
V. Wiarygodność Kościoła 

 

[ekskurs] 

GODNOŚCIOWE TYTUŁY JEZUSA CHRYSTUSA 

Tytuły chrystologiczne są to wszystkie godnościowe określenia Osoby Jezusa 

Chrystusa, których: 

• używał On w odniesieniu do siebie 

• lub które zostały Mu nadane przez ludzi na podstawie 

 Jego działalności, 

 wydarzeń paschalnych 

 i w świetle proroctw starotestamentalnych. 

 

Klasyczna argumentacja apologetyczna uwzględniała trzy tytuły chrystologiczne 

Jezusa: Mesjasz, Syn Człowieczy i Syn Boży. 

Współczesna Teologia Fundamentalna postuluje jednak, aby przy analizie 

mesjańskiej świadomości Jezusa stosować większą ilość tytułów 

chrystologicznych, gdyż 

• mają one związek z realizacją Objawienia Bożego, 

• pomagają lepiej zrozumieć Boskie posłannictwo Jezusa 

• oraz wiarę popaschalnej gminy w Niego. 



1. Tytuły przedpaschalne 

 Mesjasz 

 Syn Człowieczy 

 Syn Boży 

 Syn Dawida 

 Nauczyciel 

 

2. Tytuły popaschalne 

 Pan 

 Prorok 

 Sługa Boży 

 Pośrednik 

 Król 

 Arcykapłan 

 Zbawiciel 

 Baranek Boży 

 Emmanuel 

 Słowo Boże 



V. Wiarygodność Kościoła 

 

Wstęp 

• Chrystus i Kościół  

• te dwie rzeczywistości zostały ukazane przez Sobór Watykański II 

• jako znaki zbawienia 

• będące podstawą rozumienia wiarygodności chrześcijaństwa, 

• mogąc, w konsekwencji, zostać w pewien sposób sprowadzone do jednego znaku: 

Chrystusa – obecnego – w – Kościele. 

 

Będziemy próbowali przyjrzeć się z bliska w jaki sposób  i według jakich kategorii 

Kościół ukazuje wiarygodność Objawienia i jak to zostało zawarte w biegu historii. 

Sobór Watykański II 

Chrystus 

Kościół 

Chrystus – obecny – w – Kościele  

Znaki zbawienia 

Wiarygodność 

chrześcijaństwa 



V – 1. Wartość znaków, które mają miejsce w Kościele pierwotnym 

 Nowy Testament mówi o znakach, które towarzyszą przepowiadaniu Apostołów.  

Drugie zakończenie Ewangelii wg św. Marka przytacza zwięzłą i symboliczną 

listę: 

«Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą 

wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego 

wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie» 

(Mk 16,17-18). 

 Analogiczne znaki znajdujemy w związku z dziełem ewangelizacyjnym uczniów 

przed zmartwychwstaniem Jezusa (por. Łk 10,19). 

Z lektury Dziejów Apostolskich wynika, że obok wypełnienia się przepowiedni 

prorockich, wiarygodność przepowiadanej treści wydaje się być również złożona 

w znakach i cudach: «Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele 

znaków i cudów» (Dz 2,43) 

Również o Pawle i Barnabie otrzymujemy następujące świadectwo, że Pan 

«potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce» 

(Dz 14,3). 

Pośród tych dzieł są oczywiście cuda (por. Dz 3,1-10; 9,36-41; 20,7-12), ale byłoby 

bardzo redukcjonistyczne uważać, że znaki Apostołów wyczerpują się tylko w 

tych cudach. 



Rzeczywiście, apostolskiemu przepowiadaniu towarzyszy głębokie poczucie 

szacunku i zaufania ze strony tych, którzy słuchają ich słów i widzą ich czyny. 

Żydzi i Grecy, wierzący i poganie doceniają solidarność, szczerość i koherencję 

życia do tego stopnia, że pierwsi uczniowie cieszyli się wielką sympatią (por. Dz 

4,33). 

Praktyka życia chrześcijańskiego [cnotliwe postępowanie wierzących] zostało 

przedstawione w listach apostolskich jako ZNAK [a więc już niekoniecznie cud] 

zdolny, by poruszyć innych ku wierze, stając się tym samym warunkiem, który 

szybko będzie jedną  

w podstawowych racji wiarygodności głoszonej Nowiny. 

Istotnie, nawet jeśli w Nowym Testamencie nie znajdujemy w sposób wyraźny, 

bezpośredni idei znaku czy motywu wiarygodności przyporządkowanego 

Kościołowi, to bez wątpienia istnieją ku temu przesłanki. 

