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Duchowość kościoła wschodniego znałem od bardzo dawna. Przez lata
karmiłem się nauką ascetyczno-mistyczną ojców takich jak św. Serafin
Sarowski, św. Sylwan Atoski, Filokalią i Opowieściami Pielgrzyma.
Niestety, pomimo tych fascynacji nie wnosiły one
żadnego
upragnionego postępu w moim życiu duchowym. Teraz dopiero
rozumiem dlaczego. Sytuację tę zmieniły dopiero rozstrzygnięcia
dotyczące samych fundamentów wyznawanej wiary. One uzmysłowiły
mi kluczową i praktyczną rolę jaką w życiu chrześcijanina odgrywa
wyznawanie wiary prawdziwej.
Książka ta nie zawiera opisu osobistych przeżyć czy wydarzeń z
życia. Zawiera głównie obszerne wypisy z orzeczeń doktrynalnych
Kościoła, cytaty z dokumentów których ranga autorytarna jest bardzo
wysoka.
Jednakże pomimo swojego „teologicznego” wyglądu, pozostaje
świadectwem bardzo osobistym, gdyż przedstawia argumenty które
doprowadziły 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 Sobór Watykański II oraz 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 polskich benedyktynów.
Ostatecznie jest jednak skierowane do samych Prawosławnych
którzy w dobie fałszywego ekumenizmu, chcą pogłębić własną
Cerkiewną tożsamość w relacji do rzymskiego-katolicyzmu.
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KSIĄŻKĘ DEDYKUJĘ TYM KTÓRZY PRZEZ WIELE LAT TOWARZYSZYLI MI
NA DROGACH POSZUKIWANIA BOGA W KOŚCIELE RZYMSKO-KATOLICKIM
TYM KTÓRZY ZNALI MNIE JAKO ŻARLIWEGO I AKTYWNEGO KATOLIKA
TYM DLA KTÓRYCH KONWERSJA TA JEST NIEZROZUMIAŁYM KAPRYSEM
CZY WRĘCZ ZGORSZENIEM

Na okładce:

Statek symbolizuje katolicki Kościół Chrystusowy. Jego kil oznacza
ortodoksyjną wiarę w Trójcę Świętą. Jego belki i deski, dogmaty i tradycję
wiary. Maszt oznacza Krzyż, żagiel i takielunek, Nadzieję i Miłości.
Kapitanem statku jest nasz Pan Jezus Chrystus, którego ręka jest na sterze.
Kompani i marynarze to Apostołowie, ich następcy oraz wszyscy duchowni,
sekretarze i notariusze oraz okazjonalni nauczyciele. Pasażerowie obejmują
wszystkich Prawosławnych Chrześcijan. Morze symbolizuje obecne życie.
Delikatna i zefirowa bryza oznacza powiew oraz łaski Ducha Świętego
unoszące statek na jego kursie. Wiatr z przeciwnej strony, to zaskakujące go
kuszenia. Jego sterem, dzięki któremu jest on kierowany wprost do
niebieskiego portu jest ta oto księga świętych kanonów. (The Rudder of the
Metaphorical Ship of the One Holy Catholic and Apostolic Church of the
Orthodox Christians)
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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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Zaczęliśmy więc już wspólnie, od pierwszych lat po ukończeniu studiów, poszukiwać
swojego miejsca w Kościele katolickim, były to wspólnoty i ruchy które dawały szansę
głębokiego bycia w Kościele całej naszej rodziny, małżonków razem z małymi dziećmi neokatechumenat, charyzmatyczna i ewangelizacyjna wspólnota Miłości Ukrzyżowanej oraz
nieistniejąca jeszcze wtedy w Polsce międzynarodowa Wspólnota Błogosławieństw
zachwycona duchowością kościoła prawosławnego, otoczona ikonami i prawosławnymi
świętymi, praktykująca nieustającą modlitwę Jezusową, taniec liturgiczny ale także
nawiązująca do korzeni i tradycji żydowskich - w piątek wieczorem miast tradycyjnej
wschodniej liturgii sprawowany był żydowski szabat! To wszystko było naprawdę
autentyczne, głębokie, i porywające. Ludzi których tam spotkaliśmy to ludzie prawdziwie
oddani Bogu, pobożni, mądrzy, ofiarni i bezinteresowni. Dla nich Kościół katolicki oraz
osobista relacja z Chrystusem stały w życiu na pierwszym miejscu! Poznałem Kościół
rzymsko-katolicki jaki ma szansę poznać naprawdę malutki procent zwyczajnych
parafialnych wiernych. Niestety pomimo tych wszystkich dobrodziejstw, pomimo całej
osobistej religijności, prób prawego i pobożnego życia ciągle pozostawała gdzieś na dnie
serca pustka i głód spotkania Boga. Zdarzały się oczywiście nawiedzenia łaski, ale one
jeszcze bardziej potęgowały rozdarcie, tęsknotę i świadomość osobistego oddalenia od
Jedynego.
Bardzo wcześnie, bo już pod koniec studiów, moje serce zostało pociągnięte do
praktykowania nieustannej modlitwy Jezusowej. W międzyczasie ukończyłem studium
duchowości karmelitańskiej, po którym byłem już pewien, iż droga mistyków katolickich i
droga modlitwy Jezusowej pomimo pewnych zewnętrznych podobieństw, są zupełnie różne.
W ten sposób moje serce otwierało się na duchowość prawosławną. Czytałem Filokalię
którą sprowadziłem specjalnie z Rosji oraz z Anglii, czytałem pisma św. Teofana Rekluza,
publikacje ze Świętej Góry Atos, w poszukiwaniu jakiś podpowiedzi. Jednakże ku mojemu
wielkiemu osobistemu zgorszeniu, duża wiedza religijna zarówno z dziedziny teologii jak i
duchowości nie przynosiła spodziewanego rezultatu. Jeden z ważniejszych kroków który
posunął mnie
w życiu duchowym, wcale nie pod wpływem osobistych studiów
teologicznych jakimi prawie że nieustannie – z małymi przerwami - się zajmowałem,
zrobiłem pod wpływem prostej, wydawało by się wręcz prymitywnej, książeczki
pochodzącej ze Świętej Góry Atos: Jak święci zwyciężali pokusy: o telewizji. Rozmiar szkód
jakie nałóg ten przynosił życiu wewnętrznemu był praktycznie nierozumiany przez
najbliższych, walka z nim trwała wiele lat, gdy byłem duchowo silniejszy sprawy ducha
zwyciężały, gdy przychodziła duchowa słabość padałem: bezwład i marazm godzin
spędzonych przed telewizorem, całkowite odejście łaski, ciemność i pustka. Po wielu latach
tej beznadziejnej walki, właśnie pod wpływem owej skromnej książeczki, wyrzuciłem pudło
z domu na śmietnik. Była to pierwsza w naszym rodzinnym życiu decyzja na którą nie
miałem zgody najbliższych.
Modlitwa Jezusowa którą próbowałem praktykować przez jakieś 10 lat, nie
przyniosła praktycznie żadnego upragnionego rezultatu. Poszukiwałem pomocy i
zrozumienia u greko-katolickich bazylianów w Warszawie, ale bez skutku - brakowało
wspólnego języka. Coraz bardziej zagłębiałem się w duchowość prawosławnych autorów,
odnajdując w ich często naiwnych pouczeniach autentyczną wewnętrzną moc, aż do
momentu gdy zaczęło mnie niepokoić, czy jest to droga prawidłowa, droga katolicka.
Znałem co prawda i podzielałem nauczanie Soboru Watykańskiego II oraz nauczanie
Kościoła posoborowego razem z całym ekumenicznym nastawieniem, ale obawiałem się, iż
podążając za wskazówkami ojców Kościoła prawosławnego odpadłem od
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rzymsko - katolickiej wiary która była dla mnie najcenniejsza bo prawdziwa i jedynie
słuszna. Tym sposobem w praktyce starałem kierować się wskazaniami ojców wschodnich, z
wyłączeniem doktryny wiary którą siłą rzeczy uważałem za skażoną i nie w pełni
prawidłową. A więc przez wiele lat – jak to wiem niestety dopiero teraz – próbowałem
budować dom według prawidłowej sztuki budowlanej, ale na krzywym fundamencie. Domu
w ten sposób oczywiście zbudować się nie da.
Zaangażowaliśmy się bardzo poważnie w rzymsko-katolickie wspólnoty monastyczne
które wiele czerpały z duchowości kościoła wschodniego: była to przez kilka lat, jak już
wspomniałem wspólnota Błogosławieństw, założona przez protestanckiego pastora który
przyjął wiarę rzymsko-katolicką i próbował żyć duchem monastycyzmu wschodniego i
nieustającej modlitwy Jezusowej, a następnie Monastery Sióstr Betlejem i gromadząca się
przy nich wspólnota świeckich, którzy to próbują podążać duchem wschodniego
monastycyzmu zachowując jednocześnie rzymsko-katolickie dogmaty. Tam spędziliśmy
razem z naszymi synami wiele lat duchowego i zewnętrznego zaangażowania. Był to
jednocześnie czas obiecujący ale i bardzo trudny. Kiedy wiodłem życie w milczeniu, prostej
pracy fizycznej, nieustannej modlitwie Jezusowej, studium słowa Bożego, łaska wydawała
się zbliżać. Kiedy wracaliśmy do życia świeckiego, przepadała we mnie prawie
bezpowrotnie. Nie chodzi tu zupełnie o jakieś mistyczne uniesienie, czy duchowe widzenia
których nigdy nie miałem. Myślę, iż zrozumie to ten który choć raz tego w życiu
zakosztował. Byłem zdeterminowany ponad wszystko. Nie można dzielić życia na sacrum i
profanum, jest jedno życie i jedna tęsknota, a więc wszystko albo nic.
Postanowiłem, iż jako rodzina zamieszkamy w bliskości owego monasteru, wiodąc w
łączności z nim, na własny rachunek, koszt i odpowiedzialność życie jakby monastyczne idiorytmiczne. Wtedy już wiedziałem iż ewangelia jest jedna, ta sama skierowana do
małżonków jak i do mnichów, ta sama w swoim radykalizmie, ta sama w swoich
błogosławieństwach, ta sama w owocach, choć różniąca się formą, nie różniąca się w
żadnym razie wymaganiami i obietnicami. Uzyskaliśmy zgodę przełożonej całego zakonu z
Izraela. Lata przebytej drogi, lata pracy, konkretnej, fizycznej, olbrzymie zaangażowanie
finansowe i czasowe. Wszystko postawione na jedną szalę. Niestety kiedy wydawało się iż
jest tak blisko, wiele lat poniesionych trudów poszło na marne ... Kiedy po kilku latach plan
legł ostatecznie w gruzach, był to dla mnie osobiście koniec absolutny, punkt w którym
znalazłem się w całkowitym potrzasku: na własnej skórze przepracowałem, wydawało mi
się, wszystkie możliwe drogi i sposoby na odnalezienie Boga bliskiego, Boga obecnego, tego
który po prostu JEST. To czego poszukiwałem przez prawie całe moje świadome
pięćdziesięcioletnie życie przepadło raz na zawsze. Wiedziałem, iż takiej lub podobnej
drogi nigdy już nie powtórzę.
Raz jeszcze podjąłem desperacką próbę powrotu do intensywnej praktyki modlitwy
Jezusowej, pojechałem na rekolekcje prowadzone przez polskiego jezuitę. W praktyce
okazało się, iż jest to medytacja buddyjskiego zazen w którą jest wpleciona rzymskokatolicka dogmatyka i mantra imienia Jezus. Co więcej okazało, się iż mój pierwszy i jedyny
przewodnik który jakieś 20 lat temu wprowadzał mnie swoją książką i osobistą rozmową do
praktykowania nieustającej modlitwy, dzisiaj wraz z innymi benedyktyńskimi mnichami i
jezuitami praktykuje pod postacią modlitwy Jezusowej buddyjski zazen – w którym zresztą
i ja także swego czasu próbowałem odszukać doświadczenia autentycznej chrześcijańskiej
medytacji.
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Lata wysiłków, lata autentycznie chrześcijańskiego, świadomego i aktywnego życia w
kościele nie doprowadziły mnie do celu. Wydawało mi się, iż wyczerpałem wszystkie drogi
jakie udało mi się w kościele rzymsko-katolickim odnaleźć: byłem ewangelizatorem w
więzieniu, nadzwyczajnym szafarzem komunii, współtworzyłem przy monasterze Betlejem,
pierwszą w Polsce wspólnotę świeckich którzy próbują żyć duchowością ojców wschodnich
Znałem całą współczesną teologię rzymsko-katolicką, znałem naukę znamienitych pisarzy
duchowych, ale niewiele z tego zaowocowało w moim osobistym życiu. Byłem człowiekiem
zgorzkniałym, pełnym ironii i drwiny, zrozpaczonym i totalnie złamanym. To wszystko
bardzo dotkliwie odkładało się na naszych relacjach rodzinnych. Trudno jest będąc
człowiekiem złamanym i przegranym, być jednocześnie miłym ojcem, mężem i
przyjacielem. Nakładał się na to dodatkowo mój stanowczy charakter i zdecydowane
poglądy. Przez ostatnie lata kiedy to moje osobiste wewnętrzne życie stawało się coraz to
bardziej oczywistą porażką byłem jak tykająca bomba zegarowa. Wtedy, po raz pierwszy
zacząłem się zastanawiać nad fundamentami mojej rzymsko-katolickiej wiary i
duchowości. Gdzie popełniłem błąd? Zacząłem zadawać sobie podstawowe pytania o
prawdziwość wiary którą wyznawałem i o to czy kościół w którym wiernie i aktywnie
trwałem jest rzeczywiście tym prawdziwym Jedynym Chrystusowym Kościołem. Byłem
wówczas pewien, iż tylko dwa kościoły: katolicki i prawosławny są historycznymi
kontynuatorami Kościoła apostolskiego pierwszych wieków, kościoła który z całą pewnością
był Chrystusowy, kościoła w którym działała nie tylko wiedza i mądrość ludzka, ale w
którym objawiała się Boża łaska i moc, kościoła który prowadził swoich członków do
autentycznego życia w łasce. W łasce pojmowanej nie jurydycznie – w takiej przecież łasce
jako rzymski-katolik trwałem prawie zawsze, systematyczne przystępowałem do spowiedzi i
komunii św. Ale w łasce pojmowanej jako autentycznej i osobistej wspólnocie człowieka z
Bogiem Trój-jedynym, wspólnocie która ogarnia nie tylko intelekt i emocje, ale takiej jaka
dokonuje się w najgłębszych warstwach ducha, wspólnocie z jednej strony nieuchwytnej i
niewypowiadalnej, z drugiej wszakże strony, zawsze świadomej, cichej, delikatnej,
przenikającej do szpiku kości, totalnej. Wspólnocie przebóstwiającej i ogarniającej całego
człowieka, gdyż zanurzającej w wewnętrznym życiu Przenajświętszej Trójcy, jedynej
wspólnocie która udziela i rozlewa prawdziwe Życie.
Czyżby więc było możliwym, iż to nie kościół katolicki ale kościół prawosławny był
owym Chrystusowym Kościołem. Wtedy to dopuściłem po raz pierwszy głębiej do
świadomości informacje mówiące o tym, iż począwszy od Soboru Watykańskiego II nauka
rzymsko-katolicka uległa zmianie. Ja dziecko Soboru, ja człowiek dla którego
wyznacznikiem katolickiej prawdy było wyłącznie współczesne nauczanie kościoła
rzymskiego, dla którego soborowa konstytucja o Liturgii Świętej była pismem prawie
mistycznym zacząłem poznawać wcześniejsze rzymsko-katolickie nauczanie.
Kupiłem więc kilkadziesiąt encyklik papieży przed soborowych od XVIII wieku, i
po przestudiowaniu zrozumiałem. Współczesny kościół rzymsko-katolicki naucza inaczej w
kilku istotnych sprawach niż ongiś, co więcej nie tylko inaczej ale i sprzecznie. A w takim
razie, w tych kilku sprawach które wypatrzyłem, głównie w sprawach sygnalizowanych
przez rzymsko-katolickich tradycjonalistów, musiał nauczać błędnie albo ongiś albo
współcześnie. Postanowiłem więc zapoznać się z jeszcze szerszą spuścizną doktrynalną
kościoła i kupiłem pięciotomowe wydanie tekstów soborów kościoła powszechnego. Nie jest
to lektura łatwa i oczywista, osobiste studium i trawienie zajęło kilka miesięcy. W
międzyczasie studiowałem świadectwa synodów, kanony ojców i tym podobne historyczne
świadectwa katolickiej wiary. W pewnym momencie wydawało mi się, iż aby odszukać
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prawdę trzeba będzie wielu wielu lat. Z pomocą przyszedł mi jeden z XVIII-sto wiecznych
papieży, który w którejś ze swoich encyklik, powiedział: aby rozpoznać prawdę, nie
potrzeba głębokich i wieloletnich studiów, prawda ma moc sama z siebie i jawi się nam jako
prosta oczywistość. Tak, to było prawdą, po kilku miesiącach byłem całkowicie pewien.
Podjąłem więc ostateczną i pewną decyzję: idę za wiarą i nauką Katolicką – ortodoksyjną tą która przetrwała do dzisiaj w kościele prawosławnym.
Kościołowi prawosławnemu próbowałem przyglądać się już wcześniej. W 2010 roku
pojechałem na paschę do ziemi świętej z prawosławną pielgrzymką. Światło jednakże
przyszło nie poprzez relacje ludzkie, muszę niestety przyznać, iż one raczej opóźniły niż
przyspieszyły moją konwersję. Światło i pewność przyszły przez poznanie ortodoksyjnej
wiary. Rzeczywiście wiara prawdziwa oświeca wnętrze człowieka. Skoro tak, to
postanowiłem przez rok uczestniczyć systematycznie już tylko wyłącznie w życiu naszej
lokalnej cerkwi tak aby decyzja moja została skonfrontowana z twardą rzeczywistością. My
przecież znaliśmy i byliśmy we wspólnotach naprawdę pięknych i głębokich. Wspaniały
śpiew chóralny mniszek od Betlejem, wspaniała i świadoma wspólnota świeckich,
prawdziwe monastyczne rekolekcje, pustelnie, cudowne ikony, wschodnia wspaniała
liturgia, prawdziwie głębokie spotkania, wykłady. A przede wszystkim autentycznie
szczerzy, głębocy, bezinteresowni, ofiarni i wspaniali ludzie, zarówno mnisi jak i świeccy.
Dawałem jeszcze gdzieś w głębi sobie samemu szansę na powrót do kościoła rzymskiego.
Moja lokalna cerkiew to malutka wspólnota, właściwie prawosławna diaspora.
Wąskie grono wiernych i rzetelnych parafian uczestniczących systematycznie w Świętej
Liturgii. Poza tym wiele zmieniających się twarzy, często widywanych okazjonalnie, śpiew
po ludzku bardzo kulejący. Niektórzy, z okazjonalnych wierni, wchodzą i wychodzą w
trakcie najbardziej kluczowych momentów świętej liturgii, uczestnictwo w tym co stanowi
sedno świętej liturgii prawie śladowe. To wszystko miało dużą szansę, by zwyczajnie
wyleczyć mnie z podjętej już wewnętrznie decyzji o konwersji. Rzeczywistość jednak
okazała się inna. Zwykłe, kulejące cotygodniowe liturgie cerkiewne okazały się ku mojemu
zaskoczeniu przepełnione Łaską. Powolutku ale systematycznie, z tygodnia na tydzień
prawie że niezauważalnie poczułem się jak u siebie w domu, poczułem, iż to właśnie miejsce
jest moim Kościołem. Duchowa moc ortodoksyjnej liturgii jest niesamowita, nie trzeba tu
specjalnych wykładów, nauk, wyjaśnień, spotkań, rozmów czy wysublimowanych kazań.
Można wyjść z parafialnego kościoła bez słowa, co więcej nawet lepiej jest wyjść z
parafialnego kościoła bez słowa z kimkolwiek, by nie uronić ani odrobiny tego co spłynęło
do serca. Nie jest to piękno ludzkie, jest to piękno duchowe. To co udawało się doświadczać
z rzadka w tych wyszukanych ongiś wspólnotach, tu przelewa się w szarej codzienności.
Spełnił się sen który miałem wiele lat temu, a którego treść i piękno pamiętam do
dziś. Znalazłem się w jakimś kościele w którym było na ścianach pełno ikon, a ja nic nie
rozumiałem i poprosiłem mnicha który przechodził aby mi wszystko wyjaśnił. On natomiast
otworzył jedną z ikon i powiedział: Ona ci wszystko wyjaśni, i poszedł. A na tej ikonie była
twarz Chrystusa, taka jak na mandylionie ale wystająca jakby płaskorzeźba, twarz żyjącego
człowieka, Chrystusa, promieniująca pięknem i blaskiem która zaczęła do mnie przemawiać.

8

Osobiste świadectwo

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

9

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 rzymskokatolicki 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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Tradycja wschodnia wyraża przede wszystkim, że Ojciec w
relacji do Ducha jest pierwszym początkiem. Wyznając Ducha
jako "pochodzącego od Ojca (J 15,26), stwierdza ona, że Duch
pochodzi od Ojca przez Syna. Tradycja zachodnia wyraża przede
wszystkim współistotną komunię między Ojcem i Synem, mówiąc,
że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna (Filioque). Mówi to "w
sposób dozwolony i racjonalny ... Ta uprawniona
komplementarność, jeśli nie jest zbyt schematyczna, nie narusza
tożsamości wiary w rzeczywistość samej wyznawanej tajemnicy."
Poza tym bardzo racjonalnym wytłumaczeniem różnica ta wydawała mi się wówczas tak
mało istotna, że sama myśl, iż może mieć ona jakieś praktyczne zastosowanie w życiu
chrześcijanina przyprawiała mnie o uśmieszek. Pan Bóg napisał jednak inny scenariusz dla
mojego życia. Ta błaha z pozoru różnica teologiczna stała się głównym i ostatecznie
rozstrzygającym motywem mojej konwersji na Prawosławie. Kiedy kupiłem
pięciotomowe rzymsko-katolickie wydanie dokumentów Soborów Powszechnych po dwóch
miesiącach wertowania sytuacja zmieniła się radykalnie. Nie ma tu rozróżnienia na tradycję
wschodnią i zachodnią, jest jedynie tradycja Katolicka ortodoksyjna, prawowierna w której
Kościół Katolicki - nie wschodni czy zachodni - ale Powszechny zbiera i wyjaśnia starożytne
wyznanie wiary, zabraniając pod groźbą anatemy - czyli wyłączenia ze wspólnoty Kościoła
Katolickiego tych którzy odważają się je zmieniać.
Kiedy wiele lat temu jako rzymski katolik czytałem długo wyczekiwany nowy katechizm
kościoła rzymsko-katolickiego zapadł mi głęboko w pamięci rozdział omawiający symbole
wiary chrześcijańskiej a w nim punkt:

Greckie słowo symbolon oznaczało połowę przełamanego
przedmiotu (na przykład pieczęci), którą przedstawiano jako
znak rozpoznawczy. Przełamane części składano ze sobą, by
sprawdzić tożsamość tego, kto przyniósł drugą połowę. Symbol
wiary jest więc znakiem rozpoznawczym2 …
Nie przypuszczałem wówczas, że właśnie Symbol Wiary stanie się dla mnie osobiście
rzeczywistym znakiem rozpoznawczym dzięki któremu uda mi się rozpoznać Kościół
prawdziwie katolicki czyli powszechny - bo zachowujący tę samą wiarę nie tylko w
przestrzeni geograficznej ale także zachowujący tę samą wiarę na przestrzeni wieków - w
czasie, oraz ortodoksyjny - prawowierny - czyli taki który zachował depozyt wiary
nieskażony, taki jak przekazała go święta Tradycja Kościoła, starożytny i apostolski.

