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Osobiste świadectwo

Urodziłem  się  w  tradycyjnej  rzymsko-katolickiej  rodzinie,  byłem  porządnym  i 
pobożnym  młodzieńcem,  zwracającym  uwagę  na  cotygodniową  niedzielną  mszę  świętą, 
codzienną krótką modlitwę, częstą spowiedź, ale poza tym głowę i serce miałem zaprzątnięte 
sprawami  tego  świata,  kolegami,  drobnymi  przyjemnościami,  samotnym  łazęgowaniem, 
fotografią, wycieczkami i życiem z dnia na dzień - od wakacji do wakacji. W miarę jednak 
dorastania, w sercu rodziła się coraz to bardziej nieznośna pustka, tak iż w szkole średniej 
stałem się dla moich najbliższych przyjaciół  – ale też i dla samego siebie - człowiekiem 
bardzo  uciążliwym.  Szara  codzienność,  zewsząd  otaczająca  pustka  i  bezsens  ciążyły  mi 
coraz to bardziej, aż do granic wytrzymałości.

Moje pierwsze  nawrócenie miało miejsce  w ostatniej  klasie  szkoły średniej.  Nie 
wiem jaka była tego przyczyna. Ogarnęło mnie przemożne pytanie,  w jaki sposób można 
dostać  się  do  Królestwa  Niebieskiego.  Zacząłem  więc  wieczorami  namiętnie  czytać 
Ewangelie  i  wypisywać  z  niej  fragmenty  mówiące  o  Królestwie  Bożym.  Właściwie 
poświęcałem  temu  większość  czasu,  który  powinien  być  przeznaczony  na  naukę  i 
przygotowanie do zbliżającej się matury, ale Ewangelia ogarnęła mnie do tego stopnia, iż w 
swoim  umyśle  nosiłem  nieustannie  słowa:  Szukajcie  wpierw  królestwa  Bożego  i  jego  
sprawiedliwości a wszystko inne będzie wam dodane. Szanse na zdanie matury miałem więc 
marne. Jako przygotowanie do próbnej matury przeczytałem  Opowieść o świętym Aleksym 
gdyż spośród próbnych tematów był jedynym związany z Panem Bogiem. No i zdałem!

Równie cudownie zdałem egzaminy na studia inżynierskie i dzięki temu mogłem na 
pierwszych latach studiów, po odbyciu obowiązkowych zajęć cały swój wolny czas spędzać 
w małym i  kameralnym duszpasterstwie  akademickim. Tam rozpoczęła się  moja głębsza 
formacja  intelektualna jako rzymskiego katolika:  encykliki,  nauczanie kościoła,  wykłady, 
spotkania z ludźmi Kościoła, codzienna eucharystia.  Intelekt  był  wprawdzie nasycony ale 
brakowało mi doświadczenia religijnego, była to wiedza, za którą nie szło doświadczenie 
Boga, do którego coraz to bardziej świadomie dążyłem. W tym czasie ogarnęło mnie kolejne 
słowo z Ewangelii wg. Św. Jana: Jeżeli będziecie zachowywali moje przykazania, będziecie  
prawdziwie moimi uczniami i  poznacie Prawdę a prawda was wyzwoli.  Wiedziałem już, iż 
ową  Prawdą jest  Duch Święty,  a poznanie to nie wiedza intelektualna ale doświadczenie 
mistyczne.  Kontynuowałem  więc  poszukiwania  Boga  w  katolickim  ruchu 
charyzmatycznym. Tam  zaspokojone  i  nasycone  zostały  moje  emocje  i  uczucia. 
Wiedziałem, iż Boga wyznajemy nie tylko poprzez umysł,  wiedzę i intelekt ale, iż nasza 
relacja z Nim winna ogarniać także emocje: była więc modlitwa w językach,  wzniesione 
ręce...  Jednakże to „duchowe” doświadczenie Boga, który zaczął poza intelektem docierać 
do strony emocjonalnej było dla mnie dalej jeszcze zbyt po wierzchu, zbyt na zewnątrz. Był  
to cały czas  Bóg daleki  a ja pragnąłem Boga bliskiego, Boga który ogarnia mnie totalnie i 
nieustannie. Po kilku latach zaangażowania w ruchu charyzmatycznym byłem przekonany, iż 
jest  to  dopiero  preludium  do  prawdziwego  duchowego  poznania  Boga.  Dlatego  więc 
zacząłem  studiować  rzymsko-katolickich  mistyków:  mistrz  Ekkatr  i  Tauler,  św.  Jan  od 
Krzyża, św. Teresa Wielka, Obłok Niewiedzy, oraz prawosławne Opowieści Pielgrzyma. Pod 
koniec studiów rozważałem wstąpienie do zakonu, ale kiedy poznałem moją przyszłą żonę 
byłem  już  całkowicie  pewien:  to  jest  osoba  przy  boku  której  chcę  spędzić  moje  życie. 
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Z  perspektywy  rzymsko-katolickiej,  wydawało  mi  się  zawsze,  iż  to  co  dzieli  kościół 
katolicki  i  prawosławny  to  tylko  mało  istotne  szczegóły.  Anegdotycznie  traktowałem 
opowieść,   iż  pewien  ojciec  z  Atosu  zapytany  czy  religie  katolicka  i  prawosławna  są 
podobne,  odpowiedział:  są  to  zupełnie  różne  religie.  Teraz  kiedy  przyjąłem  ostatecznie 
prawosławie, coraz to bardziej podzielam zdanie owego ojca. I mało istotne jest, iż formalnie 
99  procent  dogmatycznego  nauczania  jest  identyczne.  Przecież  do  krystalicznej  studni 
wystarczy dosypać tylko szczyptę trucizny, a cała woda, z życiodajnej robi się śmiertelna. 
Obym się mylił, oby woda rzymsko-katolicka pozostawała także pomimo tej śladowej wręcz 
szczypty dalej życiodajna. 

Książka ta, która powstała z myślą o najbliższych, jest świadectwem szczególnym. 
Nie  zawiera  ona  opisu  osobistych  przeżyć  czy  wydarzeń  z  życia.  Zawiera  w  swej 
najważniejszej  warstwie  obszerne  wypisy  z  orzeczeń  doktrynalnych  Kościoła 
Katolickiego,  cytatów  z  dokumentów  których  ranga  autorytarna  jest  bardzo  wysoka, 
przedstawionych zawsze w szerokim kontekście.

Jednakże pomimo swojego surowego i  „teologicznego” wyglądu,  pozostaje bardzo 
osobistym  i  autentycznym  świadectwem,  gdyż  zbiera  i  przedstawia  argumenty  które 
doprowadziły ostatecznie do mojej konwersji z kościoła rzymsko-katolickiego do Kościoła 
prawosławnego. 

Świadectwo to jest w pierwszym rzędzie skierowane do rzymskich katolików, gdyż  
punktem  wyjściowym  mojej  konwersji  były  paradygmaty  wypracowane  przez  kościół 
katolicki głęboko zakorzenione w moim myśleniu: Sobór Watykański II i ruch ekumeniczny 
który  z  niego  wypływa:  szerokie  otwarcie  na  różnorodne  bogactwo  kościołów: 
protestanckiego  z  umiłowaniem  Pisma  Świętego  i  ruchem  charyzmatycznym, 
prawosławnego z zachwytem mistyką, ale także buddyjską medytacją zen praktykowaną pod 
postacią  modlitwy  Jezusowej  przez  benedyktynów.  Pomimo,  iż  zawsze  uważałem  się 
bardziej  za  człowieka  wschodu  niż  zachodu,  punktem  wyjściowym  było  głębokie 
przepojenie duchem scholastycznym z właściwymi sobie spekulacjami intelektualnymi. 

Na  bazie  tego  fundamentu,  stało  w  moim  umyśle  niewzruszone  przekonanie  o 
nieomylności  i  władzy  papieskiej  nad  całym  Kościołem które  z  samego  Jezusowego 
ustanowienia stanowiło kluczowe kryterium przynależności do Chrystusowego Kościoła: kto 
zachowuje posłuszeństwo i łączność z biskupem Rzymu ten jest w samym sercu  Kościoła. 
Taki był punkt wyjściowy moich poszukiwań, a jak się dalej potoczyły przedstawia niniejsza 
książka.

Eliasz Leszek Szczepaniak
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Część I 

Wierzę w Ducha Świętego który od Ojca pochodzi - J 15.26

O  fundamentalnej różnicy teologicznej dzielącej kościół wschodni i zachodni wiedziałem 
prawie  od  zawsze.  Znałem jej  bardzo dobre uzasadnienie mówiące  o komplementarności 
oraz o różnicach wynikających z różnych tradycji kościelnych. Mówi o tym nowy rzymsko-
katolicki katechizm ogłoszony przez Jana Pawła II1:

Wiara  apostolska  dotycząca Ducha Świętego  została  wyznana  
przez  drugi  sobór  powszechny  w  Konstantynopolu  w  381r.:  
"Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca 
Pochodzi" ...

Credo tradycji łacińskiej wyznaje, że Duch Święty "pochodzi od  
Ojca  i  Syna  (Filioque).  Sobór  Florencki  w  1439r.  precyzuje:  
Duch  Święty  ...  swoją  istotę  i  swój  samoistny  byt  ma  
równocześnie od Ojca i od Syna ...

Formuła Filioque nie występuje w Symbolu wyznanym w 381 r,  
w Konstantynopolu. Idąc jednak za starożytną tradycją łacińską  
i  aleksandryjską,  św.  Leon  Wielki,  papież,  wyznał  ją  
dogmatycznie już w 447 r., zanim jeszcze Rzym uznał i przyjął w  
451 r.  na soborze w Chalcedonie Symbol z  381 r..  Użycie tej  
formuły w Credo powoli  przyjmowało  się w liturgii  łacińskiej  
(między VIII a XI wiekiem). Wprowadzenie Filioque do Symbolu  
Nicejsko-konstantynopolitańskiego  przez  liturgię  łacińską  
stanowi jednak jeszcze dzisiaj punkt rozbieżności z Kościołami  
prawosławnymi.

1 [Nowy Katechizm KRK pkt. 245-248]: Katechizm Kościoła Katolickiego - Pallottinum 
1994 ogłoszony przez papieża Jana Pawła II konstytucją apostolską "Fidei Depositum" 
11 października 1992 r.
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II Sobór powszechny - Konstantynopolitański I – 381 r.

Wyznanie wiary 150 Ojców

Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela  
nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych; I  
w  jednego  Pana  Jezusa  Chrystusa,  Syna  Bożego  
jednorodzonego, zrodzonego z Ojca  przed wszystkimi wiekami, 
światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego,  
zrodzonego  a  nie  uczynionego,  współistotnego  Ojcu,  przez  
którego  wszystko  się  stało;  który  dla  nas  ludzi  i  dla  naszego  
zbawienia  zstąpił  z  nieba  i  przyjął  ciało  za  sprawą  Ducha 
Świętego  z  Maryi  Dziewicy  i  stał  się  człowiekiem.  Został  
ukrzyżowany za  nas  pod Poncjuszem Piłatem,  poniósł  mękę  i  
został  pogrzebany  i zmartwychwstał  trzeciego  dnia  według 
Pisma  i wstąpił  do  nieba  i  siedzi  po  pawicy  Ojca,  i  znowu 
przyjdzie  w  chwale sądzić  żywych  i  umarłych,  którego 
panowaniu  nie  będzie  końca.  I  w  Ducha  Świętego Pana  i  
Ożywiciela,  który  od  Ojca  pochodzi4, którego  należy  czcić  i  
wielbić  wraz  z  Ojcem  i  Synem,  który  przemawiał  przez  
proroków.  W  jeden,  święty,  powszechny  i  apostolski  Kościół.  
Wyznajemy  jeden  chrzest  dla  odpuszczenia  grzechów.  
Oczekujemy  zmartwychwstania  umarłych  i  życia  w  przyszłym  
wieku. Amen.

4 Wyznanie wiary II Soboru powszechnego - Kościoła Katolickiego bez dodatku filioque, 
czyli  bez dodatku mówiącego o pochodzeniu Ducha Świętego także i  od Syna:  <<i 
Syna>>
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Kanon I ustalony na Soborze: 

I.  To, co zostało ustalone w Nicei ma pozostać niezmienione i o  
wyłączeniu heretyków

Wyznania wiary świętych Ojców zebranych w Nicei w Bitynii5 
nie wolno zmieniać, lecz należy je zachować z całą jego mocą;  
należy też wyłączyć każdą herezję ...6 

Zwróćmy uwagę na fakt, iż II Sobór powszechny podaje rozszerzone  względem Nicejskiego 
wyznanie  wiary  i  jednocześnie  w  pierwszym  kanonie  zakazuje  zmiany  wyznania 
Nicejskiego. Oznacza to, że II Sobór powszechny uznaje, iż podał jedynie wyjaśnienie wiary 
nicejskiej. Od czasu tegoż soboru oba wyznania wiary: Nicejskie „Wierzymy ... I w Ducha  
Świętego.” oraz  Konstantynopolitańskie  wyjaśniające  naukę  o  Duchu  Świętym: 
Wierzymy ...  I w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela który od Ojca pochodzi,  ..." uznawane 
są  za  jeden  Symbol  wiary  Nicejsko-konstantynopolitański  a  nie  za  dwa  odrębne 
wyznania. Potwierdzają  to  sobory powszechne: IV7, V8, VI9 aż po czasy współczesne z 
kościołem rzymsko-katolickim włącznie10  Zgodnie więc z tą logiką - którą posługiwali się 
sami  ojcowie  II  Soboru  powszechnego  –  Kanon  I odnosi  się  do Symbolu  Nicejsko-
konstantynopolitańskiego a więc do:  Wierzymy...  I w Ducha Świętego …który od Ojca  
Pochodzi.

5 Chodzi o wyznanie wiary I-go Soboru powszechnego w Nicei 325r.

6 I dalej mamy: a szczególnie herezję eunomian czyli anomejczyków, arian lub eudoksjan  
i półarian ...

7 Patrz str. 17:   w definicji wiary punkty 5 i 6. 

8 Patrz str. 20:   punkt 13.

9 Patrz str. 23:   punkt  7. 

10 [Nowy  Katechizm  KRK  195]:  Symbol Nicejsko-konstantynopolitański  czerpie  wielki  
autorytet stąd, że jest owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych.
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VI Sobór powszechny- Konstantynopolitański III 680-681 r.

Wykład wiary

5.  Na  nowo  i  bez  dokonywania  żadnych  zmian przyjmujemy 
również  wszystkie  uchwały  odnoszące  się  do  [prawdziwej]  
pobożności,  odrzucamy  zaś  bezecne  doktryny  bezbożności.  
Ponadto  nasz  święty  i  ekumeniczny  sobór,  pod  natchnieniem 
Bożym  przypieczętowuje też  Symbol  ogłoszony  przez  trzystu 
osiemnastu Ojców [Nicejskich] i potwierdzony później przez stu  
pięćdziesięciu Ojców działających z inspiracji Bożej, a który to  
Symbol z zadowoleniem przyjęły także następne święte sobory i  
zatwierdziły dla odsunięcia każdej śmiercionośnej herezji,

6.  Wierzymy w jednego Boga ...[I  w Ducha Świętego,  Pana i  
Ożywiciela, który od Ojca pochodzi] 31

A więc  symbol  wiary  Kościoła  katolickiego -  ortodoksyjnego:  Nicejsko-
konstantynopolitańskiego  nie  zawierający  późniejszego  dodatku  wprowadzonego  przez 
kościół  rzymsko-katolicki   zostaje  pieczętowany przez  VI  Sobór  powszechny  pod 
natchnieniem  Bożym  oraz   przyjęty  przez  święte  Sobory  dla  odsunięcia  każdej 
śmiercionośnej  herezji. Ze  względu  więc,  na  tak  wielką   wagę  Symbolu  zostaje  on 
niniejszym  zapieczętowany,  gdyż  właśnie dzięki  takiemu niezmiennemu ortodoksyjnemu 
Symbolowi wiary uda się Kościołowi rozpoznawać rodzące się co rusz i próbujące wtargnąć 
do niego herezje!

31 Tu rzymsko-katolicki wydawca dokumentów [Sobory Powszechne I] ponownie (Patrz 
przypis  11)  wykropkowuje  przytoczony  przez  święty  sobór  i  przypieczętowany  pod 
natchnieniem  Bożym  symbol  wiary  który  nie  zawiera  dodatku  filioque,  a  z 
umieszczonego  w tym miejscu  przypisu  14-go  dowiadujemy się  iż: tu  <<Następuje  
Symbol Nicejski i Konstantynopolitański. Zob. Sobór Nicejski I, Wyznanie Wiary; Sobór  
Konstanty-nopolitański I, Wyznanie Wiary.>> 



Sobory Powszechne o Symbolu Wiary i o pochodzeniu Ducha Świętego 23

Święty i ekumeniczny sobór orzekł, co następuje:

7.  Powyższy Symbol prawowierny32 i  stanowiący  wyraz Bożej  
łaski,  wystarczyłby  zupełnie  dla doskonałego  poznania  i  
umocnienia ortodoksyjnej wiary.  8. Jednakże wynalazca zła od  
samego początku nie zaprzestaje ataków.  ... 

9. Dzięki pomocy tych ludzi, [szatan] nie zaprzestał urządzać w  
całym  kościele  zasadzek  wprowadzania  w  błąd  poprzez  
stosowanie  nowych  określeń33 i  rozsiewania  pośród 
prawowiernego ludu herezji - o jednej woli i jednym działaniu w 
odniesieniu do [Chrystusa]  …

20. Pod każdym względem ustaliliśmy to z wszelką dokładnością  
i starannością oraz rozporządzamy, że nikomu nie wolno głosić  
innej  wiary,  ani spisywać, układać,  zamyślać  ani  innych 
nauczać. Ci  zaś,  którzy  ośmieliliby  się układać  lub  otwarcie  
wypowiadać  inną  Wiarę  albo  nauczać  lub  przekazywać  inny 
symbol  pragnącym z pogaństwa, z judaizmu albo z jakiejkolwiek  
herezji nawrócić si ku poznaniu prawdy, albo [ośmieliliby się]  
wynajdować nowe głosy, czyli wyrażenia, i wprowadzać je w w 
celu zniszczenia określeń przez nas teraz ustanowionych ...mają 
być wyłączeni że społeczności wiernych.

32 Prawowierny jest tłumaczeniem użytego tu greckiego słowa ortodoksyjny.

33 Oczywiście w tym miejscu nie chodzi soborowi o filioque, jednakże cytuję ten fragment 
aby unaocznić, iż podstawowym kryterium w rozpoznawaniu herezji jest  nowa nauka 
która nie ma poparcia w wierze starożytnego, apostolskiego Kościoła.
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VII Sobór Powszechny - Nicejski II - 787 r.

[Dekret wiary]

1. Święty, wielki i ekumeniczny synod  ... Idąc za tradycją 
Kościoła katolickiego, ustanowił, co następuje. ...

6. Po starannym zbadaniu i rozważeniu, z tym jedynym celem,  
aby  postępować  za  prawdą,  oznajmiamy,  że  nic  nie  
odejmujemy,  ani nic nie dodajemy, lecz  zachowujemy 
nietknięte  całe doktrynalne dziedzictwo katolickiego Kościoła. 
Idziemy  za  nauką  sześciu  świętych  i  ekumenicznych  soborów,  
przede  wszystkim  za  tym  który  zgromadził  się  niegdyś  w  
znakomitej metropolii Nicei, oraz za tym, który odbył się później  
w stolicy cesarskiej, której strzeże Bóg.

7.  Wierzymy  w  jednego  Boga  ....[w  Ducha  Świętego,  Pana  i  
Ożywiciela, który od Ojca pochodzi] 34.

34 Także tu rzymsko-katolicki  wydawca dokumentów [Sobory Powszechne I]  ponownie 
(Patrz przypis: 11) wykropkowuje przytoczony przez święty sobór symbol wiary Soboru 
Powszechnego Konstantynopolitańskiego I, symbolu wiary który nie zawiera dodatku 
filioque,  a  z  umieszczonego  w  tym  miejscu  przypisu  9-go  dowiadujemy  się  iż  tu 
<<Następuje Symbol Nicejsko-konstantynopolitański. zob. Sobór Konstantynopolitański  
I, Wyznanie Wiary 150 ojców>>
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Kanon I.

Należy we wszystkim przestrzegać świętych kanonów

Dla  tych,  którzy  przyjęli  godność  kapłańską  wzorem  do  
naśladowania  są  świadectwa  i  zalecenia  dane  w  przepisach  
kanonicznych.  …

Jeśli  <<na wieki>> głos proroka nakazuje nam "przestrzegać  
upomnień Boga i w nich żyć", jasne jest, że powinny pozostawać 
nietknięte  i  niezmienione.  Mojżesz,  który  widział  Boga,  tak  
powiedział: "Niczego do nich nie dodasz i niczego nie ujmiesz".  
Boży apostoł [Piotr], w nich szukając swojej chwały, zawołał:  
"Wejrzeć w te sprawy pragną Aniołowie", Paweł zaś mówi:

"Gdyby  wam  Anioł  głosił  Ewangelię  różną  od  tej,  którą  
otrzymaliście  -  niech  będzie  przeklęty".   ...  z  radością  
przyjmujemy do serca boskie kanony i zachowujemy ich nakazy 
całkowicie i  bez żadnych zmian: to,  co zostało ogłoszone trąbą 
Ducha  Świętego  przez  najchwalebniejszych apostołów, to,  co 
nakazało  sześć  świętych  i  ekumenicznych soborów oraz  
rozporządzenia  synodów  lokalnych,  które  zbierały  się  dla  
wyjaśnienia  uchwał  wielkich  soborów,  a  także  wszystkie  
zalecenia, które pozostawili święci Ojcowie. 

Oni wszyscy  oświeceni  przez jednego  i  tego  samego  Ducha,  
ustanowili to, co ma służyć dla naszego pożytku  ...
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List jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła 
do wszystkich prawosławnych chrześcijan z 1848 r.

List czterech wschodnich patriarchów64: konstantynopolitański, antiocheński, aleksandryjski 
i jerozolimski ze spotkania na synodzie w Konstantynopolu 65

…Tylko  jedna jest  bowiem  prawdziwa wiara powszechnego  i  
apostolskiego kościoła  …

5.

Pojawiło się nowe nauczanie, jakoby Duch Święty pochodził od  
Ojca  i  Syna  [filioque],  wymyślone  na  przekór wyraźnemu  i  
celowemu  nauczaniu  Pana  naszego  zgodnie  z  którym  [Duch 
Święty]  "od Ojca pochodzi" [J15,26]  i  na  przekór  temu, co 
wyznaje  cały  Kościół  powszechny,  a  co zostało  poświadczone 
przez siedem soborów powszechnych  …

3)  [Filioque]  Uznaje  jakoby  za  nienowoczesne,  ciemne  i  
nieudane ułożone wcześniej Wyznanie jednego, powszechnego i  
apostolskiego kościoła.

4)  Poniża  świętych  ojców  pierwszego  nicejskiego  soboru 
powszechnego  i  drugiego  [soboru] konstantynopolitańskiego,  
[twierdząc], ze to czego nauczali o Synu i Duchu Świętym było  
jakoby  niedoskonałe,  czyli  zataili  tak  ważny  przymiot  dwóch 
Osób Bożych wówczas, gdy należało przedstawić wszystkie ich  
cechy przeciwko arianom i macedonianom.

64 Ze starożytnych patriarchatów brakuje tu jedynie patriarchy kościoła rzymskiego czyli 
papieża  Piusa  IX  na  którego  to  encyklikę  In  suprema  Petri z  6  stycznia  1848  r. 
niniejszym listem odpowiadają. 

65 Tłumaczenie  pochodzi  z  [Wyznania  Wiary  str  328-363]:  Wyznania  Wiary,  Kościoły 
Orientalne i Prawosławne, Elżbieta Przybył, Kraków 2006

Pełen tekst listu znajduje się na str. 322
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5)  Obraża  ojców  trzeciego,  czwartego,  piątego,  szóstego  i  
siódmego  soboru  powszechnego,  którzy  wszystkim  ogłosili,  że  
święty Symbol jest prawdziwy i pełny, i pod groźbą straszliwych  
klątw i nierozerwalnych zaklęć zakazali, tak sobie, jak i innym,  
czegokolwiek  do  niego  dodawać,  ujmować  bądź  [w  nim]  
zmieniać, albo przestawiać choćby o jotę.  ...

6)  Zakradło się  to  do [nauczania]  Kościołów zachodnich,  jak  
wilk  w  owczej  skórze,  czyli  nie  jako  pochodzenie  (tes  
ekporeuseos),  według  greckiego  określenia,  użytego  w 
Ewangeliach  i  w Symbolu,  ale  pod nazwą "posłania"66  67(tes  
apostoles), co wyznał papież Marcin Maksymowi Wyznawcy i jak  
to wyjaśnił Anastazy, bibliotekarz papieża Jana VIII .  ...

9)  Kiedy  [filioque]  pojawiło  się  po  raz  pierwszy,  zostało  
odrzucone przez dwóch czcigodnych papieży Leona III i Jana  
VIII,  którzy w  liście  don  błogosławionego  Focjusza  nazwali  
wspólnikami Judasza tych, którzy jako pierwsi wprowadzili [je]  
do Symbolu.

10)  Osądzone  [to  zostało]  przez  wiele  świętych  soborów 
[zwoływanych przez] czterech wschodnich patriarchów68.

66 Potwierdza to Jan Paweł II który nauczał: ...Jeśli chodzi o pochodzenie Ducha Świętego  
od Syna,  teksty  Nowego Testamentu  nie  mówią  o  nim otwarcie,  tym niemniej  kładą  
nacisk na bardzo ścisły związek między Duchem i Synem. Posłanie Ducha Świętego do  
wiernych jest dziełem nie tylko Ojca, ale i syna. W wieczerniku Jezus mówi <<Duch  
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu>> (J14,26), a następnie dodaje: <<jeżeli  
odejdę,  poślę Go do was>> (J16,7).  Ewangelia mówi wyraźnie, że Syn – a nie tylko  
Ojciec -<<posyła>> Ducha Świętego …                za [JPII Wierzę w 
Ducha -katecheza 59]

Kościół ortodoksyjny nie neguje tego że Ducha Świętego posyła Ojciec i Syn, stąd też 
prawowierna jest wiara że Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna gdy pod słowem 
przez myślimy  posłanie  Ducha  Św.  w  odróżnieniu  od  wiecznego  pochodzenia. 
Rzymsko-katoliccy teologowie nazywają to prawosławną wersją filioque, a posoborowy 
kościół  rzymsko-katolicki  wydaje  się  być  powoli  gotowy  na  taką  zmianę  własnego 
wyznania wiary!

