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Co to znaczy, że Kościół jest potrzebny do zbawienia? 

Rozważania i analizę niezbędności Kościoła do zbawienia należy przede wszystkim oprzeć na 

Chrystusie. W istocie, Ten, który sam o sobie powiedział, że jest „drogą, prawdą i życiem” 

(J 14, 6), to dla ludzkości jedyna „możliwość” osiągnięcia zbawienia. Inaczej mówiąc, od 

stosunku człowieka do Jezusa zależy wieczne szczęście bądź wieczne potępienie. W toku tych 

rozważań, należy zanalizować na pierwszym miejscu fenomen Kościoła. Nie będę skupiał się 

na jego przymiotach, ale przedstawię jego życie w historii i powiązanie z człowiekiem.  

Przyjmę, że został założony przez Boga jako społeczność doskonała, tj. niezależąca od innych 

społeczności w swoim celu, do którego osiągnięcia ma wszystkie środki.1  Rzeczywistość ta 

nie jest bowiem jakąś tylko społecznością ludzką, ale organizmem, powstałym i żyjącym w 

Jezusa, przez Niego i z Nim. Na drugim miejscu określę podstawy i środki misji zbawczej 

Chrystusa. Na końcu powiążę te dwa punkty, by wykazać, że Kościół jest rzeczywistością, w 

której Bóg zbawia człowieka przy jego współudziale, współpracy z łaską, a więc jest 

konieczny przez to do zbawienia. 

Ia. Ludzkość jako Kościół w czasie. 

Jak zauważa ks. Franciszek Longchamps de Bérier w swojej książce „Czy poza Kościołem 

nie ma zbawienia?”: „Bóg […] podtrzymuje relacje ze społecznością ludzką. On wszystkich 

powołał do istnienia i nie porzuca tego, co stworzył” 2. Należy być jak najdalej od 

tzw. deizmu, głoszącego, że Bóg stworzył świat, ale się nim nie interesuje, nie ingerując w 

historię. Daje się przecież poznać człowiekowi i objawia mu swoje zamiary, wychowując do 

zjednoczenia ze Sobą. Zostawia dowody, dzięki którym jest odkrywany. 

Sobór Watykański II w swojej Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym „Dei 

verbum” uczy chrześcijan, iż pierwszym takim śladem było samo „stworzenie wszystkiego i 

zachowanie przez Słowo”3. Dodaje ks. Czesław Bartnik: „Bóg stwarzając świat i człowieka, 

zrodził w sobie jednocześnie myśl, dążenie i sposób postępowania w zakresie odkupienia 

                                                           
1 Ks. dr. Ignacy Grabowski, „Prawo kanoniczne”; wyd. IV, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1947 r., str. 

15 
2 Ks. F. Longchamps de Bérier, „Czy poza Kościołem nie ma zbawienia?”, Tyniec Wydawnictwo 

Benedyktynów, Kraków 2004 r., str. 49 
3 Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym „Dei verbum” pkt. 3, „Breviarium Fidei” pod red. ks. 

I. Bokwy, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2007,  nr 1288, str. 518 
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ludzkości i doprowadzenia jej do siebie”.4 Dzięki istnieniu świata pierwsi rodzice poznali, że 

istnieje Bóg. Zwrócił się do nich potem, wydając pierwsze rozkazy i napomnienia. Nie był On 

więc ani na chwilę ukryty. To Stwórca ukształtował pierwszą wspólnotę, to jest Adama i Ewę 

(Rdz 1, 26 – 27). Był to początek kształtowania się rodziny ludzkiej, która stała się 

ostatecznie rodziną Bożą. Niektórzy teologowie, analizując proces stworzenia i jego owoce, 

głoszą pogląd (umieszczony zresztą w Katechizmie Kościoła Katolickiego5) o 

tzw. „preegzystencji Kościoła” – istnieniu Ecclesia creationis, Kościoła stworzenia, mającego 

być przygotowaniem właściwego Kościoła zbawienia, Ecclesia salvationis. Skupia się on na 

problemie powstania Zgromadzenia Ludu, ostatecznie – Ludu Bożego, jeszcze wcześniej niż 

w momentach Wcielenia (zgodnie teorią ontologiczną lub inkarnacyjną, do której odwoływali 

się Klemens Aleksandryjski, Atanazy Wielki czy Grzegorz z Nyssy) bądź Zmartwychwstania  

Jezusa, a potem Zesłania Ducha Świętego (które mają być początkiem Kościoła według teorii 

moralnej lub paschalnej, wyznawanej przez Grzegorza Wielkiego czy Akwinatę). Bóg 

stworzył bowiem świat już z myślą o przyszłej komunii z ludzkością. Sprawiedliwy Abel jest 

pewnym początkiem wspólnoty przyszłych sprawiedliwych, a w końcu – początkiem rodziny 

sprawiedliwych budujących widzialny Kościół. Dalej ów Kościół objawia się w zamyśle 

Bożym poprzez kolejnych prawych mężów, proroków, sędziów i królów. Jednak od Abla 

wywodzą Kościół już jego Ojcowie: Grzegorz Wielki6, Augustyn7 i Jan Damasceński8. 