2

[Nowy Katechizm KRK pkt. 188]
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SOBORY POWSZECHNE O SYMBOLU WIARY I
O POCHODZENIU DUCHA ŚWIĘTEGO

Poniżej cytuję orzeczenia - skupione wokół Symbolu Wiary - siedmiu pierwszych Soborów
Powszechnych niepodzielonego Kościoła Katolickiego dotyczące pochodzenia Ducha Św.
uznawane zarówno przez współczesny kościół rzymsko-katolicki jak i ortodoksyjny Kościół
katolicki czyli Kościół prawosławny. Cytaty pochodzą z rzymsko-katolickiego wydania
Dokumentów Soborów Powszechnych3.

I Sobór powszechny – Nicejski I -325 r.
Wyznanie wiary 318 Ojców.
Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego
Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca,
jednorodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, Światłość ze
Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego,
zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez
którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi,
który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął
ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego
dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I w
Ducha Świętego.

3

[Sobory Powszechne I]: Dokumenty Soborów Powszechnych, Teks grecki, łaciński,
polski. ks. A. Baron, ks. H Pietras SJ. Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków
2007, Tom I
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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 Bitynii 5
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: IV 7, 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 Nicejskokonstantynopolitańskiego 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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III Sobór powszechny - Efeski – 431 r.
Orzeczenie o Nicejskim wyznaniu wiary
Taką wiarę ustalił sobór w Nicei: <<Wierzymy .....11 [w jednego
Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy
widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa
Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to
jest z istoty Ojca, Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga
prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie
uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się
stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla
naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem,
cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba,
przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I w Ducha Świętego.]>>.
Byłoby rzeczą słuszną, aby wszyscy zgadzali się z tą świętą
wiarą. Jest ona pobożna i pożyteczna dla całego świata. Skoro
niektórzy tylko udają, że wyznają taką wiarę i zgadzają się z nią
tylko pozornie, błędnie tłumaczą jej prawdziwy sens,
interpretują ją zgodnie z własnym sposobem myślenia i pouczają
prawdę jako synowie błędu oraz dzieci potępienia, uznano za
konieczne sięgnąć do świadectw świętych i prawowiernych
Ojców, aby mogły ukazać, w jaki sposób oni pojmowali wiarę i z
odwagą ją głosili,tak ażeby było oczywiste, że wszyscy ci których
wiara jest prawdziwa i nienaganna, w ten właśnie sposób ją
rozumieją i głoszą. ...
Po przeczytaniu tych dokumentów święty sobór zarządzi, że:
[Kanon VII.] Nikomu nie wolno głosić, spisywać ani
formułować innej wiary niż ta, która została ustalona przez
świętych Ojców zgromadzonych w Nicei wraz z Duchem
11 W cytowanych dokumentach po słowie <<wierzymy ...>> następują kropki oraz
przypis 123: <<tu następuje Wyznanie wiary z Soboru Nicejskiego I (325), a nie z
Konstantynopolitańskiego I (381)>> jednakże ze względu na kluczowe znaczenie jakie
przypisujemy Symbolowi Wiary koryguję skrót uczyniony przez wydawcę. Pominięcie
pełnego brzmienia wyznania wiary w dokumentach soborowych było dla mnie osobiście
trudne do przyjęcia gdyż
zamysłem wydawcy podającego przecież nie tylko
tłumaczenie ale także oryginalne teksty źródłowe było zachowanie wiernego przekazu
orzeczeń.
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Świętym. Ci którzy ośmielają się inną wiarę formułować,
rozpowszechniać lub głosić pragnącym nawrócić się z
pogaństwa, judaizmu czy jakiejkolwiek herezji i poznać
prawdziwą wiarę - to jeśli są biskupami albo duchownymi mają
być pozbawieni urzędu: biskupi episkopatu, duchowni
przynależności do kleru; jeśli są to osoby świeckie, mają być
wyłączone ze wspólnoty Kościoła. …
Formuła zjednoczenia
Pragniemy wyłożyć w skrócie, jak myślimy i jak nauczamy o
Bogarodzicy Dziewicy i o sposobie, w jaki Jednorodzony Syn
Boży stał się człowiekiem. Uważamy to za konieczne: nie dla
dodania czegoś nowego, ale dla potwierdzenia nauki, którą od
początku przyjęliśmy z Bożych Pism oraz z tradycji świętych
Ojców. Nie dodajemy niczego do wiary świętych Ojców z Nicei.
Jak już powiedzieliśmy, wystarcza ona zupełnie do znajomości
religii i dla odrzucenia każdej błędnej, heretyckiej doktryny ...
Czy III Sobór powszechny - Efeski - zgromadzony 50 lat po II Soborze powszechnym znał i
akceptował jako jeden Symbol wiary nicejsko-konstantynopolitańskiej? Z całą pewnością
tak. Pośrednio poświadczają to sami ojcowie soboru włączając do dokumentów soborowych
listy Cyryla - biskupa Aleksandrii który wyznaje wiarę w Ducha Świętego który na pewno
od Ojca Pochodzi:

Trzeci List Cyryla do Nestoriusza
22. ...[Duch Święty] rozlewa się przez Niego [Jezusa] tak samo
jak na pewno [pochodzi] od Boga i Ojca ...
List Cyryla do Jana Antiocheńskiego o pokoju
12 . Bez żadnych wahań trwamy przy wierze i Symbolu wiary,
który ustalili nasi święci Ojcowie, którzy zebrali się niegdyś w
Nicei. Nie pozwolimy też, abyśmy my sami albo inni zmienili
choćby jedno wyrażenie w nim umieszczone albo opuścili
choćby jedną sylabę, mając w pamięci słowa:
<<Nie
przesuwaj starej miedzy, ustalonej przez swoich przodków>>
13. To nie oni sami mówili, lecz Duch Boga Ojca, który z Niego
pochodzi i co do istoty nie jest czymś innym niż Syn. …
Duch Boga Ojca - Duch Święty pochodzi z Ojca. Orzekli to nie tylko ojcowie Soboru
powszechnego ale mówił to sam Duch Święty. Czy możliwym jest by Ojcowie pod
natchnieniem Ducha Św. pominęli kwestię pochodzenia także i Od Syna?
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14. Gdy niektórzy spośród tych, którzy mają zwyczaj przekręcać
słowa prawdy, zmieniają moje słowa według swego upodobania,
niech Twoja Świątobliwość nie dziwi się wiedząc, że wszyscy
heretycy znajdują pretekst dla swoich błędów w natchnionym
przez Boga Piśmie, przez swoją złośliwość psują prawdę
zawartą w wypowiedziach Ducha Świętego i tak gromadzą nad
swymi głowami nieugaszony ogień.
Bezpośrednio, fakt uznawania przez Sobór Efeski jednego symbolu Nicejskokonstantynopolitańskiego Wierzę … I w Ducha Świętego ...który od Ojca pochodzi
poświadcza V Sobór powszechny: Na ten sam symbol wiary... wyraziło swoją zgodę dwustu
świętych Ojców zebranych po raz pierwszy w Efezie 12. A więc powyżej przytoczone
orzeczenie formalnie dotyczące nicejskiego wyznania wiary oraz Kanon VII można zgodnie
z intencją13 soboru rozciągnąć na symbol nicejsko-konstantynopolitański: "wierzymy ... I w
Ducha Świętego ... który od Ojca pochodzi".
Kluczową kwestią rozstrzyganą na soborze Efeskim był konflikt pomiędzy
Nestoriuszem a Cyrylem w którym chodziło o prawomocność używania tytułu Bogarodzica,
który w swej istocie dotyczył złożenia (zjednoczenia) natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie.
Kościół podaje na tym soborze cały szereg rozstrzygnięć teologicznych, ale nie wprowadza
żadnego dopowiedzenia wprost do Symbolu wiary Nicejskiej nie łamiąc w ten sposób Igo kanonu II Soboru powszechnego. Zwracam uwagę na ten istotny fakt, gdyż analogicznie
postępują wszystkie kolejne sobory powszechne ortodoksyjnego Kościoła katolickiego.

IV Sobór powszechny - Chalcedoński – 451 r.
Definicja Wiary:
1. Święty, wielki i ekumeniczny synod dzięki łasce Bożej
ustalił co następuje:

...

2. Pan nasz i Zbawiciel Chrystus ... chciał, aby nikt nie różnił
się od swego bliźniego pod względem dogmatów religii i aby
jednakowo brzmiało głoszenie prawdy. Ale Nikczemny nie
zaprzestaje psuć nasion pobożności swoim kąkolem i ciągle
wynajduje coś nowego przeciwko prawdzie ...

12 Patrz str. .20 : punkt 13. V-go Soboru Powszechnego
13 zgodnie z intencją a nie literą soboru - gdyż literalnie sobór mówi o Symbolu Nicejskim:
"Wierzymy ... I w Ducha Świętego."
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3. To uczyniliśmy: wspólną uchwałą odrzuciliśmy błędne
dogmaty, odnowiliśmy prawdziwą Wiarę Ojców, ogłaszając
wszystkim Symbol trzystu osiemnastu [Ojców z Nicei] 14 i
zapisaliśmy jako naszych Ojców tych, którzy później zebrali się
w wielkim Konstantynopolu i potwierdzili tę samą wiarę15.
4. Zachowujemy postanowienia oraz wszystkie zasady wiary
przyjęte niegdyś przez święty synod w Efezie, któremu
przewodniczyli, najświętszej pamięci Celestyn, biskup Rzymu i
Cyryl, biskup Aleksandrii. Postanowiliśmy obecnie, że nadal ma
jaśnieć wykład prawdziwej i nienagannej Wiary, sformułowany
przez trzystu osiemnastu świętych i błogosławionych Ojców w
Nicei, których zgromadził tam ówczesny cesarz, pobożnej
pamięci Konstantyn. Uznaliśmy również, że nadal pozostają w
mocy uchwały stu pięćdziesięciu świętych Ojców, podjęte w
Konstantynopolu16 dla obalenia krzewiących się wówczas herezji
i dla umocnienia naszej wiary katolickiej i apostolskiej.
5. Symbol trzystu osiemnastu Ojców z Nicei. [Wierzymy ... I w
Ducha Świętego.]
Symbol stu pięćdziesięciu świętych Ojców zebranych w
Konstantynopolu17. [Wierzymy … I w Ducha Świętego … który
od Ojca Pochodzi, …]
6. Ten mądry i zbawienny Symbol Bożej łaski wystarczyłby do
pełnej znajomości i umocnienia wiary, naucza bowiem w sposób
doskonały o Ojcu, Synu i Duchu Świętym i wykazuje
przyjmującym to z wiarą, że Pan stał się człowiekiem.
Skoro symbol wiary: "Wierzymy … I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca
pochodzi" naucza w sposób doskonały o przenajświętszej Trójcy to czyż może w nim
brakować jakże kluczowej prawdy wiary o pochodzeniu Ducha Świętego nie tylko od Ojca
ale także i od Syna?

14 Wyznanie wiary I-go Soboru powszechnego: "Wierzymy … I w Ducha Świętego."
15 Wyznanie wiary II-go Soboru powszechnego: "Wierzymy … I w Ducha Świętego, Pana i
Ożywiciela, który od Ojca pochodzi"
16 "I w Ducha Świętego ... który od Ojca pochodzi"
17 Tutaj występują wyznania wiary I i II Soboru powszechnego a po nich orzeczenie
traktujące je jako jeden Symbol wiary
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7. Lecz niektórzy próbują odrzucać tak obwieszczoną prawdę i
w swoich herezjach tworzą nowe sformułowania Jedni
ośmielają się fałszować tajemnicę Pańskiej ekonomii zbawienia,
przyjętej dla nas, i nie zgadzają się nazywać Dziewicę
Bogarodzicą. …
8.Z tego powodu obecny święty, wielki i ekumeniczny synod,
pragnąc odciąć od wszystkich knowań tamtych ludzi,
skierowanych przeciwko prawdzie, głoszący od początku tę
samą naukę, zarządził przede wszystkim, że Wiara trzystu
osiemnastu świętych Ojców ma pozostać niezmieniona18.
9. Potwierdza jako obowiązującą naukę o istocie Ducha
Świętego, którą podało później stu pięćdziesięciu Ojców19.
Zebrali się oni w cesarskim mieście z powodu powstania herezji
walczących przeciwko Duchowi Świętemu. W swoim nauczaniu
o Duchu Świętym dawali wyjaśnienie, nie wprowadzając do
niej niczego nowego, tak jakby brakowało czegoś nauce
poprzedników; chcieli jedynie jasno przedstawić swój sposób
pojmowania Go20 opierając się na świadectwie Pisma świętego i
przeciwstawić się tym, którzy próbowali odrzucać jego
panowanie.
10....[obecne zgromadzenie] uznaje za swoje listy synodalne
błogosławionego Cyryla ... Zawierają one ... wytłumaczenie dla
tych którzy z pobożnością i gorliwością pragną poznać
prawdziwy sens zbawiennego symbolu. Do tych pism z
słusznych powodów dodany został list błogosławionego i wielce
świątobliwego Leona, arcybiskupa największego i najstarszego
miasta Rzymu napisany do świętej pamięci, arcybiskupa
Flawiana, celem odrzucenia błędnej nauki Eutychesa. Zgodny
jest z wyznaniem wiary wielkiego Piotra i stanowi dla nas
wszystkich zasadniczą kolumnę przeciwko naukom heretyckim i
dla umocnienia dogmatów prawdziwej religii ...

18 Wyznanie wiary I-go Soboru Powszechnego: "Wierzymy … I w Ducha Świętego"
19 Wyznanie wiary II-go Soboru Powszechnego: "Wierzymy... I w Ducha Świętego, ...
który od Ojca pochodzi"
20 Soborowe punkty 8 i 9 potwierdzają symbol wiary bez dodatku filioque.
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Symbol wiary bez filioque wyznawany przez ówczesnego papieża Leona zgodny jest z
wyznaniem wiary wielkiego Piotra

12. Rozporządziliśmy to z całą starannością i dokładnością,
przeto święty i ekumeniczny synod określił, że nie wolno nikomu
innej Wiary głosić, spisywać, formułować, myśleć lub innych
nauczać. Co się tyczy tych, którzy ośmielają się inną Wiarę
układać bądź nauczać i głosić albo przekazywać inny symbol
pragnącym z pogaństwa, judaizmu czy jakiejkolwiek innej
herezji nawrócić się ku prawdziwemu poznaniu – jeśli są
biskupami albo duchownymi, należy ich wykluczyć: biskupów z
episkopatu, duchownych ze stanu duchownego, a jeśli są
mnichami lub osobami świeckimi, mają być wyłączeni ze
społeczności wiernych.
Kanon I. Kanony każdego synodu mają być zachowane w całości
Postanawiamy, że kanony przyjęte przez świętych Ojców na
wszystkich synodach od początku aż do chwili obecnej, winny
zachować moc prawa.

Sobór objął anatemą tych którzy ośmielają się modyfikować symbol Nicejskokonstantynopolitański nie zawierający jeszcze dodatku filioque mówiącego o pochodzeniu
Ducha Św. także od Syna!
Czyż można w sposób bardziej dobitny, jednoznacznie i wyraźnie zabronić
wprowadzenia jakiejkolwiek poprawki czy dodatku do Symbolu wiary Nicejskokonstantynopolitańskiego. Kościół katolicki (ortodoksyjny - prawowierny) zabrania: inną
wiarę głosić, spisywać, formułować, myśleć lub innych nauczać. ... albo przekazywać inny
symbol. O ile przyjmując wiarę ortodoksyjną nie miałem jasności czy późniejszy dodatek
filioque wprowadzony przez kościół rzymski jest czy nie jest herezją, to przedstawionymi
powyżej argumentami zostałem absolutnie przekonany, iż dodatek ten nie został
wprowadzony do Symbolu wiary zgodnie z uchwalonymi własnymi kanonami 21 i to właśnie
stało się dla mnie jednoznacznym drogowskazem. Stało się rzeczywiście tak jak pisał nowy
katechizm rzymsko-katolicki: Symbol wiary przyjęty i ogłoszony przez Kościół powszechny
posłużył mi osobiście jako znak rozpoznawczy22.

21 Kościół rzymsko-katolicki na soborze florenckim przy próbie podpisania unii z
Ormianami domaga się potwierdzenia przez unitów, iż dodatek filioque, dołączono
zgodnie z prawem (Patrz str. 54)
22 Patrz str. 10
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V Sobór powszechny - Konstantynopolitański II – 553 r.
[Wyrok przeciwko „Trzem rozdziałom”]
12. My, razem zgromadzeni, wyznajemy przede wszystkim, że we
wszystkich punktach zachowujemy tę Wiarę, którą Pan nasz
Jezus Chrystus23, prawdziwy Bóg, przekazał swoim świętym
Apostołom, a przez nich świętym Kościołom, a którą ci, co byli
po nich, święci Ojcowie i Nauczyciele Kościoła, przekazali
wierzącym sobie ludom.
13. Oznajmiamy też, że zachowujemy, strzeżemy i głosimy
świętym Kościołom to Wyznanie wiary które w sposób pełny
wyłożyło trzystu osiemnastu świętych Ojców zgromadzonych w
Nicei – oni nam przekazali święte nauczanie albo Symbol wiary.
Również stu pięćdziesięciu Ojców zebranych w Konstantynopolu
ogłosiło, że przyjmują to samo wyznanie wiary – oni też dokonali
jego wyjaśnienia24. Na ten sam symbol wiary, który i my
przyjmujemy, wyraziło swoją zgodę dwustu świętych Ojców
zebranych po raz pierwszy w Efezie 25. Przyjmujemy też i to, co
sześciuset trzydziestu Ojców, zgromadzonych w Chalcedonie,
ustaliło o jednej i tej samej wierze26; postanowili oni bowiem
podążać za rozporządzeniami powziętymi przez poprzedników i
tego samego nauczać co oni.
Z punktów powyższych wynika, iż wiara, którą Pan nasz Jezus Chrystus … przekazał
swoim świętym apostołom a którą ojcowie soboru zachowują we wszystkich punktach to
wiara w pochodzenie Ducha Św. od Ojca a nie od Ojca i Syna. Wynika ona ze słów samego
Jezusa w ewangelii. św. Jana 15.26: przyjdzie Pocieszyciel ... Duch prawdy, który od Ojca
pochodzi. Według ojców soboru tę więc wiarę Jezus Chrystus przekazał Apostołom, a
przez nich świętym Kościołom

43 ....w trakcie lektury wspomnianych listów odczytaliśmy też
definicję wiary przyjętą przez święty Sobór Chalcedoński, aby
porównać treść listów i definicji . (44.) Albowiem ta definicja
jest zgodna z tym, co orzekło o jednej i tej samej wierze zarówno
23 Patrz Jezus naucza o pochodzeniu Ducha Świętego str. 32
24 Wyznanie wiary II Soboru powszechnego - Kościoła katolickiego bez dodatku filioque.
25 III Sobór powszechny Kościoła katolickiego
26 IV Sobór powszechny Kościoła katolickiego
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trzystu osiemnastu świętych Ojców [w Nicei w 325 r.], jak i stu
pięćdziesięciu [w Konstantynopolu w 381 r.], oraz ci Ojcowie,
którzy po raz pierwszy spotkali się w Efezie. Tymczasem ów
bezbożny list [Ibasa] zawiera bluźnierstwa heretyków …
Zwróćmy uwagę na fakt, iż zatwierdzona przez Kościół definicja wiary zawierająca Symbol
wiary Wierzymy... I w Ducha Świętego ... który od Ojca Pochodzi staje się dla Ojców
soboru bezpośrednim drogowskazem pozwalającym rozpoznać herezję. Rzeczywiście jest
tak, jak to potwierdził cytowany już III Sobór powszechny: wystarcza ona ... dla odrzucenia
każdej błędnej, heretyckiej doktryny

47. Powołujemy się na to wszystko, czym zajmowaliśmy się na
obecnym zgromadzeniu, i wyznajemy po raz drugi, że
akceptujemy
cztery
święte
sobory:
Nicejski,
Konstantynopolitański, Efeski pierwszy i Chalcedoński oraz
potwierdzamy, że głosiliśmy i głosimy27 jedną i tę samą wiarę
którą one ustaliły28
48. Za obcych Kościołowi katolickiemu uznajemy wszystkich,
którzy tej wiary nie Przyjmują29.
Anatemy przeciwko <<trzem rozdziałom>>
(…) Wyznaliśmy wiarę zgodną z tym, co przyjęliśmy ze świętych
Pism i z nauczania świętych Ojców i opartą na ustaleniach
powziętych o jednej i tej samej wierze przez wyżej wspominane
cztery święte sobory …

Oto cecha wiary Katolickiej – powszechnej, musi być zgodna w czasie – poczynając od
Pisma św, przez nauczanie świętych ojców, ta sama poprzez wszystkie Sobory: "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 soborów30
27 Ojcowie soborowi podkreślają, iż nie tylko aktualnie ale też kiedyś głosili tę samą
wiarę! (Patrz rozdział: Niezmienność wiary w orzeczeniach Soborów Powszechnych od
str. 69)
28 a więc chodzi o wyznanie wiary bez dodatku filioque
29 Według tego orzeczenia soborowego można rozpoznać który kościół jest Kościołem
katolickim!
30 Kanon I, VII-go Soboru powszechnego str. 79
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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: Nicejskokonstantynopolitańskiego 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.>>
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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>>