67 Patrz przypis 50 str. 32

68 Piątym  i  ostatnim  wówczas  patriarchą  Kościoła  był  patriarcha  Rzymski  do  czasu 
oddzielenia się od ortodoksyjnego Kościoła katolickiego.
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CZĘŚĆ II 

JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ TEN SAM TAKŻE NA WIEKI - 

HBR 13.8

Kluczem mojej konwersji z wiary rzymsko-katolickiej do wiary Katolickiej ortodoksyjnej  
było głębokie przekonanie, iż wiara, jeżeli ma być  prawdziwa musi być niezmienna: Jezus  
Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki.  Oczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, iż 
świadomość  niektórych  prawd  wiary  ulega  rozwojowi  i  pogłębieniu.  Nowy  katechizm 
rzymsko-katolicki pisze:  Dzięki pomocy Ducha Świętego w życiu Kościoła może wzrastać  
rozumienie zarówno rzeczywistości jaki też słów depozytu wiary110 Ale z drugiej strony było 
dla mnie z całą oczywistością pewne, iż jeśli coś zostało rozstrzygnięte i głoszone angażując  
najwyższy autorytet  kościoła  –  a  takim  były  dla  mnie  sobory  powszechne,  nauczanie 
papieskie i dogmaty  wiary - to nie można się z tych orzeczeń radykalnie wycofać, aż do 
praktycznej  ich  negacji.  Jest  to  zresztą  mentalność  kościoła  rzymsko-katolickiego  który 
przypisuje orzeczeniom  magisterium bardzo wysoki statut wiarygodności, prawie że statut 
nieomylności111:

889.  Dla zachowania  Kościoła  w czystości  wiary  przekazanej  
przez  Apostołów,  sam  Chrystus,  który  jest  prawdą,  zechciał  
udzielić  swojemu  Kościołowi  uczestnictwa  w  swojej  
nieomylności. Przez nadprzyrodzony zmysł wiary Lud Boży trwa  
niezachwianie  w  wierze  pod  przewodnictwem  żywego  Urzędu 
Nauczycielskiego Kościoła.

890...Misja  pasterska  Urzędu  Nauczycielskiego  jest  
ukierunkowana  na  czuwanie,  by  Lud  Boży  trwał  w  prawdzie, 
która  wyzwala.  Do  wypełnienia  tej  służby  Chrystus  udzielił  
pasterzom charyzmatu  nieomylności  w  dziedzinie  wiary  i  
moralności. Realizacja tego charyzmatu może przybierać liczne  
formy.

110 [Nowy Katechizm KRK 94]

111 [Nowy Katechizm KRK]
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891. Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup 
Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i  
nauczyciel  wszystkich  wiernych  Chrystusowych,  który  swoich  
braci  umacnia  w  wierze, ogłasza  definitywnym  aktem naukę  
dotyczącą wiary i obyczajów. Nieomylność obiecana Kościołowi  
przysługuje  także  Kolegium  Biskupów,  gdy  wraz  z  następcą 
Piotra sprawuje  ono  najwyższy  urząd  Nauczycielski,  przede  
wszystkim  na soborach powszechnych. Gdy kościół przez swój  
najwyższy Urząd Nauczycielski przedkłada coś do wierzenia i  
jako  objawione  przez  Boga  i  jako  nauczanie  Chrystusa,  do  
takich  definicji  należy  przylgnąć  posłuszeństwem wiary.  Taka 
nieomylność rozciąga się na cały depozyt Objawienia Bożego.

892.  Boska asystencja także udzielona następcom Apostołów,  
nauczającym  w  komunii  z  następcą  Piotra,  a  w  sposób 
szczególny Biskupowi Rzymu, pasterzowi całego Kościoła, gdy -  
nie  formułując  definicji  nieomylnej  i  nie  wypowiadając  się  w  
sposób  definitywny  -  wykonuje  swoje  nauczanie  zwyczajne,  
podaje  pouczenia,  które  prowadzą  do  lepszego  zrozumienia  
Objawienia  w  dziedzinie  wiary  i  moralności.  Nauczaniu  
zwyczajnemu  wierni  powinni  okazać  religijną  uległość ich 
ducha,  która  różni  się  od  uległości  wiary,  a jednak jest  jej  
przedłużeniem.

Ponieważ  jestem  z  wykształcenia  informatykiem,  a  więc  swego  rodzaju  matematykiem 
stosowanym,  jest  dla  mnie  pewnym,  poza  wszelką  dyskusją,  iż  warunkiem  niezbędnym 
(choć  nie  wystarczającym)  do  tego  by  jakaś  teoria  opisująca  rzeczywistość  mogła  być 
prawdziwa  jest  jej  wewnętrzna  niesprzeczność.  Tak  też  stało  się  w  moich  najgłębszych 
poszukiwaniach  Jedynego Kościoła katolickiego - Kościoła Chrystusowego.  Nie były dla 
mnie wystarczająco autorytatywne argumenty przedstawiane przez samych prawosławnych, 
momentem  przełomowym  stawało  się  coraz  to  głębsze  uświadamianie  sobie,  iż  kościół 
rzymsko-katolicki odchodzi w praktyce  coraz to bardziej od tego co orzekł w przeszłości 
jako  naukę  autorytatywną.  Ta  właśnie  wewnętrzna  sprzeczność,  która  z  olbrzymią  siłą 
ujawnia  się  od  czasu  soboru  Watykańskiego  II,  doprowadziła  mnie,  cofając  się  coraz 
bardziej wstecz do kulminacyjnego momentu: odkrycia zakazów i anatem którymi Kościół 
katolicki - włącznie z  Kościołem Rzymskim - obwarował niezmienność sformułowanego na 
II Soborze powszechnym Symbolu wiary. 
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Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki

Pamiętajcie o swych przełożonych,  którzy  głosili  wam  słowo 
Boże, i rozpamiętując koniec ich życia,  naśladujcie ich wiarę!  
Jezus  Chrystus  wczoraj  i  dziś,  ten  sam  także  na  wieki.  Nie  
dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, Hbr13:7-9  

Fundamentu bowiem nikt  nie  może  położyć  innego,  jak  ten,  
który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. 1 Kor 3:11  

Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i  
porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i  
przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Ef 4:14  

Ewangelia Świętego Mateusza kończy się bardzo wymownym nakazem którego Chrystus 
udzielił swoim uczniom: mają oni wraz ze Chrztem Świętym jednocześnie uczyć wszystkie 
narody zachować to czego Jezus nauczał. Chrzest święty jest więc nieodłącznie związany z 
wiarą  którą  przyniósł  Jezus  Chrystus112,  której  to  bezpośrednimi  świadkami  byli 
Apostołowie, i jako taka została przekazana zarówno w pismach Nowego Testamentu, jak i 
niepisanej Apostolskiej tradycji ustnie przekazywanej w pierwszych lokalnych Kościołach.113

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  Uczcie je zachowywać 
wszystko,  co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez  
wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mt 28:19n  

Stąd też Ojcowie Soborów powszechnych mając świadomość, iż nie są oni właścicielami ani 
twórcami  wiary  niejednokrotnie,  aby  wykazać  prawdziwość  podejmowanych  orzeczeń, 
odwołują się do wykazywania starożytnego i apostolskiego pochodzenia wyznawanej wiary. 
Odwołują się do faktu, iż głoszą wiarę niezmienną, taką jaką przekazali im Ojcowie i ich 
poprzednicy,  a  nie  głoszą  nowo  powstających  przekonań  które  określane  są  terminem: 
heretyckie  nowości.

112 Stąd rodzi się pytanie o ważność Chrztu udzielanego przez tych chrześcijan, który nie 
zachowali w całości nauki i wiary przyniesionej przez Chrystusa.  Sprawę tę omówimy 
dokładnie w czwartej części niniejszej pracy. (Patrz os str. 218)

113 Patrz: Św. Wincenty z Lerynu IV/V-w. Jak rozpoznać Ortodoksyjną wiarę katolicką str.83
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NIEZMIENNOŚĆ WIARY W ORZECZENIACH SOBORÓW 
POWSZECHNYCH

I Sobór powszechny - Nicejski I - 325 r.

List Euzebiusza z Cezarei114

3. <<Wiarę naszą, jak ją przyjęliśmy od naszych poprzedników 
biskupów w czasie katechezy, w czasie przyjmowania chrztu oraz  
jak  ją  poznaliśmy z Bożych Pism,  jaką  wyznawaliśmy i  jakiej  
nauczaliśmy jako prezbiterzy, a następnie jako biskupi, tak samo 
wierząc w chwili obecnej  ...

5....Zapewniamy  was,  że tak  samo  utrzymujemy,  tak  samo 
myślimy,  od dawna tak samo utrzymywaliśmy i  aż do śmierci  
wytrwamy w tej wierze, wyklinając wszelką bezbożną herezję. 

Spotykałem  się  z  opinią  wg  której  każdy  powinien  trwać  w  tej  wierze  w  jakiej  został  
ochrzczony.  Taki  też  pobieżny wniosek  można  by  wyciągnąć  z  przytoczonych  tu  słów: 
Wiarę naszą, jak ją przyjęliśmy ...w czasie przyjmowania chrztu ... i aż do śmierci wytrwamy  
w tej wierze. To przekonanie jest słuszne, jednakże pod warunkiem, iż wyznawana wiara jest 
wiarą  prawdziwą  i  tylko  od  takiej  wiary  nie  wolno  nam  nigdy  odstąpić:  Uroczyście  
oświadczamy  wobec  Boga  wszechmogącego  ...  że  obecnie myślimy i mówimy zgodnie z  
Prawdą. Jakąż korzyść przyniesie nam trwanie w wierze która jest błędna? Zwracam uwagę 
na fakt, iż wiara nie tworzy sama z siebie rzeczywistości, ona ją jedynie opisuje. Tak więc 
jeśli wiara - przekonania - przy których trwamy nie są zgodne z prawdą (rzeczywistością) to 
jesteśmy ludźmi  którzy budują  swoje  życie  na  piasku  i  poniosą  realne  konsekwencje  w 
swoim  życiu.  Zresztą,  przekonanie  takie  ma  swoje  źródło  w  praktyce  współczesnego 
ekumenizmu  i  szerzącego  się  powszechnie  indyferentyzmu  religijnego,  w  myśl  którego 
wszystkie  religie  są dobre,  wszystkie  wierzą w tego samego Boga i  wszystkie  prowadzą 
jakoś swoich wyznawców do boga prawdziwego. Przekonanie takie uprawomocnił rzymsko-
katolicki sobór watykański II a rozpropagował po świecie Jan Paweł II w trakcie swojego 
pontyfikatu.  Przekonanie  to  podobnie  jak  filioque także  dotyka  samego  symbolu  wiary: 
Wierzymy ...W jeden święty, powszechny i apostolski  kościół i było poza filioque kolejnym 
filarem mojej konwersji. Stąd też zostanie ona przedstawiana w czwartej części pracy.

114 Cytowana publikacja, zamieszcza list Euzebiusza z Cezarei do swego kościoła, wysłany  
już  po  ustaleniu  wyznania  wiary,  gdyż  jest   to  jedyny  autentyczny  dokument  
relacjonujący przebieg dyskusji i wyjaśniający znaczenie poszczególnych sformułowań,  
tak jak rozumieli je - przynajmniej niektórzy uczestnicy Soboru  [Sobory Powszechne I 
str 23 wprowadzenie]
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KANONY O KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA NIEPISANEJ TRADYCJI - 
ŚW. BAZYLI WIELKI 330-379R.

Dla Prawosławnych cytowane tu kanony mają status prawa kanonicznego,  dla rzymskich 
katolików pozostają one jedynie historycznym świadectwem faktu jak daleko współczesny 
kościół rzymsko-katolicki oddalił się od wiary własnych Ojców!

Kanon 91. O konieczności zachowania niepisanych zwyczajów  
Kościoła131

Jedne prawdy wiary i nauki zachowywane w Kościele zostały  
nam  przekazane  w  formie  nauki  spisanej,  inne  w  tradycji 
apostolskiej jako tajemnica. Obydwa rodzaje mają te samą moc  
w sprawach wiary i nie sprzeciwia się im nikt, nawet ten, kto ma  
choćby  niewielkie  doświadczenie  w  sprawach  kościelnych.  
Gdybyśmy  odrzucili  niepisane  zwyczaje  jako  pozbawione  
wszelkiego znaczenia, wyrządzilibyśmy skrycie szkodę Ewangelii  
w  jej  głównych  punktach,  a  raczej  naukę  katechetyczną  
zamienilibyśmy w puste słowa.

Powołam się  tu  na sprawę podstawową i  ogólnie  znaną:  Czy 
mamy  pisemny  nakaz,  aby  ci  którzy  pokładają  nadzieję  w  
imieniu Jezusa Chrystusa,  żegnali  się znakiem krzyża? Jakie  
pismo nauczyło nas zwracać się podczas modlitwy na wschód?  
Który  ze  świętych  przekazał  nam  na  piśmie  słowa  epiklezy  
podczas  konsekracji  eucharystycznej  chleba  i  kielicha  
błogosławieństwa? Przecież nie poprzestajemy na tym, o czym  
wspomniał apostoł albo ewangelista, lecz dodajemy przedtem i  
potem  jeszcze  inne  słowa,  które  mają  wielkie  znaczenie  dla  
tajemnicy,  a czerpiemy je  z  tradycji  niepisanej.  Z jakich  pism  
pochodzi  tekst  błogosławieństwa  wody  chrzcielnej  i  oleju  
namaszczenia, a także kandydata do chrztu? Czyż nie z tradycji  
potwierdzonej milczeniem i okrytej tajemnicą? Cóż zatem? Jaki  
tekst pouczył nas o namaszczeniu olejem? Albo skąd wzięło się  
trzykrotne zanurzanie człowieka podczas chrztu?132

131 za [Kanony Ojców str. 67*-70*] 

132 Zanurzanie a nie pokropienie czy polanie!
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Z jakiego  zapisu  pochodzą wszystkie  przepisy  chrzcielne  oraz  
wyrzeczenie się szatana i jego aniołów? Czyż nie jest to nauka  
niedostępna  szerokim  rzeszom  i  tajna,  którą  nasi  ojcowie  
przechowali  otaczając  ją  milczeniem,  strzegąc  przed  wszelką  
ciekawością  i  wścibstwem?  Oni  doskonale  wiedzieli,  że  
czcigodność misteriów należy zachować w tajemnicy. …

Cały sens niepisanej tradycji polega na tym, aby szerokie kręgi  
wiernych nie lekceważyły prawd wiary wskutek przyzwyczajenia.  
Czym innym są prawdy wiary, a czym innym kerygma. Prawdy  
wiary są okryte tajemnicą, a kerygma jest głoszona. Rodzajem  
tajemnicy  jest  też  stosowana  przez  Pismo  niejasność,  która  
sprawia,  ze dla dobra czytelników zasady wiary są trudne do  
zrozumienia.  Dlatego podczas  modlitwy  wszyscy  patrzymy na 
wschód,  ale  tylko  niektórzy  z  nas  wiedzą,  ze  w  ten  sposób  
poszukujemy naszej dawnej ojczyzny, raju, który Bóg zasadził w  
Edenie na wschodzie. I  pierwszego dnia tygodnia modlimy się  
stojąc,133 ale nie wszyscy wiemy, dlaczego: postępujemy tak nie  
tylko dlatego, że „powstawszy wraz z Chrystusem mamy szukać  
tego  co  w  górze”134,  i  stojąc  podczas  modlitwy  wspominamy  
łaskę daną nam w dniu zmartwychwstania, lecz również dlatego,  
że  pierwszy  dzień  tygodnia  wydaje  się  niejako  obrazem 
oczekiwanej wieczności …

133 Kanon I-go soboru powszechnego w Nicei – 325 r. postanawia: 

Kanon XX.  Nie należy modlić się na kolanach w niedzielę i w 
dniach  Pięćdziesiątnicy:  Ponieważ  są  tacy,  którzy  klęczą  w 
niedzielę  i  w dni pięćdziesiątnicy,  święty  sobór postanowił,  że  
modlitwa do Pana ma być zanoszona w postawie  stojącej,  by  
wszędzie był przestrzegany jeden i ten sam porządek.

za [Sobory Powszechne I str 47]

To  polecenie  soborowe  jest  przestrzegane  w  kościele  prawosławnym  do  dnia 
dzisiejszego tak iż w czasie świętej niedzielnej eucharystii oraz w dni pięćdziesiątnicy 
wszyscy  wierni  przyjmują  postawę  stojącą  i  nie  klękają,  podczas  gdy  w  kościele 
rzymsko-katolickim pomimo orzeczenia go przez własny powszechny sobór – pozostało 
już całkowicie zapomniane.

134  Kol 3,1
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Nie  starczyłoby  mi  dnia,  gdybym  chciał  omówić  wszystkie  
niepisane  tajemnice  Kościoła.  Resztę  więc  pominę.  Samo  zaś  
wyznanie wiary, wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, z jakiej  
to pisanej tradycji czerpiemy?  …

Kanon 92 O tradycji niepisanej

… Moim zdaniem trzymanie się niepisanej tradycji jest zgodne z  
nauką  apostoła,  który  mówi:  „Pochwalam  was  za  to,  że  we  
wszystkim  pomni  na  mnie  jesteście  i  że  tak,  jak  wam 
przekazałem,  zachowujecie  tradycję”135 oraz:  „Trzymajcie  się  
tradycji,  o  których  zostaliście  pouczeni, bądź  żywym słowem,  
bądź za pośrednictwem listu”136; jedna z tych tradycji jest tą, o  
której właśnie mówimy137, a którą głosiciele nauki ustanowieni  
na początku przekazali swoim następcom i która zakorzeniła się  
w  Kościele  przez  długotrwałą  praktykę  i  trwała  w  ciągłym  
użyciu. …

Starożytne bowiem nauki zasługują na szacunek, a ich powagę  
potwierdza ich dawność, niczym siwizna.

135 1Kor 11,2

136 2Tes 2,15

137 Chodzi o formułę doksologiczną „z Duchem Świętym” omawianą z początku kanonu.
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ŚW. WINCENTY Z LERYNU IV/V-W. JAK ROZPOZNAĆ 
ORTODOKSYJNĄ WIARĘ KATOLICKĄ

Poniżej  przytoczymy  obszerne  świadectwo  pojmowania  niezmienności  wiary  przez  Św. 
Wincentego z Lerynu,  starożytnego łacińskiego świadka ortodoksyjnej wiary katolickiej 
przeciwko pojawiającym się w Kościele coraz to nowym herezjom. Jest to uznany  Ojciec 
Kościoła rzymsko-katolickiego. Cytowany przez rzymsko-katolickich tradycjonalistów 
na świadectwo niedopuszczalności zmiany wiary od czasu soboru Watykańskiego II. Jest on 
także patronem starokatolików podważających z kolei jako niezgodne z tradycją uchwalone 
na soborze Watykańskim I dogmaty papieskie138. We właściwym jednak znaczeniu to Święty 
Kościoła  prawosławnego,  świadek  niezmienności  wiary  Ortodoksyjnego  Kościoła 
Katolickiego kiedy to jedność kościołów wschodu i zachodu nie została jeszcze rozerwana 
wielką schizmą w 1054 roku. 139

o  starożytności  i  powszechności  wiary  katolickiej  przeciw 
niezbożnym nowościom wszystkich [heretyków]:

I.  …Pożyteczną  rzeczą  będzie,  jeśli  spiszę  to,  co  przejąłem  
wiernie od świętych Ojców …gdy i straszliwe jakieś oczekiwanie  
zbliżającego  się  sądu  Bożego  wymaga  gruntowniejszego  
poznawania  religii,  i  nowych  kacerzy  przewrotność  nakazuje  
wiele starania i baczności. … w Imię Boże do pracy zamierzonej  
przystępuję,  bym  podania  przodków  u  siebie  przechowane  
opisał raczej  z  wiernością sprawozdawcy,  niż  zarozumiałością  
autora …

II. Często … wywiadując się od bardzo wielu świątobliwością i  
nauką sławnych mężów, w jaki sposób mógłbym według pewnej  
jakiejś  ogólnej  i nieodmiennej zasady odróżnić  prawdę wiary  
katolickiej  od  fałszu …,  tę  zawsze  od  wszystkich  niemal  
odbierałem odpowiedź, że czy ja, czy ktokolwiek inny chciałby  
wykryć podstępy powstających kacerzów, zasadzek ich uniknąć i  
w prawej wierze bezpiecznie i doskonale wytrwać, dwojako … 
powinien utwierdzać wiarę swoją: naprzód powagą Pisma św., a  

138 Patrz: orthodoxpoland.org/dogmaty-papieskie-wg-starokatolikow/

139 Cytowane przez nas obszerne wypisy pochodzą z publikacji rzymsko-katolickich 
tradycjonalistów:  ŚW. WINCENTY Z LERYNU, PAMIĘTNIK 
(COMMONITORIUM) Ultra montes (www.ultramontes.pl), Cracovia MMXII, Kraków 
2012. Publikacja dostępna jest pod adresem: ww.ultramontes.pl/commonitorium_pl.pdf 

http://www.ultramontes.pl/commonitorium_pl.pdf
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POZA KOŚCIOŁEM RZYMSKO-KATOLICKIM NIE MA ZBAWIENIA 
I DOGMAT WIARY W JEDEN KOŚCIÓŁ

W poniższych orzeczeniach kościoła rzymsko-katolickiego po schizmie określenie Kościół, i 
Kościół katolicki, oraz wiara katolicka odnosi on od samego siebie, co wynika jednoznacznie 
z  orzeczeń  w  których  wyłącza  on  ze  swego  grona  chociażby  tych  którzy  nie  uznają 
pochodzenia Ducha Św. od Ojca i  od Syna,  albo też nie przyjmują władzy zwierzchniej 
Papieża.  Przytoczymy  teraz  orzeczenia  które  mówią  o  wyłączności  przynależności  do 
kościoła Chrystusowego i zbawienia w kościele rzymsko-katolickim, a następnie wycofanie 
się z tych dogmatów na soborze Watykańskim II.

Rzymsko-katolicki sobór Laterański IV – 1215 r.

Konstytucje148:   

1. O wierze katolickiej

1,1. Mocno  wierzymy i otwarcie wyznajemy,  że jeden tylko jest  
prawdziwy Bóg  ...  Ojciec,  Syn i  Duch Święty   ...  Ojciec  nie  
pochodzi od nikogo, Syn od samego tylko Ojca, Duch Święty zaś  
od Obydwóch w równym stopniu ...

1,9. Jeden jest powszechny Kościół wiernych, poza którym nikt 
w ogóle nie możne być zbawiony ...

3. O heretykach

3,1. Ekskomunikujemy oraz obejmujemy anatemą każda herezję 
powstającą przeciwko świętej, ortodoksyjnej i katolickiej wierze,  
którą  przedstawiliśmy  powyżej.  Potępiamy  wszystkich  
heretyków:  pod  jakimkolwiek  imieniem  by  występowali.  
Wprawdzie  różne  mają  oblicza,  ale  ogony  ze  sobą  nawzajem  
splątane, ponieważ wszyscy są do siebie podobni pod względem  
próżności  ...

148 za [Sobory KRK  II str 231n]
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...149 

Papież Bonifacy VIII - Bulla Unam sanctam -1302 r.

W  bulli tej papież określił, że najważniejszą na świecie jest władza papieża, a władza  
świecka jest od niej zależna. Posłuszeństwo papieżowi, również w sprawach świeckich,  
wymagane jest do zbawienia150 .

Wiara nas skłania do utrzymywania i wyznawania, że jest jeden 
Kościół,  święty,  katolicki  i  apostolski. My  w  niego  wierzymy  
mocno i tę wiarę bez zastrzeżenia wyznajemy. Poza nim nie ma 
zbawienia ani odpuszczenia grzechów 151 ...
Dlatego ten Kościół jeden jedyny ma jedno ciało i jedną głowę,  
nie  dwie głowy jak dziwoląg.  Ta głowa to właśnie Chrystus i  
Piotr, Jego następca, a także następca Piotra ...
...  Jeśli zatem  Grecy lub inni  mówią, że nie zostali powierzeni  
Piotrowi i jego następcom, to muszą przyznać, iż sami nie są z  
owiec Chrystusa152, ponieważ Pan mówi u św. Jana: "Jest jedna  
owczarnia i jeden pasterz". 
...  Toteż  oznajmiamy,  twierdzimy,  określamy i  ogłaszamy,  że  
posłuszeństwo  Biskupowi  Rzymskiemu  jest konieczne do 
osiągnięcia zbawienia.153

149 Cytuję ciąg dalszy Konstytucji soborowej O heretykach:  3.2  Potępieni heretycy mają 
być  oddawani  władzom świeckim lub  ich  funkcjonariuszom,  aby  stosownie  do  winy  
zostali ukarani.  ... Dobra należące do osób potępionych, jeśli są one świeckimi, należy 
konfiskować.  ...  3.5.  Jeżeli  zaś  pan  świecki,  wzywany  i  upominany  przez  Kościół,  
zlekceważy oczyszczenie swej ziemi z  kalających ją  herezji,  zostanie spętany węzłem 
ekskomuniki przez metropolitę oraz pozostałych biskupów tejże prowincji. Jeżeli w ciągu  
roku  nie  dopełni  tego,  powiadomi  się  papieża,  aby  mógł  ogłosić,  że odtąd  wasale  
zwolnieni  są  z  wierności  wobec  niego  i  udostępnić  jego  ziemię  katolikom,  którzy 
wypędziwszy  heretyków  są  jej  posiadaczami bez  możliwości  jakiegokolwiek  
sprzeciwu  ...  3,6.  Katolicy  zaś,  którzy  po  przyjęciu  znaku krzyża  przyczynią  się  do  
wytępienia  heretyków,  niech  cieszą  się  odpustem  i  świętym  przywilejem,  których  
udzielono udającym się na pomoc Ziemi Świętej.                 za [Sobory KRK  II str 231n]

150  za wprowadzenie do soboru w Vienne 1311-1312 [Sobory KRK  II str. 461] 

151 A więc sakrament spowiedzi w ortodoksyjnym Kościele  katolickim nie jest uznawany

152 Wg tego stwierdzenia nie jest więc Kościołem Chrystusowym – Kościół prawosławny

153 [Poza Kościołem str 88] za Breviarium fidei
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167 
Nowa eklezjologia
Konstytucja Dogmatyczna o Kościele: Lumen Gentium

I. Misterium Kościoła

8.  ... To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy  
w Symbolu wiary jako jeden, święty, katolicki i apostolski, który  
Zbawiciel  nasz  po  zmartwychwstaniu  swoim  powierzył  do  
pasienia  Piotrowi  (J  21,17),  zlecając  jemu  i  pozostałym  
Apostołom, aby go krzewili i nim kierowali (por. Mt 28,18nn), i  
który założył na wieki jako <<filar i  podwalinę prawdy>> (1  
Tm 3,15).

Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako  
społeczność,  trwa168 [subsistit  in] w  Kościele  katolickim169,  
rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z  
nim we wspólnocie choć i poza jego organizmem znajdują się  
liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako właściwe dary  
Kościoła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej.  …

Tak słowo „trwa” komentuje cytowany już przez nas rzymski-katolicki teolog:  Tekst ten 
...opracowany w dojrzały sposób dyskretnie dystansuje się od zasadniczego stwierdzenia z  
encykliki <<Mystici Corporis>>. Jedyny Kościół Chrystusowy, Mistyczne Ciało, jak mówiła  
encyklika  nadal  "znajduje  się"  w Kościele  katolickim,  ale już nie pokrywa się tylko  i  
wyłącznie z nim. "Trwa" w nim. ...Misterium Kościoła Chrystusowego może zatem "trwać"  
również,  choć  w sposób  umniejszony  i  cząstkowy,  w  innych  "organicznych  całościach".  
Jedność Kościoła Chrystusowego i Kościoła katolickiego - pominięto tutaj słowo rzymski -  
jest rzeczywista, ale nie po prostu  w pełni tożsama. ... Od tej pory nasz tekst [soborowy] w 
dalszym toku rozpatruje i nazywa te wspólnoty [chrześcijan odłączonych i nie wyznających 
wiary  rzymsko-katolickiej],  i  nie  waha  się  nazywać  je  wspólnotami  kościelnymi,  wręcz  
Kościołami.  Takie  jest  logiczne  następstwo  <<subsistiti  in>>.  Zrobiony  został  krok do 
przodu na  drodze  uznania  eklezjalnego  charakteru  innych  "Kościołów" ...  Zresztą 

167 Cytaty  dokumentów  soborowych  pochodzą  z:   Sobór  Watykański  II:  Konstytucje,  
Dekrety, Deklaracje - tekst polski, Pallottinum Wydanie III. [SWII] 

168 Pius  XII  nauczał:  Niektórzy  sądzą,  że  nie  obowiązuje  ich  nauka  …  że  mianowicie  
Mistyczne Ciało  Chrystusowe i rzymskokatolicki Kościół są jednym i tym samym. [Pius 
XII o Błędach str 18]

169 Teraz jest mowa o kościele rzymsko-katolickim.
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uznanie, że Kościoły wschodnie odłączone od Rzymu pozostają w jego oczach prawdziwymi  
Kościołami, było stałe od czasu papieża Grzegorza VII i zostało wyrażone w 1539 roku we  
Florencji,  w  dekrecie  pojednania  między  grekami  i  łacinnikami.  Stanowcze  <<est>> 
[tradycyjne orzeczenie dogmatyczne mówiło iż Kościół rzymsko-katolicki est jest tożsamy z 
Kościołem Chrystusowym]  przeczyło więc  praktyce kościelnej. <<Subsistit in>> zakłada,  
ze chrześcijan niekatolików nie należy już określać jako "przyporządkowanych" Kościołowi,  
ale należy ich uznać za "przyłączonych" w różnym stopniu, za pośrednictwem Kościołów, do  
których należą170

II. Lud Boży …

13.  ... Do tej zatem katolickiej jedności Ludu Bożego, która jest  
znakiem  przyszłego  pokoju  powszechnego  i  do  niego  się  
przyczynia, powołani są wszyscy ludzie i w różny sposób do niej  
należą lub są jej przyporządkowani, zarówno wierni katolicy,  
jak inni wierzący171 w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w ogóle  
ludzie172 …

14.   ...  Do społeczności  Kościoła  wcieleni  są  w  pełni  ci,  co 
mając  Ducha  Chrystusowego  w  całości  przyjmują  przepisy  
kościoła  i  wszystkie  ustanowione w nim środki  zbawienia i  w  
jego widzialnym organizmie pozostają w łączności z Chrystusem 
rządzącym  Kościołem  przez  papieża i  biskupów,  w  łączności  
mianowicie  polegającej  na  więzach  wyznania wiary173, 
sakramentów  i  zwierzchnictwa kościelnego  oraz  wspólnoty.174 
Nie  dostępuje  jednak  zbawienia,  choćby  był  wcielony  do  
Kościoła, ten kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w  
łonie Kościoła <<ciałem>>, ale nie <<sercem >>   ... 

170 [Poza Kościołem str 242-246]: 

171 Chodzi tu oczywiście o tych którzy nie wyznają pełnej wiary rzymsko-katolickiej i jako 
heretycy zostali przez sobory kościoła rzymsko-katolickiego z kościoła wyłączeni czyli  
ekskomunikowani. (Patrz orzeczenia poprzedzające SW II: str..98)

172 A więc nie tylko chrześcijanie: heretycy i schizmatycy ale i żydzi oraz poganie, uznani 
ongiś,  iż  są poza Kościołem katolickim przez cytowany uprzednio rzymsko-katolicki 
sobór  w  Bazylei  (str..99),  według  soboru  Watykańskiego  II:  należą lub  są  
przyporządkowani  ... katolickiej jedności

173 Kluczowym  kryterium  przynależności  do  Kościoła  było  przedtem  kryterium 
wyznawania wiary rzymsko-katolickiej w całości i bez skazy (Patrz Bazylea str. 99)

174 Mowa jest to oczywiście o kościele rzymsko-katolickim
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sprawiedliwych  i  niesprawiedliwych.  Jeśli  bowiem  miłujecie  
tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i  
celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci,  
cóż  szczególnego  czynicie?  Czyż  i  poganie  tego  nie  czynią?  
Bądźcie  więc  wy  doskonali,  jak  doskonały  jest  Ojciec  wasz  
niebieski. (Ewangelia Św. Mateusza 5:44-48)

Podsumowanie rzymsko-katolickiego soboru watykańskiego II

Sytuację jaka powstała od czasu SW II rzetelnie podsumowuje rzymsko-katolicki teolog w 
cytowanej już książce199:

...należy  postawić  pytanie  ... co zrobić,  żeby  stwierdzenia  Soboru  
Florenckiego i Soboru Watykańskiego II  mogły okazać się spójne? Kiedy 
uwzględnione zostały rozważania historyczne i kulturowe, kiedy usytuowanie  
wszystkich  tekstów  we  właściwej  im  perspektywie  mogło  znacząco  
zróżnicować zagadnienie, pozostaje pytanie: czy Florencja i Vaticanum II są  
możliwe do pogodzenia doktrynalnie, a więc logicznie? ...Nie zapominajmy o 
kryzysie związanym z ojcem Feeneyem na długo przed Soborem Watykańskim  
II,  i  o  zapatrywaniach  niektórych  grup  integrystów.  W  obu  przypadkach  
mamy do czynienia z ludźmi o tradycyjnej formacji katolickiej, którzy uznali  
czy  uznają, ze dawne stanowisko Kościoła jest niemożliwe do pogodzenia z 
jego  obecnym stanowiskiem.  Zewnętrzna warstwa tekstów wydaje się 
przyznawać im rację.  Czy trzeba mówić: ciągłość lub zerwanie? Czy raczej:  
ciągłość  i  zerwania?  Następna  część  książki  jest  próbą  odpowiedzi  na  to  
pytanie ...

W dalszej części autor przedstawia jak analizowany dogmat jest postrzegany w wyznaniach 
chrześcijańskich  -  w tradycji  prawosławnej  i  protestanckiej,  oraz  w innych  religiach:  w 
judaizmie i w islamie200.  Mnie osobiście próba uzgodnienia tych sprzecznych stanowisk nie 
przekonała, poza tym, że nabrałem pewności, iż próba ich pogodzenia prowadzi do coraz to 
bardziej fundamentalnych sprzeczności.  - przywołajmy dalszą analizę cytowanego autora:

199 [Poza Kościołem str 267]

200 nie rozumiem co istotnego w tej sprawie wnosi religia pogańska.
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Rozdział: Od debaty nad Kościołem do jedyności Chrystusa201.

Kiedy  kwestia  konieczności  Kościoła  do  zbawienia  wydaje  się  bardziej  
zrozumiała,  pytanie  przechodzi  z  Kościoła  na  samego  Chrystusa.  Samo 
pytanie też brzmi inaczej. Już nie chodzi o pokazanie, w jaki sposób jedyne  
pośrednictwo Chrystusa może dotrzeć do ludzi, którzy nie znali albo wciąż nie  
znają Jego imienia.  Chodzi o to, czy i w jaki sposób  wiara chrześcijańska 
może  jeszcze utrzymywać,  że  Chrystus  jest  jedynym  Pośrednikiem  i  
Zbawicielem  wszystkich  ludzi, z  wykluczeniem  jakiegokolwiek  innego 
pośrednictwa. 

Od kilkudziesięciu lat kwestionowany jest "chrystocentryzm" chrześcijaństwa. 
... Niektórzy zarzucali już doktrynie o jedynym Bogu, że sama w sobie stanowi  
przemoc i nietolerancję.  Chrześcijanie  niejako  dają  drugi  powód  tego  
zarzutu, mówiąc: nie tylko jedyny Bóg, ale również jedyny Pośrednik między  
Bogiem a ludźmi, który sam jest jedynym człowiekiem. Potwierdzana jedyność  
Chrystusa to jakby licytowanie jedyności Boga.

Po wygaśnięciu debat wokół Kościoła w ten sposób pokonano dwa progi. Nie  
tylko  nastąpiło  przejście  od  rozpatrywania  Kościoła  do  rozpatrywania  
Chrystusa,  ale  już  nie  wystarcza  interpretowanie  doktrynalnego  
stwierdzenia; zostaje ono zakwestionowane …
202Historia poświadcza wielość religii,  wielość wielkich przywódców religijnych203,  
którzy na podstawie oryginalnego doświadczenia Boga lub boskości założyli wielkie  
religie  i  zapoczątkowali  drogi  zbawienia  niosące  takie  wartości,  które  
chrześcijaństwo może tylko uznać. 

Przedstawiłem tu tylko małą próbkę poglądów wskazujących w jakim kierunku  rozwijają się 
potencjalne pełne  konsekwencje  przyjęcia SW II. Moim zdaniem, sam autor tych poglądów 
nie  popiera,  ale  jako   rasowy  teolog  rzymsko-katolicki  konsekwentnie  i  uczciwie  je 
przedstawia.  Rzeczywiście,  fałszywie pojęty ekumenizm   -  wciągający w swoje szeregi 
nawet niektórych prawosławnych hierarchów  - propagowany powszechnie przez kościół 
rzymsko-katolicki,  któremu  dogmatyczne  podwaliny  położył  SW  II,  prowadzi  do 
kompletnej  apostazji  swoich  wyznawców.  Ja  osobiście  wybieram  wiarę  ortodoksyjną, 
starożytną  i  apostolską,  pochodzącą  od  samego  Jezusa  Chrystusa,  potwierdzoną  przez 
siedem  powszechnych  Soborów,  katolicką,  niezmienną,  nieprzerwanie  głoszoną  i 
wyznawaną przez Prawosławny Kościół.

201 [Poza Kościołem str 309n]

202 [Poza Kościołem str 316]

203 Wyczuwamy intuicję, iż Jezus jest jednym z tych wielu przywódców religijnych.
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O  ile  w  chwili  dokonywania  konwersji,  nie  miałem  wyrobionego  zdania  które  z 
przytoczonych orzeczeń są prawdziwe, te sprzed Soboru Watykańskiego II czy te od czasu 
Soboru, to miałem absolutną pewność, że kościół rzymsko-katolicki po dokonanej schizmie 
w 1054 r.  naukę, iż nie ma zbawienia poza wiarą i kościołem rzymsko-katolickim podniósł  
do rangi dogmatu, z którego w praktyce następnie wycofał się na SWII. 204

Współczesne  sobory  rzymsko-katolickie  coraz  to  dalej  odchodząc  od  ortodoksyjnego 
katolickiego nauczania każdorazowo rodzą opór i sprzeciw w samym kościele sporej grupy 
teologów którzy znając dobrze dotychczasowe nauczanie są wstanie wykryć coraz to nowe 
sprzeczności i błędy: tradycjonaliści po SW II i starokatolicy po SW I205.

Na  ten  trop,  kiedyś  wręcz  niewyobrażalny,  naprowadzili  mię  rzymsko-katoliccy 
tradycjonaliści (określani pogardliwie jako lefebryści) których przez wiele postrzegałem jako 
niekonsekwentnych w wyznawanej wierze: jak bowiem - myślałem wówczas - nie znając 
jeszcze ich merytorycznych argumentów - mogą z jednej strony - w imię przywiązania do 
tradycji  rzymsko-katolickiej,  stawiając  autorytet  papieża  na  najwyższym  stopniu,  być 
jednocześnie  tak  niekonsekwentnymi  by  temuż  papieżowi  z  drugiej  strony  wymawiać 
posłuszeństwo. Sekundowałem wówczas Janowi Pawłowi II który zdecydował się nałożyć 
ekskomunikę  po  dokonaniu  przez  arcybiskupa  Lefebvre'a  święceń  biskupich  bez  zgody 
Watykanu. Kiedy poznałem dokładnie ich argumentację sytuacja zmieniła się diametralnie. 
Zrozumiałem  ich  straszliwy  dylemat:  dogmat  o  nieomylności  papieża  i  o  jego  władzy 
rządzenia nad całym kościołem zajmował tę samą rangę co dogmat o jedyności zbawienia w 
kościele rzymsko-katolickim do którego należą tylko ci którzy wyznają całą jego wiarę. Jak 
więc  można  pogodzić  fakt,  iż  od  czasu  SW  II  ten  drugi  dogmat  został  zanegowany. 
Rozwiązaniem  owej  sprzeczności  jakie  przyjęli  rzymsko-katoliccy  tradycjonaliści  było 
stwierdzenie, iż skoro nowi papieże wyznają potępioną herezję to nie są oni prawdziwymi 
papieżami  kościoła  rzymsko-katolickiego  a  stolica  apostolska  wakuje-  czyli  pozostaje 
nieobsadzona.

W pełni zgadzając się z ich argumentami co do sprzeczności głoszonych przez nowy 
posoborowy kościół rzymsko-katolicki   dopuszczałem poza tym a) możliwością błędu na 
SW  II,  b)  możliwość  błędu  we  wcześniejszych  orzeczeniach  -  a  jeśli  tak  to  w  każdy 
przypadku błędem mógł być także zarówno dogmat o braku zbawienia poza KRK ale i także 
dogmat o prymacie papieskim. 

204 Odejście kościoła rzymsko-katolickiego od czasu SW II od własnych orzeczeń 
dogmatycznych jest bardzo dobrze udokumentowane przez samych rzymsko-katolickich 
tradycjonalistów. Bardzo dobrym punktem referencyjnym jest strona: 
pius.org.pl/kryzys/

Do zapoznania się z ich argumentami teologicznymi polecam nadto [Od Ekumenizmu] 
oraz  znakomitą  biografię  arcybiskupa  Lefebvre'a  –  jednego  z  uczestników  soboru 
watykańskiego II:[Lefebvre]       

205 Patrz przypis: 228 na str. 128
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Nie uprzedzając żadnego z tych rozstrzygnięć, stało się dla mnie jasne, iż nauczanie KRK o 
nieomylności Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w takiej postaci jaką nadała mu teologia 
scholastyczna jest z całą pewnością błędny. A ponieważ znałem już inną, bardziej pierwotną 
sprzeczność i niewierność własnym orzeczeniom, jakiej dopuścił się historycznie wcześniej 
kościół  rzymsko-katolicki  w  związku  z  niedopuszczalnym  zmodyfikowaniem  Symbolu 
wiary - tutaj, w tym momencie historii upatrywałem praprzyczyny nowych dogmatycznych 
niekonsekwencji.  Zdawałem  sobie  oczywiście  sprawę  z  tego,  iż  filioque formalnie  nie 
zostało  nigdy  ogłoszone  przez  żaden  sobór  powszechny   jako  herezja,  oraz  że  zakaz 
modyfikowania Symbolu wiary można uznać bardziej jako kanon prawny niż dogmatyczny, 
pomimo tego skupiłem się szczególnie na tym momencie historii by dostrzec, iż tak zwana  
schizma wschodnia - jak to od zawsze postrzegałem - jest w rzeczywistości wielką schizmą 
zachodnią! 

Pozostawały  jeszcze  bardzo  głęboko  zakorzenione  w  każdym  rzymskim-katoliku 
przekonania  o  tym,  iż  władza  papieża  rzymskiego  pochodzi z samego Chrystusowego 
nadania: Ty jesteś Piotr, Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół a bramy piekielne go nie  
przemogą.  To był  ostatni   nienaruszony bastion. Przez te  wszystkie  lata byłem dumny z 
papieża Polaka, śledziłem wszystkie Jego pielgrzymki, cały "ekumeniczny wysiłek" mając 
głęboką  nadzieję  głównie  na  uzgodnienie  stanowisk  z  Kościołem  prawosławnym,  który 
wówczas  wydawały się  dzielić  od rzymsko-katolickiego  tylko  mało istotne  szczegóły.  A 
więc  w  głowie  powstało  to  fundamentalne  pytanie,  wszak  teksty  biblijne  były  tak 
jednoznaczne,  iż  trudno  było  wyobrazić  sobie  inną  ich  interpretację.  Dodarłem  więc  w 
czwartym  tomie  Dokumentów  Soborów  Powszechnych  do  samego  źródła:  do  Soboru 
Watykańskiego I który ostatecznie zdefiniował owe dogmaty papieskie.
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CZĘŚĆ III 

JEZUSA BÓG USTANOWIŁ GŁOWĄ KOŚCIOŁA, KTÓRY JEST JEGO 

CIAŁEM – EF 1.22

DOGMAT O ZWIERZCHNICTWIE I NIEOMYLNOŚCI PAPIEŻA

Na samym początku przytaczam obszerne fragmenty konstytucji Soboru Watykańskiego I-go 
orzekające  dogmaty  mówiące  o  papieskiej  nieomylności  i  zwierzchnictwie  władzy  nad 
całym Chrystusowym Kościołem, tak aby zapoznać czytelnika z szerokim kontekstem tego 
jak w rzeczywistości owe dogmaty papieskie wyglądają, a dopiero w dalsze kolejności raz 
jeszcze przytaczając  już tylko wąsko wybrane fragmenty  podejmę merytoryczną polemikę.  
Cytaty pochodzą z rzymsko-katolickiego wydania206:  Dokumenty Soborów Powszechnych,  
Teks grecki, łaciński, polski.  ks. A. Baron, ks. H Pietras SJ. Wydawnictwo WAM,  Księża 
Jezuici, Kraków 2007, Tom IV/2
.

Rzymsko-katolicki Sobór Watykański I   1869-1870r.

Sesja 4. Pierwsza konstytucja dogmatyczna o kościele  
Chrystusowym207

Rozdział I O ustanowieniu prymatu apostolskiego w [osobie] św 
Piotra

[5]  Nauczamy  zatem i  wyjaśniamy,  zgodnie ze świadectwami  
Ewangelii,  że  Chrystus  Pan bezpośrednio  i  wprost   przyrzekł  
oraz  udzielił św. Piotrowi Apostołowi  prymatu jurysdykcji nad 
całym Kościołem Bożym. [6] Tylko bowiem Szymonowi, któremu 
wcześniej powiedział: <<Będziesz się nazywał Kefas>>208, gdy 

206 [Sobory KRK  IV/2]

207 [Sobory KRK  IV/2 str 913-927]

208 J 1,42



Dogmat o zwierzchnictwie i nieomylności papieża 119

ten  wyznał  mówiąc:  <<Ty  jesteś  Chrystus,  Syn  Boga  
żywego>>209,  Pan  rzekł  w  uroczystych  słowach:  
<<Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i  
krew nie objawiły ci tego, ale Ojciec mój, który jest w niebie.  
Otóż i Ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, i na tej skale zbuduję  
mój Kościół,  a  bramy piekielne  go nie  przemogą.  Tobie  dam 
klucze  królestwa  niebieskiego;  cokolwiek  zwiążesz  na  ziemi,  
będzie  związane  w  niebie, a  co  rozwiążesz  na  ziemi,  będzie  
rozwiązane w niebie>>210

[7.]  Tylko też  Szymonowi  Piotrowi  udzielił  Jezus po  swym 
zmartwychwstaniu  jurysdykcji najwyższego pasterza i zarządcy 
całej  owczarni,  mówiąc:  <<Paś  baranki  moje>>211;  <<Paś 
owce moje>>212 

[8] Tej, jakże jasnej nauce Pisma Świętego, zawsze w ten sposób 
przez  Kościół  rozumianej,  otwarcie  sprzeciwiają  się  fałszywe 
opinie tych, którzy odrzucając formę rządów ustanowioną przez  
Chrystusa w Jego Kościele,  przewrotnie  zaprzeczają,  ze  tylko 
sam Piotr przed pozostałymi apostołami - czy to przed każdym z  
osobna, czy to przed wszystkimi razem - został przez Chrystusa  
wyposażony w prawdziwy i właściwy prymat jurysdykcyjny; [9]  
albo  [opinie]  tych,  którzy  twierdzą,  że  ten  prymat  nie  był  
powierzony bezpośrednio św. Piotrowi, ale kościołowi, a przez  
niego jemu jako słudze tegoż Kościoła.

[10]. Gdyby zatem ktoś mówił, [a] że św. Piotr Apostoł nie został  
przez  Chrystusa  Pana  ustanowiony  księciem  wszystkich 
apostołów213 ani  widzialną głową całego Kościoła walczącego;  
[b] albo że otrzymał tylko prymat honorowy, a nie prawdziwy i  
właściwy  prymat  jurysdykcji wprost  i  bezpośrednio  od  Pana  
naszego Jezusa Chrystusa - niech będzie wyklęty.

209 Mt 16,16

210 Mt 16,16-19

211 J 21,15.16

212 J 21,17

213 <<Księże apostołów>> Jan Chryzostom stosuje to określenie zarówno do św. Piotra,  
jak i do św. Pawła [za przypisem  70 Sobory II str 94n]
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WŁADZA PAPIEŻA WG. KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO 
JEST NAWET PONAD SOBOREM

Papież Grzegorz VII -  Dictatus Papae  1057 r.

[Biskup Rzymski] Przez nikogo nie może być on sądzony ...

Rzymsko-katolicki Sobór Watykański I  1869-1870 r.

Raz  jeszcze  przytoczymy  już  tylko  wąsko  wybrane  fragmenty  orzeczeń  Soboru 
Watykańskiego I-go288, mówiące o władzy papieża nad całym kościołem, aby następnie w 
kolejnych rozdziałach zestawić je z innymi orzeczeniami soborów.

289[5]  ...Chrystus  Pan  bezpośrednio  i  wprost   przyrzekł   oraz  
udzielił św. Piotrowi Apostołowi prymatu jurysdykcji nad całym 
Kościołem Bożym. 

[7.]  Tylko  też  Szymonowi  Piotrowi  udzielił  Jezus po  swym 
zmartwychwstaniu  jurysdykcji  najwyższego pasterza i zarządcy 
całej owczarni

[8]  Tej,  jakże  jasnej  nauce Pisma  Świętego,  zawsze w ten 
sposób przez Kościół rozumianej, otwarcie  sprzeciwiają  się  
fałszywe  opinie  tych,  którzy  odrzucając  formę rządów 
ustanowioną  przez  Chrystusa  w  Jego  Kościele,  przewrotnie  
zaprzeczają, ze  tylko sam Piotr przed pozostałymi apostołami -  
czy to przed każdym z osobna, czy to przed wszystkimi razem -  
został  przez  Chrystusa  wyposażony  w  prawdziwy  i  właściwy 
prymat  jurysdykcyjny; 

[10].  ...Piotr  Apostoł   ...otrzymał   ..  prawdziwy  i  właściwy 
prymat jurysdykcji

288 Pełniejszy tekst orzeczeń SW I znajduje się począwszy od str. 118

289 [Sobory KRK IV/2 str.915-927]
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[13] ...  ktokolwiek na tej katedrze następuje  po Piotrze, ten z  
ustanowienia  samego  Chrystusa otrzymuje  prymat  Piotra  w 
Kościele powszechnym

[16] ... Święta Stolica Apostolska oraz biskup rzymski posiadają  
prymat nad całym światem,

[22] ... Nikomu zaś nie wolno odwoływać się od wyroków Stolicy  
Apostolskiej, ponad którą nie ma żadnej wyższej władzy, a także  
nikt nie może osądzać jej wyroku. 

[23] Dlatego porzucają prawdę ci, którzy twierdzą, że od decyzji  
biskupów  Rzymu  można  się  odwoływać  do  soborów 
ekumenicznych, jako do autorytetu wyższego od biskupa Rzymu.

[24] Gdyby zatem ktoś mówił, [a] że biskup Rzymu posiada tylko  
urząd  nadzorowania  ...,  a  nie  pełną i najwyższą władzę  
jurysdykcji w całym Kościele, ... także w sprawach dotyczących 
karności  i  rządzenia  Kościołem rozproszonego  po  całym 
świecie; [b] albo że posiada on tylko większą część, a nie całą  
pełnię tej najwyższej władzy; [c] albo że ta jego cała władza nie  
jest  zwyczajna  i  bezpośrednia,  zarówno  w  odniesieniu  do 
wszystkich i każdego z kościołów, jak również wobec wszystkich 
i każdego z pasterzy i wiernych - niech będzie wyklęty

[37]... definicje biskupa Rzymu -  same z siebie,  a nie na mocy  
zgody Kościoła są niezmienialne.

Aby nie  mieć  wątpliwości,  iż  współczesny kościół  rzymsko-katolicki  przedkłada  władzę 
papieża także ponad decyzje soborów przytoczymy orzeczenie Soboru Watykańskiego II w 
konstytucji dogmatycznej o Kościele.
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Rzymsko-katolicki sobór w Bazylei - 1431-1437 r. 
ogranicza władzę papieża ponad soborem

302

Sesja 11

[I. Wieczyste utwierdzenie autorytetów soborów generalnych]

2. ...[Sobór postanawia]  aby biskup rzymski   ...  brał  udział  w  
soborach generalnych albo osobiście albo poprzez legata  ...

3.  Gdyby zaś  papież i  inne  wspomniane osoby zaniedbały  to,  
albo uczyniły coś wbrew temu, albo na rzecz zmiany, odroczenia  
lub rozwiązania takiego soboru, a w ciągu czterech miesięcy nie  
dopełniły  rzeczywistego  zadośćuczynienia,  to  wtedy  na  mocy 
samego faktu zostają zawieszone; papież w urzędzie papieskim,  
a  wspomniane osoby w sprawowaniu  swych godności.  W tym  
przypadku pełnienie rządów papieskich na mocy samego prawa 
zostaje przekazane soborowi. Gdyby  zaś  wspomniane  kary  
uporczywie  lekceważyli  przez  okres  dwóch  miesięcy,  to  po  
upływie  wspomnianych  czterech  miesięcy,  zarówno  przeciwko 
biskupowi  rzymskiemu,  jak  i  wspomnianym  osobom,  sobór 
generalny  rozpocznie proces,  aż  do pozbawienia  ich urzędów  
włącznie.

II.  Święty  sobór  postanawia,  że  żaden  zakaz,  nawet  biskupa 
Rzymu,  nie  może  przeszkodzić  żadnej  osobie,  jakiegokolwiek  
stanu  i  położenia,  nawet  kardynałowi  świętego  Kościoła  
rzymskiego, w swobodnym przybywaniu na sobór generalny, a  
zwłaszcza wspomnianym kardynałom, jeśli o takie poproszą.