Ks. Bartnik wymienia tu jeszcze Ireneusza, Justyna, Leona Wielkiego i innych.9 Przyjmując 

ten pogląd, należy uznać, że Kościół jest osadzony w całości stworzenia, dążącego do 

gromadzenia osób w celu zjednoczenia z Bogiem. Wobec tego, jest zdolny do ekspansji na 

cały świat pomimo uwarunkowań kulturowych i historycznych. Można by było rozszerzyć te 

rozważania o pojęcia takie jak Ecclesia ante legem (odnoszące się do dzisiejszych 

wyznawców religii pogańskich, ateistów i agnostyków), Ecclesia sub lege (obejmujące 

Żydów) czy wreszcie Ecclesia sub gratia, czyli Kościół Chrystusowy, założony przez 

Chrystusa, mający hierarchię i wszystkie sakramenty, wyznający prawdziwą wiarę.  

Od Abrahama widzimy początki pośredniego przygotowania Kościoła. Bóg obiecuje mu, że 

stanie się ojcem wielkiego narodu (Rdz 12, 2; 15, 5 – 6). Chodzi tu o publiczne zwołanie 

                                                           
4 Ks. Cz. Bartnik, „Kościół Jezusa Chrystusa”, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 

Wrocław 1982 r., str. 40 
5 por. nr 759, 760 i 761 w: „Katechizm Kościoła Katolickiego”, Pallottinum 1994 
6 „Hom. In Evang. 19, 1” 
7 „Serm. 341, 9, 11” 
8 Adv. Iconocl. 11” 
9 Ks. Cz. Bartnik, „Kościół…”, op. cit., str. 87 
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Ludu Bożego, roztoczenie przed Abrahamem rzeczywistej wizji szczęścia nie tylko jego czy 

jego rodziny, ale całego potomstwa, każdego kolejnego pokolenia, które uwierzy Bogu. On 

jest protoplastą Izraela. Dalej, zebranie Izraela, nadanie prawa na Górze Synaj, cała historia 

Przymierza, jest już bezpośrednim przygotowaniem do Wcielenia Jezusa Chrystusa i 

Odkupienia przez Niego dokonanego. Mesjasz zapoczątkowuje Nowe Przymierze, On 

zakłada Kościół widzialny, hierarchiczny, który ma rozdzielać dary niewidzialne, czyli łaski 

Boże. Chrystus Pan wynosi nad pozostałych Apostołów grzesznika, Piotra. Mówi mu, że na 

nim zbuduje Swój Kościół i jemu udziela absolutnej władzy nad wszystkim, co na niebie i 

ziemi postanowi (por. Mt 16, 18-19). Zamysłem Bożym było więc powołanie Kościoła, 

doskonałej wspólnoty niedoskonałych ludzi, do istnienia. Ostatecznie, nowy Lud Wybrany 

objawił się w dniu Zielonych Świątek, kiedy zstąpił Duch Święty (por. Dz 2, 2 – 12). 

Oddajmy głos Yves Congarowi: „[Kościół – przyp. red.] otrzymał w tym dniu swoje 

ożywienie”.10 

Ib. Sens założenia i podtrzymywania Kościoła.  

Jak już powiedziano, Bóg chciał założenia i istnienia Kościoła przede wszystkim po to, aby 

doprowadzić ludzi do doskonałej komunii ze Sobą, co w Kościele objawia się w sposób 

szczególny.11„Kościół jest pojednany przez Boga, ale jest też tym, który jedna dla Boga”, jak 

to mówi J.M.R. Tillard OP.12 Wszystko, co Kościół czyni dla ludzi, w rzeczywistości zostało 

mu już uczynione przez Boga.  

