
HISTORIA KOŚCIOŁA 

  Ojcowie Apostolscy 

Wprowadzenie do historii Kościoła 

1.   Historię Kościoła można uważać za kontynuację historii Jezusa; historia chrześcijaństwa 
jest kontynuacją tego, co On czynił i nauczał. Historia Kościoła staje się ciągłymi 
Dziejami Apostolskimi. 

2.     Lekcje z historii Kościoła; 
a)  Historia Kościoła pokazuje wiele poważnych „znaków ostrzegawczych”, pomaga nam 

uczyć się na błędach z przeszłości. Źródła herezji i kultów, których powstanie 
zanotowano w dziewiętnastym wieku, takich jak Świadkowie Jehowy, Mormoni, 
Christian Sciences, czy Adwentyści Dnia Siódmego, można znaleźć na kartach 
wczesnej historii Kościoła.   

b)  Przez wieki, na kowadle historii Kosciół wykuwał wspaniałe Creda i dogmaty, które 
okazały się być szkieletem prawdy, na którym trwał i budował się Kościół. 
Fundamentalne doktryny, które są dla nas tak cenne, zostały usystematyzowane przez 
Sobory oraz Reformacje.   

c)  Studiowanie historii Kościoła jest studiowaniem chwały Boga, który, przez swoją boską 
suwerenność, zbudował i utrzymuje istnienie Jego Kościoła, patrz Mateusza 16:18.   

OJCOWIE APOSTOLSCY 

1.     Kto to są Ojcowie Apostolscy?  
1) Ojcowie Apostolscy to określenie na przywódców Kościoła, których lata życia 

przypadają na czasy przed śmiercią ostatniego z apostołów Nowego Testamentu. To 
oznacza, że musieli żyć przed końcem pierwszego wieku po Chrystusie – a w 
przypadku niektórych uważa się, że byli wręcz uczniami apostołów. Najwcześniej 
datowane pisma chrześcijańskie są także przypisywane tym właśnie Ojcom. 

2)  Początek tego okresu w historii Kościoła zbiegł się ze śmiercią w Efezie apostoła Jana. 
Powrócił on do Efezu z zesłania na samotną wyspę Patmos, a miało to miejsce w roku 
96 po Chr. kiedy to, wraz ze śmiercią cesarza Domicjana ustały zarządzone przez niego 
prześladowania.  

3) Następujące osoby uważa się za Ojców Apostolskich:  

a) Barnaba (około 70-100): ogólnie uważany, chociaż jest to wątpliwe, za występującego w 
Dziejach Apostolskich towarzysza apostoła Pawła. Prawdopodobnie pod tym imieniem 
krył się Krystian z Aleksandrii. Podaje się, że jest on autorem Listu, który jest 
antyżydowski w swoim przesłaniu. Posługiwał się w tym Liście Starym Testamentem 
aby dowieść rzeczywistości chrześcijaństwa przeciwko judaizmowi. Ale i tym razem, 
autentyczność tego Listu jest wątpliwa i raczej uważa się go za dzieło jakiegoś pisarza 
żyjącego w trzecim wieku.  

b) Hermas (II, wiek): jest najprawdopodobniej osobą wspomnianą w Rzymian 16:1, chociaż 



na niewystarczającym gruncie. Jego działo jest znane pod tytułem ”Pasterz Hermasa” i 
jest prawdopodobnie niewarte tego, aby przypisywać je osobie wymienionej przez 
Pawła czy też któremukolwiek z towarzyszy apostołów. To pismo samo w sobie nie 
zawiera nic, co ma jakąkolwiek wartość pomocną w rozumieniu Pisma Świętego.  

c)  Klemens Rzymski (umarł około 96 po Chr.): Myśli się o nim jako o osobie wymienionej w 
Filipian 4:3, do tego zazwyczaj jest zwany “Biskupem Rzymu,” chociaż ten tytuł nigdy 
nie był używany w tak wczesnym okresie historii Kościoła, jakim był pierwszy wiek; tego 
typu koncepcje nie powstały dopiero w trzecim i czwartym wieku.  

