiązków, a  także szukania punktów styczności 
między sacrum a profanum30.

Łączeniu tych dwóch światów sprzyjają także propozycje wydarzeń o religij-
nym charakterze, na które zaprasza się ludzi nawet z całego świata. Przykładem 
takich inicjatyw mogą być Światowe Dni Młodzieży, spotkania młodych pro-
wadzone przez chrześcijańską wspólnotę z  Taize czy eventy ProChrist Speciale 
organizowane co kilka lat przez międzywyznaniową wspólnotę ProChrist. Spo-
sobnością do godzenia świata duchowych wartości z  codziennością, a przez to 
odkrywania i pogłębiania relacji z Chrystusem przez Słowo Boże, są także wsze-
lakiego rodzaju kursy i szkolenia. W ostatnim dwudziestoleciu powstało ich dość 
sporo, z czego najpopularniejsze wydają się Seminarium Odnowy Wiary, Akade-

27 J. Kachel, «Język kerygmatyczny w przekazie wiary», Biuletyn Edukacji Medialnej (1; 2014) 62.
28 M. Rogaczewska, «Znudzeni rutyną», 89.
29 J. Kachel, «Język kerygmatyczny w przekazie wiary», 65.
30 M. Rogaczewska, «Znudzeni rutyną», 89-90.
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mia rozwoju chrześcijanina ArCH+, Odkrywanie Chrześcijaństwa OCH, kursy 
alfa, Paweł, Jonasz i szkoły nowej ewangelizacji.

4.4 Nowy kontekst – nowy język, czyli dostosowanie przekazu do 
współczesnego odbiorcy
Pozostaje jeszcze kwestia języka, który we wszystkich inicjatywach musi zostać 
dostosowany do współczesnego człowieka, podobnie jak prosty, obrazowy i pre-
cyzyjny, a przez to skuteczny, był przekaz Ewangelii dla jej słuchaczy. Konieczny 
jest zatem odpowiedni dobór słownictwa, co nie jest łatwe w  związku z  ciągłą 
ewolucją języka, w której nierzadko zmienia się kontekst wypowiadanych słów, 
ich wartość, a czasem nawet znaczenie31. Draguła zwraca uwagę na postępującą 
sekularyzację języka religijnego, w którym termin „biblia”, wcale nie musi ozna-
czać Biblii, a kaplica – być desygnatem miejsca skupienia i modlitwy32. Potrzebny 
jest zatem język odpowiednio dostosowany do słuchacza po to, aby ten był w sta-
nie przyjąć i zrozumieć orędzie, które jest do niego skierowane.

5. Podsumowanie

W  dywagacjach na temat poszukiwania nowych form głoszenia Ewangelii nie 
można pominąć hipotezy, która daje do zrozumienia, jakoby w życiu wiary nie 
trzeba szukać coraz to nowych wrażeń, większych emocji, unikalnych doznań czy 
innych form ekspresji duchowości, aby próbować przenosić konsumpcyjne spo-
łeczeństwo do religijnego życia, ale uświęcić zeświecczony wymiar codzienności, 
ciała, czasu i przestrzeni33.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że postawione 
przez Marcina Lutra pięćset lat temu tezy dotyczące niezwykłej wartości Słowa 
Bożego i  ciągłej dbałości o  jakość głoszenia Dobrej Nowiny są nadal aktualne. 
Nieustannie zmieniające się warunki społeczno-kulturowe wymagają odkrywa-
nia na nowo tego cennego depozytu wiary i niejako zmuszają do poszukiwania 
nowych form głoszenia Ewangelii. W związku z  tym pojawia się również wiele 
obaw, pytań i wątpliwości. Warto jednak dyskutować nad tym, czy są one dobre, 
czy nie. Czy mogą pomóc czy raczej zaszkodzić? Jakie przynoszą owoce? Jak są 
odbierane przez innych? Przydatne w  tym względzie wydają się wnioski i pro-

31 A. Draguła, «Drugie życie anioła», W drodze (4; 2017) 64-65.
32 A. Draguła, «Drugie życie anioła», 71.
33 M. Rogaczewska, «Znudzeni rutyną», 91.
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pozycje uskutecznienia ewangelizacji zawarte w artykule. Osoba ewangelizatora 
i dostosowany do współczesnego odbiorcy sposób głoszenia kerygmy mają wielki 
wpływ na jakość głoszonego Słowa i sposób jego odbioru przez adresatów zlaicy-
zowanego świata. Paschalna radość Dobrej Nowiny może pociągnąć członków ery 
młodzieżowej do pójścia za Słowem Zbawiciela. Historia reformacji zmusza do tej 
refleksji i każde wyciągać wnioski z historii, aby kolejne, trudne do głoszenia bi-
blijnego orędzia, czasy łączyły, a nie dzieliły, wyznawców Chrystusa. Wszystko po 
to, aby nie zamilkła Ewangelia.
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Doświadczenie Boga początkiem prawdziwej re-
formy Kościoła
The experience of God as the beginning of a real Church reform

Streszczenie

Wciąż aktualnym i szeroko podejmowanym tematem, nie tylko w środowiskach kościelnych, jest 
zagadnienie reformy Kościoła. Tym bardziej ku refleksji skłania przypadająca w 2017 roku okrągła 
rocznica wystąpienia Marcina Lutra w Wittenberdze, uznawana za symboliczny początek nowo-
żytnej reformacji. Pytanie o reformę nieuchronnie prowadzi do namysłu nad samą istotą Kościo-
ła, który odsłania się jako dzieło bosko-ludzkie, w  którym inicjatywa Opatrzności ukazuje się 
jako pierwszorzędna wobec wszelkich działań oddolnych. Dlatego uprzywilejowanymi reforma-
tami wydają się być odbiorcy boskich inspiracji, tradycyjnie identyfikowani w Kościele katolickim 
z mistykami i świętymi. Podobne spojrzenie prezentują wspólnoty reformowane przyjmujące jako 
swoje motto hasło Ecclesia reformata semper reformanda est (‘Kościół reformowany powinien być 
ciągle reformowany’). Autor artykułu pokazuje punkty styczne między współczesnymi teologami 
tradycji protestanckich i katolickimi w rozumieniu odnowy kościelnej, która nie może być nigdy 
rozumiana jako efekt czysto ludzkiego namysłu zespołu reformatorów, ale zawsze w perspektywie 
uprzedzającego działania łaski Boga.

Słowa kluczowe:  doświadczenie mistyczne; mistyka; reforma Kościoła; reformacja; Marcin Luter

Abstract

The issue of the Church reform is still being broadly discussed nowadays, not only in Church 
circles. The opportunity conducive to reflections on this subject is the 500th anniversary of Martin 
Luther’s Ninety-five Theses posted in Wittenberg, which is considered to be the symbolic begin-
ning of the Protestant Reformation. The question of reform inevitably leads to cogitation on the 
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essence of the Church that reveals herself as a Divine-human work in which God’s initiative is su-
perior and primary to all human efforts. Thus, the most effective reformers seem to be those who 
are particularly sensitive to God’s inspiration, traditionally identified by the Catholic Church as 
mystics or saints. A similar view is represented by some Reformed churches within the Calvinistic 
tradition whose motto is Ecclesia reformata semper reformanda est (The Reformed Church should 
always be reformed). The Author of the article points out a concurrence of opinions between mo-
dern Catholic and Protestant theologies as far as the Church renewal is concerned. This leads him 
to a conclusion that an authentic Church reform cannot be a result of only human thought and 
action and it has to be always understood with reference to God’s prevenient grace.

Keywords:  mystical experience; mysticism; Church reform; reformation; Martin Luther

1. Wprowadzenie

Pięćset lat po wystąpieniu Marcina Lutra nie traci na aktualności pytanie o refor-
mę Kościoła. Szczególny kontekst debaty wyznacza półwiecze mijające od obrad 
Soboru Watykańskiego II i dynamiczny pontyfikat papieża Franciszka. Kolejne 
wydarzenia związane z  decyzjami obecnego biskupa Rzymu stawiają w  innym 
świetle zarówno dziedzictwo reformacji, jak i postanowienia Vaticanum II, inspi-
rując do podjęcia trudu odkrywania istoty działań odnowicielskich podejmowa-
nych we wspólnocie ludu Bożego. 

W tych okolicznościach autor pracy obrał sobie za cel odpowiedź na pytanie, 
czym jest prawdziwa reforma społeczności eklezjalnej i  jakie osoby są najbar-
dziej predysponowane do jej przeprowadzenia. Częściowa odpowiedź została 
zawarta w tezie tytułowej głoszącej pierwszeństwo doświadczenia Bożego dzia-
łania względem osobistych wysiłków reformatora1. Zgromadzone argumenty 
przemawiają za sylwetką odnowiciela wrażliwego na inspiracje Ducha Świętego, 
uprzednie wobec własnych pomysłów i czysto racjonalnych analiz. Kryterium 
uległości łasce preferuje mistyków i świętych jako najwłaściwszych odbiorców, 
przekazicieli i  wykonawców boskich inicjatyw2. Na tym tle dokonane zostało 
także porównanie między stylem dokonywania naprawy przez świętych katolic-
kich a ojcem reformacji.