Każdy pojedynczy chrześcijanin 

• jest on sam znakiem wiary, którą wyznaje; jest znakiem Chrystusa. 

• Życie Chrystusa się w nim „rozmnaża” [re-produkuje], tak więc chrześcijanin Go 

ukazuje poprzez swoje słowa i czyny. 

• O chrześcijaninie można powiedzieć, że prezentuje się na scenie świata jako alter 

Christus, ipse Christus  

 



Na początku II wieku aspekt ten zostaje bardzo szeroko udokumentowany w Liście 

do Diogneta. 

 

Używając języka współczesnego można powiedzieć, że chrześcijanin jest „niejako 

sakramentem” Chrystusa, czyniąc Go w jakiś sposób obecnym we własnej osobie i 

życiu. 

Taka będzie właśnie wizja, której Sobór Watykański II użyje, aby scharakteryzować 

Kościół: «Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i 

narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju 

ludzkiego» (LG 1). 



V – 2. Kultura chrześcijańska i doktryna społeczna Kościoła jako znak 

wiarygodności. 

Należy zwrócić uwagę, że w naszych czasach został w pewnym sensie wywrócony 

porządek, który odznaczał się szacunkiem wobec świadectwa chrześcijańskiego. 

Brak tego szacunku widać poprzez negatywne konsekwencje wynikłe z usunięcia 

chrześcijaństwa z egzystencjalnego horyzontu współczesnego człowieka. 

 

Dziś wiarygodność chrześcijaństwa bardzo mocno manifestuje się  

 na poziomie kulturowym 

 i na poziomie społecznym  

W tym sensie, że również niewierzący dochodzą  do wniosku, że 

 

 

cywilizacja / kultura / społeczeństwo 

 

 

zbudowane  na braku i/lub negacji chrześcijaństwa prowadzi do zanegowania 

naturalnej racjonalności (preambuły wiary) i zmierza, by stać się coraz mniej 

znośne do życia [meno vivibile, less livable]. 

antropologia 

etyka 

polityka 

w negatywnej formie 



Innymi słowy, relatywizm 

• kulturowy: nie istnieją prawdy obiektywne, wspólne wszystkim ludziom, 

poznawalne poprzez rozum; 

• moralny: nie istnieją wartości obiektywne, wspólne wszystkim ludziom, osiągalne 

poprzez rozum: prawo moralne naturalne; 

• etyczno-społeczny: nie istnieją reguły obiektywne, wspólne wszystkim ludziom, 

na podstawie których można by regulować współżycie społeczne; 

• prawny: nie istnieje żadne prawo naturalne, na bazie którego można by budować 

prawodawstwo; 

• religijny: wszystkie religie są równoważne. 

 

Wiąże się [prowadzi] ze stratą zdolności życia zarówno w wymiarze egzystencji 

osobistej, jak i społecznej. 

Stąd też w świecie współczesnym, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, przynajmniej 

jako kulturowy punkt odniesienia, dostrzega się jego niepokojący brak.  

Ale skąd pochodzi owa wyższość kulturowa chrześcijaństwa, jeśli nie od jakiejś 

odpowiedniej przyczyny? 

Wiara w boskość Jezusa Chrystusa oraz Jego  rzeczywista obecność w Kościele 

wydają się być odpowiedzią najbardziej racjonalną. 



V – 3. Drogi, które identyfikują Kościół jako Kościół Chrystusa w apologetyce 

klasycznej. 

 

Apologetyka klasyczna, idąc w ślad za swoją typową systematyką, zaakcentowała 

przede wszystkim aspekty obiektywne 

• historyczne 

• i dogmatyczne 

w porządku wiarygodności Kościoła, 

mniej uwagi poświęcając wymiarom antropologicznym 

• doświadczalnemu 

• i egzystencjalnemu, 

na które współczesne Teologia fundamentalna szczególnie wskazuje, bez 

zaniedbywania tych pierwszych wymiarów.  



Apologetyka klasyczna podążała głównie po trzech drogach, określanych według 

łacińskiego  rozróżnienia: 

1.  Via historica [droga historyczna] 

2.  Via notarum [droga cech charakterystycznych] 

3.  Via empirica [droga doświadczalna] 

 

1. Via historica. Proponuje się tę drogę w celu wykazania ciągłości pomiędzy 

Kościołem Katolickim a wspólnotą apostolską, założoną przez Chrystusa, 

wyprowadzając w ten sposób misję i autorytet Kościoła od mandatu i od 

słowa swego Założyciela. 

