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Nota od Redakcji 

 
Drodzy Czytelnicy,  
 
Westminsterskie wyznanie wiary (Konfesja Westminsterska) jest 
wyznaniem wiary reformowanym, postępującym za tradycja 
kalwinistyczną. Pomimo, że ustanowiona i przyjęta przez Zgromadzenie 
w Westminster, w 1646 r., szeroko przyjęta przesz Kościół Anglii, stała 
się i pozostała baza doktrynalna Kościoła Szkocji i miała istotny wpływ 
na Kościoły Prezbiteriańska na całym świecie.  
W 1643 r., parlament angielski spotkał się w Opactwie 
Westminsterskim w celu sporządzenia zestawu rad w kwestii kultu, 
doktryny, zarządzania i dyscypliny Kościoła Anglii. Ich spotkania, 
podczas okresu pięciu lat, zaowocowały Wyznaniem wiary, a także 
Dużym Katechizmem Westminsterskim i Małym Katechizmem 
Westminsterskim. Od prawie czterystu lat liczne Kościoły, na całym 
świecie, przyjęły Wyznanie (Konfesję) i Katechizmy jako ich normę 
doktrynalną, podporządkowana Biblii.  
 
W naszym kolejnym cyklu artykułów w biuletynie Credo, chcemy wspólnie z wami przyjrzeć się i 
zaproponować serię rozważań podążających za porządkiem Westminsterskiego wyznania wiary.  
Treść polskiego tłumaczenia tekstu Wyznania zaczerpnęliśmy ze strony internetowej Kościoła Chrystusa 
Zbawiciela, gdzie możemy je znaleźć w zakładce „Biblioteka”.  
Zapraszamy do wspólnej refleksji, której naszym upragnionym celem jest budowanie naszej relacji z 
naszym Panem i Zbawcą.  
 
Autorzy 
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Artykuł: Rozdział I. Pismo Święte.  
 
 

 
Tradycyjnie, jak większość pierwszych wyznań 
wiary nurtu reformowanego, tak i tutaj 
Westminsterskie Wyznanie Wiary rozpoczyna 
się odwołanie do nauczania fundamentalnego, 
którym jest przekonanie, żen Pismo Święte jest 
zapisanym Słowem Boży i – co istotne – 
obejmuje ono wszystkie księgi zarówno Starego 
jak i Nowego Testamentu.  
Jest to stwierdzenie istotne z dwóch powodów: 
po pierwsze – dlatego, że stawia Biblię w 
centrum, jak Słowo objawione, a po drugie – 
jednoznacznie stwierdza, że oba Testamenty, 
każda z ich ksiąg, są tekstem Słowa zapisanego, 
które chroni Kościół przed błędem, pozwalając 
się mu oprzeć się o to, co sam Pan zechciał 
objawić.  
 
Podany zostaje także, jak w większości tekstów 
tego okresu, katalog ksiąg natchnionych, w 
oderwaniu od apokryfów, które są 
jednoznacznie określone, jako nie powstałe z 
natchnienia Bożego, a zatem powinny być 
traktowane tak, jak inne ludzkie pisma…  
 
Wydaje się niemożliwym mówienie o 
tożsamości protestanckiej bez poruszenia 
znaczenia tej słynnej formuły o jedyności Pisma, 
jako autorytetu najwyższego...  
Centralność Biblii w myśli Reformacji, tak w 
materii nauczania, jak i w materii życia 
codziennego, jest niekontestowalnie 
centralnym i najbardziej charakterystycznym 
elementem tego nurtu odnowy Kościoła.   
 
Poprzez problematykę nadania centralności 
Pismu wyraża się cała relacja pomiędzy Pismem 
Świętym i tradycją kościelną, która znalazła się 
w centrum sceny kościelnej dyskusji pierwszych 
dziesiątków lat XVI w. Przypomnijmy tutaj od 
razu fakt, w szeregu przypadków nie znany, 
bądź ignorowany przez zbyt wielu 
protestantów: Reformatorzy, przy całej ich 
afirmacji centralności i wystarczalności Pisma 
Świętego, nigdy nie wyrazili chęci odrzucenia 
tradycji kościelnej jako takiej (tradycji, jako 
pewnych form praktycznego przeżywania 
prawd biblijnych, utrwalonych praktyką czasu). 
Kwestią istotna dla nich nie było: czy możemy 
lub czy musimy pozbyć się tradycji, ale raczej jak 

