Niniejszy tekst jest fragmentem z mojej nowej książki „Kościół na celowniku”. Więcej
informacji na jej temat, a także na temat poprzednich dwu książek (spis treści itd.) znajdziecie
Państwo tu http://analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/
Dopowiedzenia do książek (np. odpowiedzi na pytania Czytelników) znajdziecie Państwo na
stronie http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/uzupelnienia/

1 Duchowni
Zarzut: Na Soborze Nicejskim pod naciskiem Konstantyna określono kto
może być kapłanem (nie podając uzasadnienia dla istnienia kapłaństwa).
Najważniejszy krok został uczyniony – ustanowiono hierarchię duchownych.
ZARZUT

Powyższy zarzut opiera się na mniemaniu, jakoby wcześniej nie było hierarchii
duchownych. Mało tego – niektórzy posuwają się do stwierdzenia, że wówczas „ustanowiono
stan duchowny” (inni twierdzą, że nastąpiło to w 200 roku i że wówczas Lucjan ustanowił
stan duchowny przez wprowadzenie ordynacji i podział ludzi na duchownych i laików). W tej
sytuacji sądzę, iż – aby zdyskredytować podobne zarzuty – wystarczy udowodnić, iż „stan
duchowny” i „hierarchia” istniały dużo wcześniej. Co będzie tym łatwiejsze, że obie
instytucje wywodzą się z czasów apostolskich.
Podobnie jak w innych sprawach, posłużę się świadectwem z dwóch źródeł: z Pisma
Świętego oraz z świadectw chrześcijańskich rozumianych jako źródła historyczne.

1.1 Świadectwo Pisma
Listy apostolskie są pełne nawiązań do duchownych oraz do spoczywających na
nich zadań:
Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą
wam i w Panu was napominają (1Tes 5,12 BT)1.
Co więcej, wygląda na to, że bycie biskupem jest w nauczaniu Biblii czymś
wspaniałym i niezwykle pożytecznym:
Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania2(1Tm
3,1).
Czy duchowni mieli prawo przekazywać swój charyzmat? Chyba tak, skoro Jezus
złożył im obietnicę:
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie (Mt 18,18).
Święty Paweł nakazywał przekazywanie sukcesji, pisząc do Tytusa:
W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił
w każdym mieście prezbiterów (Tt 1,5).
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Nowy Testament nawet nawiązuje wprost do urzędu – Rz 12,7; Rz 1,5; Dz 1,20.

Jak charyzmat przełożeństwa był przekazywany? Dokładnie tak jak dzisiaj: przez
nałożenie rąk. Święty Paweł tak pisze do swojego ucznia, św. Tymoteusza:
Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie
rąk kolegium prezbiterów (1Tm 4,14).
Apostoł Narodów ostrzega jednak, by nie przekazywać święceń
ludziom
nieodpowiednim:
Na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj (1Tm 5,22a).
Bardzo ciekawy w tym kontekście jest fragment Dziejów Apostolskich mówiący o
ustanowieniu diakonów. Apostołowie zasugerowali jerozolimskiej wspólnocie kościelnej
wyłonienie ich spośród członków lokalnego Kościoła. Czytamy że Spodobały się te słowa
wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa,
Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii (Dz 6,5). Jednak
ów wybór nie wystarczył, aby objęli oni urząd – stało się to dopiero, gdy Przedstawili ich
Apostołom, którzy, modląc się, położyli na nich ręce (Dz 6,6).
Czy prezbiterzy byli jakoś specjalnie traktowani lub otoczeni specjalnym szacunkiem?
Chyba tak, skoro czytamy:
Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie dwu albo trzech
świadków (1Tm 5,19).
Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci,
najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem (1Tm 5,17 BT).
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich
życia, naśladujcie ich wiarę! (Hbr 13,70).
Również urząd biskupi był otoczony poważaniem:
Nauka to godna wiary: jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania (1Tm 3,1).
Czy przez Soborem Nicejskim nie było wymagań odnośnie do tego, kto może być
prezbiterem lub biskupem? Nic bardziej błędnego:
Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony3, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity,
gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do
bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem,
trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na
czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie [może być] świeżo
ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie (1Tm 3,2-6).
Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym,
niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie
chciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym,
pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby
przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych (Tyt 1,7-9).
Czy biskupi mieli jakąś władzę? Paweł napisał do nich:
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was
biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią (Dz 20,28 BT).
Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad
duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem,
bo to nie byłoby dla was korzystne (Hbr 13,17 BT).
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Kwestie związane z małżeństwami duchownych i celibatem omówiłem w książce Kościół oskarżony.