Wobec tak postanowionego zadania autor sięga do prac autorów katolickich 
(Balthasara, Congara, Napiórkowskiego) i  zestawia z  najnowszymi dostępnymi 

1 Należy tu podkreślić, że sformułowanie „doświadczenie Boga” z jednej strony dotyczy sylwetki 
reformatora, z drugiej zaś oznacza relację względem działania Opatrzności.
2 Wpływowy teolog czasów Soboru Watykańskiego II, Yves Congar OP, napisał: „Natomiast re-
formy, które powiodły się w Kościele, to te, które przeprowadzono, mając na względzie konkretne 
potrzeby dusz, w perspektywie duszpasterskiej, drogą świętości”. Y.Congar, Prawdziwa i fałszywa 
reforma w Kościele (Kraków 2001) 261.
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publikacjami teologów reformowanych3. Artykuł rozpoczyna krótki przegląd po-
staw katolików wobec zagadnienia reformy funkcjonujących od czasów Lutra do 
Soboru Watykańskiego II. Następnie autor dokonuje analizy teologii reformowa-
nej posługującej się hasłem Ecclesia semper reformanda est4 ściśle łączonym z za-
sadą sola scriptura5, aby wykazać zasadniczą zbieżności z nauczaniem Kościoła 
katolickiego. Dalsza części podejmuje odpowiedź na pytanie, dlaczego Marcin 
Luter nie podzielił losu kanonizowanych reformatorów, a  ostatnią część pracy 
stanowi podsumowanie przeprowadzanej analizy.

2. Reforma prawdziwa a reforma fałszywa – spojrzenie kato-
lickie

Zestawienia katolickie na ogół wyróżniają dwa skrajne typy reformy symbolizo-
wane przez Marcina Lutra i  św. Franciszka z  Asyżu6. Założyciel franciszkanów 
doskonale uosabia to wszystko, co tradycja wiąże z typem reformatora prawdzi-
wego. Realizuje odnowę życia kościelnego, zaczynając od własnego radykalnego 
nawrócenia poprzedzonego religijnym doświadczeniem, jego postawa promie-
niuje na całą epokę i pociąga za sobą rzesze naśladowców, a działalność zostaje 
uznana przez hierarchię, mimo pewnych kontrowersji. Dlatego stanowi postać 
sztandarową dla grupy świętych i doktorów Kościoła, zwłaszcza doby soboru try-
denckiego, którzy aktywność rozpoczynali od wewnętrznej przemiany i nigdy nie 
ulegli postawie kontestacji. Przedstawiciele tego nurtu (św. Jan od Krzyża, św. Te-
resa Wielka, św. Ignacy Loyola, św. Franciszek Ksawery czy św. Karol Boromeusz) 
doskonale wpisują się w  ten typ. Na zasadzie przeciwieństwa można wyróżnić 
cechy fałszywych uzdrowicieli struktur Kościoła symbolizowanych przez Lutra.

Różnica między prawdziwą a  fałszywą reformą ukazywana jest także na 
przykładzie wydarzeń XX-wiecznych, charakterystycznych dla czasów Vatica-
num II. Tu również buduje się obraz dwóch obozów: po jednej stronie pro-

3 „Teologia reformowana” stanowi w niniejszym artykule wyrażenie technicznie odnoszące się 
do przedstawicieli szerokorozumianego protestantyzmu, nie zaś do określonej denominacji.
4 Łac. ‘Kościół powinien być ciągle reformowany’. Motto kościołów reformowanych łąc-
zone z dopowiedzeniem secundum Dei Verbum (łac. ‘zgodnie ze Słowem Bożym/według Słowa 
Bożego’). Jeśli Kościół ma być nieustannie reformowany, to tylko przez Słowo Boże.
5 Łacińskie wyrażenie „tylko Pismo” nazywa jedną z 5 tradycyjnych zasad teologii protestanck-
iej. Pozostałe to: solus Christus (‘tylko Chrystus’), sola gratia (‘tylko łaska’), sola fide (‘tylko wiara’), 
soli Deo gloria (‘tylko Bogu chwała’).
6 Por. A. Napiórkowski, «O  właściwy sens reformy w  Kościele», w: B. Izmaiłow, Przyroda – 
Człowiek – Bóg (Kraków 2004) 371-376.
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fesorzy teologii uznawani za progresistów, po drugiej konserwatywni hierar-
chowie wraz z  wiernymi praktykującymi pobożność ludową. Pierwsze grono 
opisywane jest jako stronnictwo krawaciarz7 zdominowane przez nadreńskich 
teologów8 noszących zamiast stroju duchownego garnitury z charakterystycz-
nymi dla lat 60. dużymi kołnierzami, debatujących w profesorskich gabinetach 
na tle stosów książek, kawy i papierosowego dymu. Drugie to pobożny lud wier-
nych, który ci pierwsi pragną uczynić bardziej „świadomy” i „chrystocentrycz-
ny”, oraz stojący na straży tradycji hierarchowie ubrani w wytworne szaty pełne 
symboli religijnych9 nazywający frakcję przeciwną modernistami, oskarżając 
o konszachty z  lożami masońskimi. Katoliccy konserwatyści mówią o Duchu 
Świętym nieomylnie prowadzącym Kościół przez stulecia wbrew herezjom ar-
cheologizmu i historyzmu popełnianym przez progresistów10. Ten obraz wiąże 
fałszywość ze zbytnim racjonalizmem, bez dostatecznego docenienia czynnika 
nadprzyrodzonego i nadmierną chęcią unowocześnia kosztem usuwania form 
dotychczasowych.

Przy okazji krytyki wątku przesadnego racjonalizmu często przywoływany 
jest aforyzm rezonujący w  korytarzach niemalże każdej uczelni teologicznej: 
prawdziwa teologia jest teologią uprawianą na kolanach11. To prawda, że zarów-
no prawdziwa teologia, jak i prawdziwa reforma muszą być realizowane w po-
stawie pokornej adoracji, z zachowaniem ciągłej przytomności i posłuszeństwa 
wobec przychodzącej niebiańskiej inspiracji uprzedzającej i  nieskończenie 
przekraczającej to wszystko, co człowiek może dokonać o własnych siłach, jed-
nak nie przekreśla to wysiłków intelektualnych ludzkiego rozumu. Prymat do-
świadczenia nie powinien być rozumiany w przeciwstawieniu do myślenia spe-

7 Wizja nasycona odcieniem groteski dobrze jednak oddaje klimat panujący w dyskusjach śro-
dowisk tradycyjnych, m.in. sympatyków Bractwa św. Piusa X.
8 Znaczący jest tytuł jednej z pozycji doskonale wpisującej się w taką dialektykę: R.M. Wiltgen, 
Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II (Kraków 2011).
9 Scenarzysta biograficznego filmu o Pawle VI (Paweł VI – papież burzliwych czasów) wkłada 
w usta błogosławionego papieża ciekawą kwestię, gdy ten ogląda telewizyjną transmisję z inau-
guracji własnego pontyfikatu. Kiedy zobaczył samego siebie w stroju pontyfikalnym, z papieską 
tiarą na głowie, niesionego w lektyce, w otoczeniu ogromnych zdobionych wachlarzy (flabella), 
miał wyrazić dezaprobatę i stwierdzić, że współczesny świat ujrzał tu bardziej faraona, co nie stoi 
w służbie głoszenia nauki Chrystusa. 
10 Przedstawiciele opcji zachowawczej wytykają aktywnym reformatorom błędy i herezje potępi-
one uprzednio przez papieży. Herezja archeologizmu, a więc usilnego powracania do starożytnych 
praktyk liturgicznych, została potępiona chociażby w encyklice Mediator Dei Piusa XII.
11 Wśród współczesnych popularyzatorów przysłowia znajdują się m.in. Roman Guardini, Hans 
Urs von Balthasar, papieże Benedykt XVI i Franciszek.
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kulatywnego. Ideałem reformatora jest profesor teologii będący równocześnie 
świętym mistykiem12.

3. Ecclesia Semper Reformanda est – tradycje protestanckie

Dotychczasowe rozważania streszczały poglądy funkcjonujące w dyskursie teo-
logii katolickiej i pozwoliły wyłonić cechy prawdziwego reformatora, co zgodnie 
z  zapowiedzią poczynioną we wstępie zostanie teraz rozszerzone o  rozumienie 
prezentowane w obrębie wspólnot reformowanych. Nie trudno skojarzyć, że samo 
słowo „reforma” wpisane jest w nazwę tych Kościołów, sugerując tym samym do-
niosłość omawianej problematyki, jej centralne usytuowanie wewnątrz teologicz-
nego systemu. Dlatego większej trudności nie nastręcza odnalezienie artykułów 
traktujących o właściwym pojmowaniu zagadnienia. Dotyczą one zwłaszcza re-
formacyjnej dewizy Ecclesia semper reformanda est. Można ją przetłumaczyć 
na język polski następująco: ‘Kościół powinien być ciągle reformowany’, ‘należy 
nieustannie reformować Kościół’, ‘trzeba, aby Kościół był stale reformowany’ lub 
przez użycie strony zwrotnej – ‘Kościół powinien się ciągle reformować’13. Ostat-
nia forma wydaje się najmniej właściwa: strona zwrotna implikuje teologię, która 
zdaniem komentatorów jest niewłaściwa, co zostanie jeszcze bliżej doprecyzowa-
ne. Powiedzenie jest znane także w pełniejszym brzmieniu: Ecclesia reformata 
semper reformanda – ‘Kościół zreformowany powinien być ciągle reformowany’.