definiować jej naturę i jej status. A zatem, co 
należy podkreślić, mamy do czynienia nie tyle z 
formułą, która izoluje, oddala wierzącego od 
Kościoła (jako miejsca tradycji), ale z nabraniem 
nowej perspektywy, potrzebą fundamentalnego 
wyjaśnienia tego, co stanowi dla Kościoła i w 
Kościele autorytet i jest normatywne.  
A jeśli mówi się o autorytecie, to mówi się o 
relacji i hierarchii w kwestii autorytetu, dalekich 
od izolacjonizmu kościelnego (lekceważenia 
instytucji kościelnych, Kościoła w znaczeniu jego 
funkcjonowania tu i teraz), o który tak często 
oskarża się i dzisiaj Reformację.  
 
Wspomnieliśmy wyżej o „wystarczalności” 
Pisma Świętego. To pojęcie pozwala nam 
wyrazić jaśniej napięcie i niezrozumienie 
pomiędzy myślą Reformacji z jednej strony, a jej 
kontestatorami z drugiej. Istotnie, to wokół 
pojęcia wystarczalności Pisma Świętego można 
mówić o ewolucji stosunku pomiędzy Pismem i 
tradycją.  
 
Zauważmy, że Reformatorzy w XVI w., a za nimi 
Westminsterskie Wyznanie Wiary w w. XVII,  w 
kwestii tej relacji nie wytworzyli niczego 
nowego w historii Kościoła. Kościół pierwszych 
wieków przyjmował, że Pismo zawiera całość 
kerygmatu, objawienia Bożego. Dla Ojców 
Kościoła tradycja nie mogła zatem, w żadnym 
przypadku, być rozumiana jako objawienie 
poza-biblijne. Pismo i tradycja współistniały 
zatem, przy czym tradycja była w Kościele 
pierwotnym rozumiana jako interpretacja i 
zastosowanie w konkretnym kontekście życia 
nadrzędnego autorytetu Pisma.  
 
To w czasach Średniowiecza, a przypuszczalnie 
już od końca IV w., sytuacja ww. kwestii 
zmieniała się radykalnie, choć stopniowo, w 
następstwie wypracowania nowego pojęcia 
tradycji ustnych i post-apostolskich, mających 
także stanowić pełnię autorytetu (obok Pisma).  
Ci, którzy będą zwolennikami tej nowej 
koncepcji nie tyle wyraźnie 
odrzucą  wystarczalność  materialną  Pisma (dla 
nich także zawiera ono pełnię objawienia 
Bożego), ale położą nacisk na niewystarczalność 
formalną Pisma (twierdząc, że jest niejasne, i że 
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choć zawiera objawienie, to musi być 
autentycznie interpretowane przez władzę 
kościelną).  
 
W konsekwencji nie tylko tradycja stała się 
konieczną i determinującą do objawienia sensu 
Pisma, ale też tam, gdzie uważano, że Pismo 
„milczy”, to właśnie tradycja wypełniać zaczęła 
to „milczenie”. Pozycja ta czasem brała jako 
swoją podstawę biblijną tekst Ewangelii wg Jana 
20,30.  
 
Koncepcja wyżej opisana rozpowszechniła się 
szeroko w Kościele średniowiecznym, stając się 
wreszcie teorią, zgodnie z którą objawienie 
Boże składa się z dwóch elementów: Pisma 
(Słowa Bożego) i Tradycji (zbioru tradycji 
słownych i poza biblijnych).  
 
Reformatorzy i ich następcy rozwinęli to, co 
nazywane jest właściwościami (lub 
charakterem) Pisma Świętego, to znaczy jego 
autorytet, jego jasność, jego konieczność i jego 
doskonałość.  
 
Dla Lutra i – szczególnie – Kalwina 
przedstawienie tych elementów dokona się 
przede wszystkim poprzez ich dzieło 
komentatorów Pisma lub też poprzez ich 
traktaty doktrynalne (nauczanie teologiczne).  
To w ich trakcie ukaże się wielokrotnie 
powtarzana formuła, zasada hermeneutyczna 
(dotycząca sposobu rozumienia i interpretacji 
tekstu) Pisma Świętego: Pismo Święte jest 
swoim własnym interpretatorem (Sacra 
Scriptura sui ipsius interpres).  
 
