
 

 Katecheza 67 
Początek Kościoła  

1. Z radością uczestniczymy w rodzinnych jubileuszach. Chętnie świętujemy urodziny czy rocznicę 
zawarcia małżeństwa. Jako chrześcijanie należymy też do rodziny dzieci Bożych, którą jest Kościół. Czy 
zastanawialiśmy się kiedykolwiek, dlaczego ta szczególna wspólnota nie obchodzi nigdy rocznicy swego 
powstania?  

2. Dzieje się tak, ponieważ Kościół nie powstał w jednym określonym momencie. Jego tworzenie 
można by raczej nazwać długotrwałym, rozpoczętym przed wiekami procesem, który będzie trwał aż do 
ostatecznego wypełnienia. Nastąpi ono, gdy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię (por. KKK 769). 
Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, pierwszym etapem powstawania Kościoła był zamysł 
zrodzony w sercu Boga Ojca (por. KKK 759) i wyrażony od początku świata poprzez różne znaki 
(por. KKK 760); kolejnymi zaś etapami były: przygotowanie w czasach Starego Testamentu (por. 
KKK 761-762), ustanowienie Kościoła przez Jezusa Chrystusa (por. KKK 763-766) i objawienie go 
światu w dniu Zesłania Ducha Świętego (por. KKK 767-768). 

3. Prapoczątek Kościoła sięga zatem chwili, kiedy nie istniał jeszcze ani człowiek, ani świat. Jak 
bowiem naucza Katechizm, przyczyny powstania Kościoła należy szukać w odwiecznej woli Boga, 
który chciał, by ludzie osiągali zbawienie nie pojedynczo, lecz we wspólnocie (por. KKK 759). 
Realizacja tej idei trwa od początku świata. Szczególne przygotowanie do założenia Kościoła dokonało 
się w czasach Starego Testamentu. Gdy ludzie przez grzech zniszczyli jedność z Bogiem i między sobą, 
Bóg postanowił ją przywrócić i zawarł przymierze z narodem Izraela. Tym samym nadał mu godność 
ludu Bożego (por. Wj 19,5-6). Lud ten miał być wzorem zjednoczenia wszystkich narodów (por. Iz 2,2-
5; KKK 762). Niestety, Izraelici przez grzechy zerwali to przymierze, konieczne więc stało się zawarcie 
Nowego Przymierza, które ustanowił Jezus Chrystus (KK 9, KKK 762). Zapowiedział On też nadejście 
Królestwa Bożego. Zgodnie z wolą Ojca zostało ono zapoczątkowane już na ziemi w założonym 
przez Jezusa Kościele (por. KKK 763). Jego historycznym zalążkiem i początkiem jest „mała 
trzódka” (Łk 12,32), czyli ci, których Jezus zgromadził wokół siebie i dla których jest Pasterzem. 
Założonej przez siebie wspólnocie „Pan Jezus nadał (...) strukturę, która będzie trwała aż do całkowitego 
wypełnienia Królestwa” (KKK 765). Niezmiernie doniosłym momentem było ustanowienie dwunastu 
apostołów z Piotrem na czele. Reprezentują oni dwanaście pokoleń Izraela i stają się fundamentem 
Kościoła oraz całego Królestwa Bożego (por. KKK 765). 

Kluczowym wydarzeniem w procesie powstawania Kościoła było ofiarowanie się Jezusa dla naszego 
zbawienia, uprzedzone w ustanowieniu Eucharystii, a zrealizowane na krzyżu (por. KKK 766). Znakiem 
początku i wzrastania Kościoła - Oblubienicy Chrystusa jest wypływająca z boku Zbawiciela krew i 
woda. Pięknie określił to św. Ambroży, mówiąc „Jak Ewa została utworzona z boku śpiącego 
Adama, tak Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżu” (KKK 766). 
Rodzący się Kościół reprezentują tam Matka Jezusa Maryja i umiłowany uczeń – św. Jan. 

Kiedy Zbawiciel ustanowił Kościół na ziemi, już po swoim wniebowstąpieniu zesłał Ducha 
Świętego. Dzięki temu darowi wspólnota przestała być anonimową grupą wyznawców Jezusa, lecz 
ujawniła się wobec świata jako Kościół, który rozpoczął publiczne głoszenie Ewangelii. Od tej chwili 
jego zadaniem jest prowadzenie wszystkich ludzi do zbawienia (por. KKK 767). Ludzkie zdolności 
członków Kościoła to jednak za mało, by skutecznie głosić Dobrą Nowinę. Dlatego też Duch Święty wciąż 
udziela Kościołowi darów, dzięki którym Ewangelia może być głoszona na całym świecie (por. KKK 768). 

Warto podkreślić, że Kościół ziemski nie jest wieczny, lecz trwać będzie tylko do momentu 
„chwalebnego powrotu Pana” (KKK 769), kiedy to osiągnie swoje wypełnienie. Zanim to nastąpi, 
wspólnota wyznawców Chrystusa była, jest i będzie poddawana wielu ciężkim próbom. Po ich 
pokonaniu „wszyscy sprawiedliwi (...) zostaną zgromadzeni w Kościele powszechnym u Ojca” (KKK 
769). 

4. Zapamiętajmy: Powstawanie Kościoła jest długotrwałym procesem, w którym uczestniczyły 
wszystkie Osoby Boskie. Kościół powstał z woli Boga Ojca, został ustanowiony i zapoczątkowany 
przez Syna Bożego, natomiast objawia się światu, trwa i uświęca dzięki Duchowi Świętemu. 
Działalność Kościoła na ziemi zakończy się wraz z powtórnym przyjściem Jezusa. 
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