 Droga ta zrodziła się  

• z intencji, by zwalczać pierwsze herezje 

• ukazując w jaki sposób, pośród różnych tradycji roszczących pretensje do 

autorytetu zbawczego, jej historyczny początek tkwi w pierwotnej 

wspólnocie chrześcijańskiej tworzonej przez Apostołów. 

Droga historyczna ukazuje się ponadto, jako złączona z cechą apostolskości 

Kościoła [zakorzeniona we wspólnocie Apostołów, z której – poprzez sukcesję 

apostolską – czerpie swoją nieprzerwaną kontynuację; „gałęzie”, które się 

odłączyły, straciły sukcesję, straciły oryginalne „zakorzenienie”  ].  



Widać to już od pierwszych systematycznych wypowiedzi, jak np. w Adversus 

haereses IRENEUSZA Z LYONU. 

Począwszy od Soboru Trydenckiego, droga historyczna zostanie „zaangażowana” 

przede wszystkim w celu podkreślenia 

• fundacyjnej woli Jezusa Chrystusa 

• na rzecz ustanowienia prymatu piotrowego. 

2. Via notarum. Droga ta miała na celu pogłębić studium cech 

charakterystycznych prawdziwego Kościoła, aby zaangażować je jako 

kryteria do jego uznania. 

Usystematyzowanie tej drogi dokona się przede wszystkim w XVI wieku, po 

rozłamie dokonanym przez krzewicieli Reformy [protestanckiej]. 

Powodem był również klimat teologiczno-intelektualny epoki, częściowo 

jeszcze nieobecny w momencie schizmy wschodniej.  

Ciągły wzrost propozycji wielu cech prawdziwego  Kościoła sprawi, że 

wyłonią się cztery główne cechy obecne w Symbolu nicejsko-

konstantynopolitańskim, który wyznaje wiarę w Kościół 

jeden, święty, powszechny [katolicki] i apostolski. 

   

 



3. Via empirica.  Droga ta zostanie usystematyzowana przez Sobór Watykański 

I. Kościół ukazywałby z siebie samego prawie w sposób doświadczalny 

wiarygodność oraz Boskie pochodzenie Objawienia chrześcijańskiego, z 

którego  czerpie swój początek. 

Zaangażowanie apologetyczne Kościoła dotrze do momentu, w którym 

Kościół będzie ukazywany jako cud moralny. 

Niezależnie od ludzkich limitów jego członków [grzechy ludzi, którzy tworzą 

Kościół], należało stwierdzić w sposób doświadczalny, że Kościół cieszy się 

w sobie obecnością 

• świętości, 

• wierności doktrynie 

• kontynuacji w swoich instytucjach 

I wszystko to stanowi rodzaj cudu, faktycznego znaku wiarygodności związku 

Kościoła z Chrystusem, a więc z Bogiem.  

 



W apologetyce klasycznej „trzy drogi” pozostawały połączone:  

- via notarum opierała się bowiem  

- na pewnej analizie historycznej 

- aby potem nieuchronnie odsyłać do  weryfikacji empirycznej.  

 

Perspektywa współczesna, począwszy od Soboru Watykańskiego II, zmienia 

trochę optykę i zaczyna rozważać zarówno cechy jak i drogi jako całość [synteza], a 

przede wszystkim nigdy nie odłączone od rozumienia Kościoła jako 

 znaku Chrystusa 

 i sakramentu zbawienia.  

Metodologia konieczna do tego, by ukazać te wymiary Kościoła nie będzie mogła 

być jedynie historyczna, ale przede wszystkim teologiczna, a więc biblijno-

dogmatyczna.  



V – 4. Początek Kościoła w Chrystusie. 
 

Akty założycielskie Jezusa w odniesieniu do Kościoła 

„Aby wypełnić swoje posłanie zbawcze, Jezus chciał zjednoczyć ludzi ze względu 

na królestwo i zwołać ich do siebie. W tym celu dokonał konkretnych czynów, 

których jedyną możliwą interpretacją - jeśli weźmie się je w całości - jest 

przygotowanie Kościoła, który zostanie ostatecznie ukonstytuowany w czasie 

wydarzeń Paschy i Pięćdziesiątnicy. Trzeba zatem stwierdzić, że Jezus chciał 

założyć Kościół” [MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA, Świadomość, 

jaką Jezus miał o Sobie  samym i o Swoim posłaniu, 1985]. 