Ta zasada interpretacji Pisma dobrze ilustruje 
postawę Westminsterskiego Wyznania Wiary 
wobec Pisma Świętego, podkreślającą jasność i 
wystarczalność objawienia biblijnego i 
podkreślając z siłą, że żaden autorytet ludzki nie 
może być sędzią Pisma, ponieważ jest ono, przy 
całej tajemnicy natchnienia i poprzez działa 
ludzkie, pochodzenia Bożego.  
 
Oczywiście, nie oznacza to, że wszystkie 
fragmenty Pisma są łatwe do zrozumienia. 
Oznacza to natomiast, że to w Piśmie należy 
szukać sensu tekstów biblijnych, które wydają 
się niejasne dla naszego ograniczonego 
grzechem rozumienia.  
 

Należy tutaj także jeszcze raz przypomnieć, że 
takie Westminsterskie Wyznanie Wiary zawiera 
szacunek dla tota Scriptura, czyli że jest 
koniecznym traktowanie Pisma jako całości (w 
rozumieniu objawienia biblijnego) przy 
opracowywaniu nauczania chrześcijańskiego.  
 
To twierdzenie o jedności Biblii otwiera na 
zrozumienie Pisma Świętego.  
Rzeczą kolejną, a niezwykle istotną, jest akcent 
położony na Ducha Świętego w interpretacji 
Pisma Świętego. Duch jest jedynym 
interpretatorem Słowa biblijnego. To jednak, co 
jest niezwykle ważne dla rozumienia tutaj, to to, 
że ten nacisk na rolę Ducha Św. w rozumieniu 
Pisma nie staje w opozycji do faktu, że Pismo 
jest swoim własnym światłem. Twierdzenie, że 
Pismo jest objawieniem Bożym i definitywnym 
autorytetem w materii wiary, było i jest 
zanegowaniem różnych ruchów 
„spirytualnych”, które już w XVI i w XVII w. były 
bardzo aktywne, aspirując do miana „radykalnej 
Reformacji”. Duch Święty mówi „przez” i „z” 
Pismem. To poprzez pośrednictwo Pisma 
Świętego przychodzi On do nas i otwiera nam 
Pismo. „Trzeba z uwagą pracować, tak słuchając 
jak czytając Pismo, jeżeli chcemy otrzymać jakiś 
owoc i pożytek Ducha Bożego”, pisał Kalwin 
(Institutio, I,9,2).  
 
Dla protestantów wieku XXI zasada centralności 
i jedyności autorytetu Pisma Świętego powinna 
być szczególnie istotna w kilku kwestiach, o 
których poniżej.  
Najpierw powinna nam przypomnieć, że jako 
protestanci powinniśmy na nowo zapoznać się i 
przyjąć z powagą pełne rozumienie tej zasady 
skrypturystycznej, tak drogiej Reformatorom i 
ich następcom, tu wyrażonej w 
Westminsterskim Wyznaniu Wiary.  
Istotnie, twierdzenie, że autorem Pisma 
Świętego jest Bóg sam i że w konsekwencji tekst 
biblijny jest ostatecznym autorytetem w materii 
nauczania i życia, ukazuje się jako fundament, 
któremu nie może być obojętny żaden nurt 
współczesnego protestantyzmu.  
Jest bardzo łatwo umieścić – świadomie lub 
nieświadomie – inne „autorytety” obok Pisma 
Świętego!  
Czasami są to nasze przyzwyczajenia, czy to 
„filozoficzne”, „socjologiczne” bądź 
„eklezjalne”.  
Czasami jest to nasze doświadczenie i nasza 
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subiektywność, które zajmują pierwsze 
miejsce.  
Czasami jeszcze (co niektórzy mają w zwyczaju 
twierdzić) jest to coś, „co Duch nam położył na 
sercu” (zgodnie z dość znaną formułą).  
Tak często istnieje ryzyko odwrócenie 
wyrażenia „Jedynie Pismo” w „Każdy sam z 
Pismem”.  
Kolejne „odkrycie” stanowi konieczność 
przypomnienia nam dzisiaj, że centralność 
Słowa Bożego oznaczają jedność i postęp 
objawienia Bożego. To znaczy, że teksty biblijne 
nie powinny być izolowane i używane do 
uderzania nimi jak mieczem w naszych 
debatach teologicznych, ryzykując nakaz 
„mówienia” Pismu tego, czego ono nie zawiera 
w istocie rzeczy…  
 