Sobory Powszechne o Symbolu Wiary i o pochodzeniu Ducha Świętego

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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SYNTEZA ORZECZEŃ SOBOROWYCH
I Sobór powszechny 325 r.
● Podaje wyznanie wiary: Wierzymy ... I w Ducha Świętego zwane wyznaniem
wiary 318 ojców (soborowych) albo Nicejskim
II Sobór powszechny 381 r.
● Podaje rozbudowane (względem wyznania 318 ojców) wyznanie wiary:
Wierzymy ... w Ducha Świętego ... który od Ojca Pochodzi. zwane
wyznaniem wiary 150 ojców (soborowych)
● Ustala kanon aby nie zmieniać wyznania wiary 318 ojców.
● Sobór ten uznaje więc, iż rozbudowane wyznanie wiary które podaje nie
zmienia w niczym wyznania 318 ojców. Od tego czasu oba wyznania wiary
są traktowane w Kościele jako jeden Symbol Nicejsko-konstantynopolitański
III Sobór powszechny 431 r.
● Przywołuje wyznanie wiary I Soboru Powszechnego: Wierzymy ... I w Ducha
Świętego
● Ustala kanon VII zabraniający pod groźbą wyłączenia z Kościoła
Katolickiego, że nie wolno głosić, spisywać ani formułować innej wiary niż
ta która została ustalona w Nicei
● Sobór ten (nie wprost ale wg orzeczenia V Soboru powszechnego) uznaje
symbol Nicejsko-konstantynopolitański (bez filioque)
● Podaje rozstrzygnięcia doktrynalne dotyczące zjednoczenia dwóch natur
Chrystusa oraz potwierdza prawowierność terminu Bogarodzica, nie
rozszerzając jednakże Symbolu wiary
IV Sobór powszechny 451 r.
● Przywołuje wyznanie wiary I Soboru Powszechnego: Wierzymy ... I w Ducha
Świętego oraz wyznanie wiary II Soboru Powszechnego: Wierzymy ... w
Ducha Świętego ... który od Ojca Pochodzi. traktując oba wyznania jak
jeden symbol wiary
● Orzeka, iż ten symbol wiary naucza ... w sposób doskonały o Ojcu, Synu i
Duchu Świętym
● Orzeka, iż wiara 318 ojców ma być niezmieniona oraz potwierdza iż
rozbudowany symbol Nicejsko-konstantynopolitański nie wprowadza do
wiary Nicejskiej nic nowego ale daje wyjaśnienie wiary o Duchu Świętym
● Orzeka pod groźbą wyłączenia z Kościoła Katolickiego, że nikomu nie
wolno głosić innej wiary, ani spisywać, układać, zamyślać ani innych
nauczać .. lub przekazywać inny symbol wiary
● Podaje dalsze rozstrzygnięcia doktrynalne dotyczące zjednoczenia dwóch
natur Chrystusa nie rozszerzając jednakże Symbolu wiary

Synteza orzeczeń soborowych
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V Sobór powszechny 553 r.
● Przyjmuje symbol wiary I-go Wierzymy ... I w Ducha Świętego i II Soboru
Powszechnego: Wierzymy ... w Ducha Świętego ... który od Ojca Pochodzi
uznając je za ten sam symbol wiary
● Potwierdza, iż III Sobór powszechny wyraził także zgodę na ten sam symbol
wiary (pomimo, iż formalnie VII kanon III soboru zabraniał modyfikować
symbol Nicejski)
● Za obcych Kościołowi katolickiemu uznaje wszystkich, którzy tej wiary
(ustalonej na IV soborach powszechnych) nie przyjmują
VI Sobór powszechny 680 r.
● Podaje symbol wiary II Soboru Powszechnego: Wierzymy ... w Ducha
Świętego ... który od Ojca Pochodzi
● Przypieczętowuje symbol Nicejsko-konstantynopolitański traktując je jako
jeden symbol
● Orzeka pod groźbą wyłączenia z Kościoła Katolickiego, że nikomu nie
wolno głosić innej wiary, ani spisywać, układać, zamyślać ani innych
nauczać .. lub przekazywać inny symbol wiary
VII Sobór powszechny 787 r.
● Podaje symbol wiary II Soboru Powszechnego: Wierzymy ... w Ducha
Świętego ... który od Ojca Pochodzi
● Ustala kanon zobowiązujący do zachowywania bez żadnych zmian to co
zostało ustalone na poprzednich sześciu soborach ekumenicznych

Wobec powyższego stało się dla mnie zupełnie jasne, iż wyznanie wiary mówiące o
pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca, (a nie od Ojca i Syna) jest wyznaniem które
naucza ... w sposób doskonały o Ojcu, Synu i Duchu Świętym a więc z całą pewnością nie
mogło by przemilczeć tak istotnej relacji trynitarnej jaką było by pochodzenie Ducha Św
także i od Syna.
Co więcej, sam Kościół katolicki jednoznacznie zabronił pod groźbą ekskomuniki:
głosić innej wiary, ani spisywać, układać, zamyślać ani innych nauczać .. lub przekazywać
inny symbol wiary>> niż ten który to został przypieczętowany.
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WIELKA SCHIZMA 1054 – WSCHODNIA CZY ZACHODNIA?
Tak rzymsko-katolickie wydanie Historii Kościoła opisuje bezpośredni moment wielkiej
schizmy w której dokonał się współcześnie znany podział na kościół rzymsko-katolicki czyli
zachodni i na ortodoksyjny (prawosławny) czyli wschodni35:

Wobec niemożności rozmów [kardynała Humberta legata
papieskiego] z patriarchą [Bizancjum Cerulariuszem], który na
wieść o śmierci papieża mógł powoływać się na wygaśnięcie
pełnomocnictw legatów, Humbert (16 VII 1054), podczas
nabożeństwa w kościele Bożej Mądrości, złożył na ołtarzu bullę
z ekskomuniką, symbolicznie strząsnął pył z obuwia, wychodząc
ze świątyni, po czym legaci śpiesznie opuścili stolicę cesarską.
Przekazaną sobie bulę polecił Cerulariusz przetłumaczyć na
język grecki. ...W bulli podano jako najgorszą przewinę ekskomunikowanych, że samowolnie zniekształcili symbol nicejski
(wyznanie wiary), usuwając z niego Filioque. Cerulariuszowi
nie trudno było ośmieszyć Humberta, że nie zna tradycji
kościelnej, bo Filioque nie było w symbolu nicejskim.36

35 Ks. dr W. Doroszkiewicz w swojej pracy: Dzieje Wschodnich Rzymian wskazuje, iż
utarty podział na kościół wschodni i zachodni jest historycznie błędny. Dowodzi, iż
mieszkańcy wschodniej części Imperium Rzymskiego uważali się za spadkobierców
Imperium Rzymskiego i nazywali siebie Romejami zaś państwo w którym żyli:
państwem Rzymian. Określenie więc Kościół Rzymski (katolicki) oznaczało więc
zarówno łacinników jak i greków. Obejmowało ortodoksyjne kościoły zachodnie i
wschodnie Imperium Rzymskiego a określenie Rzymianin i chrześcijanin miały wręcz
znaczenie synonimiczne. Kościół prawosławny jest dziś spadkobiercą kościoła
Rzymskiego. Jako polityczne przyczyny schizmy ukazuje autor koniec ortodoksyjnego
papiestwa Rzymskiego a początek papiestwa Frankońskiego – papiestwa opanowanego
przez barbarzyńskich najeźdźców, które szukało wyłącznie pretekstu do odłączenia się
od Kościoła powszechnego tak by skupić w sobie pełną i wyłączną władzę! wg [Dzieje
Rzymian str. 6, 8, 298n].
Pomimo tego, w niniejszej pracy wszędzie tam gdzie trzeba będzie podkreślić, iż chodzi
o katolicki kościół rzymski odłączony przez schizmę w 1054 roku, używam utartego już
określenia kościół rzymsko-katolicki, w odróżnieniu od Kościoła katolickiego (ew. z
dodatkiem) – ortodoksyjny czyli popularnie nazywanego prawosławnym
36 [Historia Kościoła] Tom 2, rozdział: Wielka schizma str. 111

Wielka schizma 1054 – wschodnia czy zachodnia?
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To, że pochodzenie Ducha Świętego także od Syna jest dodatkiem do Symbolu wiary,
potwierdza sobór kościoła rzymsko-katolickiego we Florencji: 37

Florencja (1439-1442): sesja 8 (unia z Ormianami)
6. Po pierwsze - dajemy wam38 święty Symbol Wiary, przyjęty
przez stu pięćdziesięciu biskupów na Soborze w
Konstantynopolu, dodając do niego [słowa] <<i syna>>39
Tak oto owe wydarzenia z 1054 roku interpretuje już w czasach współczesnych
autorytatywny następca - zwierzchnik kościoła Rzymskiego:

Brewe papieża Pawła VI Ambulate In Dilectione ogłaszające
wymazanie z pamięci i miejsca w kościele ekskomuniki z 1054
roku. Watykan 1965 r.:
... Przywodzimy zaś sobie na pamięć owe godne pożałowania
fakty, gdy po wielu nieporozumieniach doszło w 1054 roku do
poważnego sporu między Kościołem rzymskim a Kościołem
konstantynopolitańskim. ... Co więcej doszło do tego, że
papiescy
legaci
ekskomunikowali
Patriarchę
konstantynopolitańskiego, Michała Cerulariusza i dwie inne
osobistości kościelne, natomiast Patriarcha ze swoim synodem
wydali taki sam werdykt przeciwko tymże legatom.
...
oświadczamy wobec Biskupów zgromadzonych na Soborze
Watykańskim Drugim, że żałujemy wypowiedzianych wtedy i
popełnionych, a niegodnych pochwały, słów i czynów. …
Zgodnie ze słowami prawosławnego hierarchy Melitona z Helioupolis na rozpoczęcie prac
komisji mieszanej do sprawy zniesienia ekskomunik z 1054 r. Akt ten nie przywraca pełnej
wspólnoty między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym, gdyż nie wnosi
on żadnej zmiany do istniejącego obecnie w każdym z Kościołów nauczania
dogmatycznego, kanonicznego porządku, kultu Bożego i w ogóle życia kościelnego, ani nie
oznacza przywrócenia wspólnoty życia sakramentalnego40. Istotą rozłamu jest nauczanie
dogmatyczne obu kościołów gdyż same ekskomuniki obejmowały wyłącznie konkretne
osoby a nie całe kościoły.
37 [Sobory KRK III str 501]
38 Ormianom którzy podpisują unię z kościołem rzymsko-katolickim
39 Tłumaczenie wg tekstu Ormiańskiego. Wg. tekstu łacińskiego mamy: z dołączeniem
<<Filioque>>
40 [JPII Dialog str. 326]
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Ekskomuniki nałożone przez obie strony stały się jedynie symbolem i kulminacyjnym
momentem utraty wspólnoty kościelnej pomiędzy patriarchatem rzymskim (kościołem
zachodnim), a pozostałymi czterema patriarchatami - kościołami wschodnimi.
Teologicznych przyczyn powstałej schizmy należy upatrywać zasadniczo w dwóch
podstawowych blisko ze sobą w praktyce związanych problemach: kwestia ortodoksyjności
filioque i pytanie o prawo Rzymu do narzucenia tej formuły całemu Kościołowi stały się
dwoma stronami tego samego problemu 41. Nie jest być może dalekie od prawdy twierdzenie,
że jeśli udałoby się ociągnąć kompromis w sprawie doktrynalnego podłoża dysputy
jurysdykcyjnej [Kościoła Rzymskiego] wszystkie pozostałe kwestie sporne także mogłyby
zostać rozstrzygnięte 42.
Od 1054 r. oba kościoły: rzymsko-katolicki oraz Katolicki Ortodoksyjny <<uważają się za
wyłącznych43 kontynuatorów Kościoła: jednego świętego, katolickiego i apostolskiego>> 44.
Jednakże, wyłączność ogranicza prawdziwość powyższego sądu tylko do jednego z
kościołów45
W czasie kiedy intensywnie poszukiwałem odpowiedzi na pytanie, który z kościołów
uczestniczących w powstałej schizmie pozostał kościołem prawowiernym, a który od owej
prawowierności się odłączył, przeczytałem wiele dobrych opracowań próbujących
przedstawić skomplikowany kontekst historyczny i teologiczny w jakim sama schizma się
rodziła. Niestety, żadne z tych opracowań nie wnosiło żadnego istotnego światła w tej
kwestii. Światło takie wraz z zaskakująco prostym i najbardziej oczywistym wnioskiem
przyszło dopiero po przeczytaniu przytoczonych w poprzednich punktach orzeczeń
pierwszych siedmiu soborów powszechnych o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca, w
zestawieniu z bardzo lakonicznym i króciutkim opisem znalezionym w rzymsko-katolickim
wydaniu Historii Kościoła który przytoczyłem na samym początku tego rozdziału w którym
legat papieski zarzuca usunięcie z wyznania wiary filioque którego tam nigdy przecież nie
było!.
Dla mnie osobiście wnioski nasunęły się same:
41 za [Historia Doktryny str. 220]
42 za [Historia Doktryny str. 206]
43 Od czasu soboru Watykańskiego II kościół rzymsko-katolicki coraz bardziej odchodzi
od tradycyjnego rozumienia wyznania wiary w "Jeden" kościół powszechny zmieniając
własne tradycyjne nauczanie. Sprawę tę jako drugi z kluczowych faktów na drodze
mojej konwersji do prawosławia omówię w drugiej części począwszy od str. 58
44 Jest to cytat z medytacji jaką wygłosił prawosławny metropolita Damaskinos z
Tranoupolis w Watykanie w bazylice św. Piotra 6 VI 1981r. za [JPII Dialog str 269]
45 Z punktu widzenia logiki jest też możliwość, iż oba mniemania są błędne w odniesieniu
do wyłączności. Taka interpretacja jest coraz powszechniej przyjmowana przez ruch
ekumeniczny w którym obie strony zarówno rzymsko-katolicka jak i prawosławna
zaczynają uznawać się za Kościół. Wydaje się to jednakże sprzeczne z jednoznacznymi
orzeczeniami kościoła rzymsko-katolickiego które przytaczam w części II w rozdziale:
Poza kościołem rzymsko-katolickim nie ma zbawienia i dogmat wiary w Jeden Kościół
str. 96
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1. Zerwanie wspólnoty kościelnej (ekskomunika nałożona przez papieskiego legata) w
imieniu papieża było wobec prawa kościelnego (także kościoła rzymskiego) nieważne,
gdyż wygasają papieskie pełnomocnictwa udzielone legatom z chwilą śmierci papieża.
2. Argument doktrynalny w oparciu o którą dokonano zerwania wspólnoty kościelnej
przez legata papieskiego (rzucona ekskomunika) był fałszywy, gdyż to nie kościół wschodni
usunął z symbolu wiary Nicejsko-konstantynopolitańskiego filioque ale kościół zachodni
wbrew własnym zakazom sześciu poprzedzających ten fakt soborów powszechnych
zmodyfikował ten symbol dodając filioque46.
3. Ekskomunika ta oznaczała w praktyce ostateczne zerwanie kanonicznej wspólnoty
kościelnej i wyłączenie z Kościoła powszechnego. Skoro więc faktyczne zerwanie
wspólnoty kościelnej zainicjowane przez kościół rzymski nastąpiło niezgodnie z prawem
kanonicznym a główna przesłanka teologiczna była fałszywa, należy stwierdzić, iż to kościół
rzymski dokonał schizmy a więc odłączył się od ortodoksyjnego Kościoła katolickiego jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego - jak to wyznajemy w Symbolu Wiary
katolickiej i apostolskiej.
Należy więc mówić nie o wielkiej schizmie wschodniej ale o wielkiej schizmie
zachodniej! Rozróżnienie to jest kluczowe, gdyż kościół który odłączył się nazywa się
schizmatyckim - o ile nie wprowadza żadnych herezji - a kościół który pozostał jest dalej
Kościołem katolickim. Kościoły wschodnie stanowiły wówczas cztery niezależne z punktu
widzenia kanonów patriarchaty . Aby nastąpiła schizma owych czterech patriarchatów,
musiało by niezależnie odłączyć się od Kościoła katolickiego - ortodoksyjnego, zrobił to
natomiast – według tego co udało mi się ustalić - piąty patriarcha : papież rzymski, zrywając
- poprzez swojego legata - wspólnotę kościelną, przestając być w ten sposób kościołem
powszechnym czyli katolickim.
Takie właśnie przekonanie stało się bezpośrednim motorem mojej konwersji. Dopóki
wyznawałem wiarę soboru watykańskiego II w to, iż ten drugi kościół jest – choć w jakiś
niedoskonały sposób – także kościołem47, formalna konwersja nie wydawała się konieczną.
Kiedy idąc zaś za wyznaniem wiary katolickiej i apostolskiej: Wierzę w jeden święty,
powszechny i apostolski kościół 48 zdałem sobie sprawę z tego, iż tylko jeden z kościołów,
wyznających różne dogmaty wiary albo nie zachowujący powszechnej wspólnoty, może być
Kościołem w sensie kanonicznym, czyli Kościołem prawdziwym 49, niezbędność konwersji
stała się oczywista!
46 Historyczny aspekt rozpowszechniania się filioque w kościele Rzymskim króciutko
przybliża wprowadzenie na str. 44
47 Patrz Rzymsko-kat. sobór Watykański II-1965 wycofanie z dogmatu wiary w Jeden
Kościół str. 103
48 Patrz Wierzymy w jeden, święty, katolicki Kościół, Wyznajemy jeden chrzest str. 221
49 Daleki jestem w tym miejscu od wydawania osądu kościoła rzymsko-katolickiego.
Rozstrzygnięcie to było jednakże niezbędnym na osobistej drodze poszukiwania
prawdziwego i jedynego katolickiego Kościoła. Z jednej strony musimy jako
chrześcijanie unikać osądzania, z drugiej zaś strony, przy współczesnym wręcz zalewie
błędnych nauk i fałszywych doktryn, jeżeli chcemy ustrzec wiary prawdziwej, jesteśmy
zmuszeni do rozeznawania duchów (Patrz str. 346)
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JEZUS NAUCZA O POCHODZENIU DUCHA ŚWIĘTEGO
Ewangelia wg św. Jana 15,26

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę50 od
Ojca, Duch Prawdy,
który od Ojca pochodzi [tou patros ekporevetai]51,
On będzie świadczył o mnie52

50 Zwróćmy uwagę, iż sam Jezus rozróżnia posłanie Ducha Świętego dla wierzących od
pochodzenia Ducha Świętego od Ojca. (Patrz przypis 66 str. 39)
51 tou patros ekporevetai
za [Grecki NT]
tou patros ekporevomenon za [Sobory Powszechne I]
w Credo Soboru Konstantynopolitańskiego I w tekście greckim
jest to to samo słowo greckie gdyż jak podaje [Słownik NT] pod hasłem:
ekporevoamai wskazano zarówno J 15,26: gdzie użyto ekporevetai
jak i Mt 20,29: gdzie użyto ekporevomenon za [Grecki NT]
52 za [BT]

Wypowiedzi doktrynalne Kościoła Prawosławnego o pochodzeniu Ducha Świętego 33

WYPOWIEDZI DOKTRYNALNE KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO
O POCHODZENIU DUCHA ŚWIĘTEGO
Jeremiasz II Tranos [patriarcha Konstantynopola],
Listy do Kościoła luterańskiego dotyczące Konfesji
Augsburskiej z 1579 r.
53

W kwestii pochodzenia Ducha Świętego …

[13] ... Podczas gdy łacinnicy czyli kościół Rzymu, i innych
mogą przywoływać świadków, którzy są do przyjęcia, takich jak:
Augustyn, Ambroży, Hieronim54 i inni, my również możemy
przywołać znacznie więcej, a nawet bardziej wiarygodnych
ojców, by głosić prawdę. Kim oni są? To noszący Boga [w
sercu] ojcowie, którzy wyróżnili się na świętych soborach ..., a
którzy stwierdzili, że Duch Święty pochodzi jedynie od Ojca.
Oni to, idąc za anatemą Apostoła Pawła, który wyraźnie
oznajmia: "Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą
od nas otrzymaliście - niech będzie przeklęty" [Ga1,9], nałożyli
ciężkie kary na tych, którzy mogliby myśleć inaczej.
[14] Gdyby Syn był źródłem i przyczyną Ducha, jak mogłyby
sobory powszechne milczeć w sprawie tak potrzebnego
dogmatu? ... niektóre osoby dały się ponieść własnej woli i
dołożyły ten dodatek po tym, jak święte sobory [ustaliły] swoją
definicję. ... gdyż wielebni zwierzchnicy [Kościoła] rzymskiego
byli obecni na siedmiu świętych soborach.

53 List z 7-go maja 1579 r. Tłumaczenie pochodzi z [Wyznania Wiary str 287-294]:
Wyznania Wiary, Kościoły Orientalne i Prawosławne, Elżbieta Przybył, Kraków 2006
54 Orzeczenia soborów Kościoła powszechnego - katolickiego mają z całą pewnością
nieporównywalnie wyższą rangę niż odrębne nauczanie niektórych ojców.
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[15] …Pośród innych ojców także ojcowie świętego siódmego
soboru
powszechnego
stwierdzili
również
i
to:
"ekskomunikujemy tych, którzy dodają lub usuwają
cokolwiek".
I jeszcze, nie powinno się przeoczyć, ukochani, że siedemdziesiąt
pięć lat po siódmym soborze powszechnym, za panowania
Bazylego Macedońskiego, w Konstantynopolu zebrał się lokalny
synod. Powody zwołania w tym szczególnym czasie świętego
synodu, na którym wszystko zostało spisane zgodnie z wolą
papieża i pragnieniem cesarza to: powołanie świątobliwego
Focjusza na
tron [patriarszy] cesarskiego miasta
[Konstantynopola] i wygnanie tych, którzy pewnego rodzaju
podstępem ośmielili się ogłosić, że Duch Święty pochodzi
również od Syna. Ostatecznie więc na tym synodzie świątobliwy
papież Jan, przez biskupa i kardynała o imieniu Piotr 55, a także
przez swoich biskupów i locum tenens - Pawła i Eugeniusza,
całkowicie zgodzili się [z nami] i obłożyli anatemą tych, którzy
w przyszłości ośmieliliby się dodać lub usunąć [cokolwiek z
Credo].
Zgodnie z tym, później sam papież Jan56 wysłał list do Focjusza,
w którym napisał: <<Ponownie wyjaśnię to Waszej Wielebności
na przykładzie owego artykułu57, wokół którego powstał skandal
w Kościołach Chrystusowych; niech będzie wiadome, że my
zwyczajnie tego nie powiedzieliśmy, ale też i to, że tych, którzy
na początku, w swojej własnej głupocie znaleźli odwagę by to
zrobić, ogłaszamy wiarołomnymi słów Bożych i wypaczycielami
teologii Pana [Jezusa] Chrystusa i Boskich Ojców oraz
uznajemy ich za równych Judaszowi >>58

55 legat papieża Jana VIII za [Sobory KRK II str 26]
56 Papież Jan VIII
57 artykułu Symbolu wiary - chodzi o dodatek filioque
58 Cytowany tu list papieża można w oryginale łacińskim znaleźć w [PL]: 08720882,_SS_Ioannes_VIII,_Epistolae_Et_Decreta,_MLT] str. 944-945 De processione
Spiritus Sancti.
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[16] Lecz dlaczego ktoś miałby powtarzać takie rzeczy, skoro
prawda o Duchu Świętym, której poszukujecie, jest wyłożona
zadziwiająco jasno w orzeczeniach siedmiu świętych soborów
powszechnych, na których trudzili się święci ojcowie w liczbie
około dwóch tysięcy i w orzeczeniach samego Pana. Naprawdę,
dobrze jest darzyć szacunkiem doktrynę i prawa tych świętych
[ojców] …

[37] Jednakże prawdą jest, jak powiedzieliśmy , że dwa tysiące
uczestników siedmiu soborów nie sformułowało opinii, iż Duch
Święty pochodzi również od Syna. Pośród tych, rzeczywiście
były [opinie o] prymacie59 i oświeceniu Kościoła Rzymskiego,
który bez sprzeciwu głosował za przyjęciem definicji wiary. ...
Również wspólne ustalenia doktrynalne zostały przez nich
przyjęte i nie usunęli [niczego] z definicji wiary, ani też niczego
do niej nie dodali. Ta definicja, którą jest Credo, głosi: [wierzę]
w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi".

