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Dzień II  

Tajemnica Kościoła 

 

1. Czy Kościół jest tylko instytucją zrzeszającą ludzi wierzących? 

 

a) Kościół jest dziełem i wytworem człowieka? 

Kiedy stawiamy sobie pytania o to, czym jest Kościół, przychodzą nam na myśl różne 

definicje. Często wyobrażamy sobie że jest to instytucja ludzka zrzeszająca osoby wierzące. 

Instytucja która ma swoje struktury, administrację, hierarchię, podział zadań i funkcji. 

 

b) Fałszywe rozumienie Kościoła 

Nie brak też głosów krytycznych, złośliwych według których Kościół to zamknięta 

kasta hierarchów dążących do podporządkowania sobie prostych ludzi, tak aby byli im 

całkowicie oddani i posłuszni. 

Istnieje jeszcze wiele innych fałszywych i kłamliwych wyobrażeń o Kościele. 

Szczególnie gdy uwaga ludzi skupiona jest tylko na tym co złe w Kościele. A przecież Kościół 

czyż nie jest Święty? Zło, grzech, skandale w Kościele nie wynikają z tego czym Kościół jest, 

ale faktu że ludzie obecni w Kościele dopuszczają się zła i sprzeniewierzają się Kościołowi, a 

konkretnie Chrystusowi, zdradzając Go. 

c) Kościół chciany i powołany przez Boga dla ludzi 

Natomiast w swej istocie Kościół jest rzeczywistością nadprzyrodzoną, ludzką i boską.  

Nie jest tworem i produktem człowieka, lecz zaistniał z Woli samego Boga. U 

początków Kościoła nie stoi człowiek, nawet jeśli byłby nie wiadomo jak święty, pobożny, 

religijny, dobry itd. U początków Kościoła jak i również w całej jego historii aż po dziś dzień, 

stoi Bóg i Jego decyzja o powołaniu Kościoła. Zaistniał on z Woli samego Boga. Dlatego na 

zawsze Kościół pozostanie Święty. Jeśli natomiast mówimy o obecnym w Kościele złu, to 

wynika on z faktu, że przynależymy do niego my, grzesznicy, słabi, ułomni i niewierni. Jednak 

nasza grzeszność nie jest w stanie pozbawić Kościoła jego świętości. Odwrotnie, świętość 

Kościoła jest w stanie uczynić z nas ludzi wolnych od grzechu i wolnych aby pełnić wolę Boga 

która szuka naszego zbawienia i szczęścia. Tylko w takim sensie możemy mówić o Kościele 

zarówno Świętym jak i o Kościele grzeszników. 

 

 d) Kościół i religie  

Kościół będąc często kojarzony z religią chrześcijańską, nie jest jedną z religii. Religie 

istniejące w świecie i w historii ludzkości, są wyrazem ukrytej w człowieku tęsknoty za 

Bogiem. Gdyby nie było w nas tej tęsknoty, tego pragnienia poszukiwania i odkrycia Boga, 

nie potrzebowalibyśmy Go. Nawet gdyby Bóg się objawił, to, bez naszego otwarcia się na 

Niego, nie rozpoznalibyśmy Go, ani nie przyjęli. Nie byłoby więc żadnej relacji ani więzi z 

Bogiem. 

Kościół zatem nie jest tylko religią, lecz jest miejscem, narzędziem, adresatem i 

świadkiem pełni Objawienia i Zbawienia dokonanego w Chrystusie. Tylko Chrystus jest 

Jedynym i powszechnym Zbawicielem całego stworzenia i całej ludzkości. Żaden inny lider 

religijny, żaden Budda, Mahomet, Konfucjusz, Dalajlama, Faraonowie nie są zbawicielami 

świata i odkupicielami ludzkości z grzechu. 
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Ta prawda płynąca z objawienia Bożego została powierzona Kościołowi, aby ją głosił, 

przepowiadał, dawał o niej świadectwo i wzywał do przyjęcia Chrystusa jako Boga-człowieka. 

Kościół zatem pełni rolę służebną w zbawieniu wszystkich ludzi. Kiedyś mówiono że 

poza Kościołem nie ma zbawienia. Tę samą prawdę wiary dziś wyrażamy w sposób bardziej 

pozytywny: każdy człowiek, nawet ten, który nie przynależy do Kościoła, nie zna Chrystusa 

ani Ewangelii, ma możliwość zbawienia. Nawet jeśli nie jest tego świadomy, łaska zbawienia 

dociera do niego poprzez Kościół. Nigdy Łaska Boża nie dociera do nikogo z nas bezpośrednio 

i prywatnie, lecz w tajemniczy sposób poprzez Kościół.  