Należy pamiętać, że właśnie świadomość 
centralności Pisma Świętego pozwoliła na 
opracowanie różnych wyznań wiary Reformacji. 
Wszystkie one potwierdzają jedność wiary 
chrześcijańskiej, nie zapominając o konieczności 
wzięcia pod uwagę jej szczególnego kontekstu, 
w szczególnych sytuacjach życia, czy to w 
wymiarze osobistym, jak i kościelnym, czy 
nawet politycznym.  
Należy jednak pamiętać, że egzegeza biblijna 
(wyjaśnianie tekstu biblijnego) ma poprzedzać 
jego kontekstualizację, by to nie jakieś idee 
poprzedzające kontakt z Pismem warunkowały 
rezultat jego pełnej pokory lektury.  
 

Pismo jest zawsze pierwsze, a wszelka tradycja 
kościelna winna mu być podporządkowana. Ale 
stwierdzenie to nie wyklucza tradycji 
kościelnych, umiłowania danego, konkretnego 
Kościoła, z jego formami przezywania wiary. 
Wręcz przeciwnie, pozwala mu żyć, jako stale 
reformującemu się. Kościół jest i winien być 
zawsze reformowany (zgodnie ze słowem 
Bożym).  
 
Z przykrością można nierzadko zauważyć, że 
protestantyzm współczesny zapomina o fakcie, 
że uprzywilejowanym miejscem medytacji i 
interpretacji Pisma świętego jest właśnie 
Kościół.  
Rzeczą istotną dla każdego chrześcijanina jest 
nie tyle opracowanie własnej interpretacji 
przesłania biblijnego, ale uczynienie tego 
przesłania swoim i być dzięki temu w pełni 
włączonym we wspólnotę kościelną, która 
przemierza wieki.  
Uznanie w Słowie Bożym, Słowie Boga 
Stworzyciela wszystkich rzeczy, pierwszeństwa 
autorytetu ponad wszelkim innym może i 
powinno stać się ścieżką odnowy, odbudowy 
naszych Kościołów, wszystkich i bez wyjątku.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na 
blogu autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
 

 
 
 
 

Rozważanie biblijne:  
 
18 Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy 
przez nieprawość tłumią prawdę. 19 Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż 
Bóg im to objawił. 20 Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od 
stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, 21 
dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli 
w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. 22 Mienili się mądrymi, a stali się 
głupi. 23 I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a 
nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; 24 dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku 
nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, 25 ponieważ zamienili Boga prawdziwego na 
fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. 
Amen.  
26 Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone 
obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, 27 podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego 
obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i 
ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę.  

http://www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com/
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28 A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, 
aby czynili to, co nie przystoi; 29 są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni 
są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; 30 potwarcy, oszczercy, nienawidzący 
Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; 31 nierozumni, niestali, bez 
serca, bez litości; 32 oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to 
czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. 
 
W świadomości ludzi żyjących w imperium 
rzymskim złoty wiek już minął, sytuacja 
polityczna pogorszyła się, korupcja stała się 
coraz bardziej powszechna. W I wieku n.e. 
pojawiła się świadomość zagrożenia i powoli 
nadchodzącego upadku. 
Apostoł Paweł w omawianym rozdziale 
wspomina o zagrożeniu i klęsce oraz wyjaśnia 
czym to jest spowodowane; dalej - pisze o 
rozwiązaniu, które Bóg dał w Jezusie Chrystusie.  
Upadek i zagrożenie nie są przypadkiem, 
skutkiem losu, lecz pochodzą z gniewu Bożego. 
Nie jest to gniew jednego z wielu bogów 
(którym powszechnie przypisywano klęski 
żywiołowe), lecz jest to gniew jedynego 
prawdziwego wszechmocnego Boga 
Stworzyciela. Jego gniew jest reakcją na nasze 
grzechy.  
 
Grzech człowieka nie polega na jego moralnym 
upadku; to jest raczej skutek grzeszności 
człowieka. Grzech człowieka oznacza przede 
wszystkim brak uznania Boga Stworzyciela. Jest 
to bunt człowieka przeciwko Niemu.  
Niemoralność wypływa z tego podstawowego 
grzechu, co oczywiście nie oznacza, że człowiek 
nie jest odpowiedzialny za swoją niemoralność, 
wręcz przeciwnie!  
Najpierw Apostoł wyjaśnia na czym polega 
grzech, a dopiero w wersecie 24 wspomina o 
niemoralności człowieka, jako skutku, karze za 
grzech.   
Nie uznawanie Boga oznacza niesprawiedliwość 
(w. 18). Jeżeli człowiek nie uznaje Boga, nie 
wyrażając Mu wdzięczności i nie oddalając Mu 
pokłonu, zachowuje się niesprawiedliwie wobec 
Stwórcy. Niesprawiedliwość jest grzechem 
zasługującym na karę.  
 