Czy hierarchia miała świadomość swojego przełożeństwa i prawa do decydowania? Po
obradach tzw. Pierwszego Soboru Jerozolimskiego (opisanego w 15 rozdziale Dziejów
Apostolskich) Apostołowie i starsi wydali następujące orzeczenie:
Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i
zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie
wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia
Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy
powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na
was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych
bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie
się od tego. Bywajcie zdrowi! (Dz 15,24-29).
Jak widać, apostołowie i starsi nie mieli wątpliwości, że:
 mają prawo żądać, by głoszący prosili ich o upoważnienie do zwiastowania
Ewangelii;
 że ich postanowienia są głosem Ducha Świętego;
 że mają prawo nakładać konkretne nakazy (lub zaniechać ich nakładania) na
tych, nad którymi sprawują przełożeństwo.
Także święty Paweł nie miał wątpliwości, że ma prawo nakazywać podległym sobie
wspólnotom:
Co do reszty, zarządzę, gdy do was przybędę (1 Kor 1,34b).
Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych
w Jerozolimie przez Apostołów i starszych (Dz 16,4).
Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić (2Tes 3,4 BT).
Jak zatem rozumieć takie cytaty, które mówią, że wszyscy są braćmi i że Bóg nie ma
względu na osoby? W ten sposób, w jaki i dziś je rozumiemy – dowolny członek Kościoła jest
tak samo „ważny” i cenny w oczach Boga jak biskup czy papież. Oto kontekst w jakim
pojawia się zdanie, iż Bóg nie ma względu na osoby:
Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma
względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje
sprawiedliwie (Dz 10,34-35).
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma
względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote
pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy
spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu!, do ubogiego zaś
powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego!, to czy nie czynicie różnic między
sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? (Jk 2,1-4).
Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już
mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Ga 3,28).
Nie ma znaczenia naród, urodzenie, bogactwo czy płeć. Wszyscy jesteśmy równi.
Dotyczy to także papieża, biskupów czy duchownych. Nie oznacza to jednak, iż nie istnieje
przełożeństwo czy władza. Jak w cytowanym wcześniej 12 rozdziale Pierwszego Listu św.
Pawła do Koryntian – jedni są apostołami, inni nauczycielami…
Bardzo charakterystyczna jest, opisana w Dziejach Apostolskich, historia św. Pawła
(wcześniej: Szawła) z Tarsu. Człowiek ten został powołany bezpośrednio przez Boga (Dz
9,15) do głoszenia Ewangelii, czego zresztą Paweł był zupełnie świadomy, pisząc:
Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem
ludzkim (Ga 1,11). A jednak udał się do Jerozolimy, do Jakuba, Kefasa (tj. Piotra) i Jana i
przedstawił to co głosi do ich oceny [by stwierdzili], czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno

(Gal 2,2b). Oczywiście po wysłuchaniu Pawłowego nauczania apostołowie potwierdzili jego
prawowierność (nie polecili mi dodawać czegokolwiek – Gal 2,6b).
Misja pasterzy w Kościele rozpoczęła się od Piotra, któremu Jezus nakazał: Paś owce
moje (J 21,17c) oraz: Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci (Łk 22,32).