[38. Papież Grzegorz Wielki, autor Dialogów (590-604)]
Również święty Grzegorz Dialogos [autor Dialogów], który żył
po szóstym soborze, nauczał w języku łacińskim i w pismach, że
Duch Święty pochodzi tylko od Ojca.

[39. Papież Zachariasz (741-752) kładł nacisk na pochodzenie
wyłącznie od Ojca]
Także papież Zachariasz, przekładając pisma Grzegorza na
język grecki sto piętnaście lat później, mówił: <<Duch Paraklet
pochodzi od Ojca i przebywa w Synu>>, nauczyliśmy się tego
od [Jana] Chrzciciela, który ujrzał Ducha zstępującego, jako
gołębica, który na Nim [na Jezusie] spoczął.

59 Orzeczenia soborów o prymacie biskupa Rzymu będą omówione części III od str. 118
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[40. Papież Leon III (795-816) i Benedykt III (855-858)
postanowili, że Credo ma być odmawiane po grecku - bez
filioque]
Co więcej, Leon i Benedykt, którzy później zostali wielkimi
hierarchami Rzymu, postanowili, że podczas Liturgii świętej - w
Rzymie i w innych Kościołach pozostających pod jego
jurysdykcją - Symbol wiary winien być odmawiany po grecku
tak, by ograniczenia dialektu, jak głosili, nie stały się powodem
błędu. Oczywiście było to Credo drugiego soboru powszechnego
... "I w Ducha Świętego ... który od Ojca pochodzi ..."
Ponadto ten sam Leon otworzył skarbiec apostolskiego Kościoła
Rzymian i skreślił dwie plagi 60, jakie znalazły się w tym skarbcu
wraz ze świętymi "skarbami". Te plagi były wpisane w święte
wydanie [Wyznania] wiary greckimi literami i słowami. Papież
Leon uznał, że zostały one później dopisane przez Rzymian

[41. Nowo wybrani papieże uznawali Credo bez filioque]
Ponadto, od czasu pobożnego Sergiusza I, patriarchy
Konstantynopola [610-638], hierarchowie Rzymu po przyjęciu
swojego urzędu hierarchicznego, kiedy wysyłali listy do
wszystkich patriarchów z własnym wyznaniem wiary, także
włączali w nie Symbol wiary bez jakichkolwiek zmian
w
formie oryginalnej. Czy trzeba mówić więcej? ...

[Epilog, 14. Trwanie przy tradycji Kościoła]
Dlatego, bracia stańmy na skale wiary i tradycji Kościoła i nie
przesuwajmy granic61, jakie ustanowili nasi święci ojcowie. W
ten sposób nie damy sposobności tym, którzy pragną wprowadzić
nowinki i zniszczyć gmach świętego, powszechnego i
apostolskiego Kościoła Bożego ...

60 czyli dwa błędy
61 cf. III Sobór powszechny pkt 12. str.72
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Piotr Mohyła [metropolita kijowski],
Prawosławne wyznanie wiary Powszechnego i Apostolskiego
Kościoła Wschodniego z 1642 r
62

Duch Święty pochodzi od jednego Ojca jako źródła i początku
Bóstwa. Tego naucza sam Zbawiciel, kiedy mówi: "Gdy jednak
przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch
Prawdy, który od Ojca pochodzi" [J15,26]. (…)

Tak więc wystarczy nam stanowczo utrzymywać i wierzyć temu,
czego nauczył nas Chrystus, w co wierzy Wschodni Powszechny
i Prawosławny Kościół i co wyznano na drugim soborze
powszechnym. Zatwierdzony Symbol wiary bez dodatku "i od
Syna" (filioque), a tych którzy dodali słowo "i od Syna" poddał
osądzeniu nie tylko Wschodni Prawosławny i Powszechny
Kościół, lecz i Zachodni Rzymski. Dowodem na to są dwie
srebrne tablice, na których wyryto święty Symbol wiary, na
jednej po grecku, na drugiej po łacinie, bez słów: "i od Syna".
Tablice te w 809 r. po narodzeniu Chrystusa, jak mówi
Baroniusz na polecenie papieża Leona III powieszone zostały w
bazylice św. Piotra.63

62 Orthodoxa Confessio Fidei spisane po łacinie z 1640 r. przez Piotra Mohyłę, metropolitę
kijowskiego, zatwierdzone przez sobór w Jassach w 1642 r. w opracowaniu Syrgiosa. za
[Wyznania Wiary].
63 Tłumaczenie pochodzi z [Wyznania Wiary str 148n]: Wyznania Wiary, Kościoły
Orientalne i Prawosławne, Elżbieta Przybył, Kraków 2006
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List jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła
do wszystkich prawosławnych chrześcijan z 1848 r.
List czterech wschodnich patriarchów 64: 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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11) Obłożone anatemą, jako nowinka i dodatek wprowadzony
do symbolu, na [tak zwanym69] ósmym soborze powszechnym,
zwołanym w Konstantynopolu w celu pojednania Kościołów
wschodnich i zachodnich.

... Taka nauka, w samej swej istocie i w swoich cechach, nosi
oznaki nieortodoksyjnego nauczania, a wszelkie nieprawe
nauczanie dotyczących dogmatów Kościoła powszechnego o
Trójcy Świętej, o relacjach pomiędzy Osobami Boskimi, a także
o pochodzeniu Ducha Świętego to herezja, a myślący w ten
sposób są heretykami, zgodnie z tym co mówi święty Damazy,
papież rzymski: Kto o Ojcu i Synu myśli w sposób prawidłowy, a
o Duchu świętym nieprawidłowo, ten jest heretykiem (Wyznanie
wiary papieża Damazego przesłane Paulinowi, biskupowi
Tessalonik).
Dlatego jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, w ślad
za świętymi ojcami wschodnimi i zachodnimi, jak dawniej w
czasach ojców, tak i dzisiaj znów ogłasza na soborze, że nowo
wprowadzone nauczanie, jakoby Duch Święty pochodził od
Ojca i Syna, jest zwykłą herezją, a ich zwolennicy, kimkolwiek
by nie byli, są heretykami, zgodnie ze wspomnianym
orzeczeniem soborowym świętego papieża Damazego.
Wspólnoty z nich złożone to wspólnoty heretyckie, wszelkie zaś
duchowne i modlitewne spotkania prawosławnych sług Kościoła
powszechnego z nimi jest sprzeczne z prawem, a zwłaszcza z
siódmym kanonem trzeciego soboru powszechnego70.

69 na tak zwanym Patrz str. 164
70 Patrz str. 14
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6.
Herezja ta, wraz ze wszystkimi odmianami, które się z niej
wywodzą, jak powiedziano wyżej, pojawiła się około połowy VII
stulecia71. Początkowo [była] nieznana i bezimienna, i przez
cztery lub pięć wieków pod różnymi postaciami sekretnie
rozprzestrzeniała się po eparchiach zachodniej europy. Potem przez niedbalstwo tamtejszych pasterzy i przedstawicieli władz pokonała prawowierność tych krajów, powoli wprowadziła w
błąd nie tylko hiszpańskie, dotąd jeszcze prawowierne Kościoły,
ale również Kościół niemiecki i gallikański, a także włoski, z
którego dawniej po całym świecie było głoszone prawosławie i z
którym nasi święci ojcowie, Atanazy Wielki i nieustraszony
Bazyli, często się porozumiewali, a których jedność i bliskie z
nami obcowanie służyło ochronie czystości nauki powszechnego
i apostolskiego Kościoła do siódmego soboru powszechnego. …
Początkowo niektórzy z [papieży] jak Leon III i Jan VIII (o
którym wspomniano wyżej), sprzeciwili się nowinkom i odrzucili
je wobec całej wspólnoty, jeden przy pomocy słynnych srebrnych
tablic, drugi w liście do błogosławionego Focjusza podczas [tak
zwanego] ósmego soboru powszechnego i w liście do
Świętopełka w sprawie Metodego, biskupa morawskiego. Jednak
większość ich następców, zwiedziona podsuniętą im herezją i
sprzecznymi z kanonami soborów prawami służącymi
zawładnięciu Kościołami Bożymi, znalazła w tym dla siebie
wiele świeckich wygód i wiele zysków …[umyśliwszy] sobie
jedynowładztwo w Kościele powszechnym72.
71 Jan Paweł II nauczał: Formuła kompletna: <<pochodzi od Ojca i Syna>>, obecna już w
najstarszych tekstach i przyjęta przez synod w Akwizgranie w 809 r. została w końcu
wprowadzona do liturgii także w Rzymie w r. 1014 z okazji koronacji cesarza Henryka
II. Od tego czasu rozpowszechniła się na całym Zachodzie i została zaaprobowana
przez przedstawicieli Kościoła greckiego* i łacińskiego na soborach ekumenicznych w
Lyonie (II,1274r.) i we Florencji (1439r.) [JPII Wierzę w Ducha str. 270]
* Ci którzy podpisali wspomnianą przez papieża unię, jak i ich następcy wyznają wiarę
rzymsko-katolicką i jako tacy są rzymskimi-katolikami pomimo tego iż kościół
rzymsko-katolicki nazywa ich greko-katolikami a prawosławni nazywają ich unitami.
72 Sprawa prymatu papieża orzeczona dogmatycznie na Soborze Watykańskim I w 1869 r. ,
jako jedna z kluczowych w mentalności i formacji duchowej rzymskich-katolików była
kolejnym kamieniem milowym na mojej osobistej drodze ku ortodoksji. Jest ona
przedstawiona w trzeciej części od str. 118
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO PO SCHIZMIE
Kluczowym kryterium na drodze poszukiwania Prawdy stała się dla mnie świadomość iż,
prawda nie może podlegać zmianie. Nie wszystko oczywiście musi być w danym
momencie historii w pełni świadome i jasne, ale to co raz zostało z całą mocą przez
najwyższe autorytety ustalone - a takowymi są bezsprzecznie orzeczenia soborów
powszechnych - nie może być zmienione. Zacząłem więc w oparciu o to kryterium
analizować wewnętrzną zgodność orzeczeń soborów kościoła rzymsko-katolickiego (a więc
orzeczeń kolejnych soborów które nastąpiły już po rozłamie) ze szczególnym
uwzględnieniem soboru watykańskiego II, a także wewnętrzną zgodność orzeczeń papieży,
zgodność pomiędzy nauczaniem sprzed i od czasu soboru Watykańskiego II 73. Ale przedtem
powróćmy dalej do studium Dokumentów Soborów Powszechnych pod kątem filioque.

Odrzucony ale uznany w średniowieczu przez Rzym tzw. VIII
Sobór powszechny - Konstantynopolitański IV - 869-870 r.
potwierdza Symbol bez filioque
Drugi tom dokumentów soborów powszechnych (autoryzowany przez kościół rzymskokatolicki) rozpoczyna Sobór Konstantynopolitański IV z 869-870 r. Miał on więc miejsce
przed <<wielką schizmą>> czyli przed rozłamem w 1054 roku. Moją szczególną uwagę
przykuł rys historyczny wprowadzający dokumenty publikowane w II tomie jak i fragment z
wprowadzenia opisującego historię samego soboru:
Obecny tom zawiera dokumenty soborów uznanych za powszechne w Kościele
łacińskim począwszy od Soboru Konstantynopolitańskiego IV (869) ...Jego
uznanie za powszechny jest dziełem późnego średniowiecza i dotyczy tylko
Zachodu.74
Na wschodzie zniszczono dokumenty synodu konstantynopolitańskiego z
869/870 roku, zachowały się więc jedynie tłumaczenia Anastazego. Na
zachodzie zaś, po Wielkiej Schizmie, wrócono do niego i uznano za ósmy
Sobór Powszechny (Decretum Gratiani z 1140 roku).

73 Wyniki tych poszukiwań przedstawiam w drugiej części, począwszy od str. 58
74 [Sobory KRK II str. 9]
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Ponieważ sobór nie został przyjęty przez cały kościół katolicki, co w tym przypadku
objawiło się brakiem akceptacji jednego z pięciu patriarchów - patriarchy kościoła
rzymskiego - ówczesnego papieża Hadriana II, konsekwentnym działaniem jest nie uznanie
tegoż soboru jako ortodoksyjnego a więc zniszczenie jego akt jako bezwartościowych albo
wręcz szkodliwych.
Skoro został on jednak ostatecznie zaliczony do soborów powszechnych kościoła rzymskokatolickiego, przytaczam fragmenty orzeczeń z których wynika uznawanie Symbolu Wiary
poprzedzających soborów - a więc symbolu wiary bez dodatku filioque.

[Orzeczenie świętego i powszechnego ósmego Soboru]
2. ... Ten który do wszystkich wierzących w Niego, powiedział:
<<Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie
moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli>>75
3. On to właśnie sam ... od najdawniejszych czasów wyrywał,
rozpraszał i słusznie unicestwiał wielu różnych ludzi
zaprzedanych kłamstwu, nieprzyjaciół prawdy zasiewających na
Jego polu, to znaczy w Kościele, zły kąkol ...
6. Dlatego
my
wszyscy,
którzy
przybyliśmy
do
[Konstantynopola], pragniemy umocnić czystą i nieskażoną
wiarę chrześcijan oraz naukę ortodoksyjnej wiary. Wierzymy w
jednego Boga w trzech współistotnych i pierwotnych Osobach
Bożych ...7. Tak bowiem święty i wielki Sobór w Nicei,
przedstawiając wyznanie wiary76, stwierdza ... oraz pozostałe
[prawdy], jak je przyjął Kościół katolicki. 8. My również
przyjmujemy je w tym samym sensie ...
12. ...Przyjmując naukę tego [czwartego] Soboru oraz trzech
poprzednio wyliczonych, jakby cztery święte ewangelie, …
13. Wraz z bardziej jednoznacznym wyjaśnieniem podanym przez
piąty święty i powszechny Sobór głosimy, że w jednym
Chrystusie są dwie natury i wyłączamy anatemą Sewera (…)
14. Przyjmujemy też naukę świętego i powszechnego szóstego
Soboru - podtrzymującego we wszystkim nauczanie poprzednich
Soborów ...
75 J8,31-32
76 Wierzymy ... I w Ducha Świętego.
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18. Uznajemy też, że siódmy święty i powszechny Sobór,
uroczyście zebrany po raz drugi w Nicei, ogłosił prawowierną
naukę, wyznając, że jest jeden i ten sam Chrystus Pan ... 19. W
zgodzie z nim obecny święty i powszechny Sobór stanowczo
wyklucza anatemą Anastazjusza ...
23. Dlatego [Kościół] obejmuje ich wszystkich anatemą, przyjął
[postanowienia] wymienionych przez nas siedmiu świętych i
powszechnych Soborów 77 …

Rzymsko-katolicki sobór Laterański IV - 1215 r.
orzeka pochodzenie Ducha Św od Ojca i Syna
Wiadomo, że łacińska formuła – Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna – pojawiła się na III
Synodzie78 w Toledo zwołanym w 589 roku; jego kanon 3 potępił tych którzy nie wyznawali
filioque. Król Rekard, nawrócony z arianizmu, rozkazał wprowadzić filioque do Symbolu
nicejskiego. IV Synod w Toledo w 633 roku wyraził na to zgodę....Mimo sprzeciwu Alkuina i
Paulina, biskupa Akwilei, który potępił formułę na soborze prowincjonalnym w 791 roku,
wielkim promotorem Filioque okazał się [cesarz zachodni] Karol Wielki. [Katolicki] Ojciec
Congar zacytował historyka J. De Pange'a: <<Przyznanie tytułu cesarskiego Karolowi
Wielkiemu doprowadziło papieża do powzięcia zamiaru zerwania z Kościołem Wschodu>>.
W 807 roku [cesarz] Karol Wielki zwołał sobór z zamiarem ekskomunikowania
konkurencyjnego cesarstwa Greków. Papież Leon III na znak protestu i zdecydowany
zachować jednomyślną tradycję, kazał wyryć i uroczyście powiesić na portalu katedry w
Rzymie dwa srebrne godła z Nicejskim tekstem Credo po grecku i po łacinie, bez żadnego
dodatku. Użycie filioque rozpowszechniło się jednak we Francji i Hiszpanii, w Italii i w
Niemczech; na zakończenie Rzym ugiął się przed siłą. W 1014 roku cesarz Henryk II przyjął
w Rzymie koronę z rąk papieża Benedykta VIII i narzucił germański porządek mszy świętej;
Credo uzupełnione przez Filioque, zostało po raz pierwszy odśpiewane w Bazylice Świętego
Piotra w Rzymie.79...
Pierwszą wzmiankę po schizmie z 1054 roku, jaką odnalazłem w cytowanych dokumentach
soborowych [Sobory KRK II] mówiącą o pochodzeniu Ducha Świętego także i od Syna
znalazłem dopiero na tzw. dwunastym soborze powszechnym z 1215 roku:

77 [Sobory KRK II str 29-39]
78 Synody kościołów lokalnych, nie są soborami powszechnymi, nie mają więc rangi
ogłaszania bezbłędnej nauki doktryny wiary.
79 za [Evdokimov str. 78n]
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Konstytucje: 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 stopniu80 …
2. O błędzie opata Joachima
2,6. Jasne więc jest, że Syn rodząc się otrzymał substancję Ojca
bez żadnego pomniejszenia; w ten sposób Ojciec i Syn mają tę
samą substancję; w ten sposób Ojciec i Syn, jak również
pochodzący od Obydwóch Duch Święty, są tą samą
rzeczywistością …
3. O heretykach
3,1. Ekskomunikujemy81 oraz obejmujemy anatemą każdą
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.82
W myśl tego orzeczenia heretykami byli by ojcowie wszystkich pierwszych siedmiu
soborów powszechnych Kościoła katolickiego. Heretykami byli by wszyscy papieże którzy
podpisali, a więc uznali orzeczenia tychże pierwszych siedmiu Soborów powszechnych.
Heretykami byli by papieże: Grzegorz Wielki (590-604), papież Zachariasz (741-752),
papież Leon III (795-816) i Benedykt III (855-858) i wielu innych papieży rzymskich. 83

80 To następuje przypis 4 wydawców [Sobory KRK II str 221]: W ten sposób sobór
potwierdza <<Filioque>>
81 Tu następuje więc formalna ekskomunika, zatwierdzona przez rzymsko-katolicki sobór
powszechny wyznawców ortodoksyjnego (prawosławnego) Kościoła katolickiego.
82 [Sobory KRK II str 221-231]
83 Kościół rzymsko-katolicki tych spośród swoich członków którzy głosili błędną naukę
przed dogmatycznym orzeczeniem spornej kwestii, nie uznaje za heretyków. Co nie
zmienia faktu istnienia błędu w wierze którą wyznawali i propagowali.
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Rzymsko-katolicki sobór Lyoński II - 1274 r.
stwierdza, iż zawsze wyznawał Filioque vs. papież Jan Paweł
II 1981 r.
II/1. O najwyższej Trójcy i wierze katolickiej
1,1. Wiernie i nabożnie wyznajemy, że Duch Święty wiecznie
pochodzi od Ojca i Syna; nie jako od dwóch zasad, lecz jak od
jednej zasady; nie dwoma tchnieniami, ale jednym. To zawsze do
tej pory wyznawał, głosił i nauczał święty Kościół rzymski,
matka i nauczycielka wszystkich wiernych, to wytrwale
utrzymuje, przepowiada, wyznaje i naucza. To zawiera w sobie
niezmienna i prawdziwa nauka prawowiernych Ojców i
Doktorów, zarówno łacińskich, jak i greckich.84
Stwierdzenie mówiące, iż kościół Rzymski zawsze do tej pory wyznawał głosił i nauczał, że
Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, delikatnie mówiąc, mija się z prawdą 85. Kościół
Rzymski uznał i podpisał - wyznania wiary soborów II, IV, V, VI, VII które w sposób
bezpośredni zawierały, wyznawały i głosiły wyznanie wiary w Ducha Świętego który od
Ojca pochodzi. Uznał je nie jako sobory kościoła wschodniego czy zachodniego, ale jako
swoje własne sobory Kościoła powszechnego czyli katolickiego.86
Na potwierdzenie, przytoczę dodatkowo słowa papieża Jana Pawła II wypowiedziane z
okazji obchodów w Watykanie w 1981 roku 1600 lecia I Soboru Konstantynopolitańskiego
(jest to II Sobór Powszechny który sprecyzował wiarę w Ducha Świętego który od Ojca
pochodzi):

List Ojca Świętego Jana Pawła II do episkopatu kościoła
katolickiego
na
1600
rocznicę
I
Soboru
konstantynopolitańskiego i na 1550 rocznicę soboru efeskiego,
Watykan 1981r:

84 [Sobory KRK II str 415]
85 Chyba że słowo zawsze odnosi się do tego iż: odkąd kościół rzymski zaczął wyznawać
wiarę w filioque zawsze uznawał owe pochodzenie nie jako od dwóch zasad, lecz jak
od jednej zasady. Ale taka interpretacja wypowiedzi soboru wprost oznaczała by iż
filioque jest późniejszym dodatkiem do wiary i nie ma apostolskiego pochodzenia!
86 Świadczą o tym między innymi przytoczone na str.43 orzeczenia VIII soboru Kościoła
rzymsko-katolickiego.
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1. Do napisania do Was tego listu ... skłania mnie przede
wszystkim 1600 rocznica I Soboru Konstantynopolitańskiego
który odbył się właśnie w roku 381. Był on, ... "po Soborze w
Nicei - drugim soborem powszechnym Kościoła, któremu
zawdzięczamy Credo, odmawiane stale w liturgii. Szczególnym
dziedzictwem tego Soboru jest nauka o Duchu Świętym ...
Słowa te, powtarzane w Credo przez tyle pokoleń chrześcijan ...
łączą Kościół naszych czasów ... z Kościołem czwartego wieku
w jedynej ciągłości swych początków i w wierności nauczaniu
Ewangelii87 oraz przepowiadaniu apostolskim. …

2. Wspomnienie Soboru Konstantynopolitańskiego, który był
drugim Soborem powszechnym Kościoła88, uświadamia nam,
ludziom kończącego się drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa,
jak żywa była w pierwszych wiekach pierwszego Tysiąclecia,
wśród rosnącej wspólnoty wierzących, potrzeba właściwego
rozumienia, w nauczaniu i wyznawaniu Kościoła 89,
niezgłębionej tajemnicy Boga w Jego absolutnej transcendencji:
"Ojca, Syna i Ducha Świętego" ...
Tak więc w bieżącym roku 1981 wypada nam w szczególny
sposób dziękować Duchowi Świętemu za to, że pośród
wielorakich wahań myśli ludzkiej, pozwolił Kościołowi wyrazić
własną wiarę w sformułowaniach właściwych epoce, w pełnej
zgodności z "całą prawdą"90

87 Wg słów papieża: Kościół IV w. jest wierny nauczaniu Ewangelii
88 JP II ma tu oczywiście na myśli Kościół katolicki utożsamiany do czasów soboru
watykańskiego II z kościołem rzymsko-katolickim.
89 Czyżby więc dziedzictwo tego Soboru powszechnego jakim jest według słów JPII nauka
o Duchu Świętym pochodzącym od Ojca nie wyczerpywała znamion właściwego
rozumienia w nauczaniu i wyznawaniu Kościoła
90 Jeśli ta nauka o Duchu Świętym wyjaśniająca tajemnicę Ducha Świętego przytoczona
zaraz poniżej zgodna jest z całą prawdą to na cóż późniejszy dodatek filioque?
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"Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca
pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i
chwałę; który mówił przez proroków" - tak brzmią słowa
symbolu wiary I Soboru Konstantynopolitańskiego w Roku 381,
który wyjaśnił tajemnicę Ducha Świętego, Jego pochodzenie od
Ojca, potwierdzając w ten sposób jedność i równość w Bóstwie
tegoż Ducha Świętego z Ojcem i Synem …
5. …Ośmielam się wreszcie żywić nadzieję, że przypomnienie I
Soboru Konstantynopolitańskiego i Efeskiego, które były
wyrazem wiary nauczanej i wyznawanej przez Kościół nie
podzielony, przyczynią się do wzrostu wzajemnego zrozumienia z
naszymi Umiłowanymi Braćmi na Wschodzie i na Zachodzie, z
którymi nie łączy nas jeszcze pełna jedność kościelna ... Cóż, w
rzeczy samej, mogłoby bardziej przyspieszyć drogę zjednoczenia,
jeśli nie przypomnienie i ożywienie zarazem tego, co przez tyle
wieków było treścią wiary wspólnie wyznawanej - owszem, co
nie przestało być tą treścią nawet po owych bolesnych
podziałach, jakie dokonały się w ciągu wieków?91

91 [JPII Dialog str 252-256]
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List Ojca Świętego Jana Pawła II do Jego Świątobliwości
Dimitriosa I z okazji 1600 rocznicy I Soboru
Konstantynopolitańskiego, Watykan 1981r.:

... Sobór zwołany w 381 roku ogłosił swoją wiarę dopełniając
Symbol ogłoszony w Nicei. Soborowa wartość ekumeniczna,
normatywna i nieodwołalna tego Symbolu została uznana przez
Sobór Chalcedoński w czasie piątej sesji, w październiku 451 r, i
od tej chwili Symbol ten został przyjęty przez wszystkie
Kościoły92.
Symbol
wiary,
nazwany
odtąd
"nicejskokonstantynopolitańskim" jest więc znamienitym wyrazem
jedności Kościołów Chrystusowych w wierze w ową tajemnicę
Ducha Świętego, "Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi,
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez proroków".
Symbole Soborów ekumenicznych wyrażają w doskonały93
sposób wiarę chrześcijańską ...
Oczywiście, wiem, że z biegiem historii miały miejsce między
naszymi Kościołami spory na temat doktryny o Duchu Świętym,
zwłaszcza na temat odwiecznej relacji między Synem i
Duchem ...