Idea, że Bóg wylewa swój gniew na ludzi jest 
przez wielu odrzucana jako staromodna, jako 
przeciwieństwo miłości Bożej. Wielu teologów 
twierdzi, że gniew Boży nie oznacza nic innego 
jak logiczną konsekwencję grzechów ludzkich. 
To jednak bardziej greckie filozoficzne myślenie 
abstrakcyjne o Bogu niż Biblijne głoszenie. 

Biblia naucza, że Bóg nie jest jakąś abstrakcją, 
lecz Bóg jest Osobą, która osobiście się gniewa z 
powodu grzechów. W Biblii gniew jest aspektem 
osobowości Bożej. Gniew Boży jest logiczną 
reakcją na grzech ludzki, ale Bóg nie jest bierny 
przy tym - On się aktywnie gniewa. Bóg nie 
może akceptować tego, że jego stworzenie 
zostaje przez grzech, przez ludzi, niszczone. 
Dlatego Bóg musi reagować.  
 
Apostoł głosi, że każdy człowiek jest w stanie już 
tylko na podstawie tego, co widzi w stworzeniu, 
poznać Boga, zrozumieć i uznać, że jest Bogiem 
Stworzycielem. Każdemu człowiekowi został 
objawiony Bóg w stworzeniu (w. 19). Nie chodzi 
tylko o widzenie, ale i o zrozumienie. 
Apostoł więc wyraźnie podkreśla, że samo tylko 
stworzenie już wystarczy, aby dojść do 
podstawowej wiedzy i zrozumienia Boga. Nie 
oznacza to, że poprzez stworzenie człowiek 
może mieć osobistą relację z Bogiem. To stało 
się tylko możliwe przez osobiste objawienie 
Boże, które dał nam w Piśmie Świętym i w 
Chrystusie. Człowiek jest w stanie na podstawie 
Bożego stworzenia przynajmniej tyle zrozumieć, 
że uzna Boga i - będąc mu wdzięczny - będzie 
dziękował Mu i oddawał Mu cześć.  
Mimo to, człowiek odrzucił Boga, nie chce Go 
uznać i błądzi. To jest grzech przeciwko Bogu.  
Za co człowiek sam jest całkiem odpowiedzialny 
i nie może mieć wytłumaczenia, że nie wiedział 
o istnieniu Boga (w. 20). 
Niestety, człowiek woli tworzyć swoich 
własnych bogów. Zamiast uwielbiać i kłaniać się 
Stworzycielowi, kłania się rzeczom, które - tak 
jak on sam - są częścią stworzonej 
rzeczywistości w której żyje. Dlaczego tak się 
dzieje, że człowiek grzeszy i nie chce uznać 
Boga? Apostoł wyjaśnia to dalej w liście do 
Rzymian (5,12-21). 
 
Ma to ogromne konsekwencje dla całego życia. 
Myślą, że są mądrzy, ale są niestety głupi (w. 
22). Nie tylko odrzucają jedynego żyjącego 
Boga, ale zamiast tego przyjmują podobizny 
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jako boga i oczekują zbawienia od istot 
fikcyjnych. 
Każda inna religia oznacza zastąpienie chwały 
nieśmiertelnego wiecznego Boga fałszywą 
podobizną stworzoną przez samego człowieka 
(w. 23). Innymi słowy: każda inna religia 
zastępuje Prawdę kłamstwem (w. 25). Bóg w 
życiu człowieka jest tym, któremu dziękujemy, 
któremu dajemy pokłon, któremu służymy, 
który jest na pierwszym miejscu w naszym 
życiu. Dla wielu bogiem stają się inne religie, 
pieniądze, sukces, kariera, seks, itp. i to tym 
bożkom oddają cześć, która należy się przecież 
jedynie wszechmocnemu Stwórcy. 
W wersetach 24-32 Apostoł opisuje dość 
obszernie skutki gniewu Bożego. Trzy razy 
powtarza, że Bóg wydał człowieka… (w. 24, 26, 
28), a potem znajdujemy opisy na czym polega 
zachowanie ludzkie.  
Gniew Boży polega na tym, że wydaje 
człowieka, zostawia go w jego grzechu i 
grzeszności.   
 