301  [Sobory III str 31] 

302 [Sobory KRK  III str. 305-309]
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III.  Święty sobór   ...  nie  może  być  przedłużony  nawet przez  
papieża.  Zgromadzony  bowiem  sobór,  bez wyraźnej  zgody 
samego soboru, nie może być ani rozwiązany, ani przeniesiony 
z jednego miejsca na inne przez biskupa Rzymu. Gdyby papież w 
przyszłości  usiłował wystąpić  przeciw tej  decyzji,  bądź działał  
dla  zniesienia  lub  przeszkodzenia  temu  soborowi  
generalnemu   ...  albo  w  jakikolwiek  inny  sposób,  sobór to  
unieważnia, znosi i anuluje

IV. Na podstawie poważnych przyczyn święty sobór postanawia  
też, że obecnego Soboru Bazylejskiego nikt nie może rozwiązać,  
nawet piastujący godność papieską.

Widzimy więc, iż orzeczenie rzymsko-katolickiego soboru Watykańskiego II nie miało tu 
zastosowania:  ciało biskupie posiada władzę autorytatywną jedynie wtedy, gdy się je bierze  
łącznie  z  Biskupem  Rzymskim,  następcą  Piotra,  jako  jego  głową,  i  gdy  nienaruszoną 
zostaje władza zwierzchnia tego ostatniego nad wszystkimi, zarówno Pasterzami … 303  

Czy wiec możliwe jest,  iż  władza papieskiej  jurysdykcji  nad całym kościołem  pochodzi 
rzeczywiście z ustanowienia samego Chrystusa, skoro Sobory powszechne zgromadzone 
prawowiernie i  uznawane przez  kościół  rzymsko-katolicki   jako  zgromadzone  w Duchu  
Świętym sprawowały rzeczywistą władzę ponad a nie łącznie z papieżem? O ile można by 
uznać, iż sytuacja soboru w Konstancji 1418 r. była szczególna gdyż próbowała zażegnać 
sytuację w której w kościele rządziło jednocześnie dwóch papieży, o tyle sobór w Bazylei w 
takiej  sytuacji  nie  obradował.  Po  ludzku można to  oczywiście  wytłumaczyć  panującymi 
nastrojami  koncyliarnymi  po  trudnym  okresie  rozdarcia.  Z  teologicznego  zaś  punktu 
widzenia takie wyjaśnienie nie ma racji bytu, gdyż mamy tu orzeczenia soboru który kościół  
rzymsko-katolicki uznaje za powszechny, orzeczenia które jednoznacznie podporządkowują 
papieża soborowi.

303 Patrz str.144
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JURYSDYKCJA BISKUPA RZYMU W ORZECZENIACH 
SOBORÓW POWSZECHNYCH PRZED SCHIZMĄ

Skoro prymat władzy biskupa rzymskiego jest,  jak to mówi Sobór Watykański I:  formą 
rządów ustanowioną przez Chrystusa w Jego Kościele, to z całą pewnością musiałby on być 
respektowany  w  całym  Kościele  już  w  pierwszym  tysiącleciu  chrześcijaństwa  kiedy  to 
Kościół Rzymski nie oddzielony jeszcze schizmą w 1054 r. trwał w ortodoksyjnej wierze 
katolickiej. Prześledźmy więc orzeczenia doktrynalne z tego okresu. 

Kanon apostolski  - pierwsi spośród biskupów

Kanon 34304

Biskupi  każdego narodu305 znać  powinni  pierwszego między 
sobą, za głowę go uważać i nie czynić niczego bez jego decyzji,  
co  by  ich  władzę  przekraczało;  czynić  zaś  wolno każdemu to  
jedynie,  co  się  odnosi  do  jego  biskupstwa  i  miejscowości  do  
niego  należących.  Lecz  i  pierwszy  biskup  niech  niczego  nie  
czyni  bez  narady  z  wszystkimi,  albowiem w ten  sposób  tylko  
może być zachowana jednomyślność i wysławiony przez Pana w  
Świętym Duchu Bóg, Ojciec i syn i Święty Duch.306 

304 Kanony Apostolskie nie są przyjmowane w kościele rzymsko-katolickim, zachowują one 
jednak moc świadectwa historycznego gdyż   pochodzą  z III  w.  (za wprowadzenie:
[Konstytucje str. XVnn])

W  Kościele  prawosławnym  mają  one  moc  obowiązującego  prawa  zgodnie  z 
postanowieniem  piąto-szóstego  Soboru  Powszechnego  (Trullański,  691-692  r.) Patrz 
rozdział:  Uwagi  o  kanonicznym  stosunku  Kościoła  Prawosławnego  do  heretyków 
str. 272

305 Kanon apostolski nie mówi więc nic o władzy jednego biskupa nad całym kościołem, ale 
o prymasie – pierwszym biskupie każdego narodu!

306 [Kanony Praw. str 19]
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I Sobór powszechny - Nicejski I - 325r.
władza biskupa Rzymu tylko nad swoją i kilkoma 
dodatkowymi prowincjami

307

Kanon VI. O precedencji niektórych stolic  ...

Starożytny zwyczaj niech będzie zachowany w Egipcie,  Libii  i  
Pentapolis,  zgodnie  z  którym  biskup  aleksandryjski  posiada  
władzę nad tymi* wszystkimi prowincjami,  tak jak i biskupowi  
Rzymu przysługuje podobny zwyczaj**. Podobnie ma się rzecz  
w  odniesieniu  do  Antiochii  i  innych  prowincji:  niech  będzie  
zachowywane  w  Kościołach  pierwszeństwo  wynikające  ze  
starszeństwa308 

Kanon VII O biskupie Aelii [czyli Jerozolimy]

Ponieważ utrzymał się  zwyczaj i stara tradycja, że biskup Aelii  
powinien być honorowany, niech otrzyma wszystko, co z tej czci  
wynika z zachowaniem przywilejów metropolii

Zgodnie ze starożytnym zwyczajem biskup Aleksandrii posiada władzę nad prowincjami (*) 
w  Egipcie,  Libii  i  Pentapolis.  Podobny  zwyczaj  władzy  nad  pewnymi  dodatkowymi 
prowincjami  -  poza  swoją  własną  prowincją  -  przysługuje  biskupowi  Rzymu  (**)  oraz 
Antiochii. Nie ma tu więc mowy o jakiejkolwiek władzy biskupa Rzymu nad wszystkimi  
innymi prowincjami!

307 [Sobory Powszechne I str 31n]

308 Jeśli chodzi o starszeństwo stolic to najstarszą jest patriarchat  Jerozolimski gdyż tam 
narodził się Kościół!
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V Sobór Powszechny – Konstantynopolitański II – 553 r.
upomina Papieża Wigiliusza -
decyzje mają być podejmowane wspólnie na soborze

Sobór obraduje  pomimo zakazu  papieża  Wigiliusza,   który   nie  przyszedł  na  znak  
protestu , choć przebywał w Konstantynopolu  322  i odmawia uczestnictwa w Soborze. Ale 
pomimo  sprzeciwu  i  nieobecności  papieża,  Sobór  Powszechny  mówi:  my,  którym 
powierzone zostało kierowanie Kościołem Pana i zaraz poniżej (od pkt 5.) upomina samego 
papieża, iż decyzje powinny być podejmowane zawsze kolegialnie.

[Wyrok przeciwko <<trzem rozdziałom>>]323

3. Przeto my, którym powierzone zostało kierowanie Kościołem  
Pana, w obawie przed potępieniem, które zagraża wykonującym  
niedbale  dzieła  Pańskie,  staramy  się  ze  wszystkich  dzieł  
zachować  dobre  ziarno  wiary  …  4.  zebraliśmy  się  w  tym  
cesarskim mieście.

5. Szczęśliwie  zdarzyło się, że najpobożniejszy  [biskup Rzymu] 
Wigiliusz, obecny w tymże cesarskim mieście, zajmował się już  
wszystkim, o czym napisano w <<Trzech rozdziałach>> i już je  
potępił, tak ustnie, jak i w pismach.  Zgodził się także na piśmie,  
że przybędzie na sobór i przedyskutuje z nami sprawę <<Trzech 
rozdziałów>>,  abyśmy  mogli  wszyscy  wydać  wspólne  
oświadczenie, zgodnie z prawdziwą wiarą. 

Ojcom Soborowym nie wystarcza fakt,  iż sam papież   już je potępił, tak ustnie, jak i w  
pismach.  Ale domagają  się  iż  przybędzie na sobór i  przedyskutuje z nami sprawę  gdyż 
dopiero wtedy będą  mogli wszyscy  wydać wspólne oświadczenie,  zgodnie z prawdziwą 
wiarą

Ten który zwołał sobór powszechny:  imperator rzymski Justynian, za aprobatą ojców 
Soborowych wzywa Papieża aby przybył wraz ze wszystkimi ojcami na Sobór:

6. Najpobożniejszy imperator – za naszą aprobatą  -  wezwał  i  
jego i  nas  do  zebrania  się  razem,  ponieważ  godzi  się,  aby  
kapłani  wspólnie  położyli  kres  wspólnym problemom. Dlatego  

322 [Sobory Powszechne I wprowadzenie str. 261]

323 [Sobory Powszechne I str.263-267]
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byliśmy zmuszeni prosić jego czcigodność324,  aby spełnił  swoje  
obietnice dane na piśmie …

7. Dla tych powodów przypomnieliśmy mu [papieżowi] wielkie  
przykłady Apostołów i tradycje Ojców. ...325

10. Wiele  razy  [papież  był] zapraszany  przez  nas  wszystkich,  
wzywany też za pośrednictwem prześwietnych posłańców przez  
najpobożniejszego  cesarza,  Wigiliusz  obiecał  w  końcu, że  
osobiście  wyda  orzeczenie  o  tych  samych  <<Trzech  
rozdziałach>>. 

11. Skoro usłyszeliśmy taką odpowiedź – biorąc sobie do serca  
ostrzeżenie Apostoła, że „każdy z nas o sobie samym zda sprawę  
Bogu”, drżąc z obawy, ...[rozpoczęliśmy badanie] ...

Nie  oglądając  się  na  papieża,  Ojcowie  Soboru  rozpoczynają  obrady  wydając  ostateczne 
orzeczenia i anatemy przeciwko <<Trzem rozdziałom>>.

Rzymsko-katolickie wprowadzenie konkluduje dalej:   Papież Wigiliusz  nie przyszedł [na  
Sobór]  na znak protestu …  Potępiono go więc  (ale  nie Kościół  Rzymski),  podobnie  jak  
<<Trzy rozdziały>> … Wigiliusz, ulegając naciskom, wraz z szesnastoma biskupami potępił  
w  czasie  trwania  soboru  niektóre  sformułowania  Teodora  z  Mopsuestii  [jeden  z  trzech  
autorów <<Trzech rozdziałów>>], nie ustąpił jednak w sprawie potępienia jego osoby, jak i  
dwóch pozostałych. Jednakże w grudniu 553 roku  papież został zmuszony do podpisania  
dokumentów soboru i dopiero wtedy pozwolono mu wrócić do Italii.326

Wniosek: jeżeli w kwestiach wiary papież  zajmuje stanowisko sam jeden przeciwko  
soborowi, reprezentującemu Kościół Powszechny, to tym samym wyłącza się ze wspólnoty  
katolickiej.327

324 Papieża Wigiliusza

325 Treść  pouczenia  jakie  Sobór  skierował  do  papieża  przytaczam w punktach   7,8  i  9 
str.176

326 [Sobory Powszechne I str.262 wprowadzenie]

327 [Rzym Inaczej str. 34n]
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VII Sobór Powszechny - Nicejski II - 787r. 
potwierdza wagę niezależności prowincji w wyborze biskupa

328 Kanon III.

 ...  Trzeba  natomiast,  aby  kandydat  na  biskupa  był  obierany  
przez  biskupów,  zgodnie  z  tym,  co  zarządzili  w  Nicei  święci  
Ojcowie,  w  kanonie,  który  mówi  co  następuje:  "Jest rzeczą 
szczególnie ważną, aby biskup był wybierany  przez wszystkich 
biskupów którzy są w tej prowincji. 

Rzymsko-katolicki sobór -Konstantynopolitański IV – 869 
unieważniony przez papieży Hadriana III i Jana VIII 
zostaje uznany w średniowieczu za VIII Sobór Powszechny

<<... list papieża Jana VIII z 879 roku do Focjusza, w którym 
biskup Rzymu ...unieważnia ten sobór >>329

Biskup  Jan  [VIII],  sługa  sług  Bożych.  do  świętego  Focjusza,  
brata i współsługi, patriarchy Kościoła w Konstantynopolu.

10.  Synod  zaś  przeciwny  twojej  pobożności  tamże  zebrany  
rzeczywiście  unieważniamy i  uważamy za  niebyły, w  każdym 
razie  odrzucamy [go], właśnie z tego powodu, jak i  dlatego, że  
błogosławiony  papież  Hadrian  [II]  nasz  poprzednik,  go  nie  
podpisał.  …

A więc  pomimo niepodpisania przez  ówczesnego papieża Hadriana II uchwał tegoż soboru 
oraz  pomimo unieważnienia, uznania za niebyły i odrzucenia tegoż soboru przez papieża 
Jana VIII został on jednak ostatecznie w średniowieczu uznany przez Rzym za VIII Sobór 
Powszechny  dekretem   Gratiani  z  1140  roku330.  Fakt  ten  podważa  orzeczenie   Soboru 
Watykańskiego  II  iż:  Nigdy  nie istnieje Sobór powszechny,  który  nie  był  jako  taki  
zatwierdzony lub  przynajmniej  uznany przez Następcę Piotra.  Chyba że władza papieska 
zezwala  także zakwestionować orzeczenia  innego – wcześniejszego – papieża.

328 [Sobory Powszechne I str 347]

329 [Sobory KRK  II str 26]

330 Patrz  str. 144



Jurysdykcja biskupa Rzymu w orzeczeniach Soborów Powszechnych przed schizmą 165

Rzymsko-katolicki VIII Sobór Powszechny- 869 r. 
traktuje papieża na równi z innymi patriarchami Kościoła

Dla rzymskich-katolików sobór ten ma rangę autorytatywną, a dla prawosławnych stanowi 
jedynie historyczne świadectwo.       

331Kanon XVII  O władzy patriarchów i zwoływaniu przez nich  
metropolitów.

1. Pierwszy  święty i powszechny Sobór Nicejski w odniesieniu  
do  Egiptu  i  prowincji,  które  do  niego  należą,  nakazał  
zachowywać  starożytny zwyczaj,  zgodnie z którym władzę nad  
nimi  posiada  biskup Aleksandrii,  mówiąc:  <<Ponieważ  
podobny  zwyczaj  jest  zachowywany  w  mocy  w  mieście  
Rzymie>>.  Z  tej  racji  również  obecny  wielki  i  święty  Sobór  
nakazuje,  aby dawny zwyczaj zachowywany był  we wszystkich 
aspektach tak w  Starym i  Nowym Rzymie, jak i w stolicach  
Antiochii i Jerozolimie332, by  zwierzchnicy  kościołów  w  tych  
miastach  mieli  władzę  nad  wszystkimi  metropolitami,  którzy  
przez  nich  zostali  podniesieni  do  tej  godności i  od  nich 
otrzymali  jej  potwierdzenie  przez  nałożenie  rąk  czy  danie  
paliusza.  Mają  więc  prawo  zwoływania  metropolitów  na 
zgromadzenia  synodalne,  gdy  zachodzi  nagląca  konieczność,  
prawo karcenia ich i zmuszania do poprawy w przypadku, gdy  
okaże się, że oskarża się ich o jakiś czyn niedozwolony.

3. ... Metropolita administruje jedną prowincją, gdy tymczasem 
patriarcha zarządza często całą diecezją  …

Z całą pewnością dogmat o władzy jurysdykcji papieża rzymskiego nad całym kościołem - 
tak jak został on zdefiniowany przez kościół rzymsko-katolicki po schizmie w 1054 r. - nie  
był w pierwszym tysiącleciu  respektowany.  Czyż więc możliwym jest by przez pierwsze 
tysiąc lat od ustanowienia owego prymatu przez samego Chrystusa nie był on przestrzegany 
w Kościele Katolickim?

331 [Sobory KRK  II str 87]

332 Mamy tu pięć starożytnych patriarchatów: Rzym, Nowy Rzym czyli  Konstantynopol,  
Antiochia, Jerozolima i Aleksandria
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WŁADZA ZWIERZCHNIA I NIEOMYLNOŚĆ ŚW. PIOTRA W ŚWIETLE 
NOWEGO TESTAMENTU

Ty jesteś Piotr Opoka i na tej (?) Opoce  zbuduję Kościół mój

Ewangelia wg Św. Mateusza 16.13-20

13  Gdy Jezus przybył  w okolice Cezarei  Filipowej  pytał  swych  
uczniów*: <<Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?>>. 14  

A  oni  odpowiedzieli:  <<Jedni   za  Jana  Chrzciciela,  inni  za  
Eliasza,  jeszcze  inni  za  Jeremiasza  albo  za   jednego  z  
proroków>>.  15  Jezus  zapytał  ich:  <<A  wy  za  kogo  Mnie  
uważacie?>> 16 Odpowiedział  Szymon  Piotr  **:  <<Ty  jesteś  
Mesjasz,  Syn  Boga  żywego>>.  17 Na  to  Jezus  mu  rzekł:  
<<Błogosławiony  jesteś,  Szymonie,  synu  Jony.  Albowiem  nie  
objawiły  ci  tego  ciało  i  krew,  lecz  Ojciec  mój,  który  jest  w  
niebie.18  Otóż i Ja tobie powiadam:      Ty jesteś Piotr [czyli  
Skała], i na tej Skale zbuduję  Kościół mój, a bramy piekielne  
go nie przemogą 379

Tak sytuację (*) opisaną w tej perykopie postrzega prawosławny teolog Sergiusz Bułgakow: 
Ma miejsce apostolski sobór powszechny celem ustanowienia skały wiary i to w obecności  
Głowy Kościoła [Chrystusa] oraz przy przewodnictwie Piotra Apostoła 380

Bułgakow  komentuje  (**)  dalej: Niesłuszne  jest  odrywanie  Piotra  od  pozostałych  
Apostołów, aby przeciwstawić go soborowi, wywyższając go kosztem soboru przez prymat  
władzy i jurysdykcji, ustawiając go ponad soborem, podczas gdy ma on moc i autorytet, czyli  
jest Piotrem jedynie w łączności z soborem, mocą soboru i w imieniu soboru. Zaraz   po tym 
jak Piotr oddziela się od innych apostołów Jezus gani go nazywając szatanem. 381

379 Biblia Tysiąclecia wydanie trzecie

380 [Bułgakow str.20]

381 Patrz str. 186
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382 Interesujące  jest  w  tym  przypadku  odwołanie  się  do  Ojców  Kościoła.  Z  65  Ojców  
Kościoła,  którzy komentowali  tekst  Mt  16,17-19, osiemnastu rozumiało pod <<opoką>>  
samego  Chrystusa  (por.  Ef  2.20) ,  pozostali  natomiast  wiarę  apostołów  w  Boskość  
Chrystusa,  natomiast żaden  z  Ojców  nie  głosił,  ze  <<opoką>>  jest  Piotr  Apostoł 
Przykładowo: 

Święty Jan Złotousty w 53 homilii mówi: <<Na tej opoce zbuduję Mój Kościół>>,  
tzn. na wyznaniu wiary.  A na czym polegało wyznanie Apostoła? Oto ono: <<Ty jesteś  
Mesjasz, Syn Boga Żywego>>383

Błogosławiony Augustyn  [ojciec kościoła zachodniego] pisze w drugim traktacie o  
pierwszym Liście  Jana:  <<Co oznaczają  słowa:  na  tej  opoce  zbuduję  Mój  Kościół?>>  
Oznaczają one: na tej wierze, na słowach: <<Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego>>384 

Kościół  został  zbudowany  na   Tym,  którego  Piotr  wyznał,  mówiąc  <<Ty  jesteś  
Chrystus,  Syn Boga żywego>>.  Tak więc Piotr miał  otrzymać swoje imię od tej  skały i  
przedstawiałby osobę Kościoła, który jest zbudowany na tej skale i który otrzymał klucze  
Królestwa  niebieskiego. Chrystus bowiem nie powiedział do niego: <<Ty jesteś skałą  
[petra]>> lecz <<ty jesteś Piotr [Petrus]>>. Otóż skałą [petra] był Chrystus,  którego 
Szymon wyznał, tak jak wyznaje Go cały Kościół, zaś on otrzymał imię Piotr [Petrus]385

Święty Ambroży  [ojciec kościoła zachodniego]: <<Starajcie się być skałą, szukajcie  
skały nie na zewnątrz,  lecz w was. Wasza  skała to wasze działanie,  wasz umysł […],  to  
wiara, a wiara jest fundamentem Kościoła. Jeżeli będziesz skałą, to będziecie w Kościele,  
ponieważ Kościół opiera się na skale>>386

387

Co więcej, takie też rozumienie podzielają w 1545 r.  ojcowie rzymsko-katolickiego soboru 
Trydenckiego pisząc:

wyznanie wiary, z którego korzysta święty Kościół rzymski  ...  
Jest  ono pewnym  i  jedynym  fundamentem,  którego  "bramy 
piekielne nie przemogą" 388

382 za przypisem ks Henryk Paprocki w [Bułgakow str 20];

383 za: [Prawosławie a kat. str 7]

384 za: [Prawosławie a kat. str 7]

385 za: [Rzym Inaczej str. 18]

386 za: [Rzym Inaczej str. 18]

387 Patrz także rozdział:  Synteza patrystyczna dotycząca zwierzchniej władzy i nieomylności
papieża str. 130

388 Patrz pkt 1.2  str. 56
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Bardzo szybko, kiedy już sercem przyjąłem wiarę Prawosławną ale jeszcze formalnie 
nie przystąpiłem do Kościoła, zorientowałem się, iż nowa ekumeniczna wiara przyjęta przez 
współczesny  kościół  rzymsko-katolicki  jest  także  coraz  to  szerzej  podzielana  przez 
niektórych  współczesnych  „prawosławnych”  teologów  czy  nawet  hierarchów  Cerkwi. 
Korzenie  które  zdążyła  zapuścić  w umysłach  wiernych  są  na  tyle  głębokie,  iż  rzymski-
katolik  który  chciałby  jakby  z  marszu  przyjąć  prawosławie  poprzez   chrzest,  czy 
bierzmowanie może spotkać się ze stwierdzeniem, iż Cerkiew nie powtarza sakramentów 
które  przecież  w  sposób  ważny  zostały  już  udzielone  w  kościele  rzymsko-katolickim. 
Wystarczy przystąpić jedynie do spowiedzi i przyjąć Eucharystię aby nawiązać kanoniczną 
wspólnotę z Kościołem prawosławnym. Taki też obraz jawi się w nowej wszechobejmującej  
dostępne media współczesnej  chrześcijańskiej świadomości.

Uważnemu czytelnikowi nasunie się zapewne pytanie, czy skoro podobna sytuacja już 
raz podważyła moją osobistą wiarę w kościół rzymsko-katolicki, nie zrobiła tego samego 
względem kościoła prawosławnego.  Otóż  nie,  gdyż  kontekst  obu sytuacji  jest  radykalnie 
różny:  Kościół  rzymski  zaangażował  swój  najwyższy  -  nieomylny  wręcz  -  urząd 
nauczycielski aby potwierdzić przed SW II, iż poza kościołem rzymsko-katolickim nie ma 
kościoła Chrystusowego, a potem na powszechnym - według własnych kryteriów - soborze 
orzekł coś zupełnie przeciwnego, podważając tym samym autorytet  jaki sobie przypisuje. 
Sytuacja w Kościołach prawosławnych jest zupełnie inna. Tutaj nieomylnością nie cieszy się 
żaden patriarcha, biskup, lokalna Cerkiew ani nawet wszyscy patriarchowie razem wzięci.  
Tutaj atrybutem nieomylności obdarzone jest siedem Soborów Powszechnych – które, takiej 
sprzeczności nigdy nie ogłosiły - oraz Ojcowie Kościoła, i to nie każdy z nich oddzielnie, ale 
istotny  jest  ich  wspólny  patrystyczny  konsensus,  oraz  wielowiekowa,  ciągła  tradycja 
Kościoła,  niezmienna  i  zawsze  zgodna  z  tradycją  apostolską.  W  prawosławiu  ani  
patriarchowie,  ani  sobory  nie  mogli  wprowadzać  niczego  nowego,  dlatego  że  strażnikiem 
pobożności  jest u  nas samo ciało Kościoła to znaczy lud, który zawsze pragnie  chronić swoją 
wiarę, jako niezmienną i zgodną z wiarą swoich ojców.448

448 Z Encykliki Synodu Czterech Wschodnich Patriarchów z 1848 r. pkt. 17 Patrz  str. 336
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Co więcej  studiując dosyć  dokładnie pierwsze tysiąclecie historii  Kościoła nietrudno jest 
spostrzec, iż Kościół bezustannie uderzany był falami rodzących się herezji – począwszy od 
tych  opisanych  już  w  dziejach  apostolskich.  Częstokroć  herezje  te  pochodziły  od 
najwyższych  patriarchów  starożytnych  Kościołów.  Nawet  przez  kilkadziesiąt  lat  –  z 
malutkimi  przerwami  -  w  Kościele  miała  miejsce  sytuacja  w  której  prawie  wszyscy 
patriarchowie byli heretykami449 i  zostali ostatecznie potępieni na soborach powszechnych! 
Podobna sytuacja miała miejsce w czasach ikonoklazmu kiedy to największe prześladowania 
Ortodoksyjnych katolików spotkały ze strony heretyckich przedstawicieli samego kościoła. 
Do dziś w niedzielę triumfu ortodoksji wymienia się z imienia najwyższych hierarchów a 
cały zgromadzony lud woła – za orzeczeniem soborów powszechnych – heretyk!

W kościele rzymsko-katolickim tronem - papieskim - potwierdza się prawowierność 
nauczania,  nawet  jeśli  jest  ono  sprzeczne  z  tradycją  i  wcześniejszymi  orzeczeniami.  W 
prawosławiu zaś, prawowiernością nauczania zgodnego z wielowiekową tradycją potwierdza 
się godność zajmowania tronu!

Rozdział  poniższy,  który  zdecydowałem  się  ostatecznie  dodać  już  po  dokonanej 
konwersji,  wyprzedza  mocno  jej  chronologię,  ale  zdaje  mi  się  w  tym  miejscu  bardziej 
pożyteczny,  gdyż  wszystkie  dalsze  rozstrzygnięcia  prezentowane  w  tej  pracy,   które 
odnalazłem w toku swych poszukiwań przynoszą jednoznaczną odpowiedź na przedstawione 
poniżej nowe ekumeniczne dogmaty. 