1.2 Historyczne źródła wczesnochrześcijańskie
Podobnie jak na temat Kościoła, na temat duchownych piśmiennictwo pierwszych
wieków jest bardzo szerokie i bardzo stanowcze. Czytelnik musi mi wybaczyć, iż będę w
stanie przytoczyć tylko niewielką jego część. Świadomie przy tym pomijam teksty dotyczące
papiestwa; przedstawiłem je w książce Dlaczego ufam Kościołowi?
Najstarszy znany z imienia (prócz autorów natchnionych) pisarz chrześcijański,
męczennik, papież w latach 91-101, św. Klemens, napisał List do Kościoła w Koryncie,
którego treść szczęśliwie zachowała się do czasów dzisiejszych:
(…) Pouczeni przez Jezusa Chrystusa, w pełni przekonani przez Jego zmartwychwstanie,
umocnieni w wierze w słowo Boże, wyruszyli Apostołowie w świat i z tą pewnością, jaką
daje Duch Święty, głosili dobrą nowinę o nadchodzącym Królestwie Bożym.
Nauczając po różnych krajach i miastach, spośród pierwocin [swojej pracy] wybierali
ludzi wypróbowanych duchem i ustanawiali ich biskupami i diakonami dla przyszłych
wierzących.
A nie jest to nic nowego. Przed dawnymi wiekami pisano już o biskupach i diakonach.
Tak bowiem mówi gdzieś Pismo Święte: „Ustanowię biskupów ich w sprawiedliwości, a
diakonów ich w wierze”. (…)
Cóż w tym dziwnego, że Apostołowie, którym w Chrystusie Bóg zlecił tak wielkie dzieło,
ustanowili również biskupów i diakonów.
(…) Także i nasi Apostołowie wiedzieli przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będą
spory o godność biskupią. Z tego też powodu, w pełni świadomi, co przyniesie przyszłość,
wyznaczyli biskupów i diakonów, a później dodali jeszcze zasadę, że kiedy oni umrą, inni
wypróbowani mężowie mają przejąć ich posługę.
Czcijmy Pana Jezusa Chrystusa, którego krew została za nas wylana, szanujmy naszych
zwierzchników, poważajmy starszych.
(…)
Wy zatem, którzy daliście początek buntowi, podporządkujcie się waszym prezbiterom,
przyjmijcie karę jako drogę do nawrócenia.
Święty Ignacy Antiocheński, 107 rok, List do Kościoła w Magnezji.
Starajcie się więc utwierdzić w naukach Pana i Apostołów (…) razem z waszym
wielce godnym biskupem, drogocennym wieńcem duchowym waszych kapłanów i
waszymi miłymi Bogu diakonami.
Skoro zasłużyłem na radość ujrzenia was w osobach Damasa, waszego godnego
Boga biskupa, godnych kapłanów Bassosa i Apolloniosa oraz mojego towarzysza
w służbie, diakona Zetiona… obym mógł cieszyć się nim [nadal], gdyż jest on
poddany swemu biskupowi jak łasce Boga, a kapłanom jak prawu Jezusa
Chrystusa.
Uczynię to, jeśli tylko Pan mi objawi, że w łasce Jego imienia każdy z was i
wszyscy razem gromadzicie się w jednej wierze i w Jezusie Chrystusie z rodu
Dawida według ciała, Synu Człowieczym i Synu Bożym, aby słuchać biskupa i

kapłanów w nienaruszonym posłuszeństwie, łamiąc jeden chleb, który jest
pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć
wiecznie w Jezusie Chrystusie.
Wystrzegajcie się więc takich ludzi. A uczynicie to nie wpadając w pychę i
trwając niewzruszenie przy Bogu, Jezusie Chrystusie, a także przy waszym
biskupie i przykazaniach Apostołów. Kto jest wewnątrz sanktuarium, ten jest
czysty, kto zaś jest zewnątrz sanktuarium, ten czysty nie jest. Znaczy to, że kto
czyni coś bez biskupa, kapłanów i diakonów, ten nie ma czystego sumienia.
Kiedy bowiem jesteście posłuszni waszemu biskupowi jak [samemu Jezusowi
Chrystusowi]; to w moich oczach nie żyjecie już według ludzkiego sposobu
myślenia, lecz według [myśli Jezusa Chrystusa], który dla was umarł, byście
uwierzywszy w śmierć Jego uniknęli śmierci.
Jest zatem rzeczą konieczną, abyście – tak, jak to czynicie – nie robili nic bez
waszego biskupa, lecz abyście byli posłuszni także i kapłanom niby apostołom
Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją
W Nim się znajdziemy, jeśli tak właśnie żyć będziemy.
Trzeba też, aby i diakoni, będący sługami tajemnic Jezusa Chrystusa, podobali
się wszystkim na wszelki sposób. Nie są bowiem usługującymi przy jedzeniu i
piciu, lecz sługami Kościoła Bożego.
Należy zatem, by wystrzegali się jak ognia wszelkich zarzutów. Podobnie niechaj
wszyscy szanują diakonów jak [samego Jezusa Chrystusa], a także biskupa, który
jest obrazem Ojca, i kapłanów jak Radę Boga, i Zgromadzenie Apostołów: bez
nich nie można mówić o Kościele.
Podobnie (…) jak Pan ani sam, ani przez swoich Apostołów, nic nie czynił bez
Ojca, z którym stanowi jedno, tak i wy nie róbcie niczego bez biskupa i bez
kapłanów.
(…) starajcie się wszystko czynić pod kierunkiem biskupa, który zastępuje wam
Boga, kapłanów zastępujących radę Apostołów i moich najdroższych diakonów,
mających udział w posłudze Jezusa Chrystusa.
Co ciekawe, męczennik wiąże posłuszeństwo biskupowi z byciem chrześcijaninem:
Godzi się zatem nie tylko zwać się chrześcijaninem, ale nim również być. W
istocie niektórzy, choć ciągle mają biskupa na ustach, wszystko robią bez niego.
Widać, że nie są oni ludźmi czystego sumienia.
Tego samego autora Do Kościoła w Filadelfii:

Wołałem będąc wśród was, mówiłem wielkim głosem, głosem Boga:
Trwajcie przy biskupie, kapłanach i diakonach! (…)
Duch to głosił mówiąc:
Nie czyńcie nic bez biskupa, strzeżcie swego ciała jako świątyni Bożej, kochajcie
jednosc
unikajcie podziałów, stańcie się naśladowcami Jezusa Chrystusa”
Wszystkim którzy żałują, Pan przebacza, jeśli żałując wracają jedności z Bogiem
i z radą swojego biskupa.

Jesteście radością moją wieczną i trwałą, zwłaszcza jeśli wszyscy pozostajecie w
jedności z biskupem, jego kapłanami i diakonami.
Tego samego autora Do Kościoła w Efezie:
(…) należy zatem, abyście postępowali zgodnie z myślą biskupa, co też czynicie.
Wasi bowiem kapłani, słusznie szanowani i godni Boga, tak są zestrojeni z
biskupem, jak struny z cytrą.
Tego samego autora Do Kościoła w Tralles:
(…) niech wszyscy szanują diakonów jak Jezusa Chrystusa, tak samo biskupa jak
wyobrażenie Ojca, a prezbiterów jak radę Bożą i grono apostolskie; bez nich nie
ma Kościoła.
Jest zatem rzeczą konieczną, abyście – tak, jak to czynicie – nie robili nic bez
waszego biskupa, lecz abyście byli posłuszni także i kapłanom niby apostołom
Jezusa Chrystusa, (…). Znaczy to, że kto czyni coś bez biskupa, kapłanów i
diakonów, ten nie ma czystego sumienia.
Tego samego autora Do Kościoła w Smyrnie:
Niechaj nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. Za
ważną uważajcie tę Eucharystię, która jest sprawowana pod przewodnictwem
biskupa albo tego, któremu biskup dał upoważnienie. (…) Nie wolno bez biskupa
ani chrzcić, ani sprawować agapy.
Każdego bowiem, kogo Gospodarz przysyła jako włodarza swego domu, tak
winniśmy przyjąć, jak Tego, który go przysłał. Jest więc rzeczą jasną, że na
biskupa musimy patrzeć jak na samego Pana.
Trwajcie przy waszym biskupie, aby i Bóg był z wami. Ofiaruję moje życie za
tych, którzy poddani są biskupowi, kapłanom i diakonom – i obym mógł dostąpić
z nimi uczestnictwa w Bogu.
Homilia z II wieku (nazywana często błędnie4 Drugim Listem do Koryntian św.
Klemensa):
Nawracajmy i napominajmy jedni drugich. A nie zadawalajmy się tylko tym, że
wydajemy się wierni i uważni, dopóki słuchamy napomnień kapłanów, lecz także
gdy powrócimy już do domu, pamiętajmy o naukach Pańskich.
Święty Ireneusz (ur. 130) Adversus haereses:
Gdy błogosławieni apostołowie założyli i zbudowali Kościół, przekazali urząd
biskupowi Linusowi. Tego Linusa wspomina Paweł w Listach do Tymoteusza
(2Tm 4,21).
Następcą jego był Anaklet.
Po nim na trzecim miejscu po apostołach został biskupem Klemens, który
również widział błogosławionych apostołów i z nimi obcował, a słowa ich
dźwięczały jeszcze w uszach jego, a naukę i tradycję ich miał przed oczyma, i to
nie tylko on sam, albowiem jeszcze wielu żyło z tych, co naukę brali od
apostołów. (…)
Następcą Klemensa był Ewaryst,
a Ewarysta Aleksander,
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Błędnie, ponieważ Klemens nie był autorem tego tekstu.