W  anglojęzycznych pracach teologów protestanckich można znaleźć infor-
mację, że hasła tego nie sformułował prawdopodobnie żaden z czołowych XVI
-wiecznych reformatorów, takich jak: Luter, Kalwin czy Zwingli, choć oddaje ono 
zwięźle ich myślenie14. Jakkolwiek jego rozpowszechnienie przypada dopiero na 

12 Na ten temat Hans Urs von Balthasar napisał krótki artykuł dostępny w języku polskim. Zob. 
H.U. Balthasar, «Teologia a świętość. Jedność i podział», w: https://karmelicibosi.pl/czytelnia/teo-
logia-a-swietosc-jednosc-i-podzial/ [12.05.2017].
13 W artykule celowo został użyty imiesłów przymiotnikowy bierny w aspekcie niedokonanym 
(„reformowany”). Zabieg konsekwentnie utrzymuje się w całej pracy, zgodnie z teologią protes-
tancką, która podkreśla, że reforma ciągle się dokonuje, a ich Kościół nie jest zreformowany, ale 
nieustannie „reformowany”.
14 Informacje zawarte w tej części artykułu autor czerpie z następujących prac: L.J. Koffeman, 
«Ecclesia reformata semper reformanda: Church renewal from a  Reformed perspective», HTS 
Theologiese Studies/Theological Studies 71 (3; 2015) 1-5; M. Bush, «Calvin and the reformanda 
sayings», w: H.J. Selderhuis, Calvinus sacrarum literarum interpres. Papers of the international con-
gress on Calvin research (Göttingen 2015) 285-299; D.H. Jensen, Always Being Reformed: Chal-
lenges and Prospects for the Future of Reformed Theology (Eugene 2016); D.K. McKim, The Church: 
Presbyterian Perspectives (Eugene 2017) 15-31.
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wiek XX, to geneza sięga w głąb XVII-wiecznej tzw. drugiej reformacji duńskiej 
i wiązana jest z takimi postaciami jak: Jodocus van Lodenstein, Jacobus Koelman 
czy Johannes Hoornbeeck, którzy mogli być zależni od najważniejszego z nich 
o nazwisku Gisbertus Voetius15. Badacze podają, że właśnie to środowisko było 
mniej zainteresowane zmianami kościelnego życia i struktur, a bardziej formacją 
duchową. Jednak dopiero wiek XX przyniósł popularyzację sformułowania, które 
od tego czasu jest uznawane za centralne dla reformacyjnej eklezjologii. Sentencję 
w pełnym brzmieniu można znaleźć u Karla Bartha, ale także wśród teologów ka-
tolickich związanych z Soborem Watykańskim II, m.in. u Hansa Künga16. W so-
borowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium można przeczytać: 
„[...] Kościół, w którego łonie znajdują się grzesznicy, święty i zarazem ciągle po-
trzebujący oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i odnowę”17.

Jaką eksplikację powiedzenia można zaleźć w pracach teologów reformowa-
nych? Najpierw podkreślają ważną implikację teologiczną wypływającą z użycia 
imiesłowu biernego czasu przyszłego: Kościół nie tyle powinien „reformować się”, 
co „być reformowany”18. Konsekwencja użycia strony biernej zamiast zwrotnej 
jest kluczowa ze względu na podmiot czynności: to nie Ecclesia sama siebie re-
formuje, ale jest Ktoś inny będący właściwym inicjatorem naprawy. Na sylwetkę 
autora wskazuje druga część adagium uzupełniająca sformułowanie: Ecclesia re-
formata semper reformanda est secundum Dei Verbum – ‘Kościół reformowany 
powinien być ciągle reformowany przez Słowo Boga (zgodnie ze Słowem Boga)’, 
co odnoszone jest do zasady sola Scriptura. I chociaż można ją różnie odczytywać, 
to Leo J. Koffeman uzasadnia, że właściwym kierunkiem pozostaje perspektywa 
chrystocentryczna19, istotnie różna od fundamentalistycznego cytowania werse-
tów biblijnych. Słowo Boga to Słowo wcielone, czyli żywy Jezus Chrystus, a Ko-
ściół jest dziełem tego Słowa (creatura verbi) i  tylko przez to Słowo może być 
właściwie kształtowany. Dlatego żadnemu z wierzących nie przysługuje funkcja 
włodarza rozporządzającego łaską naprawy ani nawet cała wspólnota ludu Boże-
go nie stanowi stosownego podmiotu odnowy, ale powinna się poddać dynamice 
odgórnej.

15 L.J. Koffeman, «Ecclesia reformata semper», 1.
16 Na tym etapie nie funkcjonowała deklaracja Kongregacji Nauki Wiary z 1978 roku odmawia-
jąca prawa do nazywania Hansa Künga katolickim teologiem.
17 Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium (Poznań 2002) 8.
18 Por. A. Case-Winters, «Ecclesia Reformata, Semper Reformanda: Reformed and Always to Be 
Reformed», w: R.H. Bullock, Presbyterians being Reformed: Reflections on what the church needs 
today (Louisville 2006) 30.
19 L.J. Koffeman, «Ecclesia reformata semper», 4.
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Wspominany autor odnosi się do Karla Bartha20, którego dogmatyka zawie-
ra podobne spostrzeżenia: sam Chrystus odnawia Kościół mocą Ducha Święte-
go. On jest jedyną Głową Kościoła, wspólnota zaś to „chrystocentryczne brater-
stwo”, historyczna i ziemska forma egzystencji Głowy. Jezus Chrystus pozostaje 
obecny mocą Ducha Świętego w całej społeczności ludu wiernego słuchającego 
Ewangelii21. Wiara chrześcijańska zaś rodzi się ze słuchania tego Słowa i wyma-
ga posłuszeństwa. Zgodnie z tym kluczem reforma miałaby polegać na ciągłym 
odnoszeniu się nie tyle do historycznych początków chrześcijaństwa, co do jego 
„pierwotnej substancji”, w harmonii z Duchem Świętym, którego należy nieustan-
nie pytać o to, jak zasadę posłuszeństwa Jezusowi-Głowie zrealizować w konkret-
nych warunkach historycznych. Zawiera się tu zarówno aspekt chrystologiczny, 
jak i pneumatologiczny.

4. Odnowa Kościoła przez Słowo Boga – rola świętych

Po zapoznaniu z teologią wspólnot reformowanych należy przypomnieć tezę pier-
wotną, która akcentuje doświadczenie religijne, osobistą relację ze Słowem Bożym 
będącą niezbędną podstawą do przeprowadzania zmian wśród ludu ochrzczone-
go. Tu odsłania się zasadnicza zbieżność z  treścią poprzedniego paragrafu: nie 
ma prawdziwej reformy bez posłuszeństwa przewodnictwu Ducha Świętego, to 
On jest prawdziwym inicjatorem reformy. Myśl wspólna dla protestantów i kato-
lików nie implikuje bierności, o czym wyraźnie mówią obie strony: chrześcijanin 
(reformator) powinien być zaangażowanym słuchaczem stale dbającym o posłu-
szeństwo Słowu.

Tradycja katolicka ma ściśle wypracowany model osób najpełniej spełnia-
jących powyższe kryteria korespondujący z myśleniem Karla Bartha. To sta-
nowisko zwięźle wyraża Benedykt XVI: „Najgłębsza interpretacja Pisma po-
chodzi bowiem od tych, którzy pozwolili się kształtować słowu Bożemu przez 
słuchanie go, czytanie i  wytrwałe rozważanie22”. Najgłębsza interpretacja nie 
pochodzi zdaniem papieża od Magisterium Kościoła czy Komisji Biblijnej, 
nie zawiera się w sentencjach Piotra Lombarda, komentarzach Marcina Lutra 
czy egzegety N.T. Wrighta, ale pochodzi, co zostanie nazwane wprost w sło-
wach zacytowanych poniżej, od świętych. Tego zdania nie należy intepreto-

20 L.J. Koffeman, «Ecclesia reformata semper», 4-5.
21 Wątki wspólnoty u K. Bartha szerzej rozwija McKim. Zob. D.K. McKim, The Church: Presbyte-
rian Perspectives, 73-75.
22 Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini (Kraków 2010) 48.
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wać w opozycji do innych ważnych kryteriów: zgodnie ze słowami Balthasara 
ogromnym nieszczęściem czasów nowożytnych jest przeciwstawianie teolo-
gicznych studiów duchowej praktyce23. Wielcy Ojcowie Kościoła byli zarówno 
dogmatykami, jak i mistykami i nie do pomyślenia był dla nich dualizm cha-
rakterystyczny dla czasów późniejszych. Nie chodzi tylko o rozumienie Pisma, 
ale o  wszystkie inne aspekty, w  tym interesujący najbardziej aspekt reformy. 
Ten dualizm, odrywający refleksję intelektualną od życia duchowego, ale także 
realizmu, zaangażowania duszpasterskiego stał zdaniem Congara także u pro-
gu niepowodzenia Lutra24.