To dlatego Jezus, Bóg, przyjął naturę stworzenia, stał się człowiekiem. Wcielenie jest 

przerzuceniem pomostu między Bogiem a człowiekiem, aby samego człowieka obdarzyć 

możliwością osiągnięcia wiecznej chwały. W ten sposób, ciało ludzkie nie oznacza już 

„samego siebie”, ale jest wyniesione o wiele wyżej, przebóstwione. Sobór Watykański II 

naucza: „Skoro w Nim przybrana natura nie uległa zniszczeniu, tym samym została ona 

wyniesiona również w nas do wysokiej godności. Albowiem On, Syn Boży, przez swoje 

Wcielenie, zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”.13 W pełni czasów, zaczęło też 

oznaczać konkretne człowieczeństwo Chrystusa. Dzięki temu, misja Chrystusa dotyczy 
                                                           
10 Yves Congar OP, „Kościół jako sakrament zbawienia”, tłum. T. Mazuś, Instytut Wydawniczy PAX, 

Warszawa 1980 r, str. 42, tyt. oryg.: „Un peuple messianique”, Les Editions du Cerf, 1975 r. 
11 Por. Pius XII,  Mystici Corporis Christi, nr 45 
12 Jean Marie Roger Tillard OP, „Église et Salut. Sur la sacramentalité de l’Église”, str. 675, data i miejsce 

wydania nieznane, tłum. własne 
13 Por. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, nr 22, 7 grudnia 1965 

r., w: „Breviarium fidei”, op. cit., nr 1338, str. 545 
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każdego człowieka z osobna, jeśli Jego Bóstwo, obecne w Jego Osobie, spotyka się z Jego 

Człowieczeństwem, pełnym, najdoskonalszym, bowiem z Niego czerpie on swoje życie. Jest 

więc zaproszeniem każdego człowieka do uczestniczenia w tworzeniu Kościoła, którego 

Mesjasz jest także „głową, […], On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych” 

(Kol 1, 18). Wobec tego, Kościół nie otrzymał jakiejś nieznanej głowy, ale Głowę, która nim 

kieruje w sposób nieomylny. Uwydatnia się tu zatem wymiar nauczycielski, a jednocześnie 

uczniowski, Mistycznego Ciała Chrystusa, żyjącego dzięki Słowu: „Odpowiedział Mu 

Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy 

uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 68 – 69). Życie chrześcijanina opiera się 

na Chrystusie i Kościół musi Go głosić, co wyraża się w nakazie misyjnym.  

Dzięki temu staje się narzędziem zbawienia. Druga Komisja Międzynarodowa anglikańsko-

rzymskokatolicka (ARCIC II), w dokumencie zatytułowanym „Le salut et  l’Église” mówi: 

„Kościół jest także instrumentem realizacji wiecznego wzorca w Bogu, którym jest zbawienie 

ludzkości”.14 Oznacza to, że „jest niejako sakramentem”15, znakiem, nośnikiem Bożej łaski. 

Objawia niewidzialne działanie Boga w sposób widzialny. Musimy zastanowić się nad 

środowiskiem, w jakim ta łaska się rozlewa. Pojawia się tu pytanie czy lepiej jest nazywać 

Kościół Ciałem Mistycznym Chrystusa, czy Ludem Bożym. Ks. Bartnik sugeruje rozwiązanie 

syntetyczne. Według niego, obie idee uzupełniają się. Mistyczne Ciało Chrystusa świadczy 

przede wszystkim o wymiarze wewnętrznym, duchowym Kościoła, zaś Lud Boży podkreśla 

spojrzenie empiryczne, historyczne i socjalne.16 

Istnieje również stanowisko teologów17 uznające Kościół za „wspólnotę”. W świetle 

metodologii jednak takie określenie uznawane jest raczej za atrybut, a nie treść definiującą. 

Jeśli jednak przyjmiemy takie określenie, to tylko na płaszczyźnie communio personarum, a 

więc pewnej „społeczności osób”. Samo zaś communio przywołuje bardziej na myśl jedność, 

aniżeli zgromadzenie, społeczność, zebranie. Jeśli wprowadzić pojęcie „wspólnoty” do tych 

rozważań, to w kontekście Mistycznego Ciała Chrystusa czy Ludu Bożego. W każdym razie, 

unikać należy zarówno czystego instytucjonalizmu, dawniej obecnego w samoświadomości 

                                                           
14 Seconde Commision Intrnationale Anglicaine_Catholique Romaine (ARCIC II), „Le salut et l’Église”, 1986 r., 

tłum. własne 
15 Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele „Lumen Gentium”, nr 1 
16 Ks. Cz. Bartnik, „Kościół…”, op. cit., str. 55 
17 Na przykład P. Smulders, E. Ménard, S. Nagy czy F. Blachnicki. 
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Kościoła, jak i sprotestantyzowanej wizji „Wspólnoty Miłości i Łaski”, niewidzialnej dla oczu 

ludzkich.  