a potem jako szósty po apostołach nastał Ksystus (Sykstus),
po nim zaś Telesfor, który świetne poniósł męczeństwo.
Potem był Hygin,
następnie Pius,
a po nim Anicet,
następcą Aniceta był Soter,
a teraz na dwunastym miejscu po apostołach, dzierży urząd biskupi Eleuteros.
Tym porządkiem i takim następstwem tradycja apostolska w Kościele i
opowiadanie prawdy przeszło do naszych czasów.
Taki oto jest najpełniejszy dowód, że jest jedna i ta sama wiara ożywiająca,
zachowana w Kościele od apostołów aż do dziś i przekazywana w prawdzie.
Oto, czym obdarza nas wiara, ta, którą prezbiterzy, uczniowie apostołów, nam
przekazali; Przede wszystkim poucza nas, abyśmy pamiętali, że w chrzcie
otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów w imię Boga Ojca i w imię Jezusa
Chrystusa, Syna Bożego, wcielonego, zmarłego i zmartwychwstałego (…).
(Wykład Nauki Apostolskiej)
Otóż każdy, kto chce zobaczyć prawdę, może stwierdzić w każdym Kościele
tradycję Apostołów na całym świecie. I możemy wyliczyć tych, których
Apostołowie ustanowili biskupami w kościołach, oraz ich następców aż do nas.
(...) [Apostołowie] chcieli bowiem, żeby ci, których zostawili jako swoich
następców i którym przekazali swój własny urząd nauczycielski, byli
'doskonałymi' i nienagannymi. Ich prawidłowa działalność przyniosłaby dużą
korzyść, a upadek spowodowałby dużą klęskę.
Justyn Męczennik (100-165) Dialog z Żydem Tryfonem:
jesteśmy prawdziwym Ludem Kapłańskim Boga, czemu również sam Bóg daje
świadectwo, mówiąc, że w każdym miejscu wśród pogan składana będzie miła Mu
i czysta ofiara. A obecnie Bóg nie przyjmuje ofiar od nikogo, z wyjątkiem Jego
kapłanów.
Święty Hipolit (urodzony przed 170 rokiem) Przeciw herezji Artemona:
(…) prawdziwa nauka przechowała się do czasów Wiktora [papież w latach 89–
98], trzynastego z rzędu po Piotrze biskupa rzymskiego.
Didaskalia Apostolskie (około 200 roku):
Wy zaś, biskupi, nie bądźcie twardymi tyranami, gniewnymi ani zgorzkniałymi
wobec ludu, który Bóg powierzył w wasze ręce, nie osłabiajcie domu Bożego ani
nie rozpraszajcie Jego ludu, ale nawracajcie wszystkich ludzi współdziałając z
Bogiem i z wielką łagodnością, dobrocią, cierpliwością, bez gniewu, zbierajcie
wiernych na naukę i modlitwę, jako słudzy wiecznego Królestwa.
Starajcie się o to, by wasze spotkania, w świętych kościołach, odbywały się
pięknie i przygotujcie godne miejsca dla braci.
Oddzielcie miejsca dla kapłanów po tej stronie domu, która jest zwrócona na
wschód.
W środku między nimi ma być krzesło biskupa; kapłani niech siedzą razem z nim.
W dalszej kolejności, od strony wschodniej, niech siedzą świeccy mężczyźni.
Wypada bowiem, by po wschodniej stronie siedzieli
kapłani z biskupem, za nimi mężczyźni, a po nich kobiety, aby powstając do
modlitwy pierwsi podnosili się przełożeni, potem świeccy mężczyźni i wreszcie