Dalsze fragmenty papieskiego dokumentu brzmią następująco: „W tym sensie 
świętość w Kościele jest hermeneutyką Pisma, od której nikt nie może abstraho-
wać. Ten sam Duch Święty, który natchnął świętych autorów, pobudza świętych, 
by oddali życie dla Ewangelii25”. Wydaje się, że w tym miejscu ukazane zostały 
zbieżności między różnymi stanowiskami prezentowanymi w artykule: herme-
neutyka świętości odniesiona w  sposób ścisły do interpretacji Biblii, zgodnie 
z postulatem secundum Dei Verbum, staje się najwłaściwszym sposobem rozu-
mienia odnowy chrześcijaństwa. Nie jest to bowiem wersja świętości napiętno-
wana przez kręgi protestanckie jako semipelagianizm, pełnienie zewnętrznych 
uczynków pobożnościach mających wartość samą w  sobie bez uprzedzającej 
i skutecznej łaski Chrystusa, ale zostaje ukazana jej prawdziwa podstawa: pry-
mat dynamiki pneumatologicznej. Skoro więc najgłębsza interpretacja Pisma 
Świętego pochodzi od świętych, to także oni wydają się w myśl zasady Ecclesia 
semper reformanda secundum Dei Verbum najlepszymi kandydatami na refor-
matorów – są przecież nieustannie kształtowani i odnawiani przez Słowo, a więc 
gotowi jak nikt inny, aby reformę uskuteczniać. Takie podejście spełnia kryte-
ria prawdziwej reformy postulowanej przez obie strony i zostało potwierdzone 
w historii chrześcijaństwa. Jeżeli była jakaś udana odnowa eklezjalna, to niemal 
zawsze inicjowana lub przeprowadzana była przez osoby wyniesione później na 
ołtarze26. 

23 H.U. Balthasar, «Teologia a świętość. Jedność i podział» [12.05.2017].
24 Takiego zdania jest Congar: „Natomiast reformy, które się nie powiodły – mam tu na myśli te, 
które choć w większym lub mniejszym stopniu wyszły z Kościoła, to jednak nie były reformami 
Kościoła – wszystkie mają tę cechę wspólną, że uległy duchowi systemu i konstrukcji intelektual-
nej”. Y.Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, 267.
25 Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini, 49.
26 Por A. Napiórkowski, «O właściwy sens reformy w Kościele», 215.
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5. Katoliccy mistycy a ojciec reformacji

W tym miejscu trudno nie zapytać o przyczynę, dla której Marcin Luter nie po-
dzielił ich losu. Przekonujące opracowanie tego zagadnienia przedstawia Yves 
Congar w dziele tu cytowanym. Ze względu na aspektowe przedstawienie artykuł 
nie podejmuje całego spektrum możliwych odpowiedzi, ograniczając się do wąt-
ku głównego dotyczącego doświadczenia religijnego.

Dzisiejsze studia, także katolickie, podkreślają rys głębokiej religijności Lutra, 
wykazują inspiracje reformatora literaturą mistyczną27. Sam Jan Paweł II podkre-
ślał w liście na 500-lecie urodzin ojca reformacji: „w konsekwencji została przeko-
nywająco ukazana głęboka religijność Lutra, którą powodowany stawiał z gorącą 
namiętnością pytania na temat wiecznego zbawienia28”. Jednak gorliwość augu-
stianina nie wyklucza wniosków innej obserwacji: ta religijność funkcjonowała 
w  człowieku niezwykle emocjonalnym, neurotycznym, bardzo wybuchowym, 
cechującym się skrajnymi postawami29. Co z kolei nie oznacza, że wszystko, co 
głosił, było błędne30, ale odsłania przyczyny warunkujące konkretne postawy 
i działania, które można głębiej zrozumieć, odwołując się do wyjaśnień płynących 
z teologii duchowości.

Traktaty życia wewnętrznego opisują pewną właściwość życia duchowego 
funkcjonującą na podobnej zasadzie do mechanizmu wahadła. Kiedy następuje 
zbytnie wychylenie w  jedną stronę, np. przesadnej pobożności, należy się spo-
dziewać, że za jakiś czas nastąpi ruch odwrotny, objawiający się w rozczarowa-
niu, które z kolei prowadzi do krytycyzmu i postawy cynika. Polski satyryk Jan 
Sztaudynger streszcza tę prawdę następująco: „Mistyk/Wystygł/Wynik:/Cynik”. 
Dlatego autorzy podręczników ascetycznych już od starożytności chrześcijańskiej 

27 Pięćsetlecie reformacji przyniosło opracowanie na ten temat autorstwa amerykańskiego ba-
dacza historii mistycyzmu Bernarda McGinna, w którym to opracowaniu autor wykazuje inspi-
racje Lutra Pseudo-Dionizym Areopagitą, a zwłaszcza Janem Taulerem. Por. M. Bernard, Mysti-
cism in the Reformation 1500-1650 (New York 2017). Autor niniejszej pracy korzystał z artykułu 
streszczającego: M. McGinn, «Mysticism and the reformation: A Brief Survey», Acta Theologica 35 
(2; 2015) 50-65.
28 Jan Paweł II, «List z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra List», w: http://papiez.wiara.pl/
doc/377288.List-z-okazji-piecsetlecia-urodzin-Marcina-Lutra [05.06.2017].
29 Zagadnienie podejmuje badacz z zakresu psychologii doświadczenia religijnego. Zob. W.W. 
Meissner, Life and Faith: Psychological Perspectives on Religious Experience (Washington 1987) 
154-155. Congar dokonuje odpowiedniej analizy podobnych postaw. Zob. Y.Congar, Prawdziwa 
i fałszywa reforma w Kościele, 262.
30 Przekonująco o  zbieżności postulatów reformatora z  postanowieniami uprzedniego wobec 
reformacji Soboru Laterańskiego V (1512-1517) pisze Bogdan Ferdek: B. Ferdek, O odpustach 500 
lat później. Ekumeniczna lektura 95 tez ks. dr. Marcina Lutra (Wrocław 2017) 7-8.
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jako lekarstwo na skrajności proponują szukanie złotego środka, doskonałej rów-
nowagi, między modlitwą i pracą31. Wszelkie nagłe przebudzenia charyzmatycz-
ne, olśnienia i wizje wielkich dzieł proponują poddać spokojnemu rozeznawaniu 
duchowemu, otwartemu na posłuszeństwo wobec głosu przełożonych. Biografia 
świętych reformatorów życia eklezjalnego zawiera elementy ścisłej zgodności z fi-
lozofią działania wyłożoną powyżej. Są one obecne u św. Franciszka z Asyżu, św. 
Jana od Krzyża, św. Teresy Wielkiej, św. Ignacego z Loyoli, św. Franciszka Ksawe-
rego czy św. Karola Boromeusza i innych reformatorów Kościoła, którzy przeszli 
do historii chrześcijaństwa jako katoliccy święci. Brak ich jest jednak w życiorysie 
Marcina Lutra.