W takiej przestrzeni, zarówno prawnej, widzialnej, jak i duchowej, niewidzialnej, zechciał 

Bóg ukazać swoje zamiary i złożyć pełnię środków zbawienia18, ponieważ jest on doskonale 

zjednoczony ze swą Głową. Po raz kolejny zaznacza się tu pochodzenie Kościoła od 

Chrystusa, a nie jego jakaś autokreacja. Tylko dzięki wydarzeniu Jezusa Chrystusa i w efekcie 

Jego działań, Jego misteriów, istnieje Mistyczne Ciało Chrystusa, Kościół Chrystusowy, 

Kościół, w którym zawierają się wszystkie dary i łaski Boże.  

II. Misja Jezusa. Stosunek człowieka do Niego. Postawa wiary.  

Z pewnością należy odrzucić tło wyłącznie filozoficzne tego, co głosił Jezus. Owszem, Jego 

nauka zawiera pewne wskazania dotyczące sposobu życia, jednak nie to stanowi jej sedno. 

Jest nim wezwanie do wiary, wciąż gotowej do nawrócenia, pogłębiania się, zwróconej ku 

jedynemu Zbawicielowi. Jezus odrzuca mesjanizm doczesny (por. J 18, 36), oczywiście 

niwecząc plany swoich uczniów (por. Łk 24, 21). Zwraca się do prostych (por. Mt 11, 25; 

Łk 10, 21). Samo grono Apostołów jest zróżnicowane: jeden celnik, kilku rybaków, jeden czy 

dwóch zelotów… Silna osobowość Jezusa, jego jadanie z faryzeuszami (Łk 7, 36; 11, 37), 

a jednocześnie sprzeciwianie się powierzchownej religijności i podejściu 

ekskluzywistycznemu (por. Mt 23, 13 – 33),  którą wielu z nich się odznaczało, gromadzi 

rozproszone owce i daje przykład Apostołom jak postępować, a czego unikać. Nie sposób 

pominąć tu niezwykłego w swych konsekwencjach wydarzenia: Zesłania Ducha Świętego. 

Jak już powiedziałem, to wtedy Kościół objawia się światu. Stanowi ono pewną klamrę, 

spinającą dzieło Odkupienia, zgodnie z tym, co powiedział Jezus Chrystus tuż przed Swoją 

Męką: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26). Nie 

istnieje Kościół, organizm, bez Ducha Świętego. Całą swoją witalność czerpie z Niego 

właśnie, a jego misyjna skuteczność jest owocem skuteczności łaski, którą ten Duch jemu 

zostawia.  

Yves Congar OP zauważa: „Widzieliśmy, że w Starym Testamencie zbawienie było często 

utożsamiane ze zgromadzeniem rozproszonych wygnańców. W Nowym Testamencie, w 

                                                           
18 Sobór Watykański II, Dekret „Ad gentes”, nr 6 
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następstwie Paschy Jezusa, Zielone Świątki są przeciwieństwem opowiadania o wieży Babel, 

podobnie jak stwierdzenie „umiłował ich aż do końca” jest przeciwieństwem czynu Kaina”.19 

W Królestwie Bożym, budowanym na Chrystusie, nie liczą się urodzenie, status majątkowy, 

rasa czy płeć, ale wspomniana już wiara. Święty Paweł uważa ją za źródło usprawiedliwienia: 

„Jest to sprawiedliwość Boża [dostępna] przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, 

którzy wierzą” (Rz 3, 22.; por. także: 3, 26). Nie pochodzi ona od człowieka, lecz od 

Mesjasza, co zauważa również P. – A. Liégé OP: „Powołanie do wiary jest pierwszym 

powołaniem, jakie zostało wyrażone za pośrednictwem zewnętrznego słowa Ewangelii 

Jezusa. Ale słowo Boże to nie tylko zapowiedź: niesie ono w sobie siłę zobowiązującą i 

zapładniającą, która działa w sercach równocześnie z przyjęciem samej zapowiedzi 

(por. Dz 16, 14)”.20 To samo mówi Synod w Orange (529 r.): „Jeśli ktoś mówi, że jak wzrost, 

tak i początek wiary i chęć wierzenia – dzięki której wierzymy w Tego, który usprawiedliwia 

grzesznika, […] dzieje się nie przez dar łaski, […] lecz z natury w nas, ten okazuje się 

przeciwnikiem apostolskich nauk […]”.21 Źródłem zatem, i sprawcą łaski, jest Chrystus Pan.22 

On na krzyżu odkupił ludzkość,23 aby mogła dzięki Jego Męce mieć także udział w Jego 

Zmartwychwstaniu.  