 

2. Czym Kościół jest? 

 

Mistyczne Ciało Chrystusa. Kościół jest nierozerwalnie związany z Chrystusem. Nie 

ma Kościoła bez Chrystusa; i  nie ma możliwości aby Chrystus po Zmartwychwstaniu i 

Wniebowstąpieniu, nie pozostawił Siebie samego w historii każdego człowieka oraz w historii 

całej ludzkości: „Ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż po skończenie świata”. Jako 

członkowie Kościoła jesteśmy wszczepieni w Chrystusie. Do Niego należymy, ponieważ „za 

zbyt wielką cenę zostaliśmy nabyci, za cenę krwi Jego”.  

Zatem każdy z nas będąc częścią Ciała Chrystusa, jest wszczepiony w Niego. Nie 

jesteśmy w stanie wyobrazić siebie samych i tego kim jesteśmy, bez przyjęcia prawdy że 

jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem nierozerwalnie, tak jak dziecko w łonie matki. Będąc 

odrębnymi i samodzielnymi istotami i osobami, jednocześnie tworzymy Ciało Chrystusa, 

którego jesteśmy członkami. 

 

Oblubienica Chrystusa. Kościół bardzo często określany jest Oblubienicą Chrystusa. To 

wskazuje na osobowy charakter Kościoła. Kościół nie jest stowarzyszeniem, lecz posiada w 

pewnym sensie charakter osobowy – jest Kimś, jest Oblubienicą.  

Tak jak mężczyzna i kobieta opuszczają swoich rodziców, łączą się między sobą i tworzą 

jedno serce, jedną duszę, jedno ciało, tak też Chrystus z Kościołem tworzy nierozerwalną 

jedność miłości, której On sam jest wierny i której nigdy nie pozostawi. Jego oblubieńcza 

miłość do Kościoła nie ma granic, jest bezwarunkowa i darmowa. Każdy z nas przynależąc do 

Kościoła – Oblubienicy Chrystusa jest obdarzony tą nieskończoną i wierną miłością 

Chrystusa. 

 

Lud Boży. Kościół jest Ludem Bożym, wybranym przez Boga i przeznaczonym do pełnienia 

misji w świecie, tzn. świadczenia, że poza Bogiem Izraela i poza Bogiem Jezusa Chrystusa 

nie ma innego Boga. Wszelkie inne bożki, idole, liderzy, supermeni, wielcy tego świata są 

tylko produktem człowieka, jego fantazji, jego iluzji i fałszywych nadziei. Lud Boży jest 

znakiem w świecie i w całej historii iż istnieje jeden tylko Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty. 

 

Świątynia Ducha Świętego. Duszą i sanktuarium Kościoła jest Duch Święty. Wewnątrz 

Kościoła, jak i w jego działaniu w świecie, Tym który go ożywia i prowadzi jest Duch Święty. 

Duch Święty zamieszkujący Kościół kontynuuje dzieło Chrystusa pośród całej ludzkości.  

Często czyni to w sposób niewidzialny, do tego stopnia że Jego działania nie potrafimy 

uchwycić, a jednak dociera On tam gdzie nawet się nie spodziewamy, zarówno w życiu 
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naszym jak i tych którzy nie są jeszcze ochrzczeni i nie znają Ewangelii. „[Duch] wieje tam 

gdzie chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd pochodzi i dokąd podąża…”. 

 

3. Czym jest moja przynależność do Kościoła i obecność w Kościele? Dar/łaska i 

zadanie/budowanie-świadectwo 

Mamy pełną świadomość że nasza przynależność do Kościoła jest darem i niezasłużoną 

łaską. Za to jesteśmy wdzięczni Panu Bogu. 

Z drugiej strony ten dar jest również zadaniem, polegającym na podjęciu misji dzielenia 

się wiarą z tymi, którzy z różnorakich powodów albo jej nie mają albo ją utracili. Stąd jesteśmy 

powołani do czynienia świadectwa czynem i słowem o miłości Chrystusa obecnej, żywej i 

nieustannie działającej w Kościele dla dobra i zbawienia całej ludzkości. 

 

 