 Klemens jest autorem listu do Koryntian, znanego jako „1 Klemensa”. Powodem 
napisania jego listu do Koryntian były podziały oraz  walki wewnętrzne. Wydaje się, że 
Klemens próbował przenieść starotestamentowy system oddawania Bogu czci przez 
Żydów do Kościoła – widać to w jego zamiarze wykazania, że w społeczności musi być 
porządek oraz kontrola. Jego wykorzystanie starotestamentowego porządku 
kapłańskiego mogło prowadzić do powstania hierarchicznego systemu w Kościele 
takiego jak w Kościele Rzymskokatolickim. Jego pisma pokazują stan Kościoła w czasie 
post-apostolskim, zwłaszcza podczas lat prześladowań za panowania Domicjana 
(81-96), a także uświadamiają, że w Kościele w Koryncie wciąż były problemy.   

d)   Polikarp  (około 96-155): jest on nazywany “Biskupem Smyrny” oraz znany z tego, że 
był uczniem apostoła Jana. Polikarp jest ogniwem łączącym apostołów z wielkimi 
chrześcijańskimi pisarzami drugiej połowy drugiego wieku, do których na przykład 
zalicza się Ireneusza (130-200). Polikarp był żarliwym obrońcą ortodoksji 
chrześcijańskiej oraz zwalczał heretyków. W wieku 86 lat został aresztowany i spalony 
na stosie.   

       Polikarp napisał krótki list do Filipian (datowany około 116 roku po Chr.). W liście odnosi 
się do starszych, który popadli w obżarstwo i jawną niemoralność i w efekcie zostali 
usunięci ze swoich stanowisk.   

e) Papiasz (około 60-130): znany jako Biskup (Starszy) Hierapolis w Azji Mniejszej. Był 
uczniem jednego „Jana” oraz towarzyszem Polikarpa. Jego pisma składają się z pięciu 
ksiąg, które znamy tylko z cytatów zamieszczonych w dziełach Ireneusza. Najbardziej 
znanym fragmentem jest jego oświadczenie dotyczące źródła Ewangelii Marka, w 
którym czytamy, “Marek, stawszy się tłumaczem Piotra, zapisał dokładnie, chociaż nie 
we właściwej w kolejności, wszystko to, co zapamiętał ze słów i dzieł Pana, a co 
zostało przez Mateusza skomponowane jako “wyrocznie” po hebrajsku, i co zostało 
przez wszystkich przetłumaczone najlepiej, jak potrafili”.  

f) Ignatius Ignacy (około 35-107): Biskup (Starszy) Antiochii, prawdopodobnie 
Syryjskiego pochodzenia. Wydaje się być człowiekiem z pasją oddanym Jezusowi jak 
również z trawiącym pragnieniem męczeństwa. Zajmując się wcieleniem Chrystusa 
oraz Jego przebłaganiem, występował przeciwko pospolitej wówczas herezji, 
określanej jako tzw. „Doketyzm”. Ta herezja naucza, że podczas życia na Ziemi, ciało 
Chrystusa było tylko złudzeniem prawdziwego ciała, nie było rzeczywistym ciałem, 
oraz że – w konsekwencji - Jego cierpienia były tylko iluzoryczne.  

2. Nauczanie Ojców Apostolskich 

a)      Pomiędzy pismami Nowego Testamentu a dziełami Ojców Apostolskich występuje 
wyraźne przeciwieństwo. Nie ma w dziełach Ojców ani takiej samej świeżości i 
oryginalności, ani głębi i jasności, jakie znajdujemy w pismach natchnionych 
apostołów. To jeszcze jaskrawiej ukazuje boskie natchnienie autorów Nowego 
Testamentu na tle nienatchnionych pisarzy wieku post-apostolskiego. Ich pisma 
wnoszą bardzo mało w zakresie wyjaśniania Pisma i nie są w żaden sposób 
usystematyzowane. Nie było między nimi wielkiego teologicznego czy filozoficznego 
umysłu. Jednak te pisma są ważne ponieważ świadczą o spójności ksiąg Nowego 
Testamentu, które cytują obficie.  

b)  Nauczanie Ojców Apostolskich zostało określone mianem “Ewangliczny legalizm” lub 
„Chrześcijańskie moralizatorstwo”. Jezus jest w nich wzorem prawa do naśladowania. 
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Postrzegają oni chrześcijaństwo jako religię Prawa – Zakonu a nie jako religię Łaski. 
Życie Jezusa oraz Jego Drugie Przyjście jest przez nich bardziej podkreślane niż Krzyż 
i Zmartwychwstanie. Wiara to jest dla nich wyznawane credo a  nie zaufanie. 
Chrześcijaństwo to prawo. Nie znajdujemy u nich idei wolności chrześcijańskiej, jaką 
mamy w nauczaniu apostoła Pawła na temat wolności od Prawa. Barnaba nazywał to 
„Nowym Prawem” w odróżnieniu od starego Prawa.  

c) Poniżej zaprezentowano różne dziedziny nauczania, które znajdujemy w dziełach Ojców 
Apostolskich.  

 i) Droga Zbawienia.  Dla Ojców, zbawienie było bardziej kwestią pozyskania 
posiadłości w przyszłości poza grobem, w odróżnieniu od apostoła Pawła i jego 
koncepcji zbawienia jako obecnej rzeczywistości. Bardzo podkreślali millenijne 
postrzeganie tysiąca lat. Zbawienie przeważnie postrzegali jako ucieczkę przed Bożą 
karą.  Kładli duży nacisk na zmartwychwstanie ciał. . 