92 a więc także przez Kościół rzymski który 9 wieków później po schizmie z 1055 roku, na
rzymsko-katolickim soborze w Lyonie oświadcza: że Duch Święty wiecznie pochodzi od
Ojca i Syna ... To zawsze do tej pory wyznawał, głosił i nauczał święty Kościół rzymski
93 w sposób doskonały a więc pełny czy w niepełny sposób?
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Homilia JP II do uczestników porannej mszy św., Watykan
1981r.:

[Ojciec Święty odczytał najpierw tekst (Credo) w języku greckim,
potem po łacinie]: Credo ... in Spiritum Sanctum Dominum et
vivificantem, ex Patre procedentem94, cum Patre et Filio
adorandum … 4. Tę wiarę Apostołów i Ojców, którą uroczyście
wyznał i nauczył wyznawać Sobór Konstantynopolitański w 381
r. my, zgromadzeni w tej rzymskiej bazylice Św. Piotra, ... pragniemy wyznawać, nauczając jej w takiej samej czystości i
mocy w 1981r., jak ów czcigodny Sobór wyznawał ją i nauczył
wyznawać przed szesnastoma wiekami …
Formalnie rzecz biorąc, z punktu widzenia ortodoksyjnej wiary katolickiej jest to wspaniała
deklaracja papieża JP II. Jeżeli nie jest to jedynie kurtuazyjny "ekumeniczny" ukłon w stronę
kościoła prawosławnego, było by to głęboko sprzeczne z dogmatycznymi orzeczeniami
kościoła rzymskiego czynionymi wielokrotnie po schizmie, zarówno przez własne sobory jak
i przez samych papieży.

94 który od Ojca Pochodzi,
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Rzymsko-katolicki sobór w Konstancji 1414-1418r.
papież winien ślubować zachowanie wiary soborów
powszechnych
III. Oświadczenie, które powinien złożyć papież
1. O ile wyższą władzę sprawuje wśród śmiertelnych biskup
Rzymu, o tyle bardziej powinien czuć się związany więzami
wiary i koniecznością zachowania przepisanego obrządku w
sakramentach Kościoła. Dlatego, aby w przyszłym biskupie
Rzymu, już od chwili jego wyboru, jaśniała szczególnym
blaskiem pełnia wiary, postanawiamy i zarządzamy, że od tej
pory ktokolwiek zostanie wybrany na biskupa Rzymu, zanim
obwieści się jego wybór, złoży publicznie przed swoimi
elektorami wyznanie i oświadczenie o poniższej treści:

2. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Amen. W roku tysięcznym ... itd. od narodzenia Pana,
ja N.N. wybrany na papieża, wszechmogącemu Bogu, którego
Kościół przyjmuję, aby nim rządzić z Jego pomocą i
błogosławionemu Piotrowi, księciu apostołów, sercem i ustami
wyznaję i przyrzekam, że jak długo będę wiódł to niepewne
ziemskie życie, mocno będę wierzył i zachowywał wiarę
katolicką, zgodną z tradycją apostołów, soborów generalnych i
innych świętych ojców, szczególnie zaś ośmiu świętych soborów
powszechnych:
pierwszego
w
Nicei,
drugiego
w
Konstantynopolu, trzeciego w Efezie, czwartego w Chalcedonie,
piątego i szóstego w Konstantynopolu, siódmego ponownie w
Nicei, ósmego w Konstantynopolu95, jak również soborów
generalnych na Lateranie, w Lyonie oraz w Vienne. Wiarę tę
niezmienioną, co do jednego znaku, zachowam, będę umacniał,
bronił i nauczał nawet za cenę życia i krwi ...

95 Do tego momentu mamy wyznanie wiary w Ducha Św. który od Ojca pochodzi oraz
anatemy nałożone na tego który dokona zmiany w Symbolu wiary Nicejskokonstantynopolitańskim.
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Rzymsko-katolicki sobór w Bazylei-Ferrarze-FlorencjiRzymie 1431-1445
unia odrzucona przez Prawosławie
Na sobór zjawili się biskupi i teolodzy greccy,cesarz Jan VIII, patriarcha Konstantynopola,
przedstawiciele patriarchów Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy i kilku metropolitów ...
gdzie ogłoszono między innymi unię z Grekami (Florencja), Ormianami, Koptami ... z
Syryjczykami oraz z Chaldejczykami. ... dokumenty unijne nie zostały nigdy przyjęte przez
zainteresowane Kościoły wschodnie, przynajmniej na dłużej ... W 1450 roku synod zebrany
w kościele Hagia Sophia w Konstantynopolu odrzucił unię i złożył z urzędu patriarchę
Grzegorza III. Przypominano sobie o Focjuszu96 uznanym przez Jana VIII 97 oraz dekret
przeciwko Filioque; przedstawiono całą serię błędów Łacinników. W 1452 roku papież
Mikołaj V wysłał do Konstantynopola kardynała Kijowa, Izydora. Wobec groźby inwazji
tureckiej doszło do uroczystej celebracji unii 12 grudnia 1452 w obecności cesarza. Unię
uroczyście podpisano próbując zaskarbić sobie militarną pomoc Zachodu, nie miało to
jednak żadnych praktycznych skutków. Przeciwnicy unii zadeklarowali że wolą stać się
Turkami niż Łacinnikami. Sułtan Mahomet II otoczył miasto na lądzie i na morzu. 29 maja
1453 roku Turcy zajęli miasto, Konstantyn XI zginął, a bazylikę przemieniono w meczet. 98

Florencja (1439-1442) unia z Grekami
7. [Łacinnicy i Grecy ]Po przytoczeniu świadectw z pism Bożych
i bardzo wielu opinii świętych Doktorów Kościoła wschodniego i
zachodniego - z których jedne mówią, że Duch Święty pochodzi
od Ojca i Syna, a inne, ze od Ojca przez Syna, a wszystkie
poszukują tego samego rozumienia przy użyciu odmiennych
sformułowań - Grecy zapewnili, że ich twierdzenie, iż Duch
Święty pochodzi od Ojca, nie oznacza, że wykluczają Syna; ale
wydawało im się i tak mówią, że łacinnicy twierdzą, iż Duch
Święty pochodzi od Ojca i Syna jako od dwóch zasad i dwóch
tchnień. Dlatego powstrzymują się od mówienia, że Duch Święty
pochodzi od Ojca i Syna. 8. Łacinnicy poręczyli, iż nie mówią: że
Duch Święty pochodzi z Ojca i Syna w takim sensie, żeby
wykluczali Ojca będącego źródłem i zasadą całego Bóstwa, a
mianowicie Syna i Ducha Świętego; ani tego, że skoro Duch
Święty pochodzi od Syna, to [Syn] nie posiada Go od Ojca; ani
tego, że uznają dwie zasady czy dwa tchnienia, lecz twierdzą, że
jest tylko jedna zasada i jedyne tchnienie Ducha Świętego, jak
96 patriarcha Konstantynopola
97 papież Rzymski
98 [Sobory KRK III str 274n]
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zresztą [zawsze] dotąd uważali. 9. Ponieważ z tego wszystkiego
wypływa jeden i ten sam sens prawdy, w końcu w tym samym
sensie i rozumieniu jednomyślnie zgodzili się i uzgodnili
następującą święta i Bogu miłą unię99.
10a. W imię Trójcy Świętej, Ojca i Syna i Ducha Świętego, przy
aprobacie świętego powszechnego Soboru Florenckiego
orzekamy, żeby wszyscy chrześcijanie wierzyli w tę prawdę
wiary, przyjmowali ją i tak wszyscy wyznawali 100, że Duch
Święty jest odwiecznie od Ojca i Syna, swą istotę i swe
indywidualne istnienie posiada od Ojca i równocześnie od Syna,
i odwiecznie pochodzi od Obu jako od jednej zasady i od
jedynego tchnienia. 10b. Oświadczamy, że to, co mówią święci
Doktorzy i Ojcowie, iż Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna
tak należy rozumieć, że także Syn, jak i Ojciec, jest według
Greków przyczyną, a według łacinników zasadą istnienia Ducha
Świętego. 11. Ponieważ wszystko, co jest Ojca, Ojciec dał swemu
jednorodzonemu Synowi rodząc Go, oprócz tego, że jest Ojcem,
przeto to, że Duch Święty pochodzi od Syna, Syn odwiecznie
posiada od Ojca, z którego także odwiecznie został zrodzony.
12. Orzekamy ponadto, że „Filioque” jako wyjaśnienie
powyższych słów, słusznie i rozsądnie zostało włączone do
symbolu z racji uwydatnienia prawdy i naglącej101 wówczas
potrzeby
99 W pięć miesięcy po przyjęciu przez bazylikę Konstantynopola unii z Rzymem Turcy
zdobywają miasto a bazylikę zamieniają w meczet.
100 Czy kiedy JP II w homilia w uroczystość zesłania Ducha Świętego w Watykanie 1981
odczytuje Credo ... in Spiritum Sanctum ... ex Patre procedentem, mówiąc iż Tę wiarę
Apostołów i Ojców, .... my, zgromadzeni w tej rzymskiej bazylice Św. Piotra, ... pragniemy wyznawać, nauczając jej w takiej samej czystości i mocy w 1981r., jak ów
czcigodny Sobór wyznawał ją i nauczył wyznawać przed szesnastoma wiekami ... nie
jest właśnie wyznaniem wiary? Czy płynąca z tegoż przykładu praktyka odmawiania na
spotkaniach ekumenicznych przez rzymskich katolików oryginalnego brzmienia Credo
jest zgodna z przytoczonym tu orzeczeniem?
101 Nie udało mi się ustalić jaka nagląca potrzeba była bezpośrednią przyczyną tejże
zmiany, z całą pewnością jednak wiem, iż pomimo szeregu szerzących się herezji i
pomimo całego zespołu orzeczeń dogmatycznych jakimi ucinano na pierwszych siedmiu
Soborach powszechnych owe herezje i błędy, żaden z tych Soborów nie ośmiela się
łamać ustalonych przez siebie zakazów modyfikując czy rozbudowując raz orzeczony
Symbol Wiary!
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Florencja (1439-1442) unia z Ormianami
6. Po pierwsze, dajemy im [Ormianom] święty symbol - wydany
przez stu pięćdziesięciu biskupów na soborze ekumenicznym w
Konstantynopolu, z dodaniem <<Filioque>>, dołączonym
zgodnie z prawem i rozsądkiem dla objaśnienia prawdy i ze
względu na pilną konieczność ...
Kiedy kilkukrotnie przeczytałem po raz pierwszy - przytoczone w tej pracy - orzeczenia
Kościoła katolickiego, który z całą stanowczością na kilku własnych Soborach
Powszechnych zakazuje, pod groźba wyłączenia z Kościoła, modyfikowania, ulepszania i
formułowania zmian w ogłoszonym Credo, nawet pod pozorem ich wyjaśnienia czy
doprecyzowania, trudno było mi uznać, że dodanie Filioque nastąpiło zgodnie z prawem czyli zgodnie z orzeczonymi własnymi kanonami.

Florencja (1439-1442) unia z Koptami102
17,1. Kościół Święty aprobuje, wysławia i rekomenduje
poprzedni święty Sobór Nicejski, na którym zgromadziło się
trzystu osiemnastu świętych ojców. Zebrał się on w czasach
naszego poprzednika błogosławionego Sylwestra, papieża
rzymskiego ...
17,2a. Podobnie Kościół święty aprobuje, wysławia, przyjmuje i
rekomenduje święty Sobór w Konstantynopolu, na którym
zgromadziło się stu pięćdziesięciu ojców. Zebrali się w czasach
Damazego, papieża rzymskiego, naszego poprzednika ... 17,2b.
Wszystko, co potępili tamci ojcowie, potępia święty Kościół, a
wszystko co zatwierdzili, Kościół zatwierdza. Wszystkie sprawy,
które zostały na nim zaakceptowane, kościół aprobuje i chce aby
były zatwierdzone bez sprzeciwów i różnic.
17,3a. Podobnie Kościół święty aprobuje i wysławia pierwszy
święty sobór, który zebrał się w Efezie. W tym zgromadzeniu
brało udział dwustu ojców, a był to trzeci spośród wszystkich
soborów. Zebrał się w czasach Celestyna, papieża rzymskiego,
naszego poprzednika …

102 [Sobory KRK III str 581-605]
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17,5. Święty Kościół aprobuje, wysławia i rekomenduje święty
Sobór Chalcedoński, czwarty w kolejności wszystkich soborów,
na którym zebrało się sześciuset trzydziestu ojców. Sobór ów
zgromadził się w czasach błogosławionego, świątobliwego
Leona, papieża rzymskiego, naszego poprzednika ... Wszystko,
co on zaakceptował, święty Kościół uważa za słuszne.
A więc kościół rzymsko-katolicki uważa za słuszne że pod groźbą wyłączenia z Kościoła
katolickiego nie wolno nikomu przekazywać inny Symbol wiary niż: Wierzymy…I w
Ducha Świętego który od Ojca pochodzi

17,5. Święty Kościół aprobuje również, wysławia i rekomenduje
piąty święty sobór, który był drugim w Konstantynopolu i zebrał
się w czasach Wigiliusza, papieża rzymskiego, naszego
poprzednika ...
17,6. Święty Kościół aprobuje również, wysławia i rekomenduje
trzeci Sobór Konstantynopolitański, na którym zebrało się stu
pięćdziesięciu ojców, a jest to szósty z [ogólnej] liczby soborów.
Zgromadzenie miało miejsce za dni błogosławionego Agatona,
papieża rzymskiego, naszego poprzednika ...
17,7a. Kościół aprobuje również, wysławia i rekomenduje
wszystkie inne sobory ekumeniczne, które zgromadziły się
zgodnie z wezwaniem103 papieża rzymskiego i uzyskały legalne
potwierdzenie i aprobatę ...
Kościół rzymski aprobuje, przyjmuje, wysławia i rekomenduje - jako własne, gdyż zwołane i
zaakceptowane przez papieży rzymskich - siedem pierwszych Soborów powszechnych które
sprecyzowały Symbol wiary mówiący o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca i zabraniające
pod groźbą wyłączenia z Kościoła katolickiego, iż nie wolno nikomu innej Wiary głosić,
spisywać, formułować, myśleć lub innych nauczać. Co się tyczy tych, którzy ośmielają się
inną Wiarę układać bądź nauczać i głosić albo przekazywać inny symbol …mają być
wyłączeni ze społeczności wiernych. 104 Orzeczenia te bez żadnej wątpliwości pokazały mi, iż
kościół rzymski nie zawsze do tej pory wyznawał, głosił i nauczał że Duch Święty wiecznie
pochodzi od Ojca i Syna jak to stwierdził na Soborze Lyońskim II w 1274105

103 Zwoływanie soborów przez papieża: Patrz str. 125
104 IV Sobór powszechny pkt 12 str. 19
105 pkt 1.1 str. 46
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Rzymsko-katolicki sobór Trydencki – 1545-1547 r.
przytacza Symbol wiary z dodatkiem Filioque
1. Dekret o symbolu wiary katolickiej106

[2] … Sobór postanawia najpierw i określa, ażeby złożono
wyznanie wiary, idąc za przykładem ojców, którzy wyznaczyli
świętym soborom na rozpoczęcie ich pracy tę tarczę przeciwko
wszystkim herezjom. Tarczą tą sobory pociągały niewiernych do
wiary, zwyciężały heretyków i umacniały wiernych. Przeto sobór
określa, że należy złożyć wyznanie wiary, z którego korzysta
święty Kościół rzymski, a które jest podstawą zjednoczenia
wszystkich wyznawców wiary Chrystusowej. Jest ono pewnym i
jedynym fundamentem, którego "bramy piekielne nie
przemogą"107. Wyznanie to ma być złożone w takich słowach,
jakie czytane są we wszystkich kościołach, a które brzmi:

[3] Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i
niewidzialnych; I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego jednorodzonego, który z Ojca Jest Zrodzony przed
wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg
prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony,
współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało; On to dla
nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się
człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem
Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał
trzeciego dnia jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po
pawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i
umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. [Wierzę] w Ducha
Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił
106 [Sobory KRK IV str 207]
107 Mt 16,18
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przez proroków. [Wierzę] w jeden, święty, katolicki i apostolski
Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia w przyszłym świecie.
Amen.
Zadano mi, już po mojej konwersji pytanie czy takie drobne, jak filioque, różnice w
wyznawanej wierze mogą mieć jakiś wymierny wpływ na naszą rzeczywistą relację z
Bogiem. Argumenty ewangeliczne w tej sprawie zebrałem w rozdziale: Herezje i rozłamy w
Kościele w świetle Nowego Testamentu 108 . Z wymienionych tam, do mnie osobiście
najbardziej przemawia nauka św. Jana apostoła: Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód a nie
trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca i
Syna.
Nie są to więc tylko jakieś teoretyczne dywagacje dla tych którzy szukają Boga
prawdziwego, miłują Go i Jemu pragną służyć. Nie są to dywagacje teoretyczne dla tych
którzy na wyznawanej wierze budują całe swoje życie; a więc dla tych którzy nie tylko
przyjmują naukę ewangelii, ale także starają się ją (choćby nawet niedoskonale) osobiście
wypełnić we własnym życiu109.

108 Patrz str. 274
109 Chrystus nauczał: Nie każdy mówiący mi, „Panie, Panie!” wejdzie do królestwa niebios,
ale czyniący wolę mego Ojca w niebiosach (Mt7,21)
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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 wiary 110 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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NIEZMIENNOŚĆ WIARY WG NOWEGO TESTAMENTU
Wiara którą wyznajemy została przyniesiona przez Chrystusa a pochodzi od samego Ojca, i
nie jest wymysłem czysto ludzkich spekulacji. To tę wiarę musimy zachować i przekazać
przyszłym pokoleniom, oraz wypełnić w naszym osobistym życiu, gdyż to właśnie słowa
samego Jezusa i ich wypełnianie dają życie wieczne.

Chrystus poleca zachować naukę którą przyniósł od Ojca
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i
wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na
sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. J 5:24
nie macie także słowa Jego [Ojca], trwającego w was, bo wyście
nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie Pisma,
ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one
właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść
do Mnie, aby mieć życie. J5:38
Jeżeli jednak jego [Mojżesza] pismom nie wierzycie, jakżeż
moim słowom będziecie wierzyli? J5:47
Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli
będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi
uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. J 8:31n
Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział
prawdę usłyszaną u Boga. … J 8:40
Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie,
że z Boga nie jesteście. J 8:47
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją
naukę, nie zazna śmierci na wieki. J 8:51

Niezmienność wiary wg Nowego Testamentu

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto
zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a
również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. J 14:21
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym,
który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi
owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby
przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu,
które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja (będę
trwał) w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu
sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy,
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym,
wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten,
kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i
uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we
Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o
cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami. J 15:1-8
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam
przykazuję. J 15:14
Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją
własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was
wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest
większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą
prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą
zachowywać. J 15:19n
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego
przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego
przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś
zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest
doskonała. 1 J 2:3-5
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Wg Ewangelii nauka Chrystusa pochodzi od samego Ojca
...Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a
Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u
niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który
Mnie posłał, Ojca. J 14:23-24
A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go
nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale
aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich,
ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to
będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam
od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co
mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest
życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec
powiedział. J 12:47-50
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata.
Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje.
Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od
Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a
oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem,
oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. J 17:6-8
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Chrystus naucza aby wypełniać Jego słowa
Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa
niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w
niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie
prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych
duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą
Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem.
Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można
porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował
na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i
uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był
utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie
wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym,
który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały
potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a
upadek jego był wielki. Mt 7:21-27
Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co
mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto
przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny
jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i
fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok
wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć,
ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie
wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na
ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął,
a upadek jego był wielki. Łk 6:46-49
Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą
się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział: Moją matką i
moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają
je. Łk8:20n
Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do
Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które
ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci,
którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. Łk 11:27n
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Św. Jan Apostoł naucza: Trwać w nauce która była od
początku
Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje
Syna, ten ma i Ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co
słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co
słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w
Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie
wieczne. To wszystko napisałem wam o tych, którzy
wprowadzają was w błąd. 1 Jana 2:23-26
Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak mówi świat, a świat ich
słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas.
Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy
ducha prawdy i ducha fałszu. 1 Jana 4:5 n
Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce
Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten
ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie
przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go 2
Jana 1:9n

Apokalipsa Św. Jana Apostoła: Strzec tego co zostało zapisane
Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów
Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest
bliska. Ap 1:3
Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: ....Znam twoje czyny. ...,
bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie
zaparłeś się mego imienia. Ap 3:7n
A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów
proroctwa tej księgi. Ap 22:7
... jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych,
którzy strzegą słów tej księgi. …Ap 22:9
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Św. Paweł Apostoł naucza: Trwać w nauce która była od
początku
Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w
Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za
pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę
ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. 2 Tm 2:1n
Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku
temu, co gorsze, błądząc i (innych) w błąd wprowadzając. Ty
natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono,
bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych
znasz Pisma święte, 2 Tm 3:13n
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził
żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, (w razie
potrzeby) wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą
cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy
zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli.
Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku
zmyślonym opowiadaniom. 2 Tm 4:1 - 4
Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o
których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za
pośrednictwem naszego listu. 2 Tes 2:15
Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje
wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od
nas. 2 Tes 3:6
… nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech
nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. 1 Kor 4:6
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą
Chrystusa. Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim
pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem,
zachowujecie tradycję. 1 Kor 11:1n
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Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają
spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie
od nich. Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale
własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą
serca prostaczków. Rz 16:17n
Dlatego oświadczam wam dzisiaj: nie jestem winien niczyjej
krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej
woli Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad
którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali
Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po
moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie
oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie,
którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą
uczniów. Dzieje Apostolskie 20:26-30

Św. Paweł przestrzega przed inną przekręconą Ewangelią
Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa
powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej
jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją
wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię
Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił
wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech
będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze
mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą (od
nas) otrzymaliście - niech będzie przeklęty! A zatem teraz: czy
zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram
się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się
przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc
wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelią nie jest
wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie
nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus
Chrystus. Ga 1:6-12
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Przykład fałszowania ewangelii Chrystusowej odnajdujemy już w czasach Nowego
Testamentu:

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie
poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie
możecie być zbawieni. Dz 15:1
Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego
upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc
zamęt w waszych duszach, Dz 15:24

Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze
od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w
swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i
głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub
bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną
Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli - znosicie to spokojnie. 2
Kor 11:3n
Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający
apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan
podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego
słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według
swoich uczynków. 2 Kor 11:13-15

Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem.
Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z
wami, ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary
waszej w Chrystusa. Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie
Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego
korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze,
jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie
zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem,
opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na
Chrystusie. Kol 2:4

68

Część II Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki - Hbr 13.8

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 Chrystus 112, 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 rzymskokatolicki 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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6. Uroczyście oświadczamy wobec Boga wszechmogącego i
wobec Pana naszego Jezusa Chrystusa, że wszystko to
myśleliśmy z całego serca i z całej duszy, odkąd się znamy, i że
obecnie myślimy i mówimy zgodnie z Prawdą. Możemy przy tym
dowieść i przekonać was, że również w przeszłości tak samo
wierzyliśmy i tak samo nauczaliśmy115.