449 Patrz str. 180
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EKUMENIZM – EKLEZJOLOGIA SPRZECZNA Z WIEKOWĄ 
TRADYCJĄ CERKWI 

I. Podważenie wiary w Jeden Święty Kościół

Kościołami w sensie właściwym stają się także schizmatyckie i heretyckie nowo 
powstałe - jak w przypadku ewangelików „kościoły”, albo „kościoły” które przez 
całe wieki były odłączone od kanonicznej i eucharystycznej jedności – jak ma to 
miejsce w przypadku rzymskich katolików czy anglikanów.

II. Uznawanie kanonicznej ważności sakramentów sprawowanych poza Cerkwią 
Chrystusową w szczególności Chrztu Świętego

Jest to naturalna konsekwencja uznania istnienia kościoła poza Jedną Chrystusową 
Cerkwią.  Zwracam  uwagę,  iż  nie  chodzi  tu  o  odstąpienie  od  udzielania  chrztu 
świętego  tym  którzy  powracają  do  Ortodoksji  –  gdyż  takowe  motywowane 
starożytną  tradycją  Kościoła  wielokrotnie  stosującego  ekonomię  – jest  w  pełni 
uzasadnione. Ale chodzi o kanoniczne uznanie ważności tegoż sakramentu.

III. Nierespektowanie Kanonów  zakazujących  wspólnoty  z  wyłączonymi  z 
kościoła

Aby  nie  rozpraszać  czytelnika  w  tym  miejscu  pracy,  fakty  ukazujące  szerzenie  się 
powyższych  opinii  i  praktyk  w  wielu  współczesnych  cerkiewnych  środowiskach 
przedstawiam w dodatku: Ekumenizm – nowa fałszywa eklezjologia 450 na końcu książki, nie 
wracając  już  tam  do  ponownego  wykazania  jej  sprzeczności  z  tradycją  Cerkwi,  której  
orzeczenia przytaczam poniżej. Mam nadzieję iż  dzięki zwróceniu na nie uwagi, pozwolą 
czytelnikowi,   wyrobić sobie w toku dalszej lektury własną opinię.

450 Patrz str. 356
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WIERZYMY W JEDEN, ŚWIĘTY, KATOLICKI KOŚCIÓŁ, 
WYZNAJEMY JEDEN CHRZEST

II Sobór powszechny-Konstantynopolitański I 381 r.

Wyznanie wiary 150 Ojców 451  

Wierzymy …W jeden, święty, powszechny* i apostolski Kościół. 

Wyznajemy jeden chrzest dla odpuszczenia grzechów …

Użyte w wyznaniu wiary słowo powszechny (*) – w oryginale łacińskim brzmi catholicam, a 
w greckim:katoliken i znaczą one tyle samo co w j. polskim katolicki. W języku liturgicznym 
cerkiewno-słowiańskim przyjęto tłumaczenie sobornuju.. Kościół Prawosławny w Stanach 
Zjednoczonych określa się jako: orthodox catholic Church. Określenie katolicki przynależy 
więc  we  właściwym  sensie  Kościołowi  powszechnemu  –  ortodoksyjnemu  czyli 
prawowiernemu  a  więc  Kościołowi  prawosławnemu,  stąd  też  patriarchowie  w  liście 
synodalnym zarzucają rzymsko-katolickiemu papieżowi iż  przywłaszczył sobie  jako dobro 
jemu przynależne, powszechny Kościół Chrystusowy. 452 

W miarę jak coraz to głębiej docierała do mnie prawda o tym, iż to właśnie Kościół 
prawosławny jest owym Kościołem o którym mówi cytowany artykuł wyznania wiary, które 
jest   przecież fundamentem naszego chrześcijaństwa, coraz jaśniej  odkrywałem kluczowe 
znaczenie wiary w Jeden Kościół:    Wierzymy…W  jeden ...Kościół

Jako rzymski-katolik przez wiele lat podzielałem przekonanie Soboru Watykańskiego II o 
tym, iż Kościół jest także jakoś obecny we wspólnotach odłączonych. Im głębiej docierała do 
mojej świadomości i do serca ogromna waga gatunkowa faktu modyfikacji symbolu wiary 
dodatkiem  filioque,  tym  przemożniejszą  była  świadomość  rosnącej  wagi  tegoż  właśnie 
aspektu wyznania wiary: tylko  jeden kościół może być  prawdziwy, tylko jeden może być 
święty,  powszechny  i  apostolski –  innymi  słowy,  tylko  jeden  może  być   prawdziwie 
Chrystusowy!  

W  miarę  osobistych  studiów  uświadomiłem  sobie  iż  czasy  przed  Chrystusem  były 
zogniskowane na błędach negujących istnienie Jednego Boga,  taka też była misja narodu 
wybranego w zalewie pogańskich bożków. Początki pierwszego tysiąclecia to błędy i herezje 
głównie Chrystologiczne – a więc dotyczące drugiej części Wyznania wiary, a pod koniec 
pierwszego  i  na  początku  drugiego  milenium  za  sprawą  filioque  i  odpadnięcia  od 
ortodoksyjnej  wiary  bardzo  liczebnego  patriarchatu  Rzymskiego,  miały  miejsce  błędy 
dotyczące trzeciej części Wyznania wiary – wiary w Ducha Świętego.

451 za [Sobory Powszechne I str 69]

452 Patrz pkt  9  str.  332
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KANONICZNY ZAKAZ WSPÓLNOTY Z HERETYKAMI I Z 
ODŁĄCZONYMI Z KOŚCIOŁA

Wszystkie orzeczone w historii kościoła kanony, wskazane na powszechnych soborach, mają 
w Kościele prawosławnym niezmiennie moc obowiązującego prawa479.  Od prawa tego, w 
wyjątkowych przypadkach  można czasami odstąpić na mocy ekonomiji480 która stosowana 
zgodne  z  wielowiekową  tradycją,  nigdy   nie  kwestionuje  sama  z  siebie  ustanowionego 
prawa,  ani wiary która w owych przepisach zyskuje praktyczne zastosowanie.

W odróżnieniu od tego, dla kościoła rzymsko-katolickiego cytowane w tej części  książki 
kanony, pomimo faktu, iż orzeczone na własnych soborach powszechnych, czy pochodzące z 
czasów kiedy Rzym zachowywał jeszcze ortodoksyjna wspólnotę z kościołami wschodnimi, 
mają już w dobie współczesnej  jedynie wartość historyczną mogącą  udokumentować jak 
wiara współcześnie wyznawana odległa  jest  od wiary Świętych Ojców!

Kanony Apostolskie 481 

Kanon 10
Jeśli  ktokolwiek  wspólnie  z  wyłączonymi  ze  społeczności  
kościelnej modlić się będzie, bez względu na to, gdyby to nawet  
miało miejsce w domu, niech będzie wyłączony sam.

Kanon 45
Biskup,  prezbiter  lub  diakon,  który  by  z  heretykami  jedynie  
wspólnie się modlił, niech będzie pozbawiony urzędu. Jeśli zaś  
zezwoli  im  na  wykonywanie  jakichkolwiek czynności  
duchownych, niech będzie pozbawiony godności.

479 Patrz str. 272

480 Patrz rozdział Ekonomija – czyli możliwość jednostkowego  nieprzestrzegania niektórych
kanonów str. 268

481 [Kanony  Praw.]  Odnośnie  nie  uznawania  kanonów  apostolskich  przez  rzymskich-
katolików Patrz przypis: 304 na str. 152
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Kanon 65
Jeśli  którykolwiek  duchowny  lub  laik  wstąpi  na  modlitwę  do  
żydowskiej lub heretyckiej synagogi,  niech będzie pozbawiony 
godności duchownego,  laik  zaś  –  wyłączony  ze  społeczności  
kościelnej.

Kanon 70
Jeśli  którykolwiek  biskup,  prezbiter,  diakon lub  w  ogóle  
ktokolwiek  spośród stanu duchownego pości  razem z Żydami,  
lub  razem  z  nimi  świętuje,  lub  przyjmuje  od  nich  dary  
świąteczne, jak macę i temu podobne, niech będzie pozbawiony 
godności.  Jeśli  będzie to laik,  należy go odłączyć od Komunii  
świętej.

Kanon 71
Jeśli którykolwiek chrześcijan przyniesie do świątyni pogańskiej  
lub do synagogi żydowskiej, w okresie ich świąt, olej, lub zapali  
świecę, niech będzie wyłączony ze społeczności kościelnej.
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CZY CHRZEST SCHIZMATYKÓW LUB HERETYKÓW JEST WAŻNY – 
W ŚWIETLE KANONÓW KOŚCIOŁA 

W poszukiwaniu odpowiedzi o ważność chrztu udzielanego poprzez wspólnoty odłączone od 
Prawosławnego  Kościoła  przekonywującym,  autorytatywnym   i  niepodważalnym 
świadectwem  są  ciągle  przecież  obowiązujące  kanony.   Nawiasem  mówiąc  każdy 
prawosławny  biskup  przyjmujący  święcenia  biskupie  ślubuje  przestrzeganie  tychże 
Kanonów Cerkwi.
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Kanony Apostolskie
508 

Kanon  46

Nakazujemy,  aby  został  pozbawiony  godności biskup  lub 
prezbiter,  który  uzna  chrzest  heretyków lub  przyjmie  od nich  
ofiarę. <<Co za ugoda Chrystusa z Belialem? Albo co za udział  
wiernego z niewiernym?>> (2Kor6,15)

Kanon 47

Biskup  lub  prezbiter,  jeśli  ochrzci  ochrzczonego  chrztem  
prawym,  lub  jeśli  skalanemu  chrztem  niewiernych  chrztu  
odmówi, niech będzie pozbawiony godności, jako naśmiewający  
się  z  krzyża  i  śmierci  Pana,  a  nie  odróżniający  kapłanów od  
pseudokapłanów.

Kanon 68

Jeśli  którykolwiek  biskup,  prezbiter  lub  diakon  przyjmie  od  
kogokolwiek  powtórne  święcenie,  niech  będzie  pozbawiony  
godności kapłańskiej zarówno on, jak i ten który go wyświęcił,  
chyba że w sposób  wiarygodny stwierdzono będzie, ze pierwsze  
święcenie  przyjął  od  heretyków,  ponieważ  ochrzczeni  lub 
wyświęcani przez takowych nie mogą stanowić wiernych ani też  
przejść do stanu duchownego

508 [Kanony Praw. str. 22, 27]
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Św. Bazyli Wielki -biskup Cezarei Kapadockiej (od 370 r.)

Pierwszy list kanoniczny do Amfilocha, biskupa Ikonium

Kanon 1.528 

Słusznie  przywołałeś  dawne  orzeczenie  na  temat  katarów,  że  
mianowicie  należy  iść  za  zwyczajem  poszczególnych  krajów,  
ponieważ  ci,  którzy  niegdyś  podejmowali  decyzje  w  tych  
sprawach,  przyjęli  różne  rozstrzygnięcia  co  do  ważności  
udzielanego przez nich chrztu.   Natomiast chrzest  pepuzjan529 
jest moim zdaniem nieważny, i dziwię się, że mogło to ujść uwagi  
takiego  znawcy  przepisów  prawnych,  jak  Dionizjusz.  Nasi  
przodkowie  uznali  bowiem,  że  można  przyjmować  tylko  taki  
chrzest, który pod żadnym względem nie jest sprzeczny z naszą  
wiarą, i dlatego jedne [błędne nauki] nazywali herezjami, inne  
schizmami, a jeszcze inne konwentyklami.

Heretrykami nazwali  tych,  którzy  zupełnie  oderwali  się  i  
odłączyli od wiary;  schizmatykami tych, którzy nie zgadzają się  
z  nami  w  pewnych  kwestiach  kościelnych  i  na  punkcie  
problemów  możliwych  do  wzajemnego  uzgodnienia;  
konwentyklami zaś  są religijne  zgromadzenia  skupione  wokół  
niesubordynowanych prezbiterów lub biskupów albo zuchwałych  
ludzi. 

Konwentyklem jest  na  przykład  sytuacja,  gdy  ktoś,  komu 
zarzucono  błąd,  został  odsunięty  od  sprawowania  czynności  
liturgicznych,  a  on  nie  uznał  wyroku,  lecz  zażądał  dla  siebie  
pierwszeństwa i prawa do sprawowania liturgii,  a wraz z nim  
odeszła grupa wiernych porzucając Kościół katolicki.

Schizma to na przykład niezgoda pomiędzy członkami Kościoła  
co  do  sposobu  odbywania  pokuty.  Herezje wreszcie  to  grupy  
takie,  jak  manichejczycy,  walentynianie,  marcjonici  i  wreszcie  
sami  pepuzjanie.  Różnica  między  nimi  a  nami  dotyczy  
bezpośrednio istoty wiary w Boga.

528 [Kanony Ojców str.32]

529 Nazwa  pochodzi  od  miasta  Pepuza  we  Frygii,  które  było  centrum  montanistów za 
przypisem [Kanony Ojców str.32]
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Na  samym  początku  zatem  postanowiono  nie  uznawać 
absolutnie chrztu heretyków, uznać zaś chrzest schizmatyków,  
ponieważ oni są jeszcze związani z kościołem. Co się zaś tyczy  
członków  konwentykli,  to  jeśli  okażą  poprawę  przez  pokutę  i  
godne  nawrócenie,  można ich  ponownie  przyjąć  do  Kościoła,  
ponieważ bywa, że nawet ci, którzy sprawowali wysokie funkcje i  
odstąpili  wraz  z  buntownikami,  po  odbyciu  pokuty  byli  
przywracani do dawnych godności.

Pepuzjanie  zaś  są  jawnymi  heretykami,  ponieważ  zbluźnili  
przeciwko  Duchowi  Świętemu  oraz  niegodnie  i  bezwstydnie  
nadali tytuł Parakleta Montanowi i Pryscylli. Zasługują więc na  
wyklęcie  już  to  dlatego,  że  znieważają  Ducha  Świętego,  
stawiając  Go  na  równi  z  ludźmi,  i  z  tego  powodu  podlegają  
wiecznemu potępieniu, albowiem bluźnierstwo przeciw Duchowi  
Świętemu  nie  będzie  odpuszczone.  Z  jakiej  więc  racji  można  
uznać  chrzest  tych,  którzy  go  udzielają  w  imię  Ojca,  Syna,  
Montana i  Pryscylli?  Nie mają przecież  chrztu ci,  którzy nie  
zostali ochrzczeni zgodnie z przekazaną nam tradycją. …

Katarzy również należą do schizmatyków, lecz nasi przodkowie  
– mam na myśli Cypriana i naszego Firmiliana – zdecydowali,  
aby wszystkich objąć jednym wyrokiem: katarów, enkratytów530,  
hydroparastatów  i  apotaktytów.  Odstępstwo  bowiem  ma swój  
początek  w  schizmie,  ci  zaś,  którzy  odeszli  z  Kościoła,  nie 
zachowali  już  łaski  Ducha  Świętego,  ponieważ  zerwanie  
sukcesji skutkowało utratą udziału w Duchu. Ci, którzy odeszli  
jako  pierwsi,  zostali  ustanowieni  przez  przodków,  i  dzięki  
nałożeniu rąk posiadali dar Ducha. Zerwawszy jednak łączność  
stali  się  osobami  świeckimi  i  nie  mieli  już  władzy  udzielania  
chrztu ani święceń, nie mogli więc innym udzielać łaski Ducha  
Świętego,  którą  sami  utracili.  Dlatego  postanowiono,  aby ci,  
którzy  otrzymali  chrzest  od  nich  jako  od  ludzi  świeckich  
ponownie byli oczyszczeni prawdziwym chrztem Kościoła, jeśli  
do Kościoła przychodzą. 

530 Enkratycy: sekta zbliżona do gnostycyzmu, propagująca skrajną ascezę w imię walki ze  
złem  związanym  z  materią.  U  jej  początków  stoi  Tacjan  Syryjczyk  (Iiw.)  apologeta  
chrześcijaństwa,  negatywnie  nastawiony do  wszystkiego,  co  ma związek  z  ciałem za 
[Kanony Ojców przypis B str32]
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UWAGI O KANONICZNYM STOSUNKU KOŚCIOŁA 
PRAWOSŁAWNEGO DO HERETYKÓW

Wszystkie kanony przedstawione w powyższych rozdziałach560 mają status obowiązujących 
kanonów  Kościoła  Ortodoksyjnego  –  Prawosławnego  i  pochodzą  zasadniczo  ze  źródła 
prawosławnego [Kanony Praw.]

Ponieważ cytowana praca nie zawiera kanonów 13 Ojców Kościoła posiłkowałem się 
rzymsko-katolickim opracowaniem naukowym Kanony Ojców Greckich [Kanony Ojców] a 
cytowane orzeczenia561 dotyczą ojców wymienionych przez piąto-szósty sobór powszechny 
Trullański562 (691-692 r.)  który w  kanonie  2563 uznaje  ich  orzeczenia   za obowiązujące 
kanonicznie w Kościele powszechnym:

Piąto-szósty  sobór powszechny  -Trullański 691-692

Kanon 2 .

Za przepiękne i  najwyższej uwagi godne uznał ten Sobór i to,  
aby  odtąd, dla  uzdrowienia  dusz i  uleczenia  namiętności,  
pozostawały pewne i nienaruszone osiemdziesiąt pięć kanonów, 
przyjętych i utrwalonych przez poprzedników naszych, świętych i  
błogosławionych  Ojców,  a  przekazanych  nam  w  imieniu  
świętych i chwalebnych Apostołów564. …

560 Rozdziały:  Kanoniczny zakaz wspólnoty z heretykami i z odłączonymi z Kościoła ;  Czy
chrzest schizmatyków lub heretyków jest ważny –  w świetle kanonów Kościoła  ; oraz 
Ekonomija – czyli możliwość jednostkowego  nieprzestrzegania niektórych kanonów

561 oznaczone w pracy słowem Kanon

562 Choć nie mam w tym zakresie absolutnej pewności  i  wymagało by to w przyszłości  
potwierdzić w oparciu o źródło prawosławne, którym w chwili obecnej nie dysponuję.

563 [Kanony Praw. str. 67n]

564 Ciąg  dalszy  soborowego  kanonu  usuwający  z  85go  kanonu  apostolskiego  dodatek 
Klemensa  nakazujący przyjąć  skażone błędami  pismo <<Konstytucji  apostolskich>>: 
Ponieważ  zaś  kanony  te  nakazują  nam  przyjmować  tychże  świętych  Apostołów  
postanowienia, przekazane przez Klemensa, do których w swoim czasie pewni ludzie o  
odmiennych poglądach, ze szkodą dla Kościoła, wprowadzili myśli fałszywe i obce dla  
pobożności, co przesłaniało przed nimi piękno nauki boskiej, to my gwoli zbudowania i  
ochrony chrześcijańskiej  trzody,  postanowienia  Klemensa rozważnie  odłożyliśmy,  nie  
dopuszczając zgoła do zrodzenia heretyckiego, błędnego rozumowania i nie włączając  
ich do czystej i doskonałej nauki apostolskiej.
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Zgodą naszą  pieczętujemy także wszystkie inne  święte kanony,  
sformułowane  przez  świętych  i  błogosławionych  Ojców 
naszych ...565 Niech  się  nikt  nie  waży  uchwalone  kanony  
zmieniać  lub  uchylać,  lub  oprócz  podanych  kanonów,  
przyjmować  inne,  z  fałszywymi  nadpisami,  ułożone  przez  
pewnych ludzi, którzy odważyli się handlować prawdą. ...

Dodatkowo  pragnę  podkreślić,  iż  przedstawione  tu  kanony  są kompletne w  zakresie 
interesującego mnie tematu jakim był stosunek Kościoła ortodoksyjnego do heretyków i 
schizmatyków ze szczególnym uwzględnieniem problemu kanoniczności chrztu udzielanego 
przez innowierców.  Kompletność oznacza, iż podaję wszystkie orzeczenia które udało mi się 
w tym zakresie odnaleźć bez żadnej umyślnej z mojej strony wybiórczości. Jeśli są jeszcze 
jakieś orzeczenia które należało by tu przytoczyć to ich brak wynika jedynie z ograniczenia 
źródeł którymi dysponowałem lub braku skojarzenia faktu, iż inne nie cytowane tu kanony 
także wnoszą dodatkowe istotne światło w  interesującym mnie przedmiocie. 

W żadnym razie kryterium doboru cytowanych tu kanonów nie był negatywny czy 
pozytywny stosunek kościoła do innowierców. Niestety ku mojemu ogromnemu zasmuceniu 
-  w  dobie  rozpowszechnionego  ekumenizmu  -  nie  odnalazłem  żadnych  orzeczeń 
kanonicznych akceptujących innowiercze wspólnoty i możliwość obcowania z nimi – poza 
możliwością stosowania  ekonomiji pozwalającej niekiedy ze względu na wyższe dobro nie 
przestrzegać restrykcyjnie obowiązującego prawa Kościelnego

Zwracam  też  uwagę,  iż  orzeczenia  te  pochodzą  z  czasów  sprzed  Wielkiej  Schizmy 
zachodniej w 1054r. A więc należą także do dziedzictwa odłączonego kościoła rzymsko-
katolickiego, który w tych czasach zachowywał jeszcze wspólnotę katolicką z kościołami 
wschodnimi,  pomimo  iż  niektóre  kanony  dyscyplinarne  funkcjonujące  wówczas  w 
Rzymskim  ortodoksyjnym  kościele  katolickim  miały  inne  uregulowania.  Jedną  z  takich 
różnic w analizowanym tu temacie wydaje się być  uznawanie przez Kościół rzymski chrztu 
heretyków566.  W dalszej  części   przedstawię  więc  orzeczenia  lokalnych  synodów567 jako 
historyczne  świadectwo  lokalnych  uregulowań,  niekoniecznie  mające  rangę  powszechnie 
obowiązującego prawa.

565 Dalej następuje wyszczególnienie soborów lokalnych oraz Ojców, których kanony mają 
mieć moc powszechnie obowiązującego w Kościele prawa

566 Pelikan w [Historia doktryny I str 164-166] opisuje spór doktrynalny jaki miał miejsce 
pomiędzy  Hipolitem  a  Kalikstem,  biskupem  Rzymu:  chodzi  o  spór  dotyczący  
ponownego  przyjęcia <<upadłych>>  (lapsi)  -  tych  którzy  byli  winni  odstępstwa  w  
czasach prześladowań – do wspólnoty Kościoła (Cytrian z Kartaginy, O upadłych 16)  
oraz  o  kwestię  ponownego  chrztu  tych  osób,  które  otrzymały  go  z  rąk  heretyków 
(Cyprian  z  Kartaginy,  Listy  70-71).  Oba  te  problemy  miały  powrócić,  wraz  ze  
wszystkimi  konsekwencjami,  w  doktrynalnych  debatach  w  V  wieku,  a  nawet  w  
późniejszym okresie.

567 Cytowanie  rozstrzygnięcia  z  racji  jedynego  źródła  polskojęzycznego  jakim 
dysponowałem  ograniczone  są  do   roku  504  i  pochodzą  z  rzymsko-katolickiego 
naukowego wydania: [Synody I, II, III]
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KARTAGINA (1 IX 256): SYNOD 87 BISKUPÓW 
O NIEWAŻNOŚCI CHRZTU HERETYKÓW

Poniżej  cytujemy652 obszerne  świadectwo  biskupów  zgromadzonych  na  synodzie. 
Uczestniczyło  [w nim]  85  biskupów … z  całej  łacińskiej  Afryki.  Ponownie  dyskutowano  
kwestię ważności chrztu heretyków. Zachował się protokół z przebiegu obrad; opowiedziano  
się za praktyką potwierdzoną na poprzednich synodach 653

Stanowią one cenne świadectwo wiary jaka kierowała poszczególnymi Ojcami synodalnymi 
przy uchwalaniu kanonu nakazującego (ponowny) chrzest innowierców powracających do 
ortodoksyjnego powszechnego Kościoła. Ponadto, dla mnie osobiście, cytowane orzeczenie 
wiele mówi o stosunku ortodoksyjnych biskupów kościoła pierwszych wieków do heretyków 
i schizmatyków oraz ich przynależności do Kościoła.654 Jest to ostatnie orzeczenie lokalnego 
synodu  dotyczące  kwestii  ważności  chrztu  heretyków  jaki  udało  mi  się  odnaleźć  w 
cytowanych dokumentach do 504 roku 655.

652 Cytat  pochodzi  z  rzymsko-katolickiego  wydania  naukowego  [Synody I]:  Dokumenty  
synodów od 50 do 381 roku, seria Synody i kolekcje praw Tom 1, A. Baron, H. Pietras 
SJ, WAM, Księża Jezuici, Kraków 2006, str.27*-41*, (tłumaczył Jan Czuj, weryfikacja 
Arkadiusz Baron)

653 za przypisem [Synody I str.27]

654 Zwracam też uwagę,  na to, iż pierwszy  Sobór Powszechny jaki odbył  się 69 lat po 
cytowanym tu synodzie w Nicei  w 325 roku (Patrz str:  254)  nie podzielił  zdania iż 
należy chrzcić ponownie bezwarunkowo wszystkich heretyków, czyni on zaś pomiędzy 
nimi rozróżnienie:  tzw. czystych  nakazuje przyjmować przez włożenie rąk (kanon 8) 
podczas gdy Paulinistów nakazuje chrzcić ponownie (kanon 19). Podobne rozróżnienie 
pomiędzy heretykami zachowane zostało na następnych soborach powszechnych. 

Patrz  uwagi do Kanonu 7  II-go Soboru Powszechnego str. 257

655  oczywiście poza przytoczonymi  w rozdziale Kościół Rzymski uznaje chrzest heretyków
–   Rzym,  Arles  -  255-458  r. od  str.  291 postanowieniami  synodów  patriarchatu 
Rzymskiego.
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656 Orzeczenia 87 biskupów o chrzcie heretyków

[Wstęp] [a] Gdy pierwszego września zebrało się w Kartaginie  
wielu  biskupów z  prowincji  Afryki,  Numidii,  Mauretanii,  oraz  
prezbiterzy  i  diakoni,  w  obecności  większości  ludu,  po  
odczytaniu  listu  Jubajana  do  Cypriana  oraz  odpowiedzi  
Cypriana do Jubajana na temat chrztu heretyków, a także innego 
jeszcze pisma Jubajana do Dypriana, Cyprian przemówił tymi  
słowami: Słyszeliście, najdrożsi koledzy, co mi pisał współbiskup  
nasz  Jubajan,  radząc  się  mej  skromnej  osoby,  w  sprawie 
nieodzownego  i  bezbożnego  chrztu  heretyków,  i  co  ja  mu 
odpisałem oświadczając – co już niejednokrotnie powtarzałem –  
że heretyków, zgłaszających się do Kościoła,  należy chrzcić  i  
uświęcać chrztem Kościoła.  Przeczytano wam także inne listy  
Jubajana, w których, odpisując według swej szczerej i religijnej  
pobożności,  nie  tylko  się  zgodził,  ale  także  podziękował  za  
pouczenie.