kobiety. Powinniście bowiem modlić się zwróceni na wschód, jak wiecie,
ponieważ jest napisane: "Chwalcie Boga, który wstępuje do nieba niebios na
wschodzie (por. Ps 67(68), 34).
Jeden z diakonów niech zawsze asystuje przy ofiarach eucharystycznych, a inny
niech stoi na zewnątrz, przy drzwiach, i obserwuje wchodzących. Potem, kiedy
będziecie składać ofiarę, niech razem służą w kościele.
Papież Korneliusz (251-253):
List papieża do Cypriana przytacza wyznanie nawróconych odstępców:
Uznajemy, że wszechmogący Bóg i Chrystus Pan nasz wybrał Korneliusza na biskupa
najświętszego katolickiego Kościoła. Wyznajemy nasz błąd. Oszukano nas, omamiono zdradą
i nęcącą gadaniną. (List 49:2)
Święty Cyprian z Kartaginy (+258) O jedności Kościoła katolickiego:
Czyż może mniemać, że jest z Chrystusem, który przeciw kapłanom
Chrystusa postępuje, odłącza się od społeczności duchowieństwa i ludu Jego?
Nosi broń
przeciw Kościołowi, walczy przeciwko rozporządzeniu Boskiemu; jest to
nieprzyjaciel
ołtarza, buntownik przeciw ofierze Chrystusa, wiarołomca, świętokradca co do
religii, sługa
nieposłuszny, syn bezbożny, brat nieprzyjazny, który, wzgardziwszy biskupami i
opuściwszy
kapłany Boże, poważa się inny stawiać ołtarz, inną modlitwę niegodziwym
głosem
odprawiać, prawdę ofiary Pańskiej fałszywymi ofiarami znieważać, i nie troszczy
się o to, że
ktokolwiek sprzeciwia się postanowieniu Bożemu, za swe niebaczne zuchwalstwo
przez
Boską sprawiedliwość surowo karany bywa.
(…)
Łatwo w rzeczach wiary dochodzi się do prawdy. Oto mówi Pan do Piotra: A ja
tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. A cokolwiek
zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. I znowu mówi do niego po
zmartwychwstaniu: Paś owce moje . Na nim jednym buduje swój Kościół i poleca
mu owce swoje, aby je pasł. A lubo po swym zmartwychwstaniu wszystkim
Apostołom również nadaje władzę, mówiąc: Jako mię posłał Ojciec i ja was
posyłam... Weźmijcie Ducha Świętego. Których odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a których zatrzymacie, są zatrzymane , to przecież dla wskazania
jedności, rozporządził swą powagą, że źródło tej jedności od jednego bierze
początek. Czym był Piotr, tym była zaiste i reszta Apostołów równym
zaszczycona udziałem czci i władzy; atoli początek pochodzi z jednostki.
Piotrowi dane jest pierwszeństwo, aby okazać, że jeden jest Kościół Chrystusa i
jedna katedra. Wszyscy są też pasterzami i jedna jest trzoda, która przez
wszystkich Apostołów we wspólnej zgodzie ma być pasiona, aby była widocznie
jednym Kościołem.

Firmilian (+269) pisał:
Wrogowie zaś jedynego Kościoła katolickiego, w którym jesteśmy, i ci, którzy
występują przeciw nam, następcom apostołów, i przywłaszczają sobie kapłaństwo
w sposób niedozwolony i ustanawiają bezbożne ołtarze; czy nie są oni, jak Kore,
Datan i Abiron, którzy dopuścili się takiego występnego świętokradztwa? Czyż ci,
którzy się z nimi zgadzają, nie poniosą takiej jak i oni kary? I wówczas ich
wspólnicy i poplecznicy równą wraz z nimi śmierć ponieśli. (List 75:16)
Uznaliśmy również za nieochrzczonych tych, którzy zostali ochrzczeni przez tych
biskupów, którzy byli pierwej w Kościele katolickim a potem przywłaszczyli sobie
władzę udzielania święceń. (...) ci są u nas chrzczeni jedynym i prawdziwym
chrztem Kościoła katolickiego. (List 75:22)
Zacytowałem powyżej kilkadziesiąt (z wielu) świadectw mówiących o biskupach i
prezbiterach (księżach). Jednak wiemy, że na długo przed Soborem Nicejskim istniały także
inne funkcje kościelne. Papież Korneliusz I napisał w 251 roku list do biskupa Antiochii,
Fabiana (dziś tekst ten znany pod nazwą De hierarchia ecclesiastica). Wspomniał w nim, iż
w diecezji rzymskiej było wówczas 46 kapłanów, siedmiu diakonów, siedmiu subdiakonów
oraz 52 duchownych innych posług, egzorcystów, lektorów i ostiariuszy.