II Sobór powszechny - Konstantynopolitański I – 381 r.
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 Bitynii
nie wolno zmieniać, ...
List i kanony biskupów zebranych w Konstantynopolu116
6. My bowiem znieśliśmy prześladowania i ucisk, groźby
władców, okrucieństwo urzędników i inne próby ze strony
heretyków, przecierpieliśmy to dla wiary ewangelicznej,
ustalonej w Nicei bityńskiej przez trzystu osiemnastu Ojców.
Powinna być zaaprobowana i przez was i przez nas i przez
wszystkich, którzy nie zmieniają przewrotnie słów prawdziwej
wiary; bowiem jest starożytna ...
7. Taka jest w najważniejszych punktach wiara, którą otwarcie
głosimy. Będziecie mogli poznać ją pełniej, jeśli zechcecie
przeczytać tom zredagowany w Antiochii ... W nich wyznaliśmy
wiarę bardziej szczegółowo i dopisaliśmy potępienie
rozpowszechniania ostatnio heretyckich nowości.117
115 [Sobory Powszechne I str 55n]
116 List adresowany jest do papieża Damazego i biskupów Zachodu ze zgromadzenia
biskupów zebranych na synodzie w Konstantynopolu w 382 roku. Kanony uchwalone
na tym synodzie zostały dodane do czterech kanonów II Soboru Powszechnego dlatego
list ten jest cytowany jako tekst należący do uchwał tegoż soboru.
117 Przytoczone punkty zwracają szczególną uwagę na ważny fakt potwierdzający prawdziwość wyznawanej wiary: jest ona starożytna w przeciwieństwie do heretyckich
nowości.
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III Sobór powszechny - Efeski - 431 r.
List Kapreola z Kartaginy do Soboru Efeskiego118

7. ... odrzućcie nowe i dotąd uszom kościelnym obce nauki
mocą autorytetu prowincji119 i postawcie tamę nowym wszelkiego
rodzaju błędom. Idzie o to aby błędy dawno już przez Kościół
potępione i w czasach, w których się narodziły, powagą Stolicy
Apostolskiej 120 i zgodnym wyrokiem biskupów odrzucone, nie
były pod pozorem ponownego przedyskutowania jeszcze raz
wznawiane, skoro już dawno głos im odebrano.
8. Gdyby atoli wyłoniły się jakie nowe zagadnienia, trzeba je
albo uznać i przyjąć, albo potępić i odrzucić. Gdyby ktoś
dopuścił do ponownego dyskutowania tego, co już dawno
zostało osądzone, da tylko dowód, ze sam uwikłał się w
wątpliwości w wierze, którą dotąd wyznawał.
10. Trzeba również z uwagi na przyszłe pokolenia i to jeszcze
mieć na oku aby to, co na obronę wiary zostało obecnie
zdefiniowane, mogło na zawsze swą ważność zachować, trzeba
aby to, co przez ojców zostało już zdefiniowane, było
przestrzegane. Jeżeli zatem na wieki ma trwać to, co zostało dla
utwierdzenia wiary katolickiej postanowione, należy to umacniać
nie własną powagą lecz decyzją starych [Ojców]. Gdy zatem to,
czego ktoś mocno się trzyma, jest potwierdzone zarówno przez
stare jak i nowe definicje, wówczas jest jasne, że taki głos
trzyma się jedynej prawdy Kościoła katolickiego, płynącej w
nieskazitelnej czystości i z niezrównaną powagą od dawnych
czasów, aż do naszych dni.

118 [Sobory Powszechne I str 107.]
119 To znaczy prawdopodobnie <<mocą autorytetu synodu biskupów pochodzących z wielu
prowincji>>, a nie tylko jednej. za przypisem [Sobory Powszechne I str 107]
120 Odrzucenie błędów następuje powagą Stolicy Apostolskiej i jednocześnie zgodnym
wyrokiem biskupów a nie powagą wyłącznie jednego biskupa Rzymskiego
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List Cyryla do Jana Antiocheńskiego o pokoju
12 . Bez żadnych wahań trwamy przy wierze i Symbolu wiary,
który ustalili nasi święci Ojcowie, którzy zebrali się niegdyś w
Nicei. Nie pozwolimy też, abyśmy my sami albo inni zmienili
choćby jedno wyrażenie w nim umieszczone albo opuścili choćby
jedną sylabę, mając w pamięci słowa: "Nie przesuwaj starej
miedzy, ustalonej przez swoich przodków"

Potwierdza to także kościół rzymsko-katolicki już po schizmie. Papież Grzegorz XVI w
encyklice o liberalizmie z 1832 r. mówi:

będziecie ciągle o tym pamiętać: <<że Kościół powszechny
brzydzi się każdą nowością>> i że według przestrogi św.
Agatona papieża <<co raz rozstrzygnięto, ani umniejszać, ani
zmieniać ani dodawać, ale wszystko w słowach i w interpretacji
należy zachować nienaruszone121

IV Sobór Powszechny - Chalcedoński - 451 r.
Definicja Wiary:
1. Święty, wielki i ekumeniczny synod dzięki łasce Bożej
ustalił co następuje:

...

2. Pan nasz i Zbawiciel Chrystus, aby umocnić znajomość wiary
u swoich uczniów, powiedział: "pokój mój daję wam, pokój mój
zostawiam wam, chciał, aby nikt nie różnił się od swego
bliźniego pod względem dogmatów religii i aby jednakowo
brzmiało głoszenie prawdy. Ale Nikczemny nie zaprzestaje psuć
nasion pobożności swoim kąkolem i ciągle wynajduje coś
nowego przeciwko prawdzie …

121 [Grzegorz o Lib. str 9]
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Kanon I. Kanony każdego synodu mają być zachowane w całości
Postanawiamy, że kanony przyjęte przez świętych Ojców na
wszystkich synodach od początku aż do chwili obecnej, winny
zachować moc prawa.

Prawem kanonicznym Kościoła prawosławnego są, zgodnie z tym orzeczeniem, w
pierwszym rzędzie właśnie kanony ustalone na pierwszych siedmiu Soborach
powszechnych. Kanony Kościoła prawosławnego składają się z trzech części: I. Kanony
Apostolskie, II Kanony Soborów Powszechnych, III Kanony Soborów Lokalnych, w
kolejnych opublikowanych tomach znajdą się Kanony 13 Ojców Kościoła oraz kanony
uzupełniające np:Bazylego Wielkiego, Jana Złotoustego.122
Fakt ten był dla mnie ważkim dowodem wierności Kościoła ortodoksyjnego
własnym orzeczeniom. Natomiast Kodeks Prawa Kanonicznego kościoła rzymskokatolickiego ma budowę oderwaną od prawa kanonicznego orzekanego na soborach i
synodach, który to dodatkowo podlega bieżącym modyfikacjom. Jan Paweł II w konstytucji
wprowadzającej nowy Kodeks Prawa Kanonicznego mówi: Kościół w minionym czasie
zwykł reformować i odnawiać prawa świętej karności ...fundamentalna racja <<nowości>>,
która nigdy nie odstępując od tradycji ustawodawczej Kościoła, znajduje się w Soborze
Watykańskim II, zwłaszcza gdy chodzi o jego doktrynę eklezjologiczną, i także stanowi rację
<<nowości>> w nowym Kodeksie123
Kościół ortodoksyjny nie odważa się usuwać kanonów które np. stają się niewygodne
lub jako przestarzałe wydają się niektórym, nawet wysoko postawionym hierarchom już nie
obowiązywać. Mam tu w szczególności na myśli kanony które zakazują wszelkiej
liturgicznej łączności ze wspólnotami - tak zwanymi kościołami - schizmatyckimi czy
heretyckimi124

122 za [Kanony Praw.]
123 [Prawo Kan. KRK str. 7,13]
124 Patrz : Kanoniczny zakaz wspólnoty z heretykami i z odłączonymi z Kościoła str. 242
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V Sobór powszechny - Konstantynopolitański II - 553 r.
Wykład 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 określeń ...
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.

VI Sobór powszechny - Konstantynopolitański III - 680-681 r.
Wykład wiary125
2. Pod wpływem tego Bożego nauczania o pokoju, nasz
najłaskawszy cesarz [Konstantyn IV], obrońca ortodoksji,
przeciwnik błędu, zwoławszy nasze święte i ekumeniczne
zgromadzenie zjednoczył cały organizm Kościoła.
3. Dlatego nasz święty i ekumeniczny sobór całkowicie
odrzuciwszy zakradający się już od jakiegoś czasu bezbożny
błąd, idąc niewzruszenie prostą drogą wyznaczoną przez
świętych i godnych zaufania Ojców, w duchu pobożności we
wszystkim zgodnie rozbrzmiewa wraz z pięcioma świętymi i
ekumenicznymi soborami ...
125 [Sobory Powszechne I str. 309].
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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.
13. Krótko mówiąc, zachowujemy nienaruszoną całą
przekazaną nam tradycję Kościoła, zarówno pisaną, jak i
niepisaną. Jednym z elementów tej tradycji jest malowanie
wizerunków na obrazach, w ten sposób, by obraz był zgodny126 z
przekazem podanym przez Ewangelie, aby te wizerunki
potwierdzały, że słowo Boże naprawdę było człowiekiem, a nie
wytworem fantazji, i abyśmy mieli korzyść, utwierdzając się w tej
wierze. Albowiem wizerunek i rzecz, którą wyobraża wskazują
na siebie nawzajem i stanowią niedwuznacznie swoje
odzwierciedlenie.
14. W ten oto sposób, postępując jakby królewską drogą za
Bożą nauką naszych świętych Ojców i za Tradycją Kościoła
katolickiego - wiemy przecież, że w nim przebywa Duch Święty orzekamy z całą dokładnością i z troską o wiarę, że przedmiotem
kultu powinny być nie tylko wizerunki drogocennego i
ożywiającego Krzyża, lecz tak samo czcigodne i święte obrazy
malowane, ułożone w mozaikę lub wykonane innym sposobem,
które umieszcza się ze czcią w świętych kościołach Bożych, na
naczyniach liturgicznych i na szatach, na ścianach czy na desce,
w domach czy przy drogach.
126 Nie chodzi więc tu o dowolne obrazy ale o ikony kanoniczne czyli zgodne z wiarą
Kościoła.

76

Część II Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki - Hbr 13.8

15. Są one wyobrażeniami naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Boga i Zbawiciela, Niepokalanej Pani Naszej, świętej Bożej
Rodzicielki, godnych czci Aniołów oraz wszystkich świętych i
świątobliwych mężów. Im częściej wierni będą patrzeć na ich
obrazowe przedstawienia, tym bardziej, oglądając je będą się
zachęcać do wspominania i miłowania pierwowzorów, do
oddawania im czci i pokłonu.
Zachowanie tej jakże ważnej tradycji w kościele rzymsko-katolickim w czasach
współczesnych już prawie zanikło, tradycji w której oddaje się cześć świętej kanonicznej
ikonie, oddaje się pokłony, ofiaruje kadzidło i zapala świece. W Częstochowa w której
zachował się jeszcze kult ikony Matki Boskiej Częstochowskiej można spotkać się jedynie z
okadzaniem.127

16. Nie otacza się ich jednak taką adoracją, jaka według naszej
wiary należy się wyłącznie Naturze Bożej. Oddaje im się hołd
przez ofiarowanie kadzidła i zapalanie świateł, podobnie jak się
czyni przed wizerunkiem drogocennego i ożywiającego Krzyża,
przed świętymi Ewangeliami ...

Nie znałem jeszcze liturgii Kościoła ortodoksyjnego, ale głęboko raziła mnie niespójność
teologiczna kultu oddawanego Świętym Ewangeliom w kościele rzymsko-katolickim. Z
jednej strony Ewangeliarz jest w wielkie święta uroczyście wnoszony na początku liturgii,
kładziony na ołtarzu, przenoszony w asyście akolitów na pulpit i okadzany, z drugiej zaś
strony po odczytaniu jest odkładany z innymi książkami a po skończonej liturgii odnoszony
do zakrystii pod pachą przez kościelnego. Poza tymi wyjątkowo uroczystymi celebracjami
jest w zasadzie traktowany jak każda inna księga liturgiczna.
W kościele Prawosławnym jestem natomiast urzeczony czcią z jaką niezmiennie
traktuje się święte Ewangelie. Znajdują się one zawsze na ołtarzu i poza Liturgią
Eucharystyczną pod nimi właśnie spoczywa korporał na którym sprawowana była
eucharystia, na którym, być może, znajdują się jeszcze trudno dostrzegalne dla oka święte
cząstki Ciała Chrystusa - chleba eucharystycznego. W czasie Świętej Liturgii jest on
kilkukrotnie okadzany i w procesji uroczyście przenoszony zawsze w asyście akolitów. Nim
udzielane jest błogosławieństwo. Wobec Ewangeliarza i Krzyża sprawowany jest każdy
sakrament spowiedzi świętej. On jest całowany przez penitenta na początku i końcu
spowiedzi a w trakcie całej spowiedzi nad nimi pochylony jest zarówno kapłan jak i penitent.
Kiedy sprawowane są różne modlitwy i nabożeństwa w trakcie których czytana jest
Ewangelia, wierni tłoczą się pod Ewangeliarzem kiedy czytane jest Boże Słowo a kapłan w
trakcie czytania dotyka ich pochylonych głów świętą księgą.
127 Ikona Częstochowska jest nawiasem mówiąc ikoną bizantyjską a jej święto
Ortodoksyjny Kościół Katolicki w Polsce obchodzi 9-go września.
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(cd) ... i innymi przedmiotami kultu, jak to było w pobożnym
zwyczaju u przodków. "Cześć oddawana wizerunkowi
przechodzi na prototyp"; a kto składa hołd obrazowi, ten go
składa Istocie, którą obraz przedstawia.
17. Tak oto umocnione jest nauczanie świętych Ojców czyli
Tradycja Kościoła katolickiego, który przyjął Ewangelię od
krańca do krańca ziemio. W ten sposób podążamy za nauką
Pawła, który przemawiał w imię Chrystusa, za boskim kolegium
apostolskim i za świętymi Ojcami, podtrzymując tradycje, które
od nich otrzymaliśmy.

Zwróćmy uwagę, iż cześć owa oddawana świętym ikonom, Ewangeliom, relikwiom nie jest
tylko dowolnym obrzędem i mało istotnym dodatkiem, jest ona tradycją pochodzącą od
kolegium apostołów i od świętych ojców: gdyby ktoś lekceważąc ją zamierzał ją podstępnie
usunąć ... niech będzie wyłączony z kościoła

19. Ci zaś, którzy ośmielają się myśleć albo nauczać inaczej,
albo naśladując przeklętych heretyków, lekceważyć Tradycję
Kościoła i wymyślać nowości, albo odrzucać coś z tego, co
zostało powierzone Kościołowi, jak Ewangelia, wizerunek
Krzyża albo malowane obrazy czy święte relikwie męczenników;
albo jeżeli ktoś podstępnie i nikczemnie zamierza usunąć jakiś
element prawomocnej Tradycji Kościoła Katolickiego ... będą
wyłączeni ze wspólnoty wiernych.
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Nowość która w sprawach materialnych dla współczesnego świata jest synonimem
ulepszenia, udoskonalenia i rozwoju w sferze spraw duchowych jest dla Ortodoksyjnego
Kościoła przeciwieństwem tego co zostało potwierdzone i poświadczone przez starożytną
tradycję.
W przeciwieństwie do tego we współczesnym kościele rzymsko-katolickim mamy:
•

Nowy Katechizm - Nowy Katechizm zawiera zatem rzeczy nowe i stare 128

•

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oparty o fundamentalną rację nowości
… zwłaszcza gdy chodzi o doktrynę eklezjologiczną SW II129

•

Novus Ordo Missae - Nową Liturgię Mszy Świętej 130, która zastąpiła Mszę
Św. Wszech-czasów (uznawaną nawiasem mówiąc przez ortodoksyjny Kościół
katolicki) która na mocy przywileju św. Piusa V – nadanego w bulli Quo
primum z 1570 r. przyznaje każdemu kapłanowi po wieczne czasy prawo
swobodnego celebrowania – odprawianie jej zostało w praktyce zabronione
przez JPII.

A cofając się bardziej wstecz:
•

Nowy sposób żegnania się – Patrz str. .92 (od ok XV w.)

•

Pozbawienie świeckich sakramentu Św. Krwi (od XV w. a przywrócone
współcześnie)

•

Pozbawienie niemowląt Komunii świętej (od XII w.)

•

Nowy kalendarz Gregoriański

•

Zaniechanie epiklezy czyli przywoływania Ducha Świętego na Dary
Eucharystyczne

•

Wprowadzenie celibatu, czyli bezżeństwa osób duchownych wszystkich stopni

•

...

•

Nowe nauczanie o pochodzeniu Ducha Świętego

128 Cytat za Konstytucją Apostolska Fidei Depositum JPII za [Nowy Katechizm KRK str 2]
129 Cytat za: [Prawo Kan. KRK str.7,13]
130 kulisy jej wprowadzania opisuje [Lefebvre str. 442-457]

Niezmienność wiary w orzeczeniach Soborów Powszechnych
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Anatemy w sprawie świętych obrazów.
III. Jeżeli ktoś nie oddaje czci tym obrazom, uczynionym w
imieniu Pana i Jego świętych - niech będzie wyłączony.
IV. Jeżeli ktoś odrzuca wszelką Tradycję kościelną, pisaną czy
niepisaną - niech będzie wyłączony

W kontekście IV anatemy nurtuje mnie niezmienne pytanie o prawomocność wprowadzenia
w wielu lokalnych Kościołach ortodoksyjnych – w tym także częściowo w Polsce kalendarza gregoriańskiego w miejsce uświęconego tradycją Kościoła powszechnego
kalendarza juliańskiego.

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. …
Kanon ten podaje co składa się na prawo kanoniczne Kościoła katolickiego: kanony
Apostołów, sześć soborów powszechnych, kanony synodów lokalnych oraz zalecenia św.
Ojców.
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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!

Kanony o konieczności zachowania niepisanej Tradycji - Św. Bazyli Wielki 330-379r.
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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
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potem podaniem Kościoła katolickiego. … Potrzeba
nieodzownie, by w wykładzie pism … stosowano się ściśle do
prawidła kościelnego i powszechnego rozumienia.
W samym również Kościele katolickim …baczyć potrzeba, by
trzymać się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich
wierzono. To bowiem prawdziwie i właściwie jest katolickim, …
A stanie się to, gdy będziemy się trzymali powszechności,
starożytności i zgody. Trzymać się będziemy powszechności
wówczas, jeśli tę jedną wiarę za prawdziwą uznajemy, którą cały
po wszystkim świecie Kościół wyznaje; starożytności znowu, jeśli
żadną miarą nie odstępujemy od tego rozumienia, o którym
jawną jest rzeczą, iż się go trzymali święci przodkowie i ojcowie
nasi; zgody zaś, – jeśli w samej starożytności przestrzegamy
zdań i rozumienia wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i
nauczycieli kościelnych.
III. Co tedy ma czynić chrześcijanin katolik, jeśli jaka cząstka
Kościoła odłączy się od jedności wiary powszechnej? …
Wówczas będzie się starał wytrwać przy starożytności, której
żadną już miarą nie może zwieść jakikolwiek podstęp nowości.
… nad zuchwalstwo lub nieświadomość niewielu, winien
przełożyć istniejące z dawna postanowienia Soboru
powszechnego. …
IV …gdy jad arianizmu nie już cząstkę pewną lecz cały prawie
świat zaraził, tak że, kiedy wszystkich niemal biskupów
łacińskich już to gwałtem już podstępem uwiedziono, mrok jakiś
ogarnął umysły, … wówczas każdy prawdziwy miłośnik i czciciel
Chrystusa, oddając pierwszeństwo starej wierze przed nowym
wiarołomstwem, pozostał wolnym od tej zarazy. … Wtedy …
gwałcono dziewice, burzono klasztory, rozpędzano duchownych,
chłostano lewitów, na wygnanie skazywano kapłanów,
zapełniano świętymi ciemnice, więzienia, kopalnie; większość
ich, z miast wykluczona, zmarniała i zginęła na wygnaniu i
tułactwie po pustyniach i pieczarach, wśród zwierząt dzikich i
skał, dla braku odzieży, z głodu i pragnienia. A wszystko to zali
dla jakiego innego powodu się działo, jedno że na miejsce
Boskiego dogmatu wprowadzano wymysły ludzkie, że nowość
bezbożna podrywała dobrze ugruntowaną starożytność, że…
znoszono uchwały ojców, niweczono postanowienia przodków...