     [b] Pozostaje więc,  by na ten właśnie temat każdy mógł  
wypowiedzieć  swoje zdanie,  bez  osądzania ani wyłączania od 
jedności, gdyby myślał inaczej. [c] Nikt z nas nie ustanowił się  
przecież  biskupem  nad  biskupami,  ani  nie  zmusza  tyrańskim  
terrorem swoich kolegów do posłuszeństwa, skoro każdy biskup 
posiada swobodę i władzę do wyrażania swojego poglądu i nie  
może być przez innego sądzony, ani sam nie może drugiego  
sądzić.  [d]  Oczekujemy  bowiem  powszechnego  sadu  Pana  
naszego Jezusa Chrystusa, który sam jeden ma władzę i wybrał  
nas do rządzenia Jego Kościołem, i osądzi nasze czyny.

656 [Synody I str. 27-41]
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STOSUNEK DO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO-
WG SYNODU CZTERECH PATRIARCHÓW Z 1848 r

   
Odpowiedź synodu patriarchów wschodnich na encyklikę Papieża Piusa IX In suprema 
Petri  z  6  stycznia  1848 roku. W encyklice  tej  papież  ogłosił  zamiar  podjęcia  dialogu z  
Kościołem  prawosławnym,  jednak  de  facto  było  to  wezwanie  skierowane  do  Kościołów  
prawosławnych,  aby  podporządkowały  się  papiestwu i  powróciły  do  jedności  z  Rzymem  
przez  „przyjęcie  Wyznania  wiary,  które  zachowuje  i  którego  uczy  Kościół  Katolicki”.  
Dlatego  ogłosił  również  potrzebę  dostosowania  prawosławnych  obrzędów  do  tradycji  
zachodnich  ...  Zdaniem  Piusa  IX  przyczyny  rozłamu  w  Kościele  były  spowodowane  
drugorzędnymi różnicami, głównie o charakterze obyczajowym i etnicznym, a nie różnicami  
dogmatycznymi....
     Jeszcze  tego samego roku,  6  maja,  a  więc  zaledwie pięć  miesięcy  po ukazaniu się  
encykliki  Piusa IX,  czterej wschodni patriarchowie: konstantynopolitański, antiocheński,  
aleksandryjski  i  jerozolimski,  spotkali  się  na  synodzie  w  Konstantynopolu  i  wspólnie  
odpowiedzieli na papieski dokument.718        

List jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła  
do wszystkich prawosławnych chrześcijan719

Wszystkim  i  wszędzie,  w  Duchu  Świętym,  ukochanym  i  
najdroższym  braciom,  przewielebnym  biskupom  z  ich  
czcigodnym  duchowieństwem  i  wszystkim  prawosławnym 
wiernym sługom  jednego,  świętego,  powszechnego  i  
apostolskiego  Kościoła,  braterskie,  w  Duchu  Świętym,  
pozdrowienie  i  [życzenia]  wszelkiej  pomyślności  oraz  Bożego  
zbawienia.

718 za [Wyznania Wiary str. 328n]

719 Tłumaczenie listu pochodzi z [Wyznania Wiary] str. 329-363: 

Wyznania Wiary, Kościoły Orientalne i Prawosławne, Elżbieta Przybył, Kraków 2006, 
(list tłum. Elżbieta Przybył z: Dogmaticzeskije poslanija prawosławnych hierarc.how XVII-
XIX wiekow o prawoslawnoj wierie, Swiato-Troicka Sergijewa Lawra1995, s. 197-240)
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1.

Konieczne jest,  by  święte i Boże nauczanie Ewangelii o  naszym 
wybawieniu było głoszone wszędzie i bez ograniczeń, a wieczna  
wiara  winna  być  przyjmowana  w  takiej  czystości,  w  jakiej  
Zbawiciel  nasz -  który  wychodząc  z  istoty  Boga  i  Ojca  
dobrowolnie „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi"  
[Flp  2,7]-  objawił  ją  świętym uczniom swoim i  w jakiej  owi  
świadkowie [por. teksty liturgiczne na dzień 15 VII] jak donośne  
trąby, obwieścili Jego nauczanie wszystkiemu pod słońcem (gdyż  
„Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich  
słowa” [Rz  10,18],  a  w  końcu,  tak  samo niezmiennie,  jak  tę  
Dobrą Nowinę przyjęło tak wielu i tak wielkich ojców Kościoła  
powszechnego ze wszystkich zakątków ziemi, którzy przekazali ją  
nam jednomyślnie – poprzez sobory i swoje własne pisma. 

Jednak zły duch, odwieczny wróg zbawienia ludzkiego, przyjąwszy  
postać życzliwego towarzysza, jak dawniej w Edenie sprawił, że  
człowiek odstąpił od jasnych i Bożych przykazań, tak również w  
duchowym  Edenie  czyli  w  Kościele  Bożym,  nie  zaprzestaje  
zwodzić wielu, podsuwając im kłamliwe i wrogie Bogu pomysły,  
a  posługując  się  nimi  jak  narzędziami,  rozprzestrzenia  jad  
herezji  w  czystych  strumieniach  prawosławnego  nauczania i  
wielu  poi  z  pucharów  pozłacanych,  jakoby  ewangelicznym  
przepowiadaniem.  Poi zaś tych, którzy z powodu swojej prostoty  
żyją beztrosko „nie zwracając uwagi na to, co słyszeli [Hbr 2,1] i  
nie pytając „ojca, by im oznajmił” [Pwt 32,7], co jest zgodne z  
Ewangelią i z [naukami] wszystkich starożytnych nauczycieli, ani  
nie uznają słowa Pańskiego, przekazywanego ustnie i spisanego, za  
konieczne  do  zbawienia  duszy,  ani  [nie  uznają]  świadectwa  
nieprzerwanie  trwającego  Kościoła,  lecz  gonią  za  bezecnymi 
nowinkami, jakoby za nowym strojem, zupełnie wypaczając nauki  
Ewangelii.
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ZANURZENIE – APOSTOLSKA FORMA CHRZTU ŚWIĘTEGO

Kanon apostolski 50725

Jeśli  biskup  lub  prezbiter  nie  stosuje  trzech  zanurzeń* przy 
jedynym wtajemniczeniu,  ale  tylko jedno zanurzenie w śmierci  
Pana,  zostanie złożony z urzędu.  Pan bowiem nie powiedział:  
<<Udzielajcie  chrztu  zanurzającego  w  Moją  śmierć>>,  lecz:  
„Idźcie  i  nauczajcie  wszystkie  narody  udzielając  im  chrztu  w  
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”726 
727[f]  Wy  zatem,  biskupi,  udzielajcie  chrztu  zanurzając* 
trzykrotnie w  [imię]  jednego  {Boga},  Ojca,  Syna  i  Ducha  
Świętego, zgodnie z wolą Pana i z godnie z naszym poleceniem w  
Duchu Świętym.

Użyte tu * greckie słowo Baptisma oznacza zanurzenie. Stosowanie polania   które stosują 
rzymscy  katolicy,  jest  odejściem  od  starożytnej  tradycji.  Poświadcza  to  cytowana  już 
Encyklika synodu czterech wschodnich patriarchów  z 1848 roku:

5.12 Odkąd  pojawiło  się  w  zachodnich  Kościołach  [nowe  
nauczanie dotyczące filioque], zrodziło jeszcze podlejsze występki i 
powoli  wprowadziło  za  sobą  inne nowinki,  w znacznej  mierze  
przeciwne  naukom  Zbawiciela naszego  jasno  wyłożonym  w 
Ewangeliach, które [winny być] starannie zachowywane aż do jego  
[powtórnego]  przyjścia.  A  w  tych  Kościołach  [które  przyjęły  
filioque]  zostały  wprowadzone  takie  [zmiany]  jak:  kropienie  
zamiast zanurzenia [podczas chrztu], ...

725  [Konstytucje str. 285n]

726  Mt 28,19

727 Punkt  [f]  nie  występuje  w  [Kanony  Praw.] zapewne  dlatego  gdyż  wg  przypisu  B 
[Konstytucje  str.  284]  dalsze  punkty  tego  kanonu  b-f  różnią  się  w  zależności  od  
manuskryptów.
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8. Zresztą papizm nie zatrzymał się na tym w swym zamachu na 
pokój  Kościoła  Bożego,  lecz  … [uznał]  za  niepotrzebne 
nakazane   przez  Boga  zanurzenie  podczas  chrztu  … gdyż 
duch  nowinkarstwa  wpajał  gotowość  na  wszystko  
średniowiecznym i dzisiejszym scholastykom …

Tekst liturgii Chrztu Świętego: ...

Gdy  namaści  całe  ciało,  chrzci  go  kapłan,  trzymając  prosto,  patrząc  ku  
Wschodowi, i mówiąc:

Chrzczony jest sługa Boży N., w imię Ojca. Amen. I Syna. Amen. I  
Świetego Ducha. Amen.

Przy każdym wezwaniu imienia Boga pogrąża go i wyjmuje z wody …

Żyjący współcześnie Archimandryta Ambroży przypomina iż Pokropienie to zwyczaj katolicki,  
unicki.  ...Jest  błogosławieństwo Jego Świętobliwości  Patriarchy Aleksieja II  by dokonywać  
chrztu  tylko  przez  zanurzenie.728  Co więcej,  nawet  sami  rzymscy katolicy  gromadzeni  w 
różnych   ruchach  odnowowych,  takich  jak  neokatechumenat,  odkrywając  istotną  wagę 
apostolskiej  formy  chrztu  świętego,   powróciły  współcześnie  właśnie  do  chrztu  poprzez 
zanurzenie.

728 Archimandryta  Ambroży  (Jurasow),  O  Wierze  i  Zbawieniu  pytania  i  odpowiedzi, 
Hajnówka 2007, wyd. Bratczyk pytania 200n str 171-173
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Posłowie -osobiste przyjęcie wiary 
Prawosławnej

Wyznając  wiarę  w  Jeden  Święty  Powszechny  i  Apostolski 
Kościół, 

w sercu  Prawosławia,  na Świętej Górze Atos - w monasterze 
Chilandar,  17-go  sierpnia,  w  przeddzień  wigilii  święta 
Przemienienia Pańskiego 2012 roku, 

przystąpiłem  -  zgodnie  z  kanonami  -  poprzez  chrzest  i 
bierzmowanie  do  Jedności  Ortodoksyjnego  Kościoła 
Katolickiego otrzymując imię Eliasz. 

Idąc  za  starożytną  i  ortodoksyjną  tradycją  chrzest  został 
udzielony poprzez zanurzenie a miał miejsce w morzu.

Bogu niech będą dzięki
Eliasz Leszek Szczepaniak
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DODATEK I.

EKUMENIZM – NOWA FAŁSZYWA EKLEZJOLOGIA

Poniżej  krótko  zasygnalizujemy  fałszywe  doktryny  eklezjologiczne  które  szerzą  się  u 
podstaw   współczesnego  ruchu  ekumenicznego.  Ruch  ten  jest  koordynowany  poprzez 
Światową  Radę  Kościołów  która  nie  jest  forum  współpracy  różnych  wyznań  na  niwie 
socjalnej czy społecznej. Jest ona, wbrew własnym zapewnieniom, organizacją o charakterze 
religijnym,  koordynująca  powstanie  jednej  nowej  chrześcijańskiej  wiary którą  będą 
ostatecznie  mogły  zaakceptować  wchodzące  w  jej  skład  tak  zwane  kościoły.  W  celu 
krótkiego uzasadnienia poszczególnych  faktów cytujemy oficjalne dokumenty i deklaracje 
Światowej Rady Kościołów.

I. Podważenie wiary w Jeden Święty Kościół

Kościołami w sensie właściwym stają się także schizmatyckie i heretyckie nowo powstałe - 
jak  w  przypadku  ewangelików  „kościoły”,  albo  „kościoły”  które  przez  całe  wieki  były 
odłączone od  kanonicznej  i  eucharystycznej  jedności  –  jak  ma to  miejsce  w przypadku 
rzymskich katolików czy anglikanów.

Eklezjologiczne  znaczenie  Światowej  Rady  Kościołów
Deklaracja z Toronto, 1950 736

IV. Założenia leżące u podstaw Światowej Rady Kościołów :

2. Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów wierzą na  
podstawie Nowego Testamentu w jeden Kościół Chrystusowy. 

3.  Kościoły  członkowskie uznają,  że  członkostwo  w  Kościele  
Chrystusowym  jest  rozleglejsze  niż  członkostwo  we  własnym  
Kościele. 

Wszystkie  Kościoły  chrześcijańskie,  ...  uważają,  że nie  istnieje  
całkowita  tożsamość  między  członkostwem  w  Kościele  
Uniwersalnym a członkostwem w ich własnym Kościele. …

5. Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów  uznają w 
innych Kościołach elementy prawdziwego Kościoła,  

736 www.ekumenia.pl/index.php?D=44 

http://www.ekumenia.pl/index.php?D=44
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II.  Uznawanie  kanonicznej  ważności sakramentów  sprawowanych 
poza Cerkwią Chrystusową w szczególności Chrztu Świętego

Jest to naturalna konsekwencja uznania istnienia kościoła poza Jedną Chrystusową Cerkwią. 
Zwracam uwagę, iż nie chodzi tu o odstąpienie od udzielania chrztu świętego tym którzy 
powracają  do  Ortodoksji  –  gdyż  takowe  motywowane  starożytną  tradycją  Kościoła 
wielokrotnie stosującego  ekonomię  – jest  w pełni  uzasadnione.  Ale chodzi o  kanoniczne 
uznanie ważności tegoż sakramentu udzielanego przez heretyckie wspólnoty.

SAKRAMENT CHRZTU ZNAKIEM JEDNOŚCI

Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia
Warszawa, 23 stycznia 2000 r.737

2. Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela się go w imię  
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z  
Chrystusem, chrześcijan między sobą. Wprowadza do Kościoła i  
stanowi początek nowego życia w Chrystusie …

1. Niżej podpisane Kościoły uroczyście  uznają ważność chrztu  
świętego udzielonego przez duchownego tych Kościołów:

Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Katolicki
Kościół Polskokatolicki
Kościół Starokatolicki Mariawitów
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny738 

737 www.ekumenia.pl/index.php?D=42 

738 Przy dużej dozie dobrej woli można by przyjąć, iż nie chodzi tu o kanoniczne uznanie 
ważności chrztu innowierców - choć formalnie takie uznanie występuje w dokumencie, 
ale o zastosowanie ekonomiji. Niestety odnajdujemy w Cerkwi poglądy duchownych 
którzy jako pewnik uznają ważność sakramentalną innowierczego chrztu. Patrz 
przykładowo artykuł ks Mariusza Synaka, redaktora portalu Cerkiew.info: Chrzest  
łacinników – od Boga czy od ludzi: [www.cerkiew.info/pl/biblioteka/artykuly/150]. 
Autor z faktu odstępowania w niektórych soborowych orzeczeniach od udzielania chrztu 
konwertytom, wysuwa błędny wniosek uznania sakramentów które otrzymali oni poza 
Cerkwią, a powstających w wyniki takiej interpretacji sprzeczności prawa kanonicznego 
w żaden sposób nie potrafi wytłumaczyć, sugerując rychłe odejście od przestarzałych i  
nieobowiązujących już kanonów apostolskich.

http://www.cerkiew.info/pl/biblioteka/artykuly/150
http://www.ekumenia.pl/index.php?D=42
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KRÓTKIE WPROWADZENIE DO PRAWOSŁAWIA

Ta broszura  jest  adresowana  w pierwszej  kolejności  do  zachodnich 
chrześcijan, którzy w dobrej wierze, w duchu chrześcijańskim, chcieliby zaznajomić 
się ze  swoimi  prawosławnymi  sąsiadami. Sam  zwierzchnik  zachodniego 
chrześcijaństwa,  Jan Paweł  II  mówił  o „dwóch płucach Kościoła”  –  wschodnim i 
zachodnim.  To  on  ogłosił  twórców  słowiańskiego  obrządku  chrześcijańskiego, 
świętych  Cyryla  i  Metodego,  Patronami  Europy.  To  święci  Cyryl  i  Metody 
sponsorowali  pierwszą  misję  chrześcijańską  na  przyszłych  ziemiach  polskich  na 
około sto  lat  przed  chrztem Mieszka I i  zaprowadzili  w  naszej  Ojczyźnie  światło 
wiary chrześcijańskiej  ze  Wschodu. Chociaż  istnieją  duże  podobieństwa  między 
Kościołami  Wschodu  i  Zachodu  oraz  elementy,  których ważność  uznaje  nawet 
Watykan  (np.  apostolska  sukcesja  episkopatu,  kapłaństwo,  siedem  głównych 
sakramentów, Dekalog oraz praktyki liturgiczne), tym nie mniej istnieją też różnice.  
Bardziej  konserwatywny  Wschód  zachował  to,  co  było wspólne w pierwszym 
milenium.  Zachód  natomiast dzięki  scholastycyzmowi przeszedł  ewolucję 
doktrynalną  i  liturgiczną. Niniejsza  broszura  nieraz  posługuje  się  terminologią 
rzymsko-katolicką  ażeby  umożliwić  lepsze  zrozumienie  tekstu  czytelnikom  z  tej 
konfesji.  Tu  państwo  zapoznają  się  z  Cerkwią,  czyli  inaczej  mówiąc, 
z Ortodoksyjnym Kościołem Katolickim.  Celem tej  broszury nie jest  wywołanie 
polemiki, ale pokazanie naszej własnej, innej szerszej perspektywy. 

Broszurę opracował:

Br. Wenceslaus (Dryja), Warren MI, USA
Society of St. Alexis Toth, Apostle of Reunification 
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„Nie wiedzieliśmy czy znajdujemy się w niebie czy  
na ziemi…Tylko to wiemy, że Bóg tam mieszka między 
ludźmi,  i  że  nabożeństwo  ich  jest  piękniejsze  niż  
obrzędy innych  narodów.  Bo  nie  możemy zapomnieć  
tego piękna.”   
 

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY
            Niebo na ziemi

Tymi  słowami  posłowie  pogańskiego  księcia  Rusi  Kijowskiej  Włodzimierza 
wyrazili  swe wrażenia z wizyty w r. 987 w imponującej katedrze Hagia Sofia w 
ówczesnej  stolicy  Imperium Rzymskiego,  mieście  Konstantynopol.  Wcześniej 
książę Włodzimierz rozesłał ich do różnych krajów w poszukiwaniu prawdziwej 
wiary.  Tę  wiarę,  którą  przywieźli  posłowie  nazywamy prawosławiem 
lub prawowiernym chrześcijaństwem. 

Jak pisze bp Kallistos Ware: „Kościół Prawosławny z pełną pokorą wierzy,  iż 
jest  jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościołem, o którym mówi 
Symbol wiary….”.  Katolicki  pochodzi  od greckiego słowa  katholikos i  znaczy: 
„powszechny”, „wszechświatowy”, tzn. wszechogarniający i posiadający pełnię 
nauki,  łaski  i  środków  zbawienia.  Słowo  „katolicki”  jest  tłumaczone  na 
starosłowiański jako „sobornyj” lub „kafoliczeskij”.
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W dawnej Polsce, prawosławie nazwane było grecką wiarą, w odróżnieniu od 
papieskiego  kościoła  na  który  mówiło  się kościół  Łaciński.  Cerkiew 
Prawosławna  pozostaje,  jak  zostanie  wykazane,  pierwotnym Kościołem 
Katolickim zachowanym w niezmienionej formie przez dwa tysiące lat.

Dziś, podobnie jak w czasach Św. Księcia Włodzimierza, prawowierny Kościół – 
w pełni zdając sobie z tego sprawę, że człowiek stanowi związek ciała i duszy – 
posługuje  się  całym  pięknem  Bożego  stworzenia  by  skłaniać  wiernych  do 
modlitwy i  nabożeństwa poprzez mistyczne ikony,  niebiańskie śpiewy,  wonne 
kadzidła  i  majestatyczne  obrzędy.  Ale  jeżeli  widzialne  piękno  Cerkwi  jest 
olśniewające, to o ileż bardziej wspaniałe są jej niewidzialne piękno i chwała.  
Przecież Kościół jest Oblubienicą i ciałem Chrystusa i pod jego opiekuńczymi 
skrzydłami możemy rozpocząć nasze duchowe zmagania ku zbawieniu.

Początki Kościoła

Zbawiciel  nasz,  Jezus  Chrystus, rozpowszechniał  Swój  ziemski  Kościół 
posługując  się Apostołami,  którzy  podczas  Pięćdziesiątnicy  otrzymali  łaskę 
prowadzenia  misji  nawracania  całego świata.  Stopniowo  więc,  powstało  pięć 
głównych  Stolic  Apostolskich,  później  zwanych  patriarchatami:  Antiochia  – 
założyciel: św. Paweł; Jerozolima - założyciele: św. Jakub i św. Piotr; przyszły 
Konstantynopol  - założyciel: św. Andrzej; Aleksandria - założyciel św. Marek; 
oraz Rzym – założyciele: św. Paweł i św. Piotr. Po pewnym czasie, tym stolicom 
apostolskim podlegały poszczególne nowo powstałe biskupstwa.

W r.  49 n.e.  na Soborze Apostolskim w Jerozolimie,  któremu przewodniczył 
Św.  Jakub  Apostoł,  został  ustanowiony  tzw.  soborowy  ustrój  Kościoła, 
w ramach  którego  podejmowanie  decyzji  i  rozpatrywanie  kwestii  spornych 
odbywało się na zasadzie kolegialności. Po modlitwie i pod natchnieniem Ducha 
Św.,  cały  zebrany  episkopat  wspólnie  podejmował  decyzje  na  drodze 
konsensusu: „I  zebrali  się  więc  apostołowie  i  starsi,  aby  rozpatrzyć  tę  
sprawę”.  (Dz.15:6) ”Postanowiliśmy bowiem, Duch Św. i my…”  (Dz.15:28). 
Dzięki temu mechanizmowi kolejne Sobory nie tworzyły nowych doktryn, tylko 
broniły  lub wyjaśniały  tego,  co zostało przekazane przez Św. Tradycję.  (zob. 
Gal.1:8) Decyzje apostolski episkopat podejmował wspólnie,  a nie przez wolę 
jednego „nad-biskupa.”

W  ten  właśnie  sposób  Kościół,  będący  według  słów  Apostoła  „filarem  i 
utwierdzeniem  Prawdy” (Tym.3:15),  na  mocy  autorytetu  pierwszych  dwóch 
Soborów  Powszechnych  w  Nicei  (325  r.)  i  Konstantynopolu  (381  r.)  ogłosił  
Credo  (Wyznanie  Wiary)  nicejsko-konstantynopolitańskie  i  zastrzegł,  że  nie 
może ono podlegać zmianom.
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Sobory Powszechne ustanowiły strukturę administracyjną Kościoła z podziałem 
na  diecezje  zgodną  z podziałem  administracyjnym  Imperium  Rzymskiego  i 
udzieliły honorowego prymatu patriarsze  rzymskiemu,  jako  biskupowi 
cesarskiej  stolicy – Rzymu.  Papież  był  uznawany za primus inter  pares, czyli 
pierwszego  pośród  równych  -  oczywiście  tylko  wówczas,  gdy  pozostawał 
prawowiernym.

Przez  tysiąc  lat  przed tragicznym podziałem Wschodu  i  Zachodu  w r.  1054 
jedność  Kościoła  nigdy  nie  miała  charakteru  administracyjnego,  z  jedną 
nadrzędną  władzą  –  papieżem  -  jak  to  się  przyjęło  w drugim  milenium  na 
Zachodzie.  Podstawową  zasadą  organizacji  kościelnej  była autokefalia,  czyli 
samodzielność  i  niezależność  biskupów i  wspólnot  diecezjalnych.  Jedność w 
Kościele w rozumieniu Soborów Powszechnych była mistyczną więzią miłości 
wyrażającą się poprzez eucharystyczną wspólnotę oraz we wspólnym Wyznaniu 
Wiary.  Kościół  Powszechny  (Katolicki)  stanowił  zgromadzenie  lokalnych 
Kościołów w jednym Mistycznym Ciele Chrystusa, na wzór Trójcy Św., w której 
jedność istnieje w wielości. „Kamieniem węgielnym” Kościoła jest, bowiem sam 
Chrystus,  a  nie  któryś  z biskupów, „opoką”  zaś  Kościoła  jest  nie  osoba  św. 
Piotra, ale wiara w Chrystusa, jaką wyznał Piotr.

Pierwszy cesarz chrześcijański, św. Konstantyn Wielki, przeniósł stolicę Rzymu 
do  Konstantynopola  [Nea  Roma] w  r.  330,  a stary  cesarski  Rzym,  dawna 
stolica  Imperium,  ostatecznie  padła  przed  naporem  germańskich 
barbarzyńców w roku 476.
 

Zachód – 1000 lat prawowierności

Przez  ponad  1000  lat  Kościoły  Zachodu  i  Wschodu  stanowiły  jedność 
Prawowiernego Kościoła Powszechnego. Stąd w prawosławnym kalendarzu do 
tej  pory  czczeni  są  zachodni  święci,  tacy  jak  Papież  Grzegorz  I  Wielki  (i 
dwudziestu  innych  papieży),  Benedykt  z  Nursii,  Marcin  z  Tours,  Ambroży 
z Mediolanu,  Augustyn  z  Hippony,  Patryk  Irlandzki,  Król  Edward  Angielski 
(męczennik),  Bonifacy  Niemiecki,  Król  Olaf  norweski,  Izydor  sewilski,    
Columbanus  szkocki  i  wielu  innych.  Poza  mszami  bizantyjskimi (typowe  dla 
Grecji,  krajów  słowiańskich  i  niektórych  krajów  bliskiego  wschodu),  Kościół 
Prawosławny  również  zachował  w  odwiecznej  postaci  rzymską  -  tzw.  mszę 
łacińską,  gregoriańską,  czy  trydencką  - mszę,  która  praktycznie  została 
zniszczona przez Sobór Watykański II kościoła papieskiego w latach 1960-tych. 
Inne starożytne msze zachodnie,  które Prawosławie zachowało pieczołowicie 
dla  naszych  zachodnich  braci  to  msza  w  staro-brytyjskim  obrządku Sarum i 
celtyckim obrządku Galikańskim. 

(W terminologii prawosławnej: msza = Boża liturgia.)
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Jak doszło do podziału

W  roku  1054  nastąpiła  tragiczna  Wielka  Schizma,  podczas  której  zachodni 
patriarchat  –  Rzym  -  obrał  własną  drogę,  oddzielając  się  od  pozostałych 
czterech  patriarchatów  Kościoła  Powszechnego.  Rozłam  spowodowany 
był doktrynalnymi innowacjami  Zachodu (takimi jak np. dodanie „filioque” do 
Wyznania  Wiary), oraz przez rywalizację  germańskich  cesarzy  i 
germańskich Patriarchów Rzymu o władzę absolutną.