III. Synteza. 

Potrzeba Kościoła do zbawienia oznacza, że ludzkość potrzebuje de facto Chrystusa do 

zbawienia, Jego łaski. Powiedziałem już, że rozlewa się ona tam, gdzie istnieje Kościół, a 

więc gdzie są sakramenty, gdzie jest jedna wiara. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że 

„nasze usprawiedliwienie (obmycie z naszych grzechów i udzielenie »sprawiedliwości Bożej 

przez wiarę w Jezusa Chrystusa« i przez chrzest; por. KKK 1987) pochodzi z łaski Bożej”.24 

Należy zauważyć, że Urząd Nauczycielski podkreśla konieczność chrztu do zbawienia. Idzie 

w tym oczywiście za nakazem, a jednocześnie przestrogą, Jezusa Chrystusa: „Idźcie […] i 

głoście Ewangelię […]: kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, 

                                                           
19 Y. Congar OP, „Kościół…”, op. cit., str. 143 
20 Praca zbiorowa, „Wprowadzenie do zagadnień teologicznych. Teologia moralna”, tłum. SS Dominikanki z 

klasztoru św. Anny, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1967 r., str. 456, tyt. oryg.: „Initiation théologique”, 

Paris, Les Editions du Cerf 
21 Kan. 5, w: „Breviarium fidei”, op. cit., nr 97, str. 78 
22 Pius XII, „Mystici Corporis Christi” nr 40) 
23 Por.Jan Paweł II, „Redemptor hominis”nr 10) 
24 Katechizm Kościoła Katolickiego, kan. 1996 
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będzie potępiony” (Mk 16, 15 – 16). Mesjasz zostawia więc pośredników, obdarza ich misją 

nauczania25 i uświęcania26.  

W życiu wiernego realizm łaski musi zatem oznaczać zupełne zgładzenie grzechu, a nie tylko 

jego niepoczytywanie. Czy to będzie chrzest, czy sakrament pokuty, ich skutkami będzie 

zupełne oczyszczenie, odnowienie stanu łaski w człowieku, a ponadto we chrzcie – obmycie z 

grzechu pierworodnego. 

Chrzest jest tym szczególnym narzędziem, którym posługuje się Bóg, aby wyposażyć 

człowieka w swą łaskę, tym samym dając mu możliwość osiągnięcia zbawienia. Nie znaczy 

to, że wystarczy tylko chrzest, a resztę człowiek sam osiągnie. Chrystus powiedział: „Beze 

Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Dopiero Bóg, w swej dobroci, włącza ludzi w dzieło 

Odkupienia, „ustawicznie wlewa usprawiedliwionym siłę, która ich dobre czyny zawsze 

uprzedza, […] bez której w żaden sposób nie mogłyby one być miłe Bogu i zasługujące”.27 

Skoro Apostołom kazał iść na cały świat i nauczać, ich wyposażył we władzę odpuszczania 

grzechów, obdarzył godnością kapłaństwa sakramentalnego, a więc mocą sprawowania 

również Najświętszej Ofiary i innych sakramentów, to jest oczywiste, że również od ich 

następców wymaga, aby Go głosili i pomagali Ludowi Bożemu we wzrastaniu w łasce. Nie 

oznacza to, że tylko w Kościele katolickim, gdzie istnieje rzeczywiście hierarchia (wraz z 

sukcesją apostolską) i sakramenty, oraz trwa prawdziwa wiara, mogła być rozlewana ta łaska, 

która potrzebna jest do zbawienia. Bóg nie jest przecież związany narzędziami i środkami, 

które sam ustanowił i zechciał wykorzystać. W ten sposób po raz kolejny objawia się 

nadrzędność Boga jako tego, który pierwszy zwraca się do człowieka z pewną „propozycją”, 

tj. otwartością na współpracę z nim i ofiarowanie mu samego Siebie.  