  Praw.( ST) Uważali, że Prawo zostało nadane mając na celu samo zbawienie. 
Przestrzeganie Prawa było niezbędne oraz wystarczające do zbawienia. W zbawieniu 
nie było błogosławieństw (poza objawioną wiedzą oraz życiem wiecznym) ale raczej 
tylko katalog służb i obowiązków, w których ewangelia jest przedkładana jako “Nowe 
Prawo” (ascetyczna świętość i miłość).   

  Grzech raczej postrzegali w kategoriach konkretnych czynów niż w sensie bycia w 
stanie grzechu. Dlatego, jeśli osoba miała być zbawiona, to każdy jej grzech musiał 
otrzymać od Boga przebaczenie przez upamiętanie. Hermas warunkował uzyskanie 
przebaczenia nie tylko od upamiętania ale także od ciągłej prawości/sprawiedliwości 
oraz od pewnego rodzaju pokuty w przyszłości. Dla tych pierwszych chrześcijan nie 
było darmowego oraz w pełni powtarzalnego przebaczenia! 

 Ojcowie uważali Chrzest, wraz z upamiętaniem oraz przestrzeganiem Prawa, za 
warunek konieczny do zbawienia. Podczas gdy nie było ogólnie akceptowane to, że 
bez chrztu nikt nie może zostać zbawiony, jednak w praktyce tak było a to na skutek 
tego, że z góry zakładano, że chrzest jest rytuałem przez który wchodzi się w kręgi 
chrześcijan. Kiedy jednak w chrzcie darowane jest przebaczenie grzechów i zostaje 
ono przyjęte wiarą, to następnie człowiek zasługuje sobie to błogosławieństwo przez 
swoje dobre uczynki, co staje się drugą oraz niezależną zasadą postępowania obok 
wiary.   

 Wiara także jest tu i tam wspominana jako warunek konieczny do zbawienia. Pojawia 
się w formie „podpisu w wykropkowanym miejscu” w odróżnieniu od Pawłowego 
postrzegania jej jako jedności z Jezusem Chrystusem. Dla Ojców Apostolskich wiara 
nie była doświadczeniem ale raczej wiedzą o Bogu.  Mówi się, że człowiek jest 
„usprawiedliwiony przez wiarę”, ale nie ma w ich pismach jasnego zrozumienia 
związku pomiędzy wiarą a usprawiedliwieniem oraz nie znajdujemy tam nowego życia. 
Wiara jest po prostu pierwszym krokiem na drodze życia, krokiem od którego zależy 
moralny rozwój jednostki. Nie łaska Boga ale dobre uczynki pojawiają się na przedzie.   

 ii) Natura Boga. Boża dobroć była w cieniu Bożej mocy i sprawiedliwości. Poświęcali 
bardzo mało uwagi miłosierdziu oraz łasce, rzadko w ich pismach znajdujemy 
odniesienia do Jego miłości. Mamy odniesienia do Boga jako Ojca, ale są to 
odniesienia do Boga jako Ojca Chrystusa albo Stwórcy. Ojciec często oznacza 
„Stwórca”.  Rzadko kiedy imię Ojciec jest użyte w odniesieniu do więzi pomiędzy 
Bogiem a chrześcijanami.   

 iii) Przebłaganie. Chrystusa widzą jako Prawodawcę i Sędziego a nie jako Zbawcę.  
Wydaje się, że nie widzą co rozumieć pod pojęciem „odkupienie”. 1 Klemensa mówi o 
krwi Chrystusa będącej cenną dla Jego Ojca z tego powodu, że została wylana dla 
naszego zbawienia oraz przyniosła łaskę i upamiętanie całemu światu. U Barnaby 
znajdujemy wiele odniesień do dzieła Chrystusa jednak są one poplątane i bezcelowe. 
Chrystus jest tam przedstawiony jako sprawca zbawienia, ale nie ma teologii 
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opisującej Jego dzieło. Jego dzieło zbawienia jest drugorzędne w stosunku do Jego 
dzieła jako Prawodawcy. W kilku przypadkach, śmierć Chrystusa jest przedstawiona,  
ale nie prezentują jej jako podstawy do usprawiedliwienia człowieka przez Boga ale 
raczej jako zdobycie dla człowieka łaski upamiętania oraz jako otwarcie drogi do 
nowego posłuszeństwa.   

