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1. Wielkie Zmiany 

• Po śmierci Galeriusza, Konstantyn i Mak-
sencjusz walczyli o władzę nad Imperium 
Rzymskim.

• Konstantyn został obwołany cesarzem przez 
wojska w zachodniej części imperium, 
natomiast Maksencjusz został wybrany przez 
rzymski plebs i pretorian na cesarza w Rzymie. 



1. Wielkie Zmiany 

• Przed bitwą Konstantyn miał
sen, w którym objawił się mu 
płonący krzyż i napis „in hoc 
signa vinces” („pod tym 
znakiem zwyciężysz").

• Następnie, umieścił krzyż
na swoim sztandarze. 



1. Wielkie Zmiany 

• Po kilku latach walk, 

Konstantyn pokonał

ostatecznie Maksencjusza. 

Stało się to w bitwie przy 

moście Mulwijskim w pobliżu 

murów Rzymu w roku 312.



1. Wielkie Zmiany 

• W 313 Konstantyn wydał

Edykt Mediolański dający 

swobodę wyznania 

chrześcijanom.

Chrzest Konstantyna



Edykt Mediolański

„…a mianowicie chrześcijanom i wszystkim dać
zupełną wolność wyznawania religii, jaką kto 
zechce. W ten sposób bowiem bóstwo w swej 
niebieskiej siedzibie i dla nas, i dla wszystkich, 
którzy naszej poddani są władzy, zjednać będzie 
można i usposobić łaskawie.”



1. Wielkie Zmiany 
Konstantyn nadał Kościołowi przywileje:
• duchowieństwo zwolnił od podatków i 

służby wojskowej, 
• duchowieństwu dał pensje,
• budował Kościoły na koszt państwa,
• zakazał walk gladiatorów,
• zniósł karę krzyżowania i piętnowania na 

czole.
Był to czas unii Kościoła z państwem.



1. Wielkie Zmiany 
• Kościół przestał oczekiwać powtórnego 

przyjścia Pana Jezusa i zaczął się
urządzać na stały pobyt na ziemi. 

• Zamiast przyprowadzać świat do Jezusa, 
kościół zasymilował się ze światem. 

• W 392 roku cesarz Teodozjusz Wielki
zakazał wyznawania innych religii niż
chrześcijaństwo, podnosząc je do rangi 
jedynej religii (religią państwową staje się
chrześcijaństwo na mocy edyktu z 380 r.).



1. Wielkie Zmiany 
• Kościół, który Słowem, teraz ogniem i 

mieczem rozprzestrzeniał swe wpływy.
• Chrześcijaństwo przestało być

szlachetną społecznością uczniów i 
naśladowców Pana Jezusa, a stało się
narzędziem polityki rzymskiej.

• W ramach „chrystianizacji” świata zaczął
się proces poganizacji chrześcijaństwa. 



2. Wielkie Odstępstwo 
Od IV w. rozpoczyna się proces odstę-

pstwa od pierwotnego chrześcijaństwa.
Odstępstwo idzie w 5 kierunkach:
1. Fałszywe nauki
2. Przenikanie pogańskich religii:

obrzędy, święta i kult zmarłych 
3. Kult Marii (theotokos) i świętych
4. Materializacja religii: relikwie, obrazy,

eucharystia i ofiara mszy
5. Struktura Kościoła 



2. Wielkie Odstępstwo 

Odnośnie fałszywej nauki, główny 

atak został skierowany na osobę Pana 

Jezusa.



Biblijna Doktryna o Chrystusie

Jedna osoba.
Doskonały Człowiek

 i doskonały Bóg.

Obie natury pozostają w Nim - jako
jednej osobie - nieumniejszone,
niepodzielone, nierozdzielone i

niezmieszane. (Unia hipostatyczna)





2. Wielkie Odstępstwo

• Ariusz był starszym w 
kościele w Aleksandrii, 
w Egipcie.

• Około 320, Ariusz nauczał, 
iż Syn Boży został
stworzony w czasie i nie 
jest w pełni Bogiem. 
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2. Wielkie Odstępstwo

• Naśladowcy Ariusza śpiewali: „Był czas 
kiedy Syn nie istniał”

• Natomiast ci, którzy nie zgadzali się z 
Ariuszem wyrażali swoją wiarę w pieśni, 
którą Chrześcijanie ciągle śpiewają:
Gloria Patri.



Gloria Patrii
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu. Jak była na początku, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków, 

na świecie bez końca. Amen.”