W  przeszłości,  bizantyjsko-rzymskim  ideałem  podziału  władzy  pomiędzy 
Kościołem  i  Państwem  była diarchia lub symfonia dwóch  skoordynowanych 
potęg,  sacerdotium i imperium, gdzie  każda z  nich  posiadała  zwierzchność w 
swojej dziedzinie. (patrz Zach 6:13) Odstępstwo od tej zasady prowadzi do tzw. 
cezaropapizmu  lub  do  papocezaryzmu.  Na  Zachodzie  rażącym  przykładem 
cezaropapizmu  było  postępowanie  cesarza  Karola  Wielkiego  (Charlemagne), 
który  narzucił  Kościołowi  nowy  dogmat,  o  czym poniżej  będziemy  pisali.  Na 
Wschodzie  przykładem  cezaropapizmu  byli  cesarzowie  ikonoklaści 
prześladujący  wiernych  oddających  cześć  ikonom,  ostatecznie  potępieni  za 
herezje  przez  VII-my  Sobór  Powszechny  (II  Nicejski)  w  787.     W drugim 
milenium papocezaryzm stał się na Zachodzie normą,  gdyż papieże Rzymu, 
będąc absolutnymi monarchami swojego Kościoła, urośli równocześnie do rangi 
świeckich władców, posiadających własne państwo oraz prowadzących wojny. 
Zdarzało się, że osobiście w pełnym rynsztunku bojowym dowodzili armiami (np. 
Jan VIII, Jan X, Lucius II). Mianowali  i strącali  monarchów z tronów, a nawet 
wymagali od świeckich władców hołdu w postaci pocałunku swego czerwonego 
pantofla. (patrz Papieża Grzegorza VII „Dictatus Papae”  z 1075). Z wyjątkiem 
okresu  cesarzy  ikonoklastów,  Wschód  ogólnie  zachował  równowagę, 
(czyli symfonię lub diarchię) między władzą świecką a kościelną. Cesarze raczej 
nie  ingerowali  w sprawy  dogmatyczne,  a  patriarchowie  w  sprawy  polityczne. 
Natomiast w kwestiach moralności i wiary patriarchowie  napominali lub nawet 
karnie ekskomunikowali błądzących cesarzy.

Proces odstępstwa Zachodu od Tradycji rozpoczął się już około roku 800, gdy 
germański władca Frankonii, Karol Wielki (Charlemagne), ogłosił siebie jedynym 
Cesarzem  Rzymskim,  wbrew  prawdziwemu  Cesarzowi  Rzymskiemu  w 
Konstantynopolu. Następnie, aby uzyskać sankcję prawowierności, na lokalnym 
synodzie kościelnym przez siebie zwołanym w Aachen (809), Karol samowolnie, 
wbrew Soborom Powszechnym, wprowadził do Wyznania Wiary nowy dogmat o 
pochodzeniu Ducha Św. nie tylko od Ojca, ale i od Syna ( filioque). Chciał przez 
to rzucić piętno herezji na prawowitego cesarza, zdobyć władzę dla germanów i 
podnieść swój prestiż. W tej sprawie Pismo Św. wypowiada się jednoznacznie i 
jest jasne: „A gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, Duch  
prawdy, który  od  Ojca  pochodzi,  on  o  mnie  świadectwo  dawać  będzie” 
(J 15:26). 
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Pierwotnie prawowierni patriarchowie (tzn. papieże) Rzymu – Leon III w r. 809 i 
Jan VIII w 879 sprzeciwili się filioque. Dopiero później Benedict VIII (1012-1024) 
zatwierdził to, jako dogmat.

W pierwszym milenium idea „powszechnego biskupa” była obca tradycji samego 
Rzymu i zostało stanowczo odrzucona w VI w. przez papieża Św. Grzegorza I-
go Wielkiego. W swoich listach do patriarchy Jana Postnika, cesarza Maurycego 
Augusta  oraz  biskupów,  Św.  Grzegorz  pisał:  „Piotr,  pierwszy z Apostołów, 
członek świętego i katolickiego kościoła, Paweł, Andrzej, Jan – kimże oni  
byli,  jeżeli  nie  głowami  poszczególnych  wspólnot…  żaden  z  nich  nie  
życzył  sobie  by  nazwano  go  powszechnym.” (Św.  Grzegorz  Wielki, List  
XVIII, do  Jana,  biskupa).  W innym  miejscu  pisał  również:  „Teraz  ja  śmiało  
mówię, że ktokolwiek nazywa siebie, lub chce być nazywany, „biskupem  
powszechnym”  jest  w  swoim zapale  poprzednikiem  Antychrysta,  bo 
dumnie wywyższa się ponad wszystkich innych.” (Św. Grzegorz Wielki, List  
XXXIII,  do  cesarza  Maurycego  Augusta).  Jeśli  chodzi  o  ustrój  kościelny,  to 
Wschód  pozostał  wierny  pierwotnym  zasadom  (tzn. 
zasadzie soborowości oraz autokefalii).

Ciekawostka:    Karol Wielki jest uważany przez Zachód i  Germanów za Ojca 
Europy i  twórcę  frankijsko-łacińskiej  cywilizacji.  Natomiast  w  krajach 
muzułmańskich  Bliskiego  Wschodu  do  dziś  na  prawosławnych  mówi  się 
„Rzymianie”  a  na  zachodnich  chrześcijan  –  „Frankowie.”  W  dodatku, 
w Konstantynopolu,  dziś  tureckim,  oficjalnym określeniem siedziby  Patriarchy 
Bartłomieja pozostaje  „Patriarchat Rzymski”, tak jak to było od wieków.

W  drugim  milenium,  patriarchowie  Rzymu  (czyli  papieże)  sięgnęli  po 
zwierzchnictwo  nad  całym  Kościołem.  Sytuacja  uległa  pogorszeniu,  gdy 
haniebna  IV  Wyprawa  Krzyżowa,  zamiast  toczyć  walkę  z  muzułmanami  i 
opanować Ziemię Świętą,  w 1204 r.  zdobyła chrześcijańską stolicę Imperium 
Rzymskiego,  Konstantynopol  (Bizancjum),  gdzie  Krzyżowcy dokonali  licznych 
mordów,  gwałtów,  grabieży  i  zbezczeszczeń  kościołów  chrześcijańskich. 
Demoralizacja  Kościoła  Zachodniego  pogłębiała  się  w epoce  Renesansu 
(powszechnym problemem była symonia,  nepotyzm, zbrojne wojny kościelne, 
hedonizm i rozwiązłość „książąt Kościoła”). Odsuwając się coraz dalej od swoich 
prawowiernych  korzeni,  zachodnie  Chrześcijaństwo  ulegało  dalszemu 
rozdrobnieniu i podziałowi na skutek protestanckiej reformacji. Reformacja, choć 
podążyła błędnym tropem, była przede wszystkim zrozumiałą reakcją na smutny 
i gorszący stan moralny Zachodniego Kościoła.
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Ale tradycyjne chrześcijaństwo przetrwało w Grecji i na Bałkanach, w Rosji, w 
Rzeczypospolitej  Polsko-Litewskej,  na Bliskim Wschodzie i  na Kaukazie,  a  z 
czasem nawet dotarło do obu Ameryk, Japonii i Chin. A w następstwie Rewolucji 
Październikowej  (1917)  i  uchodźstwie  milionów Białych  Rosjan,  wiara  ta,  po 
tysiącu lat, ponownie powróciła do Europy Zachodniej. Dwaj rosyjscy święci XX 
w. - św. patriarcha Tichon (Bieławin), i św. bp Jan (Maksymowicz), przyczynili  
się  do  odnowy  zachodnich,  rzymskich  tradycji  liturgicznych  w  Cerkwi 
Prawosławnej. Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej  zatwierdził starą Mszę 
Rzymską dla Zachodu, w r. 1870. (Ciekawostka:  papież Pius V w Konstytucji 
Apostolskiej  „Quo Primum” z 1570,  zatwierdził  starożytną Rzymską Mszę  po 
wszelkie  czasy,  zabraniając  zmian,  a sobór  Vaticanum  II  przez  swoje 
„reformy”  praktycznie  obalił  ją,  wprowadzając  na  jej  miejsce  nową  Mszę 
napisaną przy udziale protestanckich teologów.)

Powolne przebudzenie Zachodu

   W XX w. pewne ośrodki zachodnie zaczęły ponownie odkrywać korzenie 
swego  chrześcijaństwa,  czy  to  brytyjskiego,  niemieckiego,  francuskiego  czy 
italo-greckiego w epoce niepodzielonego prawowiernego Kościoła z pierwszego 
milenium. W czasach, gdy Kościoły zachodnie (w mniejszym stopniu dotyczy to 
również  Polski)  są  opętane  materializmem,  modernizmem,  liberalizmem, 
sekularyzmem, masonerią, feminizmem, seksualnym wyzwoleniem, problemami 
moralnymi  (sodomią  i  pedofilią),  prądami  New  Age, „teologią  wyzwolenia”, 
skrajnym  ekumenizmem  (tzn.  synkretyzmem) i  liturgicznymi  „reformami”  - 
pierwotny Kościół Apostolski nie tylko, że nie zanikł, ale kwitnie i rozwija się. Po 
upadku  komunizmu  miliony  ludzi  ze  Wschodniej  Europy  powróciło  do 
prawowiernego  Kościoła,  którym  jest  Ortodoksyjna  Cerkiew  Katolicka,  a  w 
latach 90-tych 850 tyś. Amerykanów – dzieci kryzysu kościelnego – nawróciło 
się na prawosławie. Prawosławie dziś istnieje w swej wschodniej bizantyjskiej 
szacie, oraz – ponownie – w zachodniej, rzymskiej szacie. Obecnie istnieje w 
USA  ok.  25  parafii  prawosławnych  zachodniego  obrządku  pod  jurysdykcją 
Patriarchatu  Antiocheńskiego  oraz  dwa  benedyktyńskie  klasztory  rzymskiego 
obrządku pod jurysdykcją Rosyjskiej Cerkwi Zagranicznej.

 (Terminologia:  kościół  =  cerkiew;  Cerkiew  Prawosławna  =  Ortodoksyjny  Kościół 
Katolicki) 
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Nabożeństwa prawosławne

Ten, kto chciałby zapoznać się z tym, co stanowi istotę Prawosławia, powinien 
poznać je poprzez nabożeństwa, które stanowią jego esencję. Już samo greckie 
słowo  Ortodoxia (które  tłumaczy  się  na  cerkiewnosłowiański  jako 
„prawosławie”)  zawiera  podwójne  znaczenie:  prawdziwa  doktryna  oraz 
prawidłowy  kult. Jak  pisał  abp  Andrzej  z Nowo-Diwiejewa,  uczeń  Starców 
Optyńskich: „Nabożeństwa nie są tylko rytuałem. Są w nich objawione dogmaty  
wiary. Są  one  fundamentem  ludzkiego  uczestnictwa  w  przebóstwieniu” 
(theosis).  Doktryna Prawosławia może być doświadczana przez wiernych, 
jest  bowiem  zawarta  w Liturgii  i  Sakramentach. Jak  pisali  św.  Ojcowie 
zachodni: „lex orandi legem credendi statuit” (czyli „prawo modlitwy ustanawia  
prawo wiary”  –  inaczej,  doktryna  wypływa  z liturgii,  a  nie  odwrotnie). Wbrew 
temu,  co dzieje  się  na  Zachodzie,  Liturgia  w  swojej  zasadniczej  istocie,  nie 
zmienia się ani nie reformuje. Kto bowiem zmienia Liturgię, ten zmienia Wiarę.

   Starożytne prawosławne Liturgie Eucharystyczne Wschodu i Zachodu 
mają  początek  w objawionych  przez  Boga  hebrajskich  nabożeństwach 
świątynnych, synagogalnych oraz domowych. Gdy na ten fundament nałożymy 
Mistyczną Wieczerzę Chrystusową oraz wkład Apostołów i oprawę Św. Ojców 
Kościoła  –  otrzymamy  dzisiejszą  tradycyjną  Liturgię  prawosławną.  Liturgia 
została ukształtowana pod natchnieniem Ducha Św. na przestrzeni wieków, z 
nasion  zasianych  w  Starym  Przymierzu  i  rosnąc  niczym  drzewo  osiągnęła 
dojrzałą  formę: na Wschodzie liturgie  bizantyjskie  – powstałe  w czasach św. 
Bazylego  i  św.  Jana Złotoustego  (IV  w.)  a  na  Zachodzie  liturgia  rzymska  – 
ukształtowana  w  czasach  św.  papieża  Grzegorza  I  Wielkiego  (VI  w.). 
Nabożeństwa  prawosławne  są  skarbnicą  czytań  z  Pisma  Św.,  Psalmów, 
modlitw, hymnów i kanonów skomponowanych przez natchnionych Świętych i 
pobożnych  chrześcijan  poprzez  wieki.  Ortodoksyjne  Liturgie  odprawiane 
w cerkwi niekiedy określane są, jako „Niebo na ziemi”.  Liturgia i nabożeństwa 
codzienne przekazują nam prawidłową wiarę i uświęcają nas. 

Pascha  –  Wielkanoc  –  Święto  Świąt,  szczyt  prawosławnego  roku 
liturgicznego.  Podczas  Paschy,  Kościół  lśni  chwałą  Zmartwychwstania 
Chrystusowego.  Procesja  wiernych  ze  świecami  obchodzi  świątynię  na 
zewnątrz trzy razy. Chmury wonnego kadzidła wznoszą się ku niebiosom wraz z 
gorliwymi modlitwami Ludu Bożego. Wierni witają się świętym pocałunkiem oraz 
słowami, „Chrystus Zmartwychwstał – Zaiste Zmartwychwstał”.  Kapłani rozdają 
wiernym poświęcone czerwone pisanki, jako symbol Zmartwychwstania. Carskie 
wrota  przy  ikonostasie  pozostają  otwarte  przez  cały  tydzień,  by  uzmysłowić 
nam, że Chrystus otworzył nam, grzesznikom bramy do Raju.
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Święta Tradycja

Święta Tradycja jest nieustanną i żywą obecnością Ducha Św. w prawowiernym 
Kościele. Duch Św. udziela natchnienia i oświecenia, naucza i utrzymuje Kościół 
w Prawdzie. Jest to żywy nieprzerwany strumień łaski spływający na Kościół od 
czasów  apostolskich.  Św.  Tradycja  jest  przekazywana  nam  przez  życie 
Kościoła oraz poprzez Pismo Św., Boskie Liturgie Eucharystyczne, Sakramenty 
Św.,  obrzędy  uświęcające,  tradycyjne  modlitwy  spisane  przez  Ojców,  Pisma 
Patrystyczne  (teologiczne,  ascetyczne  i  hagiograficzne),  przez  tzw.  Kanony 
(dekrety) Siedmiu Soborów niepodzielonego Kościoła, przez Prawo Kanoniczne 
oraz ikonografię. Istnieje również ustna Tradycja. Jak pisze Św. Paweł: „Przeto, 
bracia, stójcie niewzruszenie  i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście 
pouczeni  bądź żywym słowem, bądź  za pośrednictwem naszego listu.” 
(II Tes.  2:15)   Św.  Tradycja  jest  gwarancją  nienaruszalności i  nieomylności 
Wiary.  W prawosławiu  –  w  odróżnieniu  od  Zachodu  -  niemożliwe  byłoby  
logiczne wywnioskowanie  metodą scholastycznej  dedukcji  nowych dogmatów 
nie  potwierdzonych  przez  Św.  Tradycję.  Pismo  Św.  przestrzega  nas  przed 
doktrynalnymi  innowacjami:  „Ale  gdybyśmy  nawet  my,  lub  anioł  z  nieba, 
głosił  wam Ewangelię różną od tej,  którą wam głosiliśmy – nich będzie 
przeklęty.” (Gal. 1:8)

Wiara prawosławna 

Wiara  prawowiernego  Kościoła  podsumowana  jest  w  pierwotnym  Wyznaniu 
Wiary,  czyli  w  Credo  nicejsko-konstantynopolitańskim  –  do  którego na 
Zachodzie bezpodstawnie dodano „filioque”.  

Ogólnie  mówiąc,  prawosławne  podejście  do  Boga  jest  liturgiczne, 
ascetyczne  i mistyczne. Ta droga prowadzi nas do theosis, czyli przemienienia 
przez łaskę. Na zachodzie dziś podejście do Boga jest raczej jurydyczne, czyli 
zbawienie  jest  bardziej  oparte  na  spełnieniu  prawa  niż  na  oczyszczeniu  się 
przez ascezę. Nastawienie prawowiernego Kościoła Św. jest „ponadziemskie”, 
zgodnie ze słowami Chrystusa: „Królestwo Moje nie jest z tego świata”. Kościół 
Święty  nie  angażuje  się  w  konstruowanie  materialistycznych  utopii 
demoliberalnych,  marksistowskich  czy  globalnych,  znając  upadłą  naturę 
człowieka  skażonego  grzechem  pierworodnym,  i  pamiętając,  że  Chrystus 
nazwał szatana „władcą tego świata.”  Kościół przede wszystkim przygotowuje 
nas do Wieczności, bo tylko duchowe udoskonalenie człowieka może przyczynić 
się do polepszenia świata.



Krótkie wprowadzenie do Prawosławia 371

Sakramenty - tzw. „tainstwa”

Pan  Bóg  stworzył  człowieka  na  Swój  „obraz  i podobieństwo”. 
Przeznaczeniem człowieka miała być wieczna szczęśliwość z Bogiem w Raju. 
Bóg  wymagał  od  naszych  prarodziców  tylko  posłuszeństwa.  Grzech 
pierworodny  Adama  i  Ewy  sprowadził  śmierć  i  przekleństwo  na  ludzkość  i 
zamknął nam bramy Raju. Ale litościwy Bóg nie opuścił nas i zesłał nam Swego 
Syna, Jezusa Chrystusa, jako Odkupiciela i Zbawcę, by przywiódł nas ponownie 
do Siebie. Chrystus zostawił nam Kościół Święty - Swoje Mistyczne Ciało - jako 
środek naszego zbawienia.  Kościół istnieje po to, by uświęcić nas i ponownie 
połączyć  z  Bogiem.  Dokonuje  tego  poprzez  sakramenty.  Sakramenty  są 
widzialnymi znakami, które wyrażają niewidzialną uświęcającą rzeczywistość. 

Wyróżniamy  następujące  sakramenty: Chrzest  –  przez  potrójne 
zanurzenie w wodzie (w imię Ojca i Syna i Ducha Św.) zmywa nasze grzechy i 
dziedziczne przekleństwo, które spadło na Adama i Ewę, i wprowadza nas do 
społeczności Kościoła Św.; Bierzmowanie – udzielane przez kapłana zaraz po 
chrzcie poprzez namaszczenie myrrą (świętym olejem) poszczególnych części 
ciała, jest „pieczęcią daru Ducha Świętego”, osobistą Pięćdziesiątnicą;  Święta 
Eucharystia – chleb i wino są przemienione podczas Liturgii Św. w Ciało i Krew 
Chrystusa, które spożywane są zarówno przez kapłana, jak i przez wiernych na 
odpuszczenie grzechów i żywot wieczny; Spowiedź/Pokuta – mocą Ducha Św., 
kapłani mają władzę odpuszczać grzechy popełnione po chrzcie. (J 20:22-23); 
Kapłaństwo – Apostołowie i ich następcy – biskupi,   otrzymali wyłączną władzę 
ustanowienia  stanu kapłańskiego (który  dzieli  się  na biskupów,  prezbiterów i 
diakonów) dla przyszłych pokoleń, przez położenie rąk na głowie kandydata i 
wyświęcenie go mocą Ducha Św., kiedy to przekazywany jest charyzmat i moc 
sprawowania  Liturgii  oraz  Sakramentów  Świętych;    Małżeństwo – 
sakramentalny  związek  w  którym  mężczyźnie  i  kobiecie,  po  wzajemnym 
złożeniu wobec kapłana i Kościoła przyrzeczenia miłości i wierności, udzielona 
jest  łaska  uświęcająca  ich  związek  małżeński;  oraz  Namaszczenie  Olejem 
Świętym – poprzez modlitwę i  namaszczanie ciała olejem świętym, udzielana 
jest łaska Boża  na uzdrowienie ciała i duszy. Oprócz tych siedmiu sakramentów 
istnieją  też  inne  sakramentalne  czynności,  takie  jak  pomazanie  monarchy, 
postrzyżyny monastyczne, pogrzeb, święcenie wody itp. 
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Przykłady architektury cerkiewnej

Symbolika cerkwi   

Niemalże wszystko na co oglądamy w cerkwi,  symbolizuje i przypomina jakiś 
aspekt naszego spotkania z wiekuistym Bogiem. 

Kopuły:  Wieńczące  cerkiew  kopuły symbolizują  nasze  głębokie 
pragnienie i dążenie wzwyż ku Bogu i ku życiu duchowemu. Cebulaste kopuły 
rosyjskie,  lśniące  w świetle  słońca,  przypominają  nam języki  ognia  – Ducha 
Świętego,  które  zstąpiły  na  Apostołów  podczas  Pięćdziesiątnicy.  Natomiast 
okrągła  kopuła  w stylu  bizantyjskim  z ikoną  Chrystusa  Pantokratora 
(Wszechwładcy)  od  wewnątrz  jest  symbolem  Kosmosu  i  spotkania  Nieba  z 
Ziemią. Również  sama  liczba  kopuł  ma  wymowę  symboliczną:  pojedyncza 
kopuła symbolizuje Jezusa Chrystusa, głowę Kościoła; trzy symbolizują Trójcę 
Św.;  pięć  -  Chrystusa  i  Czterech  Ewangelistów;  dziewięć  –  chóry  anielskie; 
trzynaście – Chrystusa i Apostołów.

.
Krzyż  słowiański:  (prawosławny,  greko-katolicki,  trój-ramienny,  ośmio-

końcowy)  Górna,  krótka  poprzeczna  belka  reprezentuje  tablicę  z napisem 
„Jezus Chrystus Król Żydowski” umieszczoną przez Piłata na krzyżu; kolejna od 
góry, najdłuższa poprzeczna belka to ta, do której przybite były ręce Zbawiciela 
podczas ukrzyżowania; dolna krótka, poprzeczna, skośnie skierowana belka jest 
miejscem na którym spoczywały stopy Chrystusa. Jest ona pochylona w górę po 
prawicy Chrystusa, a po lewicy w dół.  Skośna pozycja tej belki jest na pamiątkę 
Św. Andrzeja Apostoła, który został ukrzyżowany na krzyżu o kształcie litery X.  
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Andrzej był jedynym z Apostołów, który dotarł do przyszłych ziem słowiańskich 
na  północnych wybrzeżach Czarnego Morza i  nad Dnieprem.  Stąd pochodzi 
nazwa „krzyż słowiański”. Ludowa tradycja ma swoją interpretację:  Dobry łotr 
ukrzyżowany na prawicy Chrystusa poszedł w górę do Nieba, a zły łotr na lewicy 
poszedł  w  dół  do  Piekła. Ciekawostką  jest,  że  Mieszko  I umieścił  krzyż 
słowiański na ufundowanych przez siebie naczyniach kościelnych!

Przekrój wnętrza cerkwi

Otwarta przestrzeń cerkwi: W cerkwi nie ma rzędów ławek i stoi się na 
nabożeństwach przed Wszechwładcą naszym, Bogiem, z szacunkiem i pokorą, 
tak  jak  czynili  to  Żydzi  w Świątyni  (choć  wzdłuż  ścian  są  zawsze miejsca 
siedzące  dla  starszych  i  chorych). Otwarta  przestrzeń  w  cerkwi  sprzyja 
swobodzie   ekspresji  w modlitwie.  Możemy  stać,  żegnać  się,  gdy  mamy 
natchnienie lub gdy wspomina się Trójcę Św.; czynić pokłony głową do pasa lub 
klęcząc głową do ziemi;  oraz chodzić  po  cerkwi  i  modlić  się  przed ikonami.  
(Oczywiście, czynimy to tak, aby nie przeszkadzać innym.)

Świece i łampady (lampki) oliwne : Charakterystyczną częścią wystroju 
cerkiewnego  są  świeczniki  i  lampy  oliwne  rozmieszczone  po  całej  cerkwi  i 
palące się przed ikonami. Wierni podczas nabożeństw często przemieszczają 
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się  od  ikony  do  ikony  i  stawiają  ofiarne  świeczki. Światło  jest  symbolem 
Chrystusa,  Prawdziwego  Światła, Słońca  Sprawiedliwości,  Światłości  Świata,  
Który  oświeca  wszystko.  Świece  symbolizują  również  nasze  dusze gorejące 
wiarą i miłością do Boga oraz duchową radość i tryumf Kościoła. Staramy się 
złożyć Bogu ofiarę z czystego wosku pszczelego oraz z czystej oliwy z oliwek – 
owoców Bożego stworzenia.  Świece stawia się również w czyjejś intencji,  za 
jakąś sprawę lub jako akt dziękczynny Bogu czy świętemu. 

Ałtar  –  Najświętsze  Miejsce,  czyli  prezbiterium,  znajduje  się  na 
podwyższeniu od wschodniej  strony cerkwi.  Na środku prezbiterium znajduje 
się  ołtarz  (prestoł) –  stół  ofiarny,  gdzie  odprawiana  jest  Św.  Liturgia 
Eucharystyczna. Ołtarz  jest  zwany  Świętym  Tronem  ponieważ  na  nim  w 
rzeczywistości  jest  obecny  sam  Bóg,  pod  postacią  chleba  i  wina. Tylko 
wyświęcony  kapłan,  lub  „pomazaniec  Pański”  -  monarcha  (i  za  specjalnym 
pozwoleniem  –  ministranci)  mogą  przebywać  w  sanktuarium. Ściana  ikon  z 
wrotami  (ikonostas)  nie  są  po  to,  by  ukryć  ołtarz,  lecz  po  to,  by  podkreślić 
wewnętrzną  tajemnicę  sakramentów.  W  dawnej  Świątyni  Jerozolimskiej, 
Najświętsze Miejsce również było zasłonięte kurtyną.

Ikony  –  święte  obrazy.  Na  stolikach,  na  pulpitach,  zawieszone  lub 
malowane  na  ścianach,  nawet  na  sklepieniu  wnętrza  najwyższej  kopuły  – 
wszędzie widzimy w cerkwi święte ikony. Są całowane, okadzane, przed nimi 
palą  się  świece i  lampki  oliwne,  są noszone  w procesjach i   przed nimi  są 
czynione  pokłony.  Nazwa  „ikona”  pochodzi  z  greckiego  określenia  obrazu.  
Ikony  są  świętymi  obrazami  przedstawiającymi  Chrystusa,  Matkę  Bożą, 
świętych oraz sceny z ich życia.  Ikony są jak bezgłośne kazania, które wciągają 
nas w życie duchowe Kościoła. 