Katoliccy odnowiciele postępowali zgodnie z  jeszcze inną zasadą obcą nie-
mieckiemu zakonnikowi: nawet jeżeli wydaje ci się, że twój przełożony podejmuje 
złą decyzję, to postąpisz dobrze, stosując się do jego poleceń32. To z kolei wiąże 
się z postawą nieulegania zgorszeniu widokiem grzechu dotykającego hierarchię 
kościelną. Przywołane osoby potrafiły być radykalnie posłuszne hierarchii, mimo 
jej moralnej degradacji. Święty Jan od Krzyża został uwięziony i był torturowany 
przez własnych braci w  zakonnej celi, kiedy przybył, aby ich reformować. Nie 
przeszkodziło mu to jednak oddać swoich pism pod osąd władzy kościelnej, a na-
wet wszystkich znających się lepiej na drogach życia wewnętrznego niż on sam33, 
św. Franciszek z Asyżu zaś doświadczył papieskiego przepychu i wstrząsu Rzy-
mem z  pewnością nie mniejszego niż wittenberdzki reformator, co jednak nie 
spowodowało nazwania papieża „antychrystem”. Zarówno oni, jak i ogromna rze-
sza świętych, uzależnili swoje działania od zgody Kościoła hierarchicznego, choć 
wycierpieli od oficjałów eklezjalnych zapewne nie mniej niż Luter34. Jak można 

31 Bogatą kopalnią wiedzy na temat poruszanych zagadnień jest praca słynnego teologa 
duchowości, u  którego Jan Paweł II przygotował rozprawę doktorską, Reginalda Garrigou-La-
grange OP. Kwestia omawiana w tym miejscu: R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrz-
nego (Niepokalanów 2014) 473-474.
32 Piękną ilustracją działania zgodnie z tą zasadą przynosi w XX wieku postać św. Ojca Pio bo-
rykającego się przez wiele lat z wieloma obostrzeniami ze strony hierarchii kościelnej oskarżającej 
go o nieczyste intencje. 
33 Warto przytoczyć słowa świętego tchnące duchem autokrytycyzmu, pokory i najwyższego za-
ufania do Kościoła, w sprawach których został później ogłoszony doktorem. Jeden z największych 
znawców mistyki w historii chrześcijaństwa wypowiedział się następująco: „A jeślibym w czym-
kolwiek pobłądził, nie rozumiejąc dobrze tego, co zaczerpnąłem z Pisma Świętego lub skądinąd, 
nie chcę ani odrobinę odstąpić od zdrowej myśli i  nauki świętej Matki, Kościoła Katolickiego. 
W tym wypadku poddaję się i ulegam całkowicie nie tylko orzeczeniom Kościoła, ale i każdego, 
kto o tym słuszniejszy wyda sąd”. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel (Kraków 2010) 184.
34 Congar pisze tak: „Łatwo dostrzeżemy wyraźną różnicę […] między Lutrem, z jednej strony, 
a świętymi katolickimi, którzy byli reformatorami, z drugiej strony. Ci ostatni, akceptując decyzję 
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to wyjaśnić? Także w kluczu teologii duchowości – jest mowa o mistykach odbie-
rających osobiście nieskończoną miłość, która jest jednocześnie nieprzeniknio-
ną mądrością i wszechmocą. Stąd zapewne płynęła ich głęboka ufność w Bożą 
Opatrzność, która konkretyzowała się w postaci posłuszeństwa wobec hierarchii 
kościelnej.

Z kolei w biografii augustianina znajdujemy bolesne doświadczenia z okresu 
dzieciństwa: zbicie aż do krwi, raz przez ojca, raz przez matkę, czym psycholo-
gowie religii tłumaczą bardzo mroczny obraz Boga Ojca, a także papieża nazy-
wanego przecież przez katolików „Ojcem Świętym”35. Może to stanowić jedną 
z przyczyn powodującą głębokie zachwianie wiary w boską legitymację instytucji 
kościelnej na widok instytucjonalnych nieprawidłowości. Pewien paradoks obja-
wia się w fakcie, że ten, który podkreślał absolutny prymat łaski Boga i niemoc 
człowieka, równocześnie nie widział własnej niezdolności do podjęcia dzieła re-
formy i nie poszedł drogą świętych reformatorów w zaufaniu asystencji Ducha 
Świętego działającego nawet przez zdegenerowanych moralnie przedstawicieli 
władzy eklezjalnej.

6. Zakończenie

Cel badawczy stanowiła próba odpowiedzi na pytanie o  początek prawdziwej 
reformy w Kościele i wskazanie sylwetki osób zdolnych do skutecznych działań 
odnowicielskich. Na tym tle została postawiona i uzasadniona teza o prymacie 
doświadczenia inspiracji Ducha Świętego względem oddolnych inicjatyw czy 
czysto racjonalnych analiz. Argumenty pochodziły z  prac autorów katolickich: 
Balthasara, Congara, Napiórkowskiego oraz teologów duchowości zestawionych 
z najnowszymi dostępnymi publikacjami teologów reformowanych.

W  świetle zgromadzonych danych trudno spojrzeć inaczej na udane dzieło 
reformy Kościoła niż w perspektywie uprzedzającej łaski Boga inspirującej wy-
branych ludzi do działania zgodnego z wyrokami Opatrzności. Takie rozumienie 
zasady Ecclesia reformata semper reformanda est secundum Dei Verbum jednoczy 
stronę katolicką i protestancką. Historia chrześcijaństwa pokazuje, że wszystkie 
próby oddolnego działania wynikające bardziej z ludzkiej pomysłowości kończyły 
się zazwyczaj bezowocnie lub powodowały poważne rozbicia w łonie wspólnoty. 

Kościoła, sami starali się zaprawiać i doskonalić w chrześcijaństwie, a także zaprawiać i doskonalić 
innych, by ulepszać Kościół przez Kościół”. Y.Congar, Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, 
261-262.
35 Por. J. Todd, Marcin Luter (Warszawa 1970) 16; W.W. Meissner, Life and Faith: Psychological 
Perspectives on Religious Experience (Washington 1987) 154-155.
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Działo się tak zwłaszcza wtedy, kiedy do głosu dochodziło osobiste przekonanie 
reformatorów o własnej misji niepotwierdzone przez hierarchię kościelną skut-
kujące postawą kontestacji wiodącą do powstania rozłamu. W tym gronie zostaje 
umiejscowiony także Marcin Luter. Po przeciwnej stronie znajdują się akty od-
nowy dokonywane przez odnowicieli posłusznych decyzjom przełożonych. Do-
prowadzały do ponownego rozkwitu chrześcijaństwa w poszczególnych epokach 
dziejów, napełniając depozyt ludu ochrzczonego zdobyczami o trwałych warto-
ściach, nie raz przekraczających aktualnością oczekiwania samych inicjatorów.

Prawdy te warto eksplikować w  czasie rocznic 500-lecia reformacji i  ponad 
50-lecia mijającego od Vaticanum II oraz w  perspektywie pontyfikatu papieża 
Franciszka, kiedy na nowo podejmowane są działania dotyczące chociażby zmia-
ny kościelnej dyscypliny sakramentalnej wobec rozwodników aktywnych seksu-
alnie w kolejnych związkach cywilnych, diakonatu kobiet czy celibatu prezbite-
rów, żeby wymienić tylko kwestie najpopularniejsze w przekazie medialnym.

Badanie nieudanych reform, u podłoża których stały autentyczne doświadcze-
nia mistyczne, byłoby wartościowym uzupełnieniem niniejszych rozważań. Hi-
storia zna pewną grupę odnowicieli, którzy, wychodząc od głębokiej inspiracji 
religijnej, ostatecznie wywołali zamęt i rozbicie w łonie Kościoła36. Równie ważna 
byłaby analiza innych czynników tworzących udaną reformę, co zostało już pod-
jęte przez takich autorów, jak wielokrotnie cytowany w pracy Yves Congar czy 
pracujący na gruncie polskim Andrzej Napiórkowski.
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Wielkopiątkowa modlitwa za niekatolików na tle 
posoborowych reform liturgicznych
The prayer for non-Catholics on Good Friday on the background of 
liturgical reforms after the Second Vatican Council

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania była analiza dwóch formuł modlitewnych oracji za niekatolików 
odmawianych podczas Wielkiego Piątku. Materiałem źródłowym były Mszały Jana XXIII oraz 
Pawła VI. Za metodę, która posłużyła do osiągnięcia postawionego celu, została wybrana anali-
za treściowa poszczególnych oracji. Opracowanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej 
miało miejsce przytoczenie obu modlitw, w drugiej właściwa analiza, w trzeciej natomiast zesta-
wienie obu oracji na tle innych wielkopiątkowych modlitw. W świetle przeprowadzonych badań 
należy stwierdzić, że treść analizowanej modlitwy została znacząco zmieniona. Nowa formuła 
modlitewna z jednej strony została pozbawiona swej bardzo negatywnej wymowy, a z drugiej au-
torzy podkreślili w niej pozytywne cechy niekatolików, czego brakowało w tradycyjnej formule 
modlitewnej.

Słowa kluczowe:  Wielki Piątek; ektenia wielkopiątkowa; modlitwa za niekatolików; Mszał Jana 
XXIII; Mszał Pawła VI

Abstract

The main purpose of the paper was analysis of two prayers for non-Catholics which were said 
during the Good Friday. Source material were John’s XXIII Roman Missal and Paul’s VI Roman 
Missal. The method which was used during the researches was text analysis both prayers. The 
paper was divided into three parts. In the first one it took place presentation of two prayers. In 
the second one there was analysis of these texts. In the last one the prayers was juxtaposed with 
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other Good Friday prayers. On the basis of researches it can be claimed that analyzed prayer has 
been changed relevantly. The new formula on the one hand has lost its negative character and on 
the other hand authors of new prayer had underlined positive non-Catholics’ features which was 
absent in traditional prayer.