2. Wielkie Odstępstwo  

Zobaczmy jakie zmiany zaistniały w 
strukturze i organizacji Kościoła na 
przestrzeni wieków.   















2. Wielkie Odstępstwo  

Utrwalił się podział na świeckich 
i duchowieństwo.

Służący Liderzy zostali 
zastąpieni przez Liderów sług.

Później zostaje stworzony 
Lider liderów czyli Papież. Tonsura znak 

duchownego



3. Wielki Sobór

• Aby zakończyć walkę pomiędzy 
kościołami na temat Osoby Pana 
Jezusa, cesarz Konstantyn zwołał
między-kościelny Sobór. 

• Konstantyn zaprosił
wszystkich biskupów
ze wszystkich zborów
by spotkać się w Nicei.

Skala w milach 200
0 w kilometrach 300
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3. Wielki Sobór
• 4 lipca 325r., 300 biskupów, wraz z 2000 

starszych i diakonów spotkali się z 
Konstantynem w Nicei. 

• W okresie krótszym niż 3 wieki, kościół z 
prześladowanej mniejszości stał się
dominującą religią w Cesarstwie Rzymskim. 

• Większość biskupów podczas soboru w 
Nicei oznajmiła, że nauczanie Ariusza jest 
fałszywe. 

• Dlatego dla obrony i zachowania wiary 
stworzyła Nicejskie Wyznanie Wiary.



Nicejskie Wyznanie Wiary

„Wierzymy w jednego Boga
Ojca Wszechmogącego, 

Stworzyciela wszystkich rzeczy
widzialnych  i niewidzialnych.



Nicejskie Wyznanie Wiary

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, 

jednorodzonego, to jest z substancji Ojca, 

Bóg z Boga, światłość ze światłości, 
Boga prawdziwego z Boga prawdziwego,  

zrodzonego, nie uczynionego,
współistotnego Ojcu,



Nicejskie Wyznanie Wiary

przez którego wszystko się stało, co jest 

w niebie i co jest na ziemi; który dla nas ludzi

i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało, 

stał się człowiekiem; cierpiał i zmartwychwstał

trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie 

sądzić żywych i umarłych.



Nicejskie Wyznanie Wiary

przez którego wszystko się stało, co jest 

w niebie i co jest na ziemi; który dla nas ludzi

i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało, 

stał się człowiekiem; cierpiał i zmartwychwstał

trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie 

sądzić żywych i umarłych.

I w Ducha Świętego.



Nicejskie Wyznanie Wiary

Tych, którzy mówią: „był kiedyś czas kiedy go 
nie było" lub „zanim się narodził nie był" lub 

„stał się z niczego" lub pochodzi z innej 
hipostazy, lub z innej substancji (niż Ojciec), 
lub że Syn Boży jest zmienny i przeobrażany,

tych wszystkich powszechny
i apostolski kościół wyłącza.

Amen.



3. Wielki Sobór

• Po soborze w Nicei, cesarz skazał na 
wygnanie Ariusza i dwóch innych 
biskupów, którzy nie podpisali Creda 
Nicejskiego. 

• Po raz pierwszy władza świecka została 
użyta aby zmusić kogoś do wiary w zasady 
chrześcijaństwa. 



3. Wielki Sobór

• Wraz z rozwojem popularności 
Chrześcijaństwa rosła liczba osób które 
szukały głębszej relacji z Bogiem poprzez 
pustelnicze wspólnoty. 

• Chrześcijanie, którzy dobrowolnie wybrali 
życie w celibacie byli zwani mnichami i 
mniszkami (od łacińskiego słowa: „sam”).



Trójca Święta 

Formuła o Trójcy została zatwierdzona
w 325 roku podczas soboru nicejskiego. 
Trójosobowy, trójjedyny Bóg objawia się
człowiekowi jako Ojciec, Syn Boży i Duch 
Święty, jednak każda z tych osób jest tym 
samym, jednym Bogiem. Bóg jest 
wszechmocny, wieczny i nieskończony. 



Trójca Święta 

Poszczególne Osoby są tożsame co do 
natury i substancji (są jednym i tym samym 
Bogiem), ale są oddzielnymi osobami, 
różniącymi się pochodzeniem i wzajemnymi 
relacjami. Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, 
Syn Boży został zrodzony przez Ojca (a nie 
stworzony), Duch Święty pochodzi od Ojca
i Syna (katolicyzm, protestantyzm) lub 
tylko od Ojca przez Syna (prawosławie).