W I wieku n.e. ludzie z gniewem bogów kojarzyli 
raczej klęski występujące w przyrodzie. 
Wszechmogący Bóg karze inaczej: zostawia 
człowieka w swoim, z własnej woli wybranym 
grzechu, a to jest najgorsze, co człowieka może 
spotkać. 
Apostoł Paweł używa tu tego samego słowa, 
które w Starym Testamencie często jest 
używane, kiedy czytamy, że Bóg wydał wrogów 
Izraela, aby mogli zostać pokonanymi w bitwie 
(np. Ks. Wyjścia 23,32; Ks. Powt. Prawa 7,23). 
Ale słowo to też jest używane, kiedy Bóg wydaje 
Izraela za karę w ręce wrogów (Ks. Kapłańska 
26,25;Jozuego 7,7; Sędziów 2,14; 6,1; i inne). 
Także w Nowym testamencie słowo to jest 
często używane, np. gdy Judasz wydaje Jezusa 
(Ew. Mateusza 26,25). 
To, że Bóg „wydaje” nie oznacza, że Bóg ich 
skłania do dalszego grzeszenia, bo byłoby to 
sprzeczne z nauczaniem Biblii, mówiącej, że Bóg 
jest święty i nienawidzi grzechu.  
To, że Bóg wydał człowieka nie oznacza, że 
człowiek wtedy już nie jest sam odpowiedzialny 
za swoje grzechy, skoro Bóg go wydał… 
Nauczanie Biblii jest bardzo jasne: człowiek jest 
w pełni odpowiedzialny za swoje grzechy (np. 
Efezjan 4,19).  
Niektórzy teologowie twierdzą, że chodzi tu 
tylko o logiczne skutki grzechu w historii: grzech 
powoduje więcej grzechu i więcej grzeszności w 

społeczeństwie. To jest prawda i jest częścią 
gniewu Bożego. Jednak z tekstu wynika, że jest 
to więcej niż automatyczne skutki: Bóg wyda 
ich, to nie jest bierne, Bóg aktywnie wyda ich. 
Tak jak sędzia który wyda winnego straży 
więziennej, tak Bóg wyda grzesznika do 
strasznego cyklu powiększającego się grzechu.  
 
W I wieku n.e. homoseksualizm był tak samo 
znany i popularny jak współcześnie. Apostoł nie 
pisze tu o skłonnościach homoseksualnych, ale 
o świadomym zastąpieniu naturalnego 
seksualnego kontaktu na homoseksualny i 
lesbijski.  
Należy pamiętać, że wyraz natura (w 26 i 27) nie 
oznacza tu tego, co dzisiaj się uważa za 
naturalne skłonności według których ktoś może 
mieć skłonności homoseksualne. Natura 
oznacza dla Apostoła porządek, który Bóg 
włożył w stworzenie, o którym czytamy w Ks. 
Rodzaju 1-3. Apostoł w jasny sposób potępia 
ostrymi słowami wszelkie praktyki 
homoseksualne jako niezgodne z porządkiem i 
Prawem Bożym. 
Ludzie zastąpili Boże Prawdy na kłamstwo: 
zamienili porządek Boży w stworzeniu na 
kłamliwy porządek, który nie jest Bożym 
porządkiem.  
 
W następnych wersetach (29-31) Apostoł 
wymienia całą serię innych grzechów. Są to 
przede wszystkim grzechy dotyczące życia w 
społeczeństwie. Te grzechy pokazują co się 
dzieje w społeczeństwie, gdzie Bóg już nie jest 
uznawany i uwielbiany. To jest społeczeństwo, 
gdzie człowiek zastąpił Prawdę Bożą własną 
ludzką prawdą, gdzie człowiek sam decyduje co 
jest dobre a co nie, gdzie człowiek chce 
samodzielnie żyć bez Boga. Jest to 
społeczeństwo gdzie panuje egoizm i nienawiść. 
Społeczeństwo takie rozpadnie się. Takie są 
skutki grzechu a zarazem jest to skutek gniewu 
Bożego. Bóg wyda zbuntowanego człowieka 
swojej grzeszności, a to znaczy, że będzie coraz 
gorszej w jego życiu i w społeczeństwie w 
którym żyje.  
 