Keywords:  Good Friday; Universal Prayer; prayer for non-Catholics; John’s XXIII Missal; Paul’s 
VI Missal

1. Wprowadzenie

Nie tak dawno temu za pontyfikatu Benedykta XVI miała miejsce dyskusja doty-
cząca wielkopiątkowej modlitwy za Żydów w nadzwyczajnej formie Mszy Świętej. 
Papież, przywracając prawo do swobodnego korzystania z Mszału Jana XXIII, zde-
cydował się równocześnie na zastąpienie znajdującej się w tym Mszale wielkopiąt-
kowej oracji za nawrócenie Żydów nowoutworzoną modlitwą, co spowodowało 
liczne dyskusje i wyrazy niezadowolenia1. Kontrowersje nie są jednak związane 
tylko z treścią przedsoborowej modlitwy za Żydów. Już pobieżne przyjrzenie się 
tradycyjnym formułom modlitewnym Kościoła katolickiego zachowanym w tzw. 
oratio solemnes2 dotyczącym niechrześcijan czy niekatolików może powodować 
u współczesnego odbiorcy zdziwienie i brak akceptacji z powodu dość dosadnych 
i mocnych sformułowań.

Należy jednak pamiętać, że impuls do innego wyrażenia wielkopiątkowych 
modlitw dał dopiero II Sobór Watykański dzięki innemu rozłożeniu akcentów 
na poszczególne kwestie teologiczne3. Dużą rolę odegrały zwłaszcza takie doku-
menty, jak Dekret Unitatis redintegratio oraz Deklaracja Nostra aetate4. Dzięki za-
wartej w nich treści zmieniono m.in. modlitwę odmawianą za chrześcijan niebę-
dących katolikami, co spowodowało pojawienie się pewnych pytań. Treść nowej 
modlitwy bowiem nie dość, że wydaje się być zupełnie inna, to jeszcze na dodatek 
zdaje się sugerować niezgodne z tradycyjnym nauczaniem Kościoła rozumienie 
roli niekatolików w dziele zbawczym Boga.

1 Więcej na ten temat można odnaleźć w: W. Kasper, «Wielkopiątkowa modlitwa za żydów. 
Dyskusje wokół ostatnich zmian», L'Osservatore romano 29 (5; 2008) 59-61.
2 Por. A.L. Szafrański, «Modlitwa wiernych», Ruch Biblijny i Liturgiczny 17 (4; 1964) 234.
3 Pewnym wyjątkiem jest tu modlitwa za Żydów, która była nieznacznie zmieniana jeszcze przed 
Soborem z osobistej inicjatywy Jana XXIII.
4 Zob. Sobór Watykański II, «Dekret o  ekumenizmie», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, 
dekrety, deklaracje (Poznań 2012) 193-208; Sobór Watykański II, «Deklaracja o stosunku Kościoła 
do religii niechrześcijańskich», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań 
2012) 333-337.
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Celem niniejszego opracowania będzie analiza dwóch formuł modlitewnych 
wielkopiątkowej oracji za chrześcijan niebędących katolikami. Materiałem źró-
dłowym badań będą dwa typiczne wydania Mszału Rzymskiego, jedno z 1962, 
drugie z  1970 roku5. Metodą, która pomoże w  osiągnięciu postawionego celu, 
będzie analiza treści poszczególnych modlitw. Opracowanie składać się będzie 
z trzech części. W pierwszej nastąpi przytoczenie treści poszczególnych modlitw 
i określenie ich struktury. W drugiej będzie miała miejsce właściwa analiza oracji. 
W trzeciej modlitwa za niekatolików zostanie przedstawiona i przeanalizowana 
na tle innych wielkopiątkowych oracji.

2. Brzmienie i struktura modlitw

Tradycyjna modlitwa za chrześcijan nienależących do Kościoła katolickiego 
brzmi w sposób następujący6: „Módlmy się również za heretyków i  schizmaty-
ków, aby Bóg i  Pan nasz wyrwał ich ze wszystkich błędów i  do świętej matki, 
Kościoła katolickiego i apostolskiego raczył przywołać. (Módlmy się. Zegnijmy 
kolana. Wstańcie.)7 Wszechmogący wieczny Boże, który wszystkich ocalasz i ni-
kogo nie chcesz zatracić. Wejrzyj na dusze oszustwem diabelskim zwiedzione, 
żeby odrzuciwszy wszelką heretycką przewrotność, opamiętały się serca błądzą-
cych i do jedności Twojej prawdy powrócili”8.

Modlitwa ta w takiej właśnie formie przetrwała aż do drugiej połowy XX wie-
ku i została zmieniona dopiero wskutek reform liturgicznych podjętych za ponty-
fikatu Pawła VI. Z różnych starożytnych odpisów wynika, że tak brzmiąca oracja 
była odmawiana podczas liturgii Wielkiego Piątku już w pierwszym tysiącleciu9. 

5 Materiałem źródłowym są zatem: Missale Romanum ex Decreto SS. Concilii Tridentini Resti-
tutum Summorum Pontificum Cura Recognitum. Editio Typica (1962) oraz Missale Romanum ex 
Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Instauratum Auctoritate Pauli PP. VI Promul-
gatum. Editio i Juxta Typicam (1970).
6 Obydwa tłumaczenia łacińskich formuł podano w przekładzie autorskim.
7 Słowa ujęte w  nawias były stałą formułą oddzielającą wezwania poszczególnych modlitw 
ekteni wielkopiątkowej od właściwej oracji.
8 Tekst łaciński: „Oremus et pro haereticis et schismaticis: ut Deus et Dominus noster eruat eos 
ab erroribus universis; et ad sanctam matrem Ecclesiam catholicam atque apostolicam revocare 
dignetur. Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas omnes, et 
neminem vis perire: respice ad animas diabolica fraude deceptas; ut, omni haeretica pravitate 
doposita, errantium corda resipiscant, et ad veritatis tuae redeant unitatem”.
9 Zob. np. tekst wielkopiątkowej modlitwy za chrześcijan nienależących do Kościoła katolick-
iego w: M. Andrieu, Les Odrines Romani, t. 5: Les Textes (Ordo L) (Louvain 1961) 251.
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W  niezmienionej formie została upowszechniona w  Mszale Piusa V, stając się 
w ten sposób obowiązkową dla całego Kościoła.

Zmiany w samej oracji przyniósł dopiero odnowiony Mszał Rzymski wyda-
ny w  1970 roku10. Wtedy zmianom mniejszym bądź większym uległy również 
i pozostałe modlitwy wielkopiątkowej ektenii. Odnowiona oracja ma następujące 
brzmienie: „Módlmy się i za wszystkich braci wierzących w Chrystusa, żeby Bóg 
i Pan nasz raczy ich, dążących do prawdy, w swoim Kościele zgromadzić i ustrzec. 
Wszechmogący wieczny Boże, który rozproszonych zbierasz, a zebranych zacho-
wujesz, wejrzyj na zgromadzenie Twojego Syna, żeby tych, których jeden chrzest 
uświęcił, połączyła czystość wiary i zjednoczyła więź miłości”11.

Przed szczegółową analizą obu przytoczonych powyżej form modlitewnych 
należy uświadomić sobie czas powstania tradycyjnej formuły. Chociaż treściowo 
zaczęła ona obejmować wyznawców konfesji prawosławnej oraz protestanckiej, 
to jednak nie zawsze tak było. Sama oracja powstała przecież jeszcze w pierw-
szym tysiącleciu, a więc zanim doszło do dwóch wielkich podziałów w Kościele, 
najpierw w  XI, a  następnie w  XVI wieku. Z  tego powodu pierwotnie nie była 
to modlitwa za prawosławnych ani za protestantów. Zaczęła ona nią być dopie-
ro w chwili podziałów. A zatem to okoliczności historyczne, a nie decyzja władz 
kościelnych, sprawiły, że ta nietolerancyjna i  nieuczciwa z  dzisiejszego punktu 
widzenia oracja funkcjonowała w Mszale jako modlitwa za najważniejsze obok 
Kościoła katolickiego odłamy chrześcijaństwa12.

Struktura samej oracji w obu mszałach jest w zasadzie jednakowa i opiera się 
na tych samych elementach. Należą do nich: wezwanie do modlitwy, oracja indy-
widualna w ciszy, zebranie modlitwy oraz aklamacja zgromadzonych13. Jedynym 
zmianom uległ drugi komponent wielkopiątkowej oracji. W tradycyjnej praktyce 

10 Pewne zmiany w  niektórych oracjach wielkopiątkowych przyniósł już dekret Świętej Kon-
gregacji Obrzędów z 1965 roku. Zob. Sacra Congregatio Rituum, «Variationes in Ordinem Heb-
domadae sanctae inducendae», Acta Apostolicae Sedis 57 (1965) 412-413.
11 Tekst łaciński: „Oremus et pro universis fratribus in Christum credentibus, ut Deus et Do-
minus noster eos, veritatem facientes, in una Ecclesia sua congregare et custodire dignetur. Om-
nipotens sempiterne Deus, qui dispersa congregas et congregata conservas, ad gregem Filii tui 
placatus intende, ut, quos unum baptisma sacravit, eos et fidei iungat integritas et vinculum societ 
caritatis”.
12 Zatwierdzenie tej oracji w Mszale Piusa V nie miało być ciosem wymierzonym w szesnastow-
iecznych reformatorów, ponieważ wielkopiątkowa modlitwa została po prostu upowszechniona 
jako już obowiązująca od długiego czasu. Nie została ona zatem wymyślona na potrzeby walk 
konfesyjnych.
13 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia (Poznań 1992) 158; «Orationes sollemnes», w: B. 
Nadolski, Leksykon liturgii (Poznań 2006) 1108-1109.
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po wygłoszeniu wezwania do modlitwy następowało polecenie diakona do klęk-
nięcia, a po chwili ciszy subdiakon wzywał do powstania14. Według wytycznych 
zawartych w pierwszym wydaniu typicznym Mszału Pawła VI kwestia klękania 
na czas modlitwy indywidualnej została pozostawiona rozstrzygnięciom poszcze-
gólnych konferencji episkopatu15.