1.3 Różne zarzuty
Czy to możliwe, by Jezus podzielił ludzi na „plebs i kapłanów”?

ZARZUT

Jest to typowe „cielesne” spojrzenie na sprawę przywództwa w Kościele. Jezus nie zniósł
urzędu przełożeństwa – lecz (podobnie jak wszystko inne ze Starego Testamentu), ale
sprawił, by stało się nowe (2Kor 5,17b), definiując, czym jest starszeństwo: Nie tak będzie
między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym
(Mk 10,43).
Mówić, że przełożeństwo jest rozwarstwianiem ludzi, to tak jak uważać, że w Liscie do
Efezjan Słowo Boże sugeruje, iż Jezus nie jest w godności równy Ojcu, a mężczyzna
kobiecie:
Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu,
bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała.
Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim (Ef
22-24).
Czy Paweł się pomylił w natchnionym tekście (zwłaszcza że przecież pisał gdzie indziej:
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie
– Gal 3,28b)? Nie, Paweł się nie pomylił. Rzecz w tym, że przełożeństwo w Nowym
Testamencie nie wiąże się z różnicami w godności czy „ważności” danej osoby, lecz z
funkcją, zadaniem, służbą do wykonania (stąd zresztą oficjalny tytuł papieża: Sługa sług
Bożych), a nawet odpowiedzialnością w miłości. Mówią o tym dobitnie dalsze słowa Listu do
Efezjan:
Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego
siebie (…) (Ef 5,25).

Prezbiter odprawiający Mszę Świętą (Rzym, katakumby Kaliksta, początek III wieku).

Po co kapłani, skoro arcykapłanem jest Jezus Chrystus?

ZARZUT

Doskonałe pytanie! Rzeczywiście, jeśli rozumieć kapłana jako „pośrednika” pomiędzy
ludem a Bogiem, to istnieje tylko jeden Kapłan – Jezus Chrystus. To on jest „Wielkim
Pasterzem” (Hbr 13,20), Arcykapłanem (Hbr 3,1) i Jedynym Pośrednikiem5 (1Tm 2,5). Warto
jednakże zauważyć, że Jezus przekazał swoje pasterzowanie Kościołowi osobie pierwszego
papieża6, Piotra:
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje (J
21,17b).
To nie prezbiterzy karmią lud Ciałem i Krwią Chrystusa – to On daje nam pokarm na
życie wieczne (J 6,54). I podobnie jak podczas cudu rozmnożenia chleba i ryb, który to cud
zapowiadał przyszłą rzeczywistość stołu Pańskiego, Jezus mówi Wy dajcie im jeść! (Łk 9,13).
Podobnie jak wtedy apostołowie, dziś prezbiterzy nic nie byliby w stanie zrobić, gdyby nie
moc Pana Jezusa. I, identycznie jak wtedy, gdy Jezus, odmówiwszy błogosławieństwo,
połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi (Łk 9,16), dziś sam Jezus dokonuje
konsekracji, gdyż tak naprawdę to On jest jedynym prawdziwym kapłanem Nowego
Przymierza7. To on, sprawując ostatnią wieczerzę, sprawuje jednocześnie wszystkie Msze
Święte – kiedykolwiek są odprawiane.

5

Dużo szerzej opisałem temat jedynego Pośrednictwa Jezusa Chrystusa w książce Dlaczego ufam Kościołowi? –
biblijny podręcznik obrony wiary.
6
Wszelkie zarzuty związane z negowaniem papiestwa omawiam w książce Dlaczego ufam Kościołowi ? –
biblijny podręcznik obrony wiary.
7
Zagadnienie to zostało znakomicie omówione w książce bp. dr. Andrzeja Siemieniewskiego Na skale czy na
piasku?
(Wrocław 2000)
–
w skróconej
wersji
tekst
jest
dostępny
pod
adresem
http://analizy.biz/marek1962/_pasterze.html (dostęp 19.06.2016).

Czy istnienie funkcji prezbitera nie kłóci się z powszechnym kapłaństwem wiernych?