 iv) Wieczerza Pańska. Ignacy nauczał,  że Komunia (Wieczerza Pańska) była “ofiarą” 
oraz że była niezbędna do zbawienia w tym, iż była “lekarstwem dla śmiertelnych oraz 
antidotum na to, aby nie umrzeć ale wiecznie żyć w Jezusie Chrystusie”. Dlatego 
jedność z Chrystusem uważali za promocję, którą dostaje się przez udział w Wieczerzy 
Pańskiej, a to z kolei, dawało przyjmującemu Komunię coś o „zbawczej jakości”. Już 
na tym wczesnym etapie historii Kościoła, Ignacy określał elementy Komunii jako, 
“chleb, który jest ciałem Jezusa Chrystusa, tym ciałem, które cierpiało za nasze 
grzechy” (początki transsubstancjacji!!) 

3. Nauczanie Ignacego 

a) U Ignacego znajdujemy mistyczny element w jego odnoszeniu się do jedności 
wierzącego z Jezusem. Chrześcijaństwo jest religią osobistej jedności z Chrystusem.  

b)   Ignacy także bardzo podkreśla Boskość Chrystusa używając zwrotu „nasz Bóg Jezus 
Chrystus”.  Dla Ignacego wcielenie (inkarnacja) Chrystusa oznaczało bardzo dużo 
(było wręcz wszystkim). W nim doszło do zjednoczenia Boga z człowiekiem. Dlatego 
też był zwolennikiem doktryny o zbawieniu przez wcielenie. To narodzenie Jezusa jest 
tym, co przynosi jedność (unię) pomiędzy człowiekiem a Bogiem.   

c)   Dla Ignacego, zbawienie jest przez ludzką naturę Chrystusa. Twierdził on, że ludzka 
natura Chrystusa zyskała nieśmiertelność przez złączenie (unię) z Jego Boską naturą, 
a my stajemy się nieśmiertelni wtedy, gdy stajemy się jednym z Chrystusem. Wydaje 
się, że Ignacy był bliżej prawdy niż inni Ojcowie, jednak podczas wypowiadania się o 
wierze jako czymś koniecznym do zbawienia, nie znajdujemy u niego wyjaśnienia co 
dokładnie przez to rozumie, a do tego czytamy o tym, że jedność z Chrystusem 
wzrasta przez udział w Wieczerzy Pańskiej.  

d) Pisząc o chrzcie Chrystusa  stwierdza, że Jezus został ochrzczony aby “mógł oczyścić 
wodę”; wierzył on, że chrzest wodny miał w sobie jakąś uświęcającą cząstkę ale nie 
wiązał tego z jednością w Chrystusie.   

e)    Ignacy widział członkostwo w Kościele jako coś koniecznego do jedności z Chrystusem. 
W związku z podziałami, które zaczęły pojawiać się w lokalnych kościołach, starał się 
podkreślać, jak ważna jest lojalność względem biskupa, jednocześnie czynił to 
żywotnym dla naszej więzi z Chrystusem. Ignacy kładł tak duży nacisk na autorytet 
przywódców Kościoła oraz na konieczność okazywania im posłuszeństwa przez 
wszystkich chrześcijan z powodu mnóstwa herezji. Uważał, że był to najlepszy sposób 
na zachowanie Kościoła czystym.                         

f) Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dają człowiekowi nieśmiertelność. Chociaż 
wydaje się on wskazywać, że śmierć Chrystusa ma wartość, nie jest jasne, co do 
końca ma on na myśli. Pod koniec drugiego wieku modna był teoria odkupienia 
mówiąca o tym, że śmierć Chrystusa była odkupieniem złożonym diabłu w ramach 
zapłaty za uwolnienie grzeszników do tego, by mogli zostać zbawieni (ang. "Ransom to 
the Devil theory”).  Możliwe, że Ignacy przez swoje nauczanie położył podwaliny pod tą 
teorię, której początki sięgają właśnie czasów, kiedy on żył. Późniejszym propagatorem 
tego nauczania był Orygenes (185-254). 

4. Lekcje, których uczymy się dzięki Ojcom Apostolskim.   

a) Musimy mieć jasne i klarowne rozumienie doktryny o przebłaganiu (ang. Atonement); 
b) Musimy unikać tzw. “Ewangelicznego legalizmu”; 
c) Powinniśmy unikać niebiblijnego mistycyzmu; 
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d) Bardzo ważne jest aby odkrywać i rozumieć jak naprawdę w Nowym Testamencie 
używany (cytowany) jest Stary Testament; 

e) Upewniajmy się, że nie rozmijamy się z nauczaniem Pisma Świętego.  

(Wykładowca: Richard. L. Lee)   
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