Te konkretne czyny zostały w następujący sposób zebrane w innym dokumencie tej 

samej Komisji pt. Wybrane zagadnienia z Eklezjologii , 1984:  

- starotestamentalne obietnice dotyczące ludu Bożego, które dostrzega się w 

nauczaniu Jezusa i które zachowują całą swoją moc zbawczą; 

- wezwanie Jezusa do nawrócenia i wiary w Niego, kierowane do wszystkich 

ludzi; 

- nadanie imienia Szymonowi Piotrowi, jego szczególne miejsce w gronie 

uczniów i jego misja; 

- odrzucenie Jezusa przez Izrael i „pęknięcie” pomiędzy ludem Starego Przymierza 

i uczniami Jezusa; 



- historyczny fakt, że Jezus podczas ustanowienia Eucharystii oraz w swej 

dobrowolnie przyjętej męce i śmierci nieustannie głosi powszechne królestwo 

Boże, które polega na darze życia wszystkim ludziom; 

- odbudowanie, dzięki zmartwychwstaniu Pana, złamanej wspólnoty pomiędzy 

Jezusem i Jego uczniami oraz wprowadzenie ich - po wydarzeniach paschalnych - 

we właściwe życie eklezjalne; 

- zesłanie Ducha Świętego, który czyni z Kościoła prawdziwe dzieło Boga (por. 

opis Pięćdziesiątnicy w pismach św. Łukasza); 

- posłanie uczniów do pogan i powstanie Kościoła pogan; 

- ostateczne zerwanie między „prawdziwym Izraelem” i judaizmem. 

 

Te wszystkie elementy – konkretne akty - jasno wskazują, że Jezus posiadał wolę 

wyraźnie manifestowaną, aby zbudować Kościół na fundamencie Apostołów.  

 



V – 5. Sakramentalny wymiar Kościoła 

Jednym z największych wkładów Soboru Watykańskiego II w eklezjologię jest 

ukazanie Kościoła jako 

• powszechnego sakramentu zbawienia (LG 48; por. również LG 1; GS 45) 

• w ścisłym połączeniu bycia znakiem Chrystusa. 

Pośród „korzyści” takiego sformułowania jest możliwość symultanicznego 

odniesienia się Kościoła do obu swoich wymiarów: 

 

 

 

 

 

Aby ukazanie Kościoła jako sakramentu – a więc znaku, który odsyła do 

Chrystusa – miało charakter wiarygodnościowy, należy wyszczególnić na czym 

polega ten znak. 

Na to pytanie można odpowiedzieć stwierdzając, że Kościół czyni wiarygodnym 

Objawienie 

• poprzez swoją świętość i swoje świadectwo, 

 

 

wymiary 

widzialny 

niewidzialny 

ludzki 

boski 

i i analogicznie do tajemnicy Wcielonego Słowa 



• ale również [i przede wszystkim] ze swoją zdolnością, jak każdy sakrament [znak] 

do odsyłania poza siebie (nie w sensie „daleko od siebie” ale „w głąb siebie”). 

 

Sakramentalna natura Kościoła może zostać „użyta” jako  

 

 

- pewien „tor” transcendencji zdolny, by ukierunkować wiarygodny osąd 

- ku uznaniu Chrystusa i Ducha Świętego obecnymi w Kościele. 

 

 

              [immanencja] 

Mamy więc do czynienia: 

• z transcendencją immanentną  

• porównywalną do tej, obecnej w Sakramencie Eucharystii, w którym Chrystus 

 - który jest prawdziwym Bogiem (transcendentny) 

 - i jest prawdziwym człowiekiem (immanentny) 

jest rzeczywiście obecny i skuteczny poprzez Swe działanie odkupieńcze i 

uświęcające. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół 

transcendencja 

immanencja 

Eucharystia 

realna obecność 

postaci euch. 

Chrystus 

prawdziwy Bóg 

prawdziwy 

człowiek 



V – 6. Świadectwo Kościoła: wartość, formy i wiarygodność 

Współczesna Teologia fundamentalna wskazuje na chrystocentryczną 

perspektywę wiarygodności. 

Podkreśla w sposób dobitny,  

• że w ekonomii motywów wiarygodności Objawienia 

• świadectwo życia chrześcijan odgrywa rolę podstawową. 

Tak więc  

• wiarygodność głoszonego słowa 

jest w istocie rzeczy 

• wiarygodnością chrześcijan 

• oraz Kościoła, z tym wszystkim co go tworzy. 
 

Status „żywych członków” mistycznego Ciała Chrystusa prowadzi wierzących w 

Niego do tego, by ukazać światu owoc ich cnót, czyli znak, że tajemnica 

Chrystusa pozostawiła ślad w ich życiu. 