Św. Wincenty z Lerynu IV/V-w. Jak rozpoznać Ortodoksyjną wiarę katolicką

V. Bo jestże kto … co by nie pragnął naśladować, … tych,
których od obrony wiary przodków nie odwiódł gwałt żaden, ani
groźby ani pochlebstwa, ani życie ani śmierć, ani dwór cesarski
ani dworzanie, ani cesarz ani cesarstwo, ani ludzie ani szatani, –
których za przywiązanie do starożytności w rzeczach wiary Bóg
uznał godnymi takiej nagrody, że przez nich dźwignął upadłe
kościoły, ożywił umarłe duchowo ludy, … przywiódł znowu do
starej wiary z nowego wiarołomstwa, do dawnego zdrowia z
szaleństwa nowych wymysłów … woleli siebie raczej niż
starożytnej powszechności wiarę na zgubę wydać. … zawsze
bowiem trwał w Kościele ten obyczaj, że im kto bardziej był
przywiązanym do wiary, tym skwapliwiej opierał się
wymyślonym nowinkom. …
VII …[Niektórzy] pod cudzym imieniem usiłując wytworzyć
herezję, wyszukują pospolicie pism jakiegoś dawnego męża w
mało znanym wydaniu, które dla samej swej zawiłości zdają się
sprzyjać ich dogmatowi, ażeby wyglądało, nie wiem czemu, że
cokolwiek głoszą, ani pierwsi, ani jedni oni tak rozumieją. …
Wielką tedy bojaźnią lękać się nam trzeba grzechu odmiany
wiary …Wiadomo wszystkim, z jaką powagą, jak surowo i jak
gwałtownie św. Paweł Apostoł strofuje tych, co z dziwną
lekkomyślnością nazbyt skoro przenieśli się od tego, który ich do
łaski Chrystusowej wezwał, do inszej Ewangelii … [VIII] …Ale
choćby my, prawi, albo anioł z nieba przepowiadał wam mimo
to, cośmy wam przepowiadali, niech będzie [przeklęty] …choćby
Piotr, choćby Andrzej, choćby Jan, choćby wreszcie całe
zgromadzenie apostolskie przepowiadało wam mimo to, cośmy
wam przepowiadali, niech będzie [przeklęty]. Straszliwy to
wyrok, gdy w obronie nietykalności pierwszej wiary ani na
siebie, ani na innych w apostolskim urzędzie towarzyszów
swoich nie ma względu. Nie dość tego. Choćby i anioł z nieba
przepowiadał wam mimo to, cośmy wam przepowiadali, niech
będzie [przeklęty]. … tj. oddzielony, odłączony, wykluczony, by
jedna parszywa owca nie zarażała niewinnego stada
Chrystusowego przez niebezpieczne obcowanie. …
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IX. Albo może wtedy był obowiązek wyklinać, gdyby kto głosił
co mimo zwykłe przepowiadanie, teraz zaś już to prawo nie
obowiązuje? …tamten wyrok o niezmienności wiary na wszystkie
czasy jest postanowiony.… on sławny Apostoł, kaznodzieja
ziemi, powiernik nieba [głosił] by [przeklętym] był, ktokolwiek
by głosił dogmat nowy.
X.… Czemu … pewne znakomite osobistości w Kościele głoszą
wiernym, rzeczy nowe? … czemu niekiedy Opatrzność Boża
dozwala niektórym nauczycielom kościelnym nowe jakieś
przepowiadać dogmaty. Bo, prawi, kusi was Pan Bóg wasz, aby
jawne było, [czy] Go miłujecie czy nie, ze wszystkiego serca i ze
wszystkiej duszy waszej … I zaprawdę, wielkie to pokuszenie,
gdy ten, kogo ty za proroka i ucznia proroków, kogo za
nauczyciela i obrońcę prawdy uważasz, dla kogo żywisz
najwyższą cześć i miłość, z nagła i skrycie rozsiewa zgubne
błędy, których ani rychło wykryć nie umiesz ze względu na
dawne nauczanie, ani się ważysz łatwo potępić …
XVII …błąd nauczyciela bywał w Kościele Bożym kuszeniem
dla ludzi, a kuszeniem tym większym, im uczeńszy był, kto
błądził. … co przez czas jakiś za prawowiernych poczytywani
pod koniec jednak albo do obcej odpadli sekty, albo własną
utworzyli herezję. Zaiste, rzecz to wielkiej wagi, i ku nauce
pożyteczna, i dla pamięci niezbędna, …by wszyscy prawi
katolicy wiedzieli, że powinnością ich jest – za Kościołem
przyjmować nauczycieli, nie za nauczycielami porzucać wiarę
Kościoła. …
XIX …winniśmy jasno poznać … że jeśli kiedy jaki nauczyciel
kościelny od wiary odstępuje, dzieje się to z dopuszczenia
Boskiej Opatrzności dla naszego doświadczenia, zali miłujemy
Boga czy nie ze wszystkiego serca i ze wszystkiej duszy naszej.
XX … prawdziwym i rodowitym katolikiem jest ten, który kocha
prawdę Bożą, i Kościół, i Ciało Chrystusowe, kto nad świętą
religię, nad wiarę katolicką niczego nie przekłada, ani powagi
jakiej osoby, ani umysłu, ani wymowy, ani mądrości jej, lecz tym
wszystkim gardząc i w wierze mocno i stanowczo trwając, tego
tylko trzymać się … o czym wie, że powszechnie, i z dawna
Kościół katolicki utrzymywał…
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Dlatego nie zaraz wytępia Pan Bóg twórców herezji, aby … się
okazało, o ile każdy jest stałym, i wiernym miłośnikiem wiary
katolickiej.
…Gdy nowinki jakie powstaną, zaraz się okazuje ważkość zboża
i lekkość plew; … Jedni bowiem odpadają całkowicie, inni znów,
wykolejeni tylko, i lękają się zginąć, i wstydzą się wrócić
zranieni, ponieważ wchłonęli w siebie taką ilość trucizny, która
ani nie zabija, ani strawić się nie daje, śmierci nie sprowadza, i
życia nie dopuszcza. Nieszczęsny stan taki! …
XXI …niezadowoleni raz podaną i z dawna przyjętą zasadą
wiary, co dzień coraz to nowych rzeczy szukają, i wreszcie
usiłują coś do religii dodać, zmienić, odjąć, – jak gdyby ona
była nie prawdą niewzruszoną z nieba, dostateczną od chwili
objawienia, lecz nauką ziemską, której udoskonalić inaczej nie
można, jeno przez ciągłe poprawki, … choć głosi Pismo Boże:
Nie przestępuj granic starych, które założyli ojcowie twoi…; i
ten wyrok apostolski: …: O Tymoteuszu, strzeż tego, co ci
powierzon… Posłuchaj, jak niektórzy z nich mówią: pójdźcie,
nieumiejętni i nieszczęśliwi, pospolicie katolikami zwani, a
uczcie się wiary prawdziwej, której prócz nas żaden nie rozumie,
przez wiele dotąd wieków ukrytej, i teraz dopiero objawionej i
okazanej …
XXIII Ale powie kto może: czyliż już w Kościele Chrystusa
żadnego co do wiary nie będzie można mieć postępu? I owszem,
niech będzie …Ale jednak tak, ażeby to prawdziwie było
postępem w wierze, a nie zaś odmienieniem. Wszakże bowiem do
postępu należy, aby każda rzecz sama w sobie rozszerzona była;
a [nie] do odmiany, ażeby się co przeinaczyło z jednego na
drugie. …Niech religia duchowa, ciał naśladuje sposób, które
chociaż za postępem w lata członki swoje rozwijają i
rozszerzają, zawsze jednak takimi, jak były, trwają [te] same. ….
A gdyby się zaś postać ludzka w inną na koniec nie swego
rodzaju zamieniła formę, albo gdyby przybyło lub ubyło
cokolwiek w członków liczbie, nastąpiłoby to koniecznie, że albo
całe ciało zginąć by musiało, albo zostało dziwotworem …
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XXIV …Jeśli kto przychodzi do was, … a tej nauki nie przynosi…
Jakiej nauki, jeżeli nie katolickiej i powszechnej, która
niezepsutym prawdy podaniem trwa jedna i ta sama przez
wszystkie następstwa czasów i trwać będzie bez końca na wieki?
Cóż tedy? Nie przyjmujcie go do domu, mówi [apostoł], [unikaj]
… dogmatów, rzeczy, zdań, nowości, które dawności i
starożytności są przeciwne; gdyby te były przyjęte, wiara Ojców
byłaby pogwałconą całkowicie, a na pewno w znacznej części, i
trzeba by koniecznie głosić, że przez szereg tylu wieków nie byli
świadomi, błądzili, bluźnili, nie wiedzieli, w co wierzą: wierni,
wszyscy cnotliwi, wszyscy czyści, wstrzemięźliwi, dziewice,
duchowni wszyscy, lewici i kapłani, tyle tysięcy wyznawców, tak
wielkie zastępy męczenników, … wreszcie prawie cały okrąg
ziemski, z Głową Chrystusem połączony.
…Strzeż się, mówi [apostoł], niezbożnych nowości słów, które
heretycy zawsze przyjmowali i naśladowali, – katolicy tego nigdy
nie czynili. …Któż kiedy spowodował herezję, zanim sam się
wprzód nie odłączył od zgody, powszechności i starożytności
Kościoła katolickiego? …
XXVII Ale powie kto: jeżeli Boskich wyroków, zdań, obietnic i
diabeł i uczniowie jego używają, z których jedni są fałszywi
apostołowie, inni fałszywi prorocy, fałszywi mistrze … cóż czynić
będą katoliccy ludzie i matki Kościoła synowie? Jakimże
sposobem w Piśmie św. rozróżnią prawdę od fałszu? Otóż
potrzeba usilnie starać się …, ażeby Boskie pismo według
powszechnego Kościoła podań i katolickiej wiary prawideł
wykładali; w którym Kościele katolickim potrzeba jeszcze, aby
szli za powszechnością, starożytnością i zgodnością. … niech
przekładają starożytność religii, nad bezbożność nowości, …
niech przekładają powszechnego soboru ustawy … Na przykład,
zasiewali przodkowie nasi w starożytnych czasach na kościelnej
roli pszenicznej wiary nasiona, bardzo więc jest niegodziwie i
niewłaściwie, abyśmy ich potomkowie, zamiast prawdziwości
czystego zboża podłożony kąkolu błąd zbierali. …Cokolwiek
więc na uprawie tej roli Kościoła Bożego wiarą ojców zasiano,
właściwą jest rzeczą, aby toż samo było przesadzane i
zachowane … Albowiem gdy raz tylko ta wolność bezbożnej
zdrady dopuszczoną zostanie, … jakie za tym nastąpi
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niebezpieczeństwo wykorzenienia i zniszczenia religii.
Odrzuciwszy jakąkolwiek cząstkę prawdy katolickiej,
wyrzekniemy się, … tak koleją po sobie jednej i drugiej. Gdy zaś
pojedyncze części odrzucimy, cóż w końcu nastąpi? – Całkowite
odrzucenie wszystkiego. … jeżeli zaczniemy łączyć rzeczy nowe
ze starymi, cudze ze swoimi i świeckie ze świętymi, zwyczaj ten z
konieczności wślizgnie się do wszystkiego tak, że potem w
Kościele nie zostanie nic nietkniętego, nic nieskażonego, nic
całkowitego, nic niepokalanego …Kościół zaś Chrystusowy,
stróż pilny i ostrożny złożonych w nim dogmatów, niczego w
nich nie zmienia, niczego nie zmniejsza, niczego nie dodaje, nie
znosi rzeczy niezbędnych, nie przyjmuje zbytecznych, nie traci
swego, ani nie pożąda cudzego … Wreszcie, do czegóż nie dążył
za pomocą uchwał soborowych, jeżeli nie do tego celu, aby w co
poprzednio po prostu wierzono, w to potem wierzono pilniej, …
Kościół katolicki, budzony nowatorstwami heretyckimi,
dekretami swoich soborów zawsze czynił, … co od przodków
przez podanie otrzymał, następcom w piśmie utrwalił …
XXVIII …Lecz ani nie zawsze, ani nie wszystkie [herezje] tym
sposobem zbijać należy, ale tylko nowe i świeże,…gdy tylko
powstają, póki jeszcze sfałszować nie mogły dla krótkości czasu
dawnej wiary prawidła, i póki jeszcze rozpowszechnieniem
trucizny ksiąg przodków zepsuć nie zdołały. Rozszerzonych zaś i
zadawnionych kacerstw bynajmniej tą drogą zaczepiać nie
można, ponieważ w długim przeciągu czasu do zaciemnienia
prawdy wielką miały sposobność. I dlatego, … możemy jedynie,
jeżeli tego potrzeba, przekonywać powagą Pisma lub usuwać,
jako już dawniej zostały dowiedzione i potępione powszechnymi
soborami biskupów katolickich. … Ale tych tylko Ojców zdania
przywodzić potrzeba, którzy w wierze i społeczności katolickiej
świętobliwie, mądrze i stale żyjąc, nauczając i trwając albo stali
się godnymi umrzeć wiernie w Chrystusie, albo zabitymi być za
Chrystusa. …Cokolwiek zaś, chociażby on był święty i uczony,
chociażby biskup, choćby wyznawca, choć męczennik, a
rozumiał co inaczej niż wszyscy albo przeciw wszystkim, to
między własne, ukryte i prywatne opinie policzone a od powagi
powszechnego, publicznego i ogólnego rozumienia oddzielone
niech będzie … aby ten, kto jest prorokiem albo duchownym, …
starał się usilnie być czcicielem zgody i jedności; iżby ani swoich
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opinii nad innych nie przenosił zdania, ani od powszechnego
wszystkich rozumienia nie odstępował.
XXIX … w samym znowu Kościele powszechności razem i
starożytności zgody szukać potrzeba, abyśmy od całkowitej
jedności nie oderwali się do części odszczepieństwa, albo
odłączeni od dawności religii nie pogrążyli się w nowości
kacerstwa.… w samejże Kościoła dawności dwa niejakie
prawidła pilnie i starannie zachować potrzeba, … Pierwsze:
jeżeli co jest w starożytności przez wszystkich biskupów
Kościoła katolickiego powagą Soboru powszechnego
ustanowione. Drugie: jeżeliby nowa jaka powstała sprzeczka, o
której by tam nie było mowy, udawać się potrzeba do zdań
Ojców świętych i to tych jedynie, z których każdy w swoim czasie
i miejscu, a wszyscy w jedności uczestnictwa i wiary trwając,
wiarogodnymi stali się mistrzami; gdy się zaś coś trafi, co oni
jednym rozumieniem i zgodnością utrzymywali, wtedy należy
uważać bez żadnej wątpliwości, iż to jest w Kościele
prawdziwym i powszechnym. …
XXXIII Którym to więc katolickim i apostolskim ustawom
ktokolwiek się sprzeciwia, potrzeba, aby przede wszystkim
naprzód wyszydził pamięć św. Celestyna, który stanowi, iżby
poprzestała nowość napadać na starożytność; a potem aby
wyśmiał ustanowienia św. Sykstusa, który sądził: …że nie
wypada, aby cokolwiek dodawać do starożytności. …A dalej i
Sobór Efeski, to jest, całego prawie Wschodu świętych biskupów
ustanowienia niech podepce, którym z natchnienia Bożego
podobało się tylko to podać potomnym do wierzenia, w co święta
i zgodna ze sobą w Chrystusie Ojców świętych starożytność
wierzyła; …A na koniec całym zupełnie Chrystusa Kościołem i
mistrzami jego Apostołami i Prorokami, szczególniej zaś
błogosławionym Pawłem Apostołem, pogardziłby jako śmieciem.
Kościołem dlatego, że on od szanowania religii i utrzymania raz
sobie podanej wiary nigdy nie odstąpił; Pawłem zaś dlatego, że
napisał: O Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, warując
się
niezbożnych
nowości
słów
.
I znowu: Jeśliby kto wam opowiadał mimo to, coście wzięli,
niech będzie [przeklętym] . … potrzeba więc, aby wszyscy nadal
katolicy, którzy chcą uchodzić za prawdziwych synów matki
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Kościoła, zupełnie przylgnęli do świętej Ojców świętych wiary i
w niej umierali, a bezbożnymi bezbożników nowościami się
brzydzili, ich się lękali, nastawali na nie i takowe prześladowali.
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JAK ŻEGNANO SIĘ W KOŚCIELE RZYMSKO-KATOLICKIM ŚWIADECTWO PAPIEŻA Z XIII W.
Sprawa ta nurtowała mnie prawie od samego początku gdy począłem rozważać który z
kościołów jest tym jedynym Kościołem Katolickim. Dla mnie osobiście znak krzyża
czyniony na sobie samym nie był tylko zwyczajowym gestem ale był swego rodzaju
wyznaniem wiary. 140 Odnalazłem więc pewne - (jak wówczas myślałem) bo pochodzące od
rzymskiego papieża – świadectwo potwierdzające informację o tym, iż ortodoksyjni katolicy
żegnają się zgodnie ze starożytną tradycją podczas gdy kościół rzymsko-katolicki
wprowadził już po schizmie zmianę także w tym zwyczaju.

Papież Innocenty III (1198-1216)141

Trzeba uczynić znak krzyża trzema palcami, ponieważ wyciska
się go przywołując Trójcę Świętą. Tak oto jest czyniony: z góry
na dół, i z prawej na lewą stronę, ponieważ Chrystus zstąpił z
nieba na ziemię, i od Żydów (prawica) przeszedł do pogan
(lewica).
Inni jednakże czynią znak krzyża z lewej na prawą stronę,
ponieważ musimy przejść z marności (lewica) do chwały
140 Długo nurtowało mnie pytanie jak żegnali się pierwsi chrześcijanie oraz następujące po
nich pokolenia, nie mogłem jednak znaleźć żadnego wiarygodnego świadectwa.
Pierwszy trop podpowiedział mi rzymsko-katolicki benedyktyński mnich: ojciec
Gabriel Bunge. Kilka lat temu czytałem jego znakomitą książkę poświęconą modlitwie.
Książek o modlitwie przeczytałem co najmniej setkę, ale żadna z nich nie wywarła na
mnie tak bezpośredniego wpływy jak właśnie Jego. Kiedy pewnego dnia dotarła do mnie
wiadomość, iż ten sędziwy mnich przyjął prawosławie, wywołała ona we mnie głębokie
poruszenie. Zacząłem niecierpliwie poszukiwać w internecie jakichś wskazówek
mówiących o motywach tej zaskakującej konwersji i znalazłem wywiad w którym dawał
on czytelnikom radę aby sprawdzili jak żegnali się pierwsi chrześcijanie. Byłem w
dalszych poszukiwaniach tak zdesperowany, iż zacząłem obmyślać jak by się
skontaktować z ojcem Gabrielem, aż wreszcie udało mi się odnaleźć, świadectwo
pochodzące od samego rzymskiego papieża.
141 [De sacro altaris mysterio, lib. II , c.XLV [PL 217,825]] Tłumaczenie własne z
j.angielskiego za: [en.mwikipedia.org/wiki/Sign_of_the_Cross v. 2010.10]

Jak żegnano się w kościele Rzymsko-katolickim - świadectwo papieża z XIII w.

93

(prawica), tak jak Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, i z
Piekieł do Raju. [Kapłani] Czynią tak aby lud postępował w ten
sam sposób. Możesz łatwo to sprawdzić - wyobrażając sobie
księdza stojącego twarzą do ludu na błogosławieństwo - kiedy
czynimy nad ludem znak krzyża jest on czyniony z lewej na
prawą
Tak właśnie żegnają się prawosławni wierni - trzema palcami a ręka wędruje z prawej na
lewą stronę. Kapłan natomiast stojąc frontem do wiernych błogosławi lud żegnając z lewego
ramienia na prawe, na co wierni podążając za jego ręką czynią to od prawej do lewej strony.

New Adwent - Catholic Encyklopedia - Znak Krzyża142
W tym okresie [do dziewiątego wieku] sposób [w jaki się
żegnano] na Zachodzie wygląda identycznie jak czyni się to
obecnie na Wschodzie, to znaczy używano tylko trzech palców a
ręka wędrowała z prawego ramienia na lewe.

142 www.newadvent.org/cathen/13785.ahtm - September 2010
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POLSKA PRZYJĘŁA /ZAPEWNE/ CHRZEST W OBRZĄDKU
WSCHODNIM143
Era obrządku słowiańskiego trwała na ziemiach polskich od roku 875 do drugiej połowy XII
stulecia. A więc ponad 250 lat. Jest to okres niemały. Ale jest to także okres nieznany.
Sprawy te są białymi plamami w naszej najstarszej historii. Zostały przemilczane. Nie wolno
było o nich pisać. Dopiero teraz, po upływie 1000 lat, nareszcie – gdy przestały
obowiązywać zakazy pisania prawdy historycznej – znalazł się ktoś, kto odtworzył te
najstarsze dzieje Kościoła polskiego. ...[Historię] bardziej zbliżoną do prawdy niż
dotychczas nam znana. 144
Jeszcze wiele lat temu kiedy byłem niezachwianie przekonany o ortodoksyjności
współczesnego kościoła rzymsko-katolickiego, w cenionej przeze mnie książce: praktycznomoralne zasady prawosławia napisane przez jednego z polskich mnichów ze św. Góry
Atos145 , trafiłem na bardzo krytyczny rozdział - który zupełnie wówczas zignorowałem poświęcony św. Wojciechowi a przytaczający druzgoczące świadectwo kronikarskie:
Biskup Wojciech <<niszczył wiarę prawdziwą i piśmiennictwo słowiańskie
odrzucał, a zaprowadził łacińskie, obrazy wiary prawdziwej spalił, biskupów i
kapłanów, jednych zabił innych wygonił ...>>146
...poznając życie i działalność [biskupa Wojciecha] możemy bez problemu
stwierdzić, że jest on jednym z tych przedstawicieli chrześcijańskiego Zachodu,
którzy najbardziej przyczynili się do tragicznego podziału chrześcijaństwa. Bp
Wojciech był godnym następcą tej części niemieckiego duchowieństwa, która
najaktywniej sprzeciwiała się działalności św. Cyryla i Metodego i która ze
wszystkich sił chciała zniszczyć owoce ich działalności pośród Słowian [a miało to
miejsce jeszcze przed formalną Wielką Schizmą]. Święci Cyryl i Metody nazywali to
duchowieństwo wyznawcami „trójjęzycznej herezji”. Duchowieństwo to bowiem
uważało, że tylko języki łaciński, grecki i hebrajski mogą być używane jako języki
liturgiczne...
Poniżej przytaczam wybrane tytuły rozdziałów z pracy [Obrządek Słowiański]
rozważających szczegółowo argumenty i dowody historyczne interesujące zapewne
zawodowych historyków. Dla mnie osobiście informacje zawarte w tej publikacji ukazały
143 Wiara prawosławna nie jest więc wyłącznie ruska ale także i nasz własna, rodzima–
polska.
144 za [Obrządek Słowiański str 3. od redakcji.]
145 Hieromnich Gabriel Krańczuk, wyd. Bratczyk str.78-79
146 Monumenta Historica Polonia, T1, s.89-90
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zupełnie nieznane dotąd fakty historyczne pokazujące ogrom barbarzyństwa z jakim
dokonywała się re-chrystianizacja Polski w obrządku zachodnim narzucana przez
germańskich władców.