3. Analiza treści modlitw za niekatolików

W odniesieniu do treści samych modlitw warto przeprowadzić analizy w nastę-
pujących obszarach: nomenklatura chrześcijan niebędących katolikami, tytulatu-
ra Kościoła katolickiego, przywołane działanie Boże, treść prośby oraz jej cel.

3.1 Nazewnictwo niekatolików
Odnośnie do pierwszego ze wspomnianych obszarów w tradycyjnej formule modli-
tewnej można odnaleźć trzy nazwy stosowane wobec chrześcijan niebędących kato-
likami. Pierwszą z nich jest określenie „heretycy i schizmatycy”16, drugą „dusze oszu-
stwem diabelskim zwiedzione”, trzecią zaś „serca błądzących”. W przypadku oracji 
z Mszału Pawła VI stosowane są następujące określenia: „bracia wierzący w Chrystu-
sa”, „dążący do prawdy”, „zgromadzenie Syna Bożego”, „uświęceni jednym chrztem”.

Wszystkie określenia zawarte w tradycyjnej formule modlitewnej mają konota-
cję negatywną i podkreślają dystans dzielący chrześcijan niebędących katolikami 
od samych katolików. Co więcej, nomenklatura akcentuje odstąpienie od Kościo-
ła i popadnięcie w błąd. Pozytywnym aspektem tych nazw wydaje się być jedynie 
próba usprawiedliwienia błędu zwiedzeniem przez szatana, co nieco osłabia oso-
bistą winę tych osób, których ta modlitwa dotyczy. Warto również zauważyć, że 
chociaż modlitwa jednakowo traktuje tych, którzy poróżnili się z Kościołem na 
polu dyscyplinarnym, od tych, którzy, z katolickiego punktu widzenia, popadli 
w błędy doktrynalne, to jednak w początkowych słowach oracji można dostrzec 
aluzję do tych dwóch grup.

14 Taki podział funkcji można odnaleźć jeszcze w typicznym wydaniu Mszału Rzymskiego z 1920 
roku. Według rubryk Mszału Jana XXIII oba wezwania (tzn. zegnijmy kolana i powstańcie) miał 
wypowiadać diakon.
15 Por. G. Ignatowski, «Modlitwa za Żydów w Wielki Piątek», Więź 38 (3; 1995) 199; M. Adaszek, S. 
Araszczuk, Święte Triduum Paschalne. Materiały liturgiczno-pastoralne dla duszpasterzy i zespołów 
liturgicznych (Wrocław 1998) 84; F. Blachnicki, Triduum paschalne. Podręcznik dla duszpasterzy 
i dla służby liturgicznej (Kraków 2015) 184.
16 Por. V. Ryan, Wielki Post i święte triduum (Kraków 2003) 89.
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Zupełnie inne określenia zostały wykorzystane w Mszale Pawła VI. One z kolei 
podkreślają same pozytywne cechy chrześcijan niebędących katolikami i  to do 
tego stopnia, że same wyrażenia mogłyby zostać równie dobrze odniesione do 
katolików. W zasadzie na podstawie tych określeń nie można wyznaczyć ostrej 
granicy pomiędzy chrześcijanami, ponieważ odnosi się wrażenie, że wszystko, co 
wyznawcom Chrystusa jest potrzebne, niekatolicy już mają. Tylko określenie „dą-
żący do prawdy” można (ale nie trzeba) odczytywać w sensie negatywnym jako 
wyrażenie poglądu, że chrześcijanie niebędący katolikami jeszcze tej prawdy nie 
mają.

3.2 Nomenklatura Kościoła
W zakresie stosowanej nomenklatury dla oznaczenia Kościoła w tradycyjnej for-
mule modlitewnej można doszukać się trzech określeń: „święta Matka”, „Kościół 
katolicki i apostolski” oraz metaforyczne wyrażenie „jedność Bożej prawdy”, które 
może być rozumiane jako nazewnictwo Kościoła. W przypadku wariantu modli-
twy z Mszału Pawła VI stosowane jest określenie „Kościół Boży”.

Zestawienie tytulatury Kościoła katolickiego pozwala zauważyć, że tradycyjna 
formuła modlitewna posługiwała się bardziej uroczystymi określeniami akcen-
tującymi wyjątkowy status Kościoła. Dobrane nazewnictwo miało jednocześnie 
charakter apologetyczny, gdyż podkreślało te cechy Kościoła, których, z katolic-
kiego punktu widzenia, niekatolikom brakowało17. Jednocześnie nazwanie Ko-
ścioła „Matką” mogło stanowić inną subtelną aluzję do wypowiedzi Cypriana 
z Kartaginy, według której więź z Bogiem jest zależna od więzi z Kościołem”18, 
co bardzo mocno uderzało w niekatolików. Odnowiona formuła modlitewna cał-
kowicie rezygnuje ze wspomnianych solennych określeń, a w ich miejsce wpro-
wadza uniwersalny zwrot, który nie wprowadza już wyraźnego rozróżnienia na 
katolików i niekatolików.

3.3 Przywołanie działania Bożego
Co do działania Bożego przywoływanego jako uzasadnienie przedstawionej proś-
by w przedsoborowej formule modlitewnej miało ono następującą treść: „który 
wszystkich ocalasz i nikogo nie chcesz zatracić”. Po reformach natomiast modli-

17 Warto również zauważyć, że w tradycyjnej formule modlitewnej były wymieniane trzy spośród 
czterech znamion Kościoła wspominane w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim oraz poja-
wiała się aluzja do czwartej cechy.
18 „Nie może mieć Boga za ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę”. Zob. Cyprianus Carthaginen-
sis, «De unitate Ecclesiae», Patrologia Latina 4, 503.
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twa odwołuje się już do innej aktywności Bożej: „który rozproszonych zbierasz, 
a zebranych zachowujesz”. Pomimo pewnego podobieństwa zakres konotacyjny 
obydwu wyrażeń nie jest jednakowy. Tradycyjna formuła akcentowała powszech-
ną wolę zbawczą Boga, co sprawiało, że modlitwa podchodziła do kwestii nieka-
tolików od strony zbawczej. W odnowionej oracji akcent pada nie na zbawienie, 
ale na jedność. Nastąpiło zatem przejście od perspektywy eschatycznej do per-
spektywy doczesnej, co przesunęło punkt ciężkości ze zbawienia niekatolików na 
ich ponowne zjednoczenie z Kościołem katolickim.

3.4 Treść prośby
W odniesieniu do próśb formułowanych w wielkopiątkowej ektenii nie nastąpiła 
aż tak wyraźna zmiana akcentów. W przypadku obydwu modlitw celebrans pro-
si Boga o wejrzenie na niekatolików19. Zmianie uległ przede wszystkim sposób 
określenia dopełnienia bliższego tej czynności.

3.5 Cel prośby
Cel zanoszonej prośby jest najbardziej rozbudowanym elementem w  obydwu 
wersjach wielkopiątkowej ektenii. W tradycyjnej formule modlitewnej proszono 
o wyrwanie niekatolików ze wszystkich błędów, przywołanie do Kościoła, odrzu-
cenie przewrotności, opamiętanie się i  powrót do prawdziwej wiary. W  odno-
wionej modlitwie natomiast celebrans prosi Boga o zgromadzenie niekatolików 
w Kościele, ustrzeżenie ich w nim, powrót do prawowiernej wiary i wspólne peł-
nienie dzieł miłości.

Prośby obecne w tradycyjnej formule modlitewnej miały negatywny charakter 
i bardzo mocno akcentowały odpadnięcie niekatolików do Kościoła. Cel modlitwy 
miał podwójne ukierunkowanie. Z jednej strony proszono o odwrót od rzeczy-
wistości heterodoksyjnej, a z drugiej – o zwrot w kierunku wiary prawowiernej. 
Stosowana terminologia dość mocno podkreślała negatywną stronę znajdowania 
się poza Kościołem. W  odnowionej formule modlitewnej owe podwójne ukie-
runkowanie ciągle jest możliwe do zaobserwowania, niemniej wyraźnie położono 
akcent nie na odwrócenie się od błędnej, z katolickiego punktu widzenia, nauki, 
ale na zwrot w kierunku Kościoła. Zasadniczo więc treść pozostała ta sama, lecz 
wyrażona została w łagodniejszy sposób.