Aby uczynić wiarygodnym Chrystusa, chrześcijanie są wezwani, by ukazać Go 

światu w taki sposób, by pomnażać [re-productio] w sobie tę samą logikę Jego 

decydującego znaku, miłości, która potrafi przebaczać i oddać życie za przyjaciół 

(por. J 15,13). 

 



Odwołanie się do świadectwa jako podstawowej kategorii studium nad 

zagadnieniem wiarygodności Objawienia nie jest częścią jakiejś strategii 

głoszenia Ewangelii, ale jest raczej dyktowane przez logikę z jaką słowo Boże 

zostało skierowane do człowieka.  

 

Pismo Święte opisuje aktywność objawieniową Trójcy Świętej w formie 

wzajemnych świadectw: 

• świadectwo, które Syn składa Ojcu 

• świadectwo, które Ojciec składa Synowi 

• świadectwo, które Duch złoży Synowi posłuszny we wszystkim Ojcu. 

 

Tak, jak jest to określone w sposób przykładowy w Ewangelii św. Jana, 

Apostołowie, Kościół umiejscawiają się w nurcie świadectwa aż po uczynienie z 

niego pewnej całości wraz ze zwiastowaniem misterium paschalnego.  



Apostołowie są świadkami 

• tego wszystkiego, co Chrystus uczynił i czego nauczał, 

• ale są świadkami przede wszystkim tego, co przeżyli razem z Nim – są 

świadkami prawdy o Jego Osobie. 

To daje do zrozumienia, że również Kościół 

• w strzeżeniu 

• i w przekazywaniu tego słowa 

nie może zignorować świadectwa: to, w co Kościół wierzy – aby było przekazane – 

musi być również przeżyte. 

 

Należy podkreślić, że termin „świadectwo” nie jest rozumiany w sensie 

moralistycznym (ukazać komuś dobre zachowanie tylko powierzchownie), ale w 

podwójnym sensie: 

• stylu życia osobistego, jako wyniku sposobu rozumienia własnej osoby (etyka, 

która wynika z antropologii) 

• oraz kultury, jako wyniku sposobu rozumienia życia wspólnego, społeczeństwa 

(kultura zbudowana na pewnej doktrynie socjalnej) 



Wewnątrz współczesnej refleksji teologiczno-fundamentalnej to, co możemy 

nazwać 

via testimonium zawiera w sobie 

• zarówno dziedzictwo via notarum 

• jak i dziedzictwo via empirica. 

Ta droga świadectwa dotyczy 

• zarówno aspektów zewnętrznych, które odbijają się w działalności publicznej 

Kościoła, a więc chrześcijan, 

• jak i aspektów wewnętrznych, które dotyczą koherencji i jedności życia 

każdego wierzącego w Chrystusa. 

W naszych czasach, w kontekście światowego kryzysu, który uwidacznia się w 

sposób namacalny w utracie żywotności egzystencji osobistej i współżycia 

cywilnego, wymienione powyżej dwa wymiary stanowią faktory wiarygodności 

ukazujące się w Kościele. 

Pierwszym krokiem jest to, by zrozumieć unikalną wartość kultury 

chrześcijańskiej. 

Drugim krokiem jest to, by zrozumieć, że kultury tej nie da się wyjaśnić ani dać jej 

początek bez umocowania jej na osobistej wierze w Chrystusa 

zmartwychwstałego. 



Świadectwo Kościoła konkretyzuje się przede wszystkim: 

• w stałym dziele ewangelizacji: głosić, że Chrystus zmartwychwstały jest 

fundamentem wiary i całego życia chrześcijańskiego (Kerygmat, Katecheza, 

Teologia); 

• w przekazywaniu wiedzy o zawartości Objawienia, która zawiera się w 

Doktrynie chrześcijańskiej tak, jak naucza tego Kościół Katolicki (Stworzenie, 

Grzech pierworodny / aktualny, Wcielenie – Odkupienie, Kościół – Sakramenty) 

jako  odpowiednie wytłumaczenie / odpowiedź  kondycji człowieka (ale również  

jako odpowiedź idąca dalej, tłumacząca więcej); 

• w nieprzerwanym odradzaniu się Cyklu liturgicznego poprzez publiczną 

Celebrację Eucharystii, która 

 w Liturgii Słowa powtarza oraz interpretuje autentycznie treści 

Objawienia 

 w Liturgii Eucharystycznej odnawia sakramentalnie Ofiarę Krzyża 

Chrystusa, która spełnia się wraz ze Zmartwychwstaniem oraz udziela 

owoce łaski wysłużone przez Niego dla ludzi. 

 w wzywaniu wszystkich ludzi do Świętości, wskazuje warunek, w którym 

doświadcza się prawdy życia. 