Musimy jednak unikać złudzenia, że wobec tego Kościół, a więc to wszystko, czego naucza w 

oparciu o przyznane oświecenie, pochodzące od Ducha Świętego, było zbędne – zwłaszcza w 

dobie ekumenizmu, zbyt często przeinaczanego, źle rozumianego. Mistyczne Ciało Chrystusa 

jest tą przestrzenią, w której rzeczywiście i przez widzialne znaki działa Bóg, jednak nie tylko 

w nim. Chodzi jednak o to, aby pokazać, że najpewniejszą drogą do zbawienia jest życie i 

wzrost w tym Kościele poprzez korzystanie z darów, jakie w nim złożył jego Założyciel. Z 

drugiej strony, gdziekolwiek istnieje prawda, jest dziełem i owocem działania Ducha 

                                                           
25 Ibidem, kan. 888 
26 Ibidem, kan. 893 
27 Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, rozdział XVI, w: „Breviarium fidei” op. cit., nr 336 
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Świętego.28 Jest przecież niewątpliwe, że zanim zaistniał katolicyzm, dla zasług Chrystusa 

osiągali zbawienie także sprawiedliwi żyjący przed Wcieleniem. Mimo wszystko, należy 

uznać prawdę o całkowitym i ostatecznym charakterze objawienia Jezusa,29 którego głosi 

Kościół.  

Wróćmy jednak do sakramentu chrztu. Oprócz tego, że obmywa z grzechów, gładząc przede 

wszystkim grzech pierworodny, to włącza w Mistyczne Ciało Chrystusa30. Nawet udzielenie 

we wspólnotach protestanckich czy Cerkwi prawosławnej ważnego chrztu jednoczy 

ochrzczonego z Kościołem Chrystusowym (nie powtarza się sakramentu, jeśli nie ma się 

wątpliwości co do jego ważności), choć nie trwa widocznie w łączności z Papieżem. Byłoby 

jednak niegodziwością przyjmowanie go tam, gdy proszący o niego wie, że tylko Kościół 

katolicki wyznaje pełnię wiary, przekazanej przez Chrystusa, i cieszy się zjednoczeniem z 

Nim jako Głową. Zauważa bowiem Pius XII: „Tak więc przez obmycie wodą Chrztu 

świętego ci, którzy narodzili się dla tego śmiertelnego życia, nie tylko odradzają się ze 

śmierci grzechu i stają się członkami Kościoła, lecz nadto naznaczeni duchowym charakterem 

stają się zdatnymi i zdolnymi do przyjmowania reszty świętych darów Bożych”.31 Kto do tego 

Kościoła rzeczywiście, w sposób widzialny należy?  Tylko ochrzczeni, zgodnie z nauką tego 

samego Papieża: „[…] zaliczać [do Kościoła – przyp. red.] trzeba tylko tych ludzi, którzy 

sakrament odrodzenia na chrzcie świętym przyjęli i wyznają prawdziwą wiarę, a nie 

pozbawili się sami w niegodny sposób łączności z Kościołem, ani też władza prawowita nie 

wyłączyła ich z grona wiernych za bardzo ciężkie przewinienia”.32 Warunkiem 

przynależności do tegoż Kościoła jest więc także wiara. W wypadku przyjmujących chrzest 

we wspólnotach akatolickich, którzy nie z własnej winy znaleźli się poza Kościołem 

katolickim, bez jedności z Papieżem i w wyznawaniu wiary fałszywej bądź niepełnej, chodzi 

o wyznawanie wiary w Kościół i całego Chrystusa na sposób implicite – że przyjęliby 

wszystkie prawdy katolicyzmu, gdyby mogli je poznać. De facto są członkami Kościoła i 

mogliby przyjmować katolickie sakramenty, gdyby wyznali prawdziwą i pełną co do nich 

wiarę. Wszyscy już i bez tego żyją życiem wiary, która w przypadku śmierci mogłaby być 

podstawą ich zbawienia. Cytowana wyżej encyklika uczy wyraźnie: Miłość jednak Boskiego 

                                                           
28 Por. Jan Paweł II, audiencja generalna 9 września 1998 r., „Duch Boży a »ziarna Prawdy« w religiach 

niechrześcijańskich”; por. także. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” 

nr 2. 
29 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus” o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa i 

Kościoła, nr 4.  
30 Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele „Lumen gentium”, nr 14 
31 Pius XII, „Mystici Corporis Christi”, nr 16 
32 Ibidem, nr 17 
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Oblubieńca […] cały rodzaj ludzki w swej Oblubienicy obejmuje”.33 Zadajmy sobie pytanie: 

czy Papieżowi chodziło o to, że Kościół zewangelizował już wszystkie narody, a więc jego 

działalność jest zbędna? Absolutnie, bowiem „aż do skończenia świata” jest z nami Pan 

(Mt 28, 20), więc aż do skończenia świata będzie On głoszony. Raczej Pius XII miał na 

myśli, że każdy człowiek, dzięki działaniu Kościoła, doświadcza Bożej miłości. W pewien 

sposób więc, nie ma nikogo, kto by nie był dotknięty choćby najmniejszym przejawem życia 

Mistycznego Ciała Chrystusa – co nie znaczy, że się w nim znajduje. Są tacy, którzy w żaden 

sposób do prawdziwego Kościoła Chrystusowego nie należą, a posiadanie przynajmniej 

zasadnej nadziei co do ich zbawienia, jest poglądem potępionym.34  

Sam nasz Pan, przez przyjęcie natury stworzenia, zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. 