19 Obydwie modlitwy posługują się jednak różnymi określeniami tej czynności. Przedsoborowa 
oracja korzysta z terminu: „respice”, podczas gdy w odnowionym wezwaniu można spotkać się 
z określeniem „intende”.
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4. Modlitwa za niekatolików na tle innych oracji wielkopiątko-
wych

Nie bez znaczenia pozostaje również miejsce, jakie zajmowała przed i po refor-
mie modlitwa za chrześcijan nienależących do Kościoła katolickiego. W niezre-
formowanym układzie sukcesja poszczególnych oracji jest następująca: za święty 
Kościół, za najwyższego pasterza, za wszystkie urzędy i stany Kościoła, za rządzą-
cych państwami, za katechumenów, w różnych potrzebach wiernych, za jedność 
Kościoła, za nawrócenie Żydów, za nawrócenie niewiernych20. Według Mszału 
z  1970 roku kolejność poszczególnych modlitw jest następująca: za święty Ko-
ściół, za papieża, za wszystkie urzędy i stany Kościoła, za katechumenów, za jed-
ność chrześcijan, za Żydów, za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, za tych, którzy 
nie wierzą w Boga, za rządzących państwami, za uciśnionych.

Układ zreformowany w sposób widoczny postępuje za soborowymi orzecze-
niami dotyczącymi kręgów Kościoła i przynależności do Kościoła Chrystusowe-
go. Z tego powodu modlitwa za chrześcijan nienależących do Kościoła katolic-
kiego została umiejscowiona pomiędzy oracją za katechumenów oraz Żydów21. 
Sukcesja poszczególnych modlitw przed reformami z lat sześćdziesiątych XX wie-
ku nie jest aż taka wyraźna. Warto także zwrócić uwagę na „zmiękczenie” tytula-
tury papieskiej. W Mszale Jana XXIII głowa Kościoła nazywana jest „najwyższym 
pasterzem”, w odnowionych obrzędach zaś – „papieżem”.

Znamienna jest również nazwa określająca modlitwę za chrześcijan nienale-
żących do Kościoła katolickiego. W  Mszale Jana XXIII brzmi ona „za jedność 
Kościoła”, w Mszale Pawła VI zaś – „za jedność chrześcijan”. Nie trudno zauważyć, 
że zakres konotacyjny obydwu wyrażeń jest inny i sugeruje zupełnie inne rozu-
mienie samej wielkopiątkowej modlitwy za chrześcijan niebędących katolikami.

Pod terminem „chrześcijanie” rozumie się osoby ochrzczone, wyznające 
wspólną wiarę w Trójcę Świętą i odkupieńczą rolę Chrystusa. A zatem do szerzej 
rozumianej grupy chrześcijan należą wyznawcy różnych konfesji (katolicy, pra-
wosławni, protestanci). W  kontekście takiego rozumienia modlitwa za jedność 
chrześcijan, z katolickiego punktu widzenia, ma sens, ponieważ, pomimo wspól-
nego rdzenia konfesyjnego, poszczególni wyznawcy Chrystusa nie dzielą tej sa-
mej wiary.

20 Por. F. Blachnicki, «„Modlitwa powszechna” czyli „modlitwa wiernych” we Mszy Świętej», 
Homo Dei 34 (1; 1965) 91.
21 Znajduje się ona zatem wśród tzw. próśb ad extra. Por. S. Czerwik, «Święte Triduum pas-
chalne», W. Świerzawski, Rok liturgiczny (Mysterium Christi 6; Zawichost 2013) 94; S. Czer-
wik, «Wielki Piątek Męki Pańskiej», w: S. Czerwik, J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Święte Triduum 
paschalne. Komentarze biblijno-liturgiczne i medytacje (Kielce 2001) 100-101.
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Trudniej jest już natomiast zrozumieć nomenklaturę wielkopiątkowej oracji za 
chrześcijan niebędących katolikami z Mszału Jana XXIII. Z tradycyjnego punktu 
widzenia pod terminem „Kościół” rozumie się jedynie ludzi dzielących tę samą 
prawowierną wiarę. Do Kościoła zatem nie należą ci, którzy się od niego odłączy-
li, czy to wskutek nieporozumień doktrynalnych, czy dyscyplinarnych. A zatem, 
w sensie ścisłym, Kościół podzielony nie jest, ponieważ ci, którzy się od niego 
odłączyli, nie wpływają na jego rozbicie.

Sama nomenklatura jest jeszcze zasadna na poziomie prośby o  jedność we-
wnątrzkościelną w  zakresie uznawania np. wspólnych poglądów teologicznych 
czy wspólnych rozstrzygnięć społecznych. Niemniej jednak w  momencie, gdy 
pod wspomnianym nagłówkiem zostaje umieszczona modlitwa dotycząca chrze-
ścijan niebędących katolikami, sytuacja znacząco się komplikuje. Takie połącze-
nie tytułu z oracją bowiem sugeruje, że Kościół wykracza poza wspólnotę ludzi 
dzielących wiarę katolicką i obejmuje również tych, którzy, choć wiary katolickiej 
nie wyznają, to jednak są chrześcijanami22.

Z jednej strony warto podkreślić, że wspomniana nomenklatura pojawiła się jesz-
cze przed wydaniem konstytucji dogmatycznej o  Kościele Lumen gentium23, gdzie 
nauka o kręgach przynależności do Kościoła katolickiego została bardzo wyraźnie 
rozpisana. Z drugiej strony trzeba jednak być świadomym kontekstu historycznego 
towarzyszącego reformom obrzędów Wielkiego Tygodnia w latach pięćdziesiątych. 
Już wtedy ścierali się ze sobą zwolennicy dwóch różnych podejść: niektórzy chcieli za-
chować nietkniętą tradycyjną formułę modlitewną, inni dążyli do jej znacznego zmo-
dyfikowania. Tytulatura oraz treść oracji w Mszale Jana XXIII jest w pewnym sensie 
wypadkową tych dwóch podejść. Z jednej strony zachowano formułę, ale z drugiej 
uzupełniono ją o nagłówek wyrażający idee przyświecające adherentom reform24.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była analiza dwóch wielkopiątkowych oracji za 
chrześcijan niebędących katolikami według tekstu źródłowego dwóch Mszałów: 

22 Nawet sam Bugnini z  perspektywy czasu przyznał, że tytuł modlitwy „o  jedność Kościoła” 
był błędny. Zob. A. Bugnini, «Le „Variationes” ad alcuni testi della Settimana Santa», L’Oservatore 
Romano 105 (65; 1965) 6
23 Zob. Sobór Watykański II, «Konstytucja dogmatyczna o  Kościele [14-16]», w: Sobór 
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań 2012) 116-119.
24 Zwolennicy zmian chcieli zneutralizować dość rygorystyczną formułę modlitewną za chrześci-
jan niebędących katolikami w taki sposób, by nie wyrażała ona tak dobitnie nierówności pomiędzy 
katolikami a innymi chrześcijanami.



200 Dawid Mielnik 

ostatniego wydania typicznego Mszału Piusa V oraz pierwszego wydania typicz-
nego odnowionego Mszału Rzymskiego. Metodą, która pomogła w osiągnięciu 
postawionego celu, była analiza treści poszczególnych modlitw.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że treść wielkopiątko-
wej modlitwy za chrześcijan niebędących katolikami została znacząco zmieniona. 
Przede wszystkim zrezygnowano z podkreślania stanu odpadnięcia od prawowier-
nego Kościoła i skoncentrowano się na ukazywaniu drogi, którą niekatolicy mają 
podążać. Z jednej strony osłabiło to negatywną wymowę tradycyjnej formuły mo-
dlitewnej, ale z drugiej zachowało jej istotę, gdyż, choć w sposób niejednoznacz-
ny i  nieprecyzyjny, to jednak nowa formuła wyraża przekonanie, że niekatolicy 
powinni dążyć do jedności z Kościołem katolickim. Zmiana podejścia katolików 
w  epoce posoborowej wobec Kościołów i  wspólnot niekatolickich jest mimo 
wszystko duża, czego wyrazem jest nowa formuła modlitwy wielkopiątkowej.

Tematem, który na pewno wymaga dogłębnego studium, jest zagadnienie for-
muł modlitewnych Kościoła na tle zmieniających się uwarunkowań historycznych. 
Z jednej strony wydaje się oczywiste, że modlitwa Kościoła powinna odpowiadać 
duchowi konkretnej epoki, w której żyje, ale z drugiej strony kolejne pokolenia 
katolików zawsze są dłużnikami wobec zastanej tradycji, którą nie można swo-
bodnie według własnego rozeznania modelować, zwłaszcza jeżeli jakaś praktyka 
sięga bardzo odległych czasów Kościoła. Cenne byłoby ustalenie złotego środka 
pomiędzy wiernością tradycji a jej twórczym przetwarzaniem.
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