Obraz, szkicowany tutaj przez Apostoła Pawła 
nie jest kolorowy i pozytywny, ale taki jest 
rzeczywisty obraz ludzkości. To jest co się dzieje, 
kiedy człowiek chce iść własnymi drogami i już 
nie chce uznać Boga. 
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Człowiek jest odpowiedzialny za własne 
grzechy, ale skutki są o wiele większe. Grzechy 
człowieka dotyczą także innych. Jeżeli człowiek 
zaczyna żyć w grzechu zazwyczaj grzechy stają 
się coraz poważniejsze i wpływają na jego 
otoczenie. 
 
W momencie kiedy rodzice, którzy sami zostali 
jeszcze wychowani w rodzinach wierzących, 
zastąpią Prawdę Bożą kłamstwem w tym, że już 
nie uznają Boga, ma to wpływ na otoczenie i 
następne pokolenia. Ich dzieci i najbliższe 
otoczenie zaczyna też żyć w grzechu i 
kłamstwie. W ten sposób grzech i wpływ 
grzechu powiększa się w świecie.  
Kain, który od swoich rodziców słyszał o Bogu i 
Jego obietnicy zaczął iść swoimi drogami. W 
końcu grzech u niego tak się rozwinął, że zabił 

swego brata, a on i całe następne pokolenia 
jego zostały wydane na pastwę grzechu.  
Należy pamiętać o tym jak poważny jest grzech: 
jego skutki i niszczący wpływ są większe niż 
często myślimy.  
 
Wygląda to na sytuację beznadziejną. Ale to jest 
dopiero początek listu Apostoła Pawła do 
Rzymian. Właśnie w tym liście Apostoł głosi 
łaskę Bożą i wyjaśnia jak wielka jest. Bóg nie 
chciał zaakceptować takiej sytuacji, gdzie tylko 
grzech rządzi. On sam dał rozwiązanie w Jezusie 
Chrystusie. Każdy kto jest w Chrystusie już nie 
podlega gniewowi Bożemu. 

 
Pedro Snoeijer 

 
Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 

 
 

 
 

 
 
 

 

Westminsterskie Wyznanie Wiary 

 

 
Rozdział 1  
 
Pismo Święte 
 
I. Chociaż światło natury oraz dzieło stworzenia i opatrzności nie pozbawiając człowieka przebaczenia są 
świadectwem dobroci, mądrości i mocy Bożej, to jednak nie jest ono wystarczające, aby dać nam takie 
poznanie Boga i Jego woli, które jest niezbędne do zbawienia. W konsekwencji Pan nasz od czasu do 
czasu w różny sposób z radością objawiał Siebie i Swoją wolę Kościołowi. Ponadto, aby zapewnić 
zachowanie i rozszerzenie prawdy oraz utwierdzić i umocnić Kościół, chroniąc go przed zepsuciem ciała 
oraz podłością szatana i świata, spowodował, że wszystko to zostało w całości spisane. Stąd Pismo 
Święte jest teraz najpotrzebniejsze, kiedy Bóg powstrzymuje się od objawiania swej woli ludowi w 
sposób onegdaj przyjęty. 
 
II. Pismo Święte, czyli zapisane Słowo Boże obejmuje wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu, 
którymi są: 
 
Stary Testament: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeris, Deuteronomium, Jozuego, Sędziów, Ruth, l 
Samuela, 2 Samuela, l Królewska, 2 Królewska, l Kronik, 2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Estery, Job, 
Psalmy, Przypowieści, Eklezjastes, Pieśń nad Pieśniami, Izajasz, Jeremiasz, Lamentacje, Ezechiel, Daniel, 
Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz, 
Malachiasz. 
 
Nowy Testament: Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana; Dzieje Apostolskie; Listy Pawła: do 
Rzymian, l do Koryntian, 2 do Koryntian, do Galarów, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, l do 
Tesaloniczan, 2 do Tesaloniczan, l do Tymoteusza, 2 do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona, List do 
Hebrajczyków, List Jakuba, l i 2 Listy Piotra, l, 2 i 3 Listy Jana, List Judy, Objawienie. 
 

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/
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Wszystkie te księgi są natchnione przez Boga i stały się zasadą wiary i życia. 
 
III. Księgi powszechnie zwane apokryfami nie powstały z natchnienia Bożego, nie należą więc do kanonu 
Pisma Świętego. Dlatego też, nie posiadają żadnego autorytetu w Kościele Bożym i powinny być 
traktowane i stosowane tak, jak inne ludzkie pisma. 
 