To znaczy, że przez Chrystusa wstępujemy do Kościoła – innej drogi nie ma. Dalej, skoro 

chrzest włącza w Chrystusa, to włącza także w Kościół.35 Ponadto, nie da się być doskonale 

zjednoczonym z Jezusem, i nie być jednocześnie w Kościele katolickim. Ostatecznie, jest 

narzędziem zbawczym, który wykorzystuje Bóg, zjednoczony i działający w nim i z nim. 

Ciekawie problem ten ujmuje J.M.R. Tillard OP, który pisze: „Kościół nie posiada inicjatywy 

zbawienia (1 Kor 9, 17). On sam nie jest niczym innym niż owocem łaski, otrzymanym 

darem”.36 

Posługujemy się w tle pojęciami „pewności” i „niepewności” zbawienia. Oczywiście nikt nie 

może być „pewien” sam z siebie tego, że jego dusza będzie zbawiona. Raczej chodzi tu o 

stosunek do Prawdy, bo jeśli Kościół nie posiada pełnej jej treści, zupełnie wystarczającej na 

drodze do zbawienia, to cała wiara w ogóle jest zbędna. Niepewni zbawienia zaś jesteśmy 

wszyscy. „Bardziej niepewni” są ci, którzy trwają poza Kościołem katolickim. Wiele, a 

właściwie niemal wszystko, zależy od łaski Bożej, bo do granic naszych możliwości, nie 

ulegając pesymizmowi, dochodzimy bardzo szybko.  

Kto do Kościoła w sposób widzialny należy? Na pewno wszyscy wyznawcy prawdziwej 

religii katolickiej, zjednoczeni pod przewodnictwem Papieża. Związani z nim są także, choć 

w zupełnie inny sposób, wszyscy ochrzczeni, a przez to, że niektórzy, zwłaszcza chrześcijanie 

wschodni, mają ważne sakramenty, uczestniczą w życiu Chrystusa, a więc mogą się zbawić. 

                                                           
33 Ibidem, nr 82 
34 Pius IX, “Syllabus errorum”, nr 16 
35 Sobór Watykański II, Konst. Dogm. o Kościele „Lumen gentium”, nr 14 
36 J.M.R. Tillard OP, „Église et…” op. cit., str. 667, tłum. własne 
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Ci jednak są złączeni mistycznie z Duchem Świętym, dzięki któremu włączeni są do duszy 

Kościoła, tj. jego niewidzialnej części, Bez tego w ogóle nie byłoby dla nich możliwości 

zbawienia.  

Ścisły związek między Chrystusem a Kościołem każe powiedzieć, że nie ma zbawienia ani 

poza Kościołem, jako historycznym pośrednikiem odkupieńczego dzieła Jezusa, ani poza Nim 

samym, jako jedynym Zbawicielu i Pośredniku. To samo mówi Sobór 

Watykański II: „[…] ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus 

bowiem jest jedynym Pośrednikiem i drogą zbawienia, on, co staje się dla nas obecny w Ciele 

swoim, którym jest Kościół”.37  

Wobec tego, kontestowanie konieczności istnienia i bycia w Kościele jest kontestowaniem 

słuszności woli Bożej, z której zrządzenia on powstał. Jest też odrzuceniem samego 

Chrystusa, jako takiego. To autodestrukcja duszy. Głębokim pragnieniem Kościoła, aby 

zapobiec tej tragedii, jest powrót do jedności z nim wszystkich chrześcijan.38  

Potrzeba Kościoła do zbawienia oznacza po pierwsze potrzebę relacji z Chrystusem do 

zbawienia i życie w zgodzie z Jego wolą. To znaczy, że w swoim Mistycznym Ciele nasz Pan 

jest szczególnie dobrze widoczny jako jedyna droga do zbawienia. Przez sakramenty, które 

ustanowił, wszystkie dobra duchowe, którymi dzielą się jego członkowie i zasługi, które są 

efektem ich dobrych uczynków, objawia się przecież społeczeństwo doskonale pomyślane i 

oparte na naszym Zbawicielu. Po drugie, co wynika z poprzedniego, w nim rozlewa się 

szczególnie łaska Chrystusa. To dzięki niej natura ludzka jest podnoszona z upadku i 

przekształcana do zjednoczenia z Bogiem. Kościół nie byłby Kościołem, gdyby nie 

dysponował prawem pośredniczenia w rozdawaniu owych łask. Oba aspekty konieczności 