   Istnieje ścisły związek pomiędzy ikonami a dogmatami o Wcieleniu i 
Przemienieniu.  W Starym Testamencie,  nikt nie widział  Boga,  więc  istniał  w 
Dekalogu zakaz przedstawiania Jego. W Nowym Testamencie, Bóg wcielił się, 
przez co stał się widzialnym i namacalnym, można było więc Go namalować. 
Ikona jest oknem do nieba i – według Św. Jana z Damaszku – kanałem łask. 
W sposób mistyczny, poprzez łaskę, człowiek modlący się przed ikoną ma żywy 
kontakt z świętą postacią przedstawioną na niej.  Pierwsze ikony objawił  nam 
sam  Chrystus:  Mandylion  (cudowne  odbicie  oblicza  Chrystusa  na  chuście 
wysłane  przez  Pana  do  Abgara,  Króla  Edessy),  chustę  Weroniki, i  Całun 
Turyński.  A pierwszym  ikonopisem  był Św. Łukasz Ewangelista, który według 
tradycji pisał ikony Matki Bożej. 
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 Ikonostas i carskie wrota za którymi znajduje się prezbiterium, 
gdzie mieści się ołtarz 

Siódmy  Sobór  Powszechny  w  787  obronił  ikony  przed  herezją 
ikonoklazmu  i  nadał  im  godność  równą  godności  Pisma  Świętego.  Ikony 
przedstawiają  postacie  święte  według  pewnego kanonu  malarskiego:  są one 
dwuwymiarowe,  namalowane  w  surowej  manierze  i  z  przeszywającym 
wzrokiem, który wydaje się zaglądać nam do wnętrza duszy. Celem ikon nie jest 
cielesne,  naturalistyczne  czy  też  sentymentalne  przedstawienie  postaci,  ale 
pokazanie ponadziemskiego i duchowego piękna postaci  przemienionej przez 
łaskę.  Materia  może być  przemieniona  czy  przebóstwiona przez łaskę jak to 
miało miejsce z ciałem Chrystusa podczas Przemienienia na Św. Górze Tabor. 
Przed przystąpieniem do sakralnego aktu pisania ikony, ikonopisarze modlą się 
i poszczą. Ukończoną ikonę zostawia się na okres kilku dni na ołtarzu, i po tym 
odbywa się ryt poświęcenia: modlitwy, kadzenie oraz kropienie wodą święconą.
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Ściana oddzielająca sanktuarium od nawy, posiadająca wrota i pokryta od 
strony nawy ikonami  – nazywa się  ikonostas.  Jeden ze  słowianofilów, pisarz 
Kiriejewski,  tak  opisał  cudotwórczą  moc  ikony:  „Pewnego  razu  stałem 
w kaplicy,  patrzyłem na cudowną ikonę Matki  Bożej i  zastanawiałem się  
nad dziecinną wiarą ludu,  wnoszącego do niej  modły.  Kobiety,  starcy i  
chorzy  padali  na  kolana  przed  nią  i,  żegnając  się,  bili  pokłony  aż  do  
ziemi. Spoglądałem  potem  na  jej  święte  rysy.  Nagle  zacząłem 
 uświadamiać sobie tajemnicę jej cudotwórczej siły. Nie miałem już przed  
sobą zwyczajnej  deski z wizerunkiem… Przez cale wieki  wchłaniała ona  
owe  potoki  żarliwych  modłów,  błagalnych  westchnień  ludzi  
przytłoczonych  nieszczęściem  i  trudnościami.  Ikona  została  nasycona  
mocą wiary, która teraz od niej spływa i odbija się w sercach wiernych.  
Stała się żywym narzędziem, miejscem spotkań Stwórcy z ludźmi. Myśląc  
o tym, jeszcze raz spojrzałem na leżących w prochu starców i kobiety z  
dziećmi oraz na świętą ikonę. Rysy oblicza Matki Bożej jakby nagle ożyły i  
spoglądały  na  tych  prostych  wyznawców  z  miłością  i  współczuciem.  
Wtedy sam padłem na kolana i zacząłem kornie się modlić razem z nimi .”
   Nadejście Renesansu i  rozwój nowego, realistycznego i  zmysłowego stylu 
malarstwa sakralnego zwiastowało zanik prawdziwej kanonicznej ikonografii na 
Zachodzie.  W  Polsce  natomiast,  ostał  się  rodzimy  kult  ikon  –  M. B. 
Częstochowskiej, Ostrobramskiej, Chełmskiej, Leśniańskiej i innych. 

1150 lat wiary prawosławnej w Polsce

„Kiedy tu przyszli święci Cyryl i Metody, nie było jeszcze podziału na  
Wschód  i  Zachód…  Było  jedno  Chrześcijaństwo  i  ono,  w  formie  
zachowanej w prawosławiu, przetrwało do dziś. Nie przyniósł go ani car  
Aleksander ani car Mikołaj. Nie jest cudze, nie jest z importu. Jest nasze  
własne. Współkształtowało państwo polskie od samego początku, od 1200  
lat … jest tak rdzenne jak Wisła i San, które tu płyną i nawadniają ziemię i  
czynią ją urodzajną.” (o. archimandryta Nikodem Makara, z Precz z mnichami)

   Początki  chrześcijaństwa  na ziemiach dzisiejszej  Polski  wiążą  się  z 
działalnością  dwóch  braci  misjonarzy.  Święci  Cyryl  i  Metody,  przybyli  z 
cesarskiego Konstantynopola do Wielkich Moraw w r. 863, a następnie ich misja 
ochrzciła państwo Wiślan (w roku 880).  Mieli poparcie z  Konstantynopola i 
Rzymu.  Przez  stworzenie  alfabetu  dla  Słowian  i  przekład  Pisma Świętego  i 
Liturgii  na  język  starosłowiański,  stworzyli  podwaliny  naszej  chrześcijańskiej 
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cywilizacji  oraz  oryginalnego  prawowiernego  słowiańskiego  obrządku. 
Obrządek  ten  był  bezkompromisowo zwalczany i  niszczony przez  frankijsko-
germański  kler,  marzący  o  panowaniu  nad  Słowianami.  Jak  pisała  Anna 
Radziułkiewicz  „obrządek  słowiański  był  wówczas  synonimem  polskości  i 
niezależności wobec Niemiec.

 Po upadku Wielkich Moraw, powstała pierwsza organizacja kościelna na 
terenach  późniejszej  Polski  –  Metropolia  Słowiańska.  Historia  obrządku 
słowiańskiego  w  Polsce  wiąże  się  z  postaciami  takimi  jak  Św.  bp  Gorazd 
wiślicki,  św. bp Stanisław krakowski,  święci  Świerad i  Stojsław podkarpaccy, 
oraz  z benedyktynami  słowiańskimi.  Historycy  wymieniają  ośrodki  obrządku 
słowiańskiego  w  Wiślicy,  Krakowie  na  Wawelu,  Przemyślu,  Lublinie, 
Sandomierzu, Smogorzewie, Ostrowie Lednickim, Strzelnie, Kruszwicy, Płocku, 
Poznaniu, Wrocławiu i w innych miejscach. Potwierdzeniem istnienia obrządku 
słowiańskiego w Polsce są także Cyrylo-Metodiańskie świątynie-rotundy i inne 
artefakty  archeologiczne.  Według  prof.  Antoniego  Mironowicza,  mamy  na 
ziemiach polskich około czterdziestu udokumentowanych rotund pochodzących 
z  przełomu  X/XI-go  wieku  -  rotundy  te  mylnie  nazywa się  praromańskie.  W 
Polsce,  fakty  te  są  mało  znane,  bo  są  ignorowane  i  przemilczane  przez 
historiografię Polską.

Święci Cyryl (Konstantyn) i Metody, apostołowie Słowian
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Dalsze losy polskiego Kościoła

Prawosławie  nie  przyszło  do  Polski  z  Rosji  podczas  zaborów,  tylko 
przyniesione  było  z  Wielkich  Moraw przez  Świętych  Cyryla  i  Metodego 
około    880  A.D.  -  sto  lat  przed  Chrztem  Rusi!  (Ruś  ochrzciła  się  w 
bizantyjsko – słowiańskim obrządku dopiero w r. 988) Pierwszy Chrzest Polski 
odbył  się  przy poparciu  dwóch prawowiernych stolic  apostolskich – Rzymu i 
Konstantynopola, na długo przed Wielką Schizmą 1054.
       Ponieważ Piastowie, z racji swoich interesów politycznych, obrócili się na 
Zachód,  nastąpiła  stopniowa  de-slawizacja  Kościoła  polskiego  na  ziemiach 
lechickich,  poprzez  działalność  misjonarzy  i  zakonników  z  krajów  frankijsko-
germańskich. Ale obrządek słowiański przetrwał na Podkarpaciu, w Przemyślu, i 
w Grodach  Czerwieńskich.  Gdy  zachód  kraju  zaczął  latynizować  się,  strefy 
wschodnie, nadgraniczne, zaczęły grawitować ku swoim współwyznawcom na 
Rusi Kijowskiej. W końcu, tereny te zostały wchłonięte przez Ruś, politycznie i 
kościelnie.  Misje  słowiańskie  z  Rusi  ewangelizowały  przygraniczne  ziemie 
międzyrzecza Bugu i  Wieprza,  przyszłą Chełmszczyznę,  oraz nad Narwią na 
Podlasiu.  Dopiero  ponowne  przyłączenie  Grodów  Czerwieńskich  przez 
Kazimierza Wielkiego w 1340, wzmógł na nowo wpływy obrządku słowiańskiego 
w Polsce.

Pod  koniec  XIV  w.  rozpoczął  się  proces  unii  polsko-litewskiej,  który  zmienił 
strukturę etniczno-wyznaniową Polski.  Jagiellonowie budowali  swą potęgę na 
tolerancji i na wieloetnicznej i wielowyznaniowej strukturze państwowe.  Wielka 
Rzeczpospolita,  od Morza do Morza,  była  mozaiką wieloetniczną z ludnością 
polską,  litewską,  ruską,  żydowską,  niemiecką,  tatarską,  i  ormiańską.  Prawie 
połowę  mieszkańców  I  Rzeczypospolitej  stanowili  tu  prawosławni.  Po  Unii 
Lubelskiej  (1569),  Korona   anektowała  od  Litwy  wielkie  połacie  ziem 
zamieszkałych przez prawosławnych. Od tego czasu, Prawosławie było jednym 
ze stałych elementów składowych państwa i kultury polskiej.

Wybitni prawosławni

W naszej dawnej ojczyźnie, Rzeczpospolitej Polsko-Litewsko-Ruskiej, korzenie 
rodowe wielu  najwybitniejszych i  najbardziej  zasłużonych rodzin magnackich 
tkwiły  w  prawosławiu.  Chodzi  o  takie  rody  jak:  Ostrogscy,  Czartoryscy, 
Chodkiewiczowie,  Sapiehowie,  Tyszkiewiczowie,  Sanguszkowie,  Słuccy 
Wiśniowieccy,  Oginscy,  Pacowie,  Zasławscy,  Szeptyccy,  Wiśniowieccy, 
Kiszkowie,  Chlebowiczowie,  Czetwiertyńscy,  Masalscy,  Siemaszkowie, 
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Sołtanowie itd. Rody te dały nam jednego króla i wielu mężów stanu, hetmanów, 
wojewodów  etc.  Podobnie  było  z  przodkami  Kościuszki,  Moniuszki  i 
Mickiewicza, którzy wywodzili się z prawosławnych bojarów.  Niektóre bardziej 
znane osoby wyznania prawosławnego zasłużone dla Rzeczypospolitej to np.: 
hetman  Konstanty  Iwanowicz  Ostrogski,  kniaź  Konstanty  Wasyl  Ostrogski, 
metropolita Piotr Mohyła, wojewoda Adam Kisiel, marszałek Wielkiego Księstwa 
Litewskiego Aleksander Chodkiewicz, hetman Piotr  Konaszewicz-Sahajdaczny 
etc.

   Prawosławna szlachta, oddziały zaciężne oraz ochotnicy wiernie służyli  
ojczyźnie  w licznych  wojnach  polskich:  od  Grunwaldu (1410)  poprzez  Orszę 
(1514),  Chocim  (1620),  Wiedeń  (1683),  Wojnę  Polsko-Bolszewicką  (1920), 
Kampanię  Wrześniową  (1939),  na  Monte  Cassino  oraz  w  Powstaniu 
Warszawskim.

 

Jakie są różnice między  Kościołem Papieskim a Kościołem 
Prawosławnym ?

Filioque – Dogmat nieznany w niepodzielonym Kościele 7-miu Soborów, 
wprowadzony do Credo z inicjatywy cesarza Karola Wielkiego, mówiący o  tym, 
że  Duch  Św.  „pochodzi  od  Ojca  i  Syna.” Dogmat  ten  był  potępiony  przez 
prawowiernego Papieża Leona III  w r.  809.  Błąd ten wbrew Pismu Św. (Jan 
15:26) trwa aż do dzisiaj.

Nadrzędna  Powszechna  Władza  Papieża –  Nauka  nieznana  w 
pierwszym milenium, kiedy papież uznawany był zaledwie jako „primus inter 
pares,”  czyli,  „pierwszy  pośród  równych”.  Nauka  o  powszechnym 
zwierzchnictwie  papieża  (papo-cezaryzm)  ma  swoje  źródło  w  falsyfikatach 
średniowiecznych  („Donatio  Constantini”,  „Pseudoizydoriańskie  Dekretały”,  i  
„Listy Św. Klemensa”).  Szczytem pretensji papo-cezaryzmu był tzw.  „Dictatus 
Papae,” wydany wkrótce po Schizmie, w 1075 r., przez papieża Grzegorza VII. 
Według Ojców Kościoła uznawanych przez wschód i zachód (Hilarego z Poitier, 
Augustyna,  Orygenesa,  Ambrożego  i  Cyryla  Aleksandryjskiego)  „opoką”,  na 
której  zbudowany jest Kościół nie jest osoba Piotra i jego następców lecz wiara 
Piotrowa:  „Ty  jesteś  Chrystus,  Syn  Boga  żywego”  (zob.  Biblia  Wujka,  Mat. 
16:13-18).  Papież  Grzegorz   I  Wielki  (590-604)  kilkakrotnie  w  swoich  listach 
stanowczo ostro potępiał ideę powszechnego biskupa.
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Nieomylność Papieża – Doktryna ogłoszona na Soborze Watykańskim I 
w 1870 przez Piusa IX. Tej doktrynie przeczy istnienie w pierwszym milenium 
papieży,  którzy  wyznawali  różne  herezję  (takich  jak  Honoriusz,  Liberiusz, 
Marcellinus, Callistus, i Wigiliusz), którzy byli potępieni albo przez sobory, albo 
przez  swoich  prawowiernych  papieskich  następców.  Papież  Jan XXII  potępił 
doktrynę nieomylności w 1324, jako „dzieło samego Szatana” (Qui Quorundum). 
Tylko Św.  Tradycja jest  nieomylną.   Tradycja Św.  jest  życiem Ducha Św.  w 
Kościele  i  zawiera  między  innymi  takie  rzeczy  jak  Credo,  uchwały  Soborów 
Powszechnych, starożytne Liturgie Św., Prawo Kanoniczne, pisma Ojców etc. 

Grzech  Pierworodny  –  Zachód  obecnie  wierzy  za  Augustynem  w 
dziedziczną  winę  potomków  Adama  i  Ewy.  Natomiast  prawowierny  Kościół 
Katolicki, w oparciu o Św. Tradycję i consensus Ojców Kościoła naucza nie o 
dziedzicznej  winie,  tylko  o  dziedzicznych  skutkach  grzechu:  śmierci, 
starzeniu się, chorobach, pokusach, ułomności woli i umysłu – czyli o upadłej 
naturze człowieka.

Niepokalane Poczęcie  –  Doktryna odrzucana przez wybitnych świętych 
Kościoła Rzymskiego takich jak Tomasz z Akwinu, Bernard z Clairvaux, Brygida 
ze  Szwecji  i  Katarzyna  z  Sieny  a zatwierdzona  dopiero  w  1854  r.  Według 
prawowiernego  nauczania,  Matka  Boża,  tak  jak  i  cała  ludzkość  nie  jest 
obciążona dziedziczną winą, doznała natomiast - jak i wszyscy -skutków upadku 
prarodziców.  Cerkiew  nazywa  Matkę  Bożą,  „Najświętszą,  Przeczystą, 
Błogosławioną,  Pełną  Chwały  Władczynię  naszą,  Bogurodzicę”  oraz 
„Czcigodniejszą od Cherubinów i Chwalebniejszą bez porównania od Serafinów, 
Tą która bez skazy porodziła Boga Słowo…”. Matka Boża została oczyszczona 
przy  Zwiastowaniu,  gdy  anioł  rzekł  jej,  „Duch  Św.  zstąpi  na  Ciebie  i  Moc 
Najwyższego  osłoni  Cię.”  (Łuk.1:35).  Na  pewno  Matka  Boża  była 
najdoskonalszą  z  całego  rodzaju  ludzkiego,  ale  tylko  Chrystus  był  „jedynym 
bezgrzesznym”.

Niektóre inne różnice i ciekawe fakty

- Prawosławni używają starego juliańskiego kalendarza, którego daty są o 
13 dni wstecz względem kalendarza gregoriańskiego używanego na Zachodzie. 
Dokładniej mówiąc papież w wyniku reformy gregoriańskiej usunął z kalendarza 
„nadmiarowe” dni przesuwając tym samym daty nowego kalendarza do przodu. 
Data  Wielkanocy  jest  też  przeważnie  inna  od  tej  na  Zachodzie,  ponieważ 
według  Soborów  Powszechnych,  dla  zachowania  chronologii  wydarzeń, 
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Wielkanoc musi zawsze być po żydowskim święcie Pesach. Na Zachodzie zaś 
Wielkanoc czasami wypada przed żydowską Paschą, a więc, w kontekście świąt 
żydowskich,  Chrystus  zmartwychwstaje  przed  Ostatnią  Wieczerzą  i 
Ukrzyżowaniem. 

- Kandydaci na księży prawosławnych przed wyświeceniem mogą wybrać 
albo życie małżeńskie stosowne dla kleru parafialnego, albo życie monastyczne 
w  celibacie.  Hierarchia  Kościoła  wybierana  jest  spośród  mnichów.  Na 
Zachodzie, żonate duchowieństwo przetrwało aż do średniowiecza (1139), a w 
Polsce nawet i później. Żonate duchowieństwo w kościele katolickim - także w 
Polsce  -  obecne  jest  i  w  czasach  współczesnych  w  unickich  obrządkach 
wschodnich podlegających Rzymowi.

-  Zgodnie  z  apostolską  praktyką  i  greckim znaczeniem słowa  Chrzest,  
prawosławni chrzczą przez  trzykrotne całkowite zanurzenie w wodzie w imię 
Trójcy Św. (o symbolice chrztu – Rz. 6: 3-5).

- Za zgodą biskupa i  według starej  tradycji,  Chrzest i  Bierzmowanie są 
przeważnie udzielane razem i to przez zwykłego kapłana. Niemowlęta otrzymują 
Komunię  Św.  zaraz  po  chrzcie  i  co  niedzielę  aż  do  osiągnięcia  wieku 
rozumnego, gdy mogą przystąpić do pierwszej Spowiedzi Św. (zob. Łk.18: 16)

- Więcej niż połowa dni w roku kościelnym, to dni postne, gdy nie spożywa 
się mięsa, nabiału i ryb (środy i piątki, z wyjątkiem tych przypadających w święta 
kościelne, Wielki Post, Adwent, Post przed świętem Św. Piotra i Pawła 12 lipca i  
Post  przed  świętem  Zaśnięcia  Bogarodzicy  29  sierpnia).  Razem  z postem 
modlitwa i  dobre  uczynki  są dla  wiernych niezbędne w walce  o uświęcenie.  
W sensie duchowym post jest zaprzeczeniem samowoli upadłej ludzkiej natury.

-  Prawosławni  nie  wierzą  w  Czyściec,  na  istnienie  którego  nie  ma 
dowodów  w  Piśmie  Św.  Według  nauki  patrystycznej,  wyznają  wiarę,  że  po 
Sądzie szczegółowym dusze,  przebywają w Raju czy Otchłani  gdzie doznają 
 tylko  częściowej  nagrody  czy  kary.  Dopiero  po  Sądzie  Ostatecznym  dusze 
doznają pełni nagrody albo kary. Do tego czasu, jest możliwość pomocy duszom 
poprzez ofiary Liturgii Św., modlitwy, posty, oraz dawanie jałmużny w tej intencji. 
W związku z tym Kościół obchodzi sześć dni zadusznych podczas roku.

- Ponieważ w dawnych wiekach, pogańscy kapłani golili brody i włosy, kler 
prawosławny tradycyjnie nosi brody i długie włosy. Prawosławny kapłan ma się 
wewnętrznie i zewnętrznie upodobnić do Chrystusa.

- Choć Kościół Święty uznaje nierozerwalność przymierza małżeńskiego, 
ale  ze względu na upadłą ludzką naturę i w oparciu o słowa samego Chrystusa 
w Ewangelii (Mat. 19:9 – „a powiadam wam: kto oddala swoją żonę – chyba że 
w  wypadku  nierządu  –  a  bierze  inną,  popełnia  cudzołóstwo.”)  czasami  w 
drodze wyjątku udziela rozwodów.
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 -  Patriarcha  Konstantynopola  nie  jest  prawosławnym  Papieżem  ani 
honorowym  zwierzchnikiem  całego  Prawosławia,  tylko  „pierwszym  pośród 
równych”. Głową Cerkwi jest Chrystus, a nie Patriarcha.

-  Prawosławni, w oparciu o J 6:56 oraz Mat 26:27, przyjmują Eucharystię 
Św. pod dwiema postaciami, czyli chleba kwaszonego i wina. Zachód zaniechał 
tego pierwszego zwyczaju w XV w., a opłatek (chleb niekwaszony) wszedł w 
użytek dopiero od 1053.

- Jest ok. 350 milionów prawosławnych na świecie, z tego 5 milionów w 
Ameryce, a ok. 800 tysięcy w Polsce.

Zakończenie

Bóg nasz, Jezus Chrystus, jest naszym jedynym Pasterzem i pragnie, abyśmy 
stanowili jedność. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie odłączone kościoły 
Zachodu  powrócą  do  swojej  pierwotnej  postaci  sprzed  Wielkiej  Schizmy, 
z czasów  Kościoła 7-miu Soborów. Niechaj drogowskazem dla Zachodu będzie 
prawowierny  Rzym  sprzed  IX  w.  z jego  poszanowaniem  Świętej  Tradycji  i 
„consensus Patrum”. 

Pod  tym  względem  rzymsko-katoliccy  tradycjonaliści:  lefebryści  i  tzw. 
sedewakantyści są  na  dobrym tropie.  Muszą  jednak  w swoich  rozważaniach 
cofnąć  się  jeszcze  dalej  w  wstecz  w  czasie,  aby  przekonać  się,  że 
Prawosławie, czy to w bizantyjsko-słowiańskiej,  czy w rzymskiej  szacie, 
nie stanowi zaprzeczenia Katolicyzmu, tylko jego pełnię.

KONKLUZJA
 

1.) Cerkiew  Prawosławna  (czyli  Ortodoksyjny  Katolicki  Kościół  jak  jest 
zwanym na Zachodzie) jest Kościołem Katolickim, ponieważ zachował 
powszechną i kompletną naukę  niepodzielonego Kościoła wschodu i 
zachodu z pierwszego millenium.

2.) Kościół  Prawosławny  jest  Kościołem  Rzymskim.  Cesarz  Rzymski, 
Św.  Konstantyn  Wielki  przeniósł  stolicę  Rzymu  do  Konstantynopola 
(byłego  miasta  Bizancjum),  zwanego  Nowym  Rzymem.  Stary  Rzym 
wpadł  jako stolica  Imperium Rzymskiego i  ośrodek polityczny w ręce 
germanów w r. 476.  Patriarcha starego Rzymu (tzn. papież) , natomiast, 
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oddzielił się od pozostałych czterech patriarchatów w r. 1054. Również, 
patriarcha  konstantynopolitański  przejął  funkcje  honorowego 
pierwszeństwa  Kościoła  Powszechnego,  ponieważ  był  hierarchą 
Nowego  Rzymu.   Przez  wieki,  do  dzisiaj,  Patriarchat 
Konstantynopolitański zwie się  Patriarchatem Rzymskim,  a wierni zwą 
się Rzymianami. Na Bliskim Wschodzie, zachodni Chrześcijanie zwą się 
Frankami.

3.) Kościół  Prawosławny  jest  w  łączności  ze  Stolicą  Apostolską, 
ponieważ  każdy  ze  starożytnych  patriarchatów  również  jest  stolicą 
apostolską (czyli kościołem założonym przez apostoła).

4.) Kościół Prawosławnych  jest w łączności z papieżami, ale wszystkimi 
prawowiernymi papieżami.  Wszyscy są żywi w Chrystusie – i Kościół 
Wojujący  na  ziemi  i  Kościół  Chwalebny  w  niebie.  Dlatego  mamy 
duchową więź z papieżami z pierwszego millenium takimi jak Grzegorz 
Wielki (Dialogos) lub z Leonem III i Janem VIII. Mamy z tymi i wieloma 
innymi papieżami z przed r. 1054, duchową więź wspólnej wiary, która 
różni się od wiary zmienionej czy zreformowanej w drugim millenium.

5.) Wiarę Prawosławną w rodzimym obrządku słowiańskim (Ortodoksyjną 
Katolicką)  w  Polsce  nie  wprowadzili  Carowie  Rosyjscy podczas 
Zaborów,  ale  Święci  Cyryl  i  Metody  w latach 880-tych,  sto  lat  przed 
Chrztem Rusi, za zgodą Rzymu i Konstantynopola. 

6.) Drugi późniejszy Chrzest Polski przez  Mieszka I w obrządku łacińskim 
odbył  się też przed 1054 więc można Mieszka uważać za Ortodoksa 
rzymskiego obrządku.

7.) Poza wschodnimi  tradycjami  cerkiewnymi,  dziś  Cerkiew Prawosławna 
również  stoi  na  straży  obrony  zachodnich  tradycji  kościelnych  i 
przechowuje  dla  naszych  zachodnich  braci  bezcenny  skarb  starej 
Rzymskiej  Apostolskiej  Mszy,  która  została  obalona  przez  II 
Watykański Sobór.

Jeśli  więc chcesz  stać się  w pełni  Rzymskim Katolikiem w łączności  z 
prawowiernymi papieżami i stolicami apostolskimi, wyznający oryginalną 
chrześcijańską  wiarę  naszych  przodków  w  autochtoniczym  Cyrylo-
Metodiańskim obrządku słowiańskim - zatwierdzoną przez Papieży Adriana 
II oraz  Jana VIII  - albo w tzw. „przedsoborowym” obrządku łacińskim  / 
staro-rzymskim,  to powinieneś przystąpić do Prawosławnej Cerkwi czyli 
Ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego, zgodnie  z  wyznaniem  wiary: 
„Wierzę w jeden, święty, katolicki i apostolski kościół.”
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