IV. Autorytet Pisma Świętego, na którym opierać winny się nasza wiara i posłuszeństwo, nie zależy od 
świadectwa żadnego człowieka ani Kościoła, ale wyłącznie od Boga, jako Autora (który jest prawdą w 
sobie). Toteż musi ono zostać przyjęte, ponieważ jest Słowem Bożym. 
 
V. Świadectwo Kościoła Bożego może poruszyć nas i przekonać, że Pismo Święte jest godne najwyższego 
uznania. Niebiańska treść Pisma Świętego, skuteczność jego doktryny, majestat stylu, sens, którym jest 
oddanie wszelkiej chwały Bogu, pełnia objawienia jedynej drogi zbawienia, a także inne jego 
niezrównane cechy oraz absolutna doskonałość świadczą niezbicie, że jest Ono Słowem Bożym. Niemniej 
jednak, nasze pełne przekonanie i pewność, co do jego nieomylności oraz Bożego autorytetu, jest 
wynikiem wewnętrznej pracy Ducha Świętego, który przez Słowo składa świadectwo w naszych sercach. 
 
VI. Pełnia Bożego objawienia, dotycząca wszystkiego, co jest istotne dla Jego własnej chwały, jest albo 
bezpośrednio przedstawiona, albo też może zostać w sposób naturalny wywiedziona z Pisma. Niczego 
do Pisma Świętego dodać nie można, czy miałoby się to opierać na ponownym objawieniu Ducha, czy też 
na ludzkiej tradycji. Jednakże z drugiej strony uznajemy, że wewnętrzne oświecenie przez Ducha Bożego 
jest konieczne do właściwego zrozumienia tego, co Pismo Święte objawia. Uznajemy jednocześnie fakt, 
że pewne powszechnie stosowane elementy nabożeństwa i sposoby zarządzania Kościołem, powinny 
być określone wedle zdrowego rozsądku chrześcijan, w zgodzie z ogólnymi zasadami Słowa Bożego, 
których zawsze należy przestrzegać. 
 
VII. Nie wszystko w Piśmie Świętym przedstawione jest z taką samą jasnością, nie dla wszystkich jest tak 
samo jasne. Jednak sprawy, które są istotne dla zbawienia człowieka, które musi on poznać, w które 
powinien wierzyć, i którym winien być posłuszny, są tak jasno przedstawione i wytłumaczone w różnych 
miejscach, że zarówno wykształceni, jak i niewykształceni mogą osiągnąć wystarczające ich zrozumienie, 
jeśli odpowiednio posłużą się zdrowym rozsądkiem. 
 
VIII. Stary Testament w języku hebrajskim (tj. w ojczystym języku dawnego ludu Bożego) i Nowy 
Testament w języku greckim (który wówczas był najbardziej rozpowszechnionym wśród narodów) są 
bezpośrednio natchnione przez Boga, a dzięki Jego szczególnej trosce i opiece zachowywana jest ich 
czystość. Są więc autentyczne i stanowią dla Kościoła ostateczny autorytet we wszystkich 
kontrowersjach religijnych. Cały lud Boży ma prawo i potrzebę dostępu do Pisma, przykazane ma też w 
bojaźni Bożej je czytać i studiować. Ale ponieważ języki hebrajski i grecki nie są wszystkim znane, dlatego 
Pismo Święte powinno zostać przetłumaczone na język każdego ludu, do którego dotrze, tak aby ludzie 
poznali Boga i mogli oddawać mu cześć we właściwy sposób, ?abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę 
z Pism nadzieję mieli". 
 
IX. Niezawodną zasadą jest, że Pismo Święte powinno być interpretowane przez Pismo. Kiedy pojawi się 
jakakolwiek wątpliwość, co do prawdziwości czy pełnego znaczenia danego fragmentu Pisma, to należy 
ją rozwiać w świetle innych fragmentów, które sprawę przedstawiają dokładniej. 
 
X. Wszelkie spory religijne mają być rozstrzygane przez Pismo Święte i jedynie przez Pismo Święte. 
Wszelkie uchwały synodów, opinie starożytnych, doktryny mają być przyjmowane lub odrzucane 
zgodnie z wyrokiem Pisma Świętego, przez które przemawia Duch Święty. Na takim wyroku winniśmy się 
oprzeć. 