Kościoła łączą się ze sobą, tak, że w Kościele działa Chrystus ze swoją łaską na sposób 

pewny, ciesząc się jednością, której pragnął (J 17, 21). Nie ma winy w tych, którzy z powodu 

nieprzekraczalnej niemożliwości poznania Kościoła nie weszli do niego, ale na 

niebezpieczeństwo potępienia wystawiają się ci, którzy, będąc katolikami, nie postępują jak 

katolicy, kontestując na przykład prawdy wiary. To podkreśla niezwykłą darmowość łaski, 

która jest udzielana każdemu człowiekowi, złożona naprzeciw wolnej woli – od której zależy, 

co człowiek z tą łaską zrobi.  

                                                           
37 Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele „Lumen gentium”, nr 14 
38 Ibidem, nr. 15 
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Człowiek współczesny, podobnie jak przez kilka ostatnich wieków, poszukuje wciąż 

wyzwolenia, którego źródłem miałby być on sam.  Przytłaczają go problemy doczesne, 

zawirowania polityczne, jego osobiste kłopoty…Yves Congar, którego już cytowałem, pisze: 

„Człowiek ostatecznie pragnie, by mógł się stać w pełni tym, kim jest, by urzeczywistnił 

samego siebie jako człowieka”.39 Ziemskie rozwiązania, ucieczka w uciechy tego świata nie 

dają pełni radości. Ostatecznie, każdy szuka czegoś głębszego, szuka pewnego mistycyzmu, 

zakorzenienia w Tajemnicy. Odpowiedzią na te bolączki jest Jezus Chrystus, który, będąc 

Bogiem – Człowiekiem, pozwala się doświadczać w sposób najdoskonalszy, to jest 

najjaśniejszy, skonkretyzowany, w swoim Kościele. Jest więc on Jego pewnym 

przedstawieniem. Wierność Chrystusowi jest powodem, dla którego Kościół został stworzony 

i sensem, który w sobie zawiera. Ostatecznie, jest także jego celem. Aby człowiek 

współczesny mógł żyć w wierności i wolności prawdziwie, tj. bez zakłamania, że świat 

zaspokoi jego pragnienia wyzwolenia się z własnych ograniczeń, musi żyć w Kościele – dla 

jednego prostego powodu: stawia on przed nimi wymagania. Zabrania żyć niegodziwie, 

nawołuje do miłości nieprzyjaciół, troski o dusze własną i innych ludzi. To właśnie takie 

postawienie sprawy sprawia, że Kościół jest potrzebny do zbawienia już nie tylko dla 

„zadośćuczynienia” woli Bożej czy korzystania z łask, ale osobistej pewności, że skoro 

założył go Chrystus, a ja żyję tak, jak Kościół, cieszący się wsparciem Ducha Świętego, chce, 

to osiągnę wieczne szczęście. Na ziemi jest on widzialną, wynikającą – powtórzmy jeszcze 

raz – z ustanowienia Bożego społecznością, którą Chrystus wyposażył w moc głoszenia 

prawd wiary, Ewangelii. W tym zakresie, Kościół jest potrzebny do zbawienia, bo bez niego 

nie byłaby przekazywana Ewangelia. To rzuca nowe światło na jego posłannictwo. Kościół 

jako strażnik Dobrej Nowiny. Czyż można twierdzić, że bez niego nadal żyłaby w świecie 

owa Dobra Nowina w całej swej pełni, wyrażonej w sakramentach, prawdach wiary, kanonie 

Pisma Świętego i Tradycji...? Z pewnością nie! Tylko istnienie Kościoła sprawia, że istnieje 

cała, niezmienna spuścizna Chrystusowa. To oznacza, że jeśli Chrystus, wiara w Niego i to co 

głosi(ł), jest potrzebna do zbawienia, to tak samo Kościół, przede wszystkim z tego powodu, 

że swoim członkom wciąż przypomina o zjednoczeniu z Panem, a swym członkom 

potencjalnym – głosi Go.  

 

 

                                                           
39 Y. Congar, „Kościół…”, op. cit., str. 167 
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