ZARZUT

Powszechne kapłaństwo Ludu Bożego nie jest „wynalazkiem” Nowego Testamentu –
w Księdze Wyjścia czytamy:
Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza,
będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie
należy cała ziemia.
Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa
powiedz Izraelitom (Wj 19,5-6).
Nie przeszkadzało to jednak Bogu wyznaczyć osób do szczególnej posługi:
Ty zaś rozkaż bratu twemu Aaronowi i jego synom, wybranym spośród Izraelitów,
zbliżyć się do ciebie, aby Mi służyli jako kapłani: Aaron i Nadab, Abihu, Elezar i
Itamar, synowie Aarona (Wj 28,1).
Skoro wówczas nie stanowiło to sprzeczności, nie stanowi tym bardziej i teraz.
Podczas chrztu wkraczamy w kapłaństwo powszechne, kapłaństwo Ludu Bożego. Na
podstawie tego powołania niektórzy otrzymują również powołanie do kapłaństwa
sakramentalnego (zwnego też służebnym). Święty Augustyn sformułował tę prawdę,
mówiąc do tych, dla których był przełożonym: Z wami jestem chrześcijaninem, dla was
biskupem.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna opisała to zagadnienie w następujący sposób:
W jednym nowym ludzie Bożym powszechne kapłaństwo wiernych i kapłaństwo
urzędowe biskupów i kapłanów są nierozdzielne. Powszechne kapłaństwo pełnię
własnej eklezjalnej wartości osiąga poprzez kapłaństwo urzędowe, podczas gdy
to ostatnie istnieje jedynie dla spełnienia kapłaństwa powszechnego. Biskupi i
kapłani są niezbędni w życiu Kościoła i ochrzczonych, ale oni także powołani są
do pełnego przeżywania powszechnego kapłaństwa, i pod tym względem
potrzebują kapłaństwa urzędowego.

Czy istnienie duchownych nie czyni z Kościoła instytucji?

ZARZUT

Instytucja to „grupa, ugrupowanie lub podmiot”8. W innej definicji to „termin (…)
odnoszący się do bardzo trwałych elementów ładu społecznego, uregulowanych i
usankcjonowanych form działalności, uznanych sposobów rozwiązywania problemów
współpracy i współżycia oraz niektórych organizacji formalnych pełniących w społeczeństwie
określone funkcje”9.
Myślę, że w tym pozytywnym sensie Kościół jest (oprócz tych wszystkich wspaniałych
rzeczy, którymi jest, a które bliżej opisałem w poprzednim rozdziale) także instytucją.
Czy to nie w instytucji są „urzędy”?
Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w
nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie! (Dz 1,20).

8
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Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja (dostęp 08.07.2016).
Tamże.

Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia
pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze (Rz 1,5).
(…) bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź
urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich (…) (Rz 12,7).

We wczesnym Kościele zdarzało się, że lokalne społeczności były prowadzone przez
ludzi świeckich, a nie duchownych – tak było na przykład w Rzymie, gdzie
prowadzącymi było małżeństwo Pryski i Akwilli (Rz 16,3-5).
ZARZUT

Twierdzenie, jakoby Pryska i Akwilla byli przełożonymi społeczności lokalnej w
Rzymie, to nadinterpretacja. W tekście czytamy:
Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za
moje życie nadstawili karku i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i
wszystkie Kościoły nawróconych pogan. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich
domu (Rz 16,3-5a).
Nie ma tu ani słowa o „przewodzeniu Kościołowi”. Jak niemal wszędzie w czasach
apostolskich, lokalna wspólnota w Rzymie zbierała się w prywatnym domu.

1.4 Kto może zostać duchownym?
W zarzucie pojawiło się stwierdzenie, jakoby sobór miał określić, kto może być
duchownym. Zajrzyjmy do uchwał soborowych zacytowanych w poprzednich rozdziałach–
tematu dotyczą punkty I, II, IX,X,XVII – krótko mówiąc, ustalono, że:
 Nie mogą być duchownymi osoby, które poddały się samokastracji.
 Nie powinno się wyświęcać duchownych spośród świeżo ochrzczonych ani bez
okresu próbnego.
 Uznano za nieważne święcenia osób, które zataiły zaparcie się wiary.
 Uznano, że należy usunąć spośród duchownych osoby zajmujące się lichwą.

1.5 Podsumowanie
W rozdziale ustaliliśmy następujące fakty:
1) Pismo Święte świadczy, iż duchowni występowali już w najwcześniejszym,
apostolskim Kościele. Sprawowali oni realną władzę w Kościele.
2) Tę samą prawdę potwierdzają świadectwa chrześcijan pierwszych wieków.
3) Kapłaństwo sakramentalne nie kłóci się z powszechnym kapłaństwem wiernych.
4) Jedynym w pełnym tego słowa znaczeniu kapłanem jest w Kościele Jezus
Chrystus, który jest Jedynym Pośrednikiem Przymierza. Kapłaństwo duchownych
opiera się na uczestnictwie w kapłaństwie Chrystusa.