•

Rok 863 – utworzenie obrządku słowiańskiego na Morawach [dzięki misji św.
Cyryla i Metodego]

•

Rok 875 – chrzest Wiślan w obrządku słowiańskim
[Metryka chrztu księcia Wiślan – fragment „legendy Panońskiej” czyli
„Żywota św. Metodego”, napisanego cyrylicą w wieku X przez
jednego z jego uczniów, dotyczący jego poselstwa do księcia Wiślan]

•

Rok 966 – chrzest Mieszka I w obrządku słowiańskim
Kronika z XVI wieku z archiwum Krasińskich podaje:
<<Mieszko przez Cyryla i Metodego ochrzczony, a przez
Wojciecha bierzmowany>>

św.

•

Małżeństwo Mieszka I z Odą i przejście na obrządek łaciński

•

Rok 989 – utworzenie słowiańskiej metropolii w Krakowie

•

Pierwszy polski święty – słowiański eremita – święty obrządku słowiańskiego –
Andrzej Świerard

•

Rok 999 – utworzenie łacińskiej metropolii w Gnieźnie

•

Mieszko II – 1025-1034 – nawrót do obrządku słowiańskiego

•

Bolesław II Zapomniany – 1034-1038. Polski król obrządku słowiańskiego

•

Kazimierz Odnowiciel
konieczności

•

Rok 1054 – Wielka Schizma

•

Rok 1076 – wznowienie łacińskiej metropolii w Gnieźnie

•

Rok 1079- likwidacja słowiańskiej metropolii w Krakowie

•

Drugi polski święty – święty obrządku słowiańskiego – biskup krakowski Stanisław
Szczepanowski

•

Ostateczna likwidacja obrządku słowiańskiego w Polsce w drugiej połowie XII w.147

1047-1058

Tolerancja

obrządku

słowiańskiego

147 Zainteresowanych odsyłam także do książki: Kiedy Kraków był Trzecim Rzymem,Frank
Kmietowicz, 1980 by SS. Cyril & Methodius Institution Polish Press Ltd
dostępnej ONLINE na: orthodoxpoland.org/kiedy-krakow-byl-trzecim-rzymem/ (.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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Rzymsko-katolicki sobór w Bazylei-Ferrarze-Florencji Rzymie 1431-1445 r. unia z Koptami
Sesja 11 unia z Koptami154
6.1 ... święty Kościół rzymski ... usilnie wierzy, wyznaje i
przepowiada ... Ducha Świętego pochodzącego od Ojca i Syna
...
7.1 Dlatego [Kościół rzymski] potępia, odrzuca i każe anatemą
wszystkich, którzy orzekają coś innego i przeciwnego, ogłasza
ich za oddzielonych od "ciała Chrystusa, którym jest Kościół
7.1 (wg tekstu arabskiego)
Wszystkich, którzy wierzą w coś przeciwnego i różnego od tej
wiary w Trójcę Świętą, święty Kościół rzymski ekskomunikuje i
odrzuca, twierdząc i oświadczając, że są oni odsunięci od Ciała
Chrystusa, to znaczy od Kościoła. ...

16. Mocno wierzy, wyznaje i głosi: że nikt z tych, co są poza
Kościołem katolickim155, nie tylko poganie, ale i żydzi, heretycy
i schizmatycy, nie mogą stać się uczestnikami życia
wiecznego156, ale pójdą "w ogień wieczny, przygotowany diabłu i
jego aniołom" jeśli przed końcem życia nie będą do niego
włączeni; i że jedność ciała kościoła znaczy tak wiele, iż jedynie
ludziom w nim pozostającym sakramenty kościelne, posty,
jałmużny i inne dzieła pobożności pomagają do zbawienia, a
trudy chrześcijańskiej walki przynoszą nagrody wieczne, gdyż
nikt jakichkolwiek by jałmużn nie udzielał, nawet dla imienia
Chrystusowego przelał swą krew - nie może być zbawiony, jeśli
nie pozostaje w łonie Kościoła katolickiego i w jedności z nim.

154 [Sobory KRK III str 581-605]
155 Rozumianym w tym miejscu jako rzymsko-katolickim - wg. wiary wyznanej powyżej.
156 Anatema ta i wyłączenie z kościoła obejmuje więc Kościół prawosławny.
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Sesja 8 - unia z Ormianami157
21b. "Kto pragnie być zbawiony, musi przede wszystkim przyjąć
wiarę katolicką, a jeśli przez kogoś nie zostanie ona ustrzeżona
w całości i bez skazy, ten bez wątpienia zginie na zawsze. 21c.
To jest wiara katolicka ... 21d ... Duch Święty pochodzi od
Ojca i Syna ... kto chce być zbawiony, niech tak rozumie Trójcę
... 21f. Taka jest doktryna katolicka, w którą jeśliby ktoś z wiarą
i pewnie nie wierzył, nie może być zbawiony.

Papież św Pius V - Bulla Regnans in excelsis - 1570 r.
Ten, który panuje w niebiosach, ten któremu została dana cała
władza w niebie i na ziemi, powierzył rządy nad swoim jedynym,
świętym, powszechnym i apostolskim Kościołem, poza którym
nie ma zbawienia, jednemu i jedynemu [odpowiedzialnemu] na
ziemi, czyli Piotrowi, księciu apostołów, i jego następcy,
rzymskiemu namiestnikowi, w pełni władzy.158

Papież Pius VIII - Breve Litterris altero abhinc -1830 r.
Rzeczą w pełni właściwą byłoby wzywanie [kobiety która
chciałaby poślubić niekatolika], aby przypomniała sobie o tym
bardzo pewnym dogmacie naszej religii, że poza prawdziwą
wiarą katolicką nikt nie może być zbawiony159

157 [Sobory KRK III str 525]
158 [Poza Kościołem str 142]
159 [Poza Kościołem str 169]
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Papież Grzegorz XVI - Encyklika Mirari vos - 1832 r.
Dochodzimy do innej przyczyny [zła w Kościele] czyli
indyferentyzmu lub tej fałszywej opinii ..., zgodnie z którą
można by uzyskać wieczne zbawienie duszy przez jakiekolwiek
wyznanie wiary, byleby tylko człowiek w swoim postępowaniu
odwoływał się do reguły tego, co prawe i uczciwe. Z zatrutego
źródła indyferentyzmu płynie ta fałszywa i absurdalna
maksyma, a raczej to majaczenie, że każdemu trzeba zapewnić i
zagwarantować wolność sumienia.160

Papież Grzegorz XVI - Encyklika Summo jugiter studio 1832r.
I nie brakuje ludzi ..., którzy usiłują przekonać samych siebie i
innych, że człowiek zostaje zbawiony nie tylko w religii
katolickiej, lecz również i ci którzy są heretykami i umierają w
herezji, mogą dojść do życia wiecznego.
[Odważają się zanegować] artykuł wiary o konieczności
katolickiej wiary i katolickiej jedności, aby osiągnąć
zbawienie161

Papież Pius IX - Encyklika Singulari quadam - 1856 r.
Istnieje tylko jeden Kościół rzymski, prawdziwy, święty,
powszechny i apostolski, i jedna stolica zbudowana na Piotrze
głosem Pana, poza którą nie ma prawdziwej wiary ani
wiecznego zbawienia, nie może bowiem mieć Boga za Ojca ten,
kto nie ma Kościoła za matkę; ktoś, kto porzuca stolicę
Piotrową, na której został zbudowany Kościół, błędnie mniema,
że jest w Kościele.162

160 [Poza Kościołem str 171]
161 [Poza Kościołem str 171]
162 [Poza Kościołem str 174]
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Rzymsko-katolicki sobór Watykański I – 1869-1870r.
163

Sesja 2. Trydenckie wyznanie wiary złożone przez
najświątobliwszego papieża Piusa IX oraz wszystkich ojców
Soboru Watykańskiego
[1] Ja Pius, biskup Kościoła katolickiego mocną wiarą wierzę i
wyznaję wszystkie poszczególne [prawdy] zawarte w wyznaniu
wiary, którego używa święty Kościół rzymski, a mianowicie: [2]
Wierzę w jednego Boga ... I w Ducha Świętego ... który od Ojca
i Syna pochodzi ...
[20] Prawdziwą wiarę katolicką, poza którą nikt nie może być
zbawiony, a którą w chwili obecnej dobrowolnie wyznaję i
naprawdę utrzymuję, tę wiarę całą i nienaruszoną... będę
zachowywał i wyznawał ...

Sesja 3: Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej, IV O
wierze i rozumie.
[34] Następnie wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to
wszystko co zawiera się w słowie Bożym spisanym lub
przekazanym, i jest do wierzenia przedkładane przez Kościół albo uroczystym orzeczeniem, albo zwyczajnym i powszechnym
nauczaniem - jako objawione przez Boga.
[35] A ponieważ "bez wiary nie można podobać się Bogu" i nie
można wejść do wspólnoty Jego synów, nikt nie może bez niej
uzyskać usprawiedliwienia, ani nikt nie osiągnie życia
wiecznego, jeżeli nie wytrwa w niej aż do końca.
[37]. Wszystkie bowiem [te rzeczy], tak liczne i tak zdumiewające
, które zostały przez Boga rozporządzone ze względu na
widoczne uwierzytelnienie wiary chrześcijańskiej, odnoszą się
tylko do Kościoła katolickiego
163 za [Sobory KRK IV/2 str 913-927]. Pełniejszy tekst orzeczeń SW I przytaczamy od
str.118
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[41] Jakże różni się położenie tych, którzy przylgnęli do prawdy
katolickiej przez niebiański dar wiary, oraz tych którzy wiedzeni
ludzkimi opiniami postępują za fałszywą religią …
[55] … należy nieprzerwanie zachowywać takie znaczenie
świętych dogmatów, jakie już raz określiła święta Matka
Kościół, a od tego znaczenia nigdy nie można odejść pod
pozorem lub w imię lepszego zrozumienia

Sesja 4: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym
I. O ustanowieniu prymatu apostolskiego w osobie św Piotra
[10] Gdyby zatem ktoś mówił , [a] że św. Piotr Apostoł nie został
przez Chrystusa Pana ustanowiony księciem wszystkich
apostołów 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.

III. O wartości i zasadzie prymatu biskupa Rzymu
[16] ... Święta Stolica Apostolska oraz biskup rzymski posiadają
prymat nad całym światem ...
[18] To jest nauka prawdy katolickiej, od której nikt nie może
odstąpić bez utraty wiary i zbawienia.

Z przedstawionych powyżej orzeczeń zarówno papieskich jak i soborowych kościoła
rzymsko-katolickiego wynika, iż ci którzy nie wyznają wiary w pochodzenie Ducha
Świętego od Ojca I Syna, ani nie uznają prymatu władzy i zwierzchnictwa rzymskiego
papieża nad całym kościołem, są z całą pewnością wyłączenie z Kościoła i do niego nie
należą a idą drogą wiecznego potępienia, i z całą pewnością nie mogą być zbawieni. Jest to
dla każdego tradycyjnego wiernego kościoła rzymsko-katolickiego oczywisty dogmat wiary.
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Nie jest on już wcale oczywisty dla tych którzy znają i przyjmują wyłącznie nową wiarę
wprowadzoną na rzymsko-katolickim soborze Watykańskim II już w niecałe 100 lat po
cytowanym powyżej soborze Watykańskim I. Ze względu na wydawało by się pozornie
drobne niuanse teologiczne które, przy pobieżnej analizie tekstów Soboru Watykańskiego II,
zdają się mało znaczące, a są w rzeczywistości w precyzyjnym języku teologicznym
rzeczywistym zerwaniem z tradycyjnymi orzeczeniami dogmatycznymi kościoła rzymskokatolickiego, wspomogę się obszerniejszymi komentarzami teologicznymi dokonanymi
przez rzymsko-katolickiego teologa w pracy Poza Kościołem nie ma zbawienia, Historia
formuły i problemy interpretacyjne164.

RZYMSKO-KAT. SOBÓR WATYKAŃSKI II-1965
WYCOFANIE Z DOGMATU WIARY W JEDEN KOŚCIÓŁ
Niuanse tego w jaki sposób ojcowie rzymsko-katolickiego soboru rozpoczynając od
pierwszego schematu konstytucji o kościele - w pełni zgodnego z wcześniejszymi
orzeczeniami doktrynalnymi kościoła rzymsko-katolickiego dochodzą do nowego ujęcia
problemu dogłębnie analizuje cytowana już przez nas praca [Poza Kościołem] w siódmym
rozdziale: Sobór Watykański II: nowe ujęcie problemu i w kolejnych podpunktach: 1)
Delikatne przygotowanie zwrotu 2) Punkt wyjścia - schemat z 1962 roku. 3) Początek
zwrotu w schemacie z 1963 r. 4) Przełom dokonany ... n) Podsumowanie przełomu
dokonanego przez Sobór Watykański II:
Sobór Watykański II stanowi prawdziwy zwrot w rozpatrywaniu zbawienia
ludzi pozostających "poza Kościołem". Sobór nie tylko nie podejmuje na swój
rachunek tradycyjnej formuły, której ani razu nie przywołuje, ale w dodatku
rezygnuje z używania kategorii "na zewnątrz" i "wewnątrz" Kościoła. Nie
chce rozważać nawet problematyki członków i nie członków. Woli usytuować
wszystkich ludzi na różnych stopniach przyłączenia do kościoła i
przyporządkowania Kościołowi.165

Nowość doktryny o Kościele jaką wprowadził Sobór Watykański II potwierdza w
Konstytucji wprowadzającej Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego cytowany już Jan Paweł
II: fundamentalna racja <<nowości>>, ... znajduje się w Soborze Watykańskim II,
zwłaszcza gdy chodzi o jego doktrynę eklezjologiczną, i także stanowi rację <<nowości>>
w nowym Kodeksie166 . Zwróćmy uwagę, iż w ocenie papieża owa nowość doktryny
164 [Poza Kościołem]
165 [Poza Kościołem str 227]
166 [Prawo Kan. KRK str. 13]
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eklezjologicznej Soboru Watykańskiego II jest fundamentalna .
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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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15 ... Co się zaś tyczy tych ludzi, którzy będąc ochrzczeni noszą
zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary175 lub
nie zachowują jedności wspólnoty176 pod zwierzchnictwem
Następcy Piotra177, to Kościół wie, że jest z nimi związany z
licznych powodów. Wielu bowiem jest takich, którzy mają we
czci Pismo święte, jako normę wiary i życia, i wykazują szczerą
gorliwość religijną, z miłością wierzą w Boga Ojca
wszechmogącego i w Chrystusa Syna Bożego, Zbawiciela,
naznaczeni są chrztem, dzięki któremu łączą się z Chrystusem178,
a także uznają i przyjmują inne sakramenty w swoich własnych
Kościołach179 czy wspólnotach kościelnych. Wielu z nich posiada
również episkopat, sprawuje Świętą Eucharystię i żywi
nabożeństwo do Dziewicy Bogarodzicielki. ...albowiem Duch
Święty przez swe łaski i dary wśród nich także działa swą
uświęcającą mocą, a niektórym spośród nich dał nawet siłę do
przelania krwi180.
181

Należy zauważyć jeszcze inną wzmiankę, która jest wielką nowością: chrześcijanie
niekatolicy przyjmują sakramenty "w swoich własnych Kościołach czy Wspólnotach
kościelnych". Jest to bezpośrednia konsekwencja <<subsistit in>>. W tekście
dogmatycznym na tym szczeblu oba wyrażenia nie są zwrotami grzecznościowymi, użytymi
zgodnie z obyczajem rewanżowania się rozmówcom tytułami, które oni sobie przypisują.
Relatio Komisji Teologicznej na temat tego fragmentu jednoznacznie komentuje
<<Wymienione elementy dotyczą nie tylko jednostek, ale także Wspólnot>>. Są to elementy
Kościoła. Poza Kościołem katolickim istnieją więc skupiska chrześcijan zasługujących na
miano Kościołów, gdyż są one Kościołami w ścisłym sensie teologicznym.

175 heretycy
176 schizmatycy
177 Wg orzeczenia papieża Piusa IX: kto porzuca stolicę Piotrową, na której został
zbudowany Kościół, błędnie mniema, że jest w Kościele (Patrz str. 100)
178 Czyż heretycy i schizmatycy o których wcześniej kościół rzymsko-katolicki orzekał, iż z
całą pewnością nie dostępują zbawienia, pomimo tego, łączą się z Chrystusem?
179 Jakże mogą oni przynależeć do Kościoła skoro orzeczono, iż są z niego wyłączeni?
(Patrz Bazylea str. 99)
180 Jak to zauważono w [Poza Kościołem str 251]: jest to dokładnie przeciwny sąd niż sąd
wydany przez Sobór Floreński. Raz jeszcze przytaczam odnośne orzeczenie tegoż
rzymsko-katolickiego soboru: gdyż nikt jakichkolwiek by jałmużn nie udzielał, nawet
dla imienia Chrystusowego przelał swą krew - nie może być zbawiony, jeśli nie
pozostaje w łonie Kościoła katolickiego i w jedności z nim. (Patrz str..98)
181 za [Poza Kościołem str 251n]:
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Daleko odeszliśmy od schematu z 1962 roku, który stwierdzał, że tylko Kościół rzymskokatolicki ma prawo do miana Kościoła [a taka była z całą pewnością dotychczasowa nauka
kościoła rzymsko-katolickiego mająca rangę dogmatu!] ... Tego słownictwa używali papieże
Paweł VI i Jan Paweł II, nie wahając się nazywać Kościołów prawosławnych "Kościołami
siostrzanymi" i mówić o dwóch płucach Kościoła, wschodnim i zachodnim. Paweł VI mówił
również o Kościele anglikańskim [który aktualnie usankcjonował kapłaństwo kobiet].

16 Ci wreszcie, którzy nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób
przyporządkowani są do Ludu Bożego182. Przede wszystkim więc
ten naród, który otrzymał przymierze i obietnice, a z którego
narodził się Chrystus według ciała (por Rz 9,4n), lub dzięki
wybraniu szczególnie umiłowany ze względu na praojców,
albowiem Bóg nie żałuje darów i wezwania (por. Rz 11,28n) 183
Ale plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają
Stworzyciela, wśród nich głównie muzułmanów i oni bowiem
wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama184, czczą wraz z nami
jedynego i miłosiernego Boga185, który będzie sądził ludzi w
dniu ostatecznym.

182 Określenia Lud Boży odnosi się do wiernych Kościoła
183 Chodzi tu o żydów, którzy pomimo faktu, iż odrzucili Chrystusa i nie uznają Jezusa jako
mesjasza oczekując przyjścia innego mesjasza - o którym Pismo Święte mówi, iż będzie
antychrystem, których święta księga - talmud – mówi, iż Jezus jest synem ladacznicy,
gdyż narodził się z pozamałżeńskiego związku - przyporządkowani są jednak do
Kościoła Chrystusowego. (ad żydzi cf. str. 98 pkt 16)
Św. Jan Ewangelista naucza: Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu który Go
posłał (J 5,23)
184 Podstawowe wyznanie wiary i jednocześnie modlitwa muzułmańska Allach Akbar - Nie
ma boga poza Allachem - jest każdorazowym bluźnierstwem wypowiadanym przeciwko
Bogu Trójjedynemu. Abraham widział wg słów samego Jezusa Dzień Syna
Człowieczego i ucieszył się podczas gdy koran zaprzecza bóstwu Jezusa uznając go
jedynie za wielkiego człowieka - wielkiego proroka.
Takie określenie soboru dało rzeczywiście papieżowi Janowi Pawłowi II, podstawę
teologiczną do ucałowania bluźnierczej księgi: koranu! Fałsz - a nie tylko odmienność koranicznej wiary ukazuje m.in. nawrócony na chrześcijaństwo pochodzący z rodziny
imamów Raszid Al-Maghribi w książce: Czy Koran jest słowem Bożym?
185 Czy muzułmanie czczą wraz z nami jedynego i miłosiernego Boga? Z tego co orzekł
sobór wynika iż wraz z chrześcijanami czczą tego samego Boga, ale my chrześcijanie
nie czcimy bożka, tylko Boga w Trójcy Jedynego! Dobre argumenty w z punktu
widzenia tradycyjnej nauki rzymsko-katolickiej można znaleźć na:
piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1214 więcej o muzułmanach Patrz str. 112
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Także od innych, którzy szukają nieznanego Boga po omacku i
wśród cielesnych wyobrażeń* sam Bóg również nie jest daleko (
...) Ci bowiem, którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii
Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem
jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną
starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć
wieczne zbawienie186.
Mowa tu (*) o poganach i kulcie bałwanów - bożków - które nie jest niczym innym jak wg
określenia Pisma Świętego kultem składanym demonom. Aby uniknąć, wydawało by się
pozornie błahego gestu okadzenia próżnego posążku, tysiące męczenników w pierwszych
wiekach chrześcijaństwa oddawało swoje życie na niewyobrażalnych wręcz męczarniach.
Papież Pius XII nauczał: Kościół zawsze stoi przed wyborem: albo kadzidło dla bałwanów,
albo krew dla Chrystusa187
Ortodoksyjny V Sobór powszechny Kościoła katolickiego - sobór
Konstantynopolitański II w 553 roku przytacza fragment 2-go listu do Koryntian 6.14-16:
Cóż bowiem ma wspólnego -jak prawdziwie twierdzimy - sprawiedliwość z
niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? albo jakaż jest
wspólnota Chrystusa z Belialem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię
Boga z bożkami 188

Nie odmawia też Opatrzność Boża koniecznej do zbawienia
pomocy takim, którzy bez własnej winy w ogóle nie doszli jeszcze
do wyraźnego poznania Boga189, a usiłują, nie bez łaski Bożej,
wieść uczciwe życie. …
Przypomnijmy orzeczenie rzymsko-katolickiego soboru Watykańskiego I pkt 35: bez wiary
nie można podobać się Bogu" i nie można wejść do wspólnoty Jego synów, nikt nie może
bez niej uzyskać usprawiedliwienia, ani nikt nie osiągnie życia wiecznego. Porównajmy to
także z cytowanym już orzeczenie rzymsko-katolickiego soboru we Florencji (14391442)190 . Papierz Grzegorz XVI nauczał: Błąd indyferentyzmu: Teraz przejdźmy do innej
przyczyny wielu nieszczęść, które...dotykają Kościół to jest do indyferentyzmu, czyli
przewrotnej opinii bezbożnych, wszędzie podstępnie rozpowszechnianej, że w każdej religii
można dostąpić wiecznego zbawienia duszy, jeśli się uczciwie i obyczajnie żyje191

186 Porównaj z orzeczeniami soboru Watykańskiego I: pkt. 20, 35, 41 (str. 101), a także
orzeczenia rzymsko-katolickiego soboru Laterańskiego IV (1215):Jeden jest
powszechny Kościół wiernych, poza którym nikt w ogóle nie może być zbawiony. (str.
96)
187 [Pius XII Wsp. str. 15]
188 [Sobory Powszechne I str. 281]
189 a więc agnostycy (niewierzący w żadnego Boga)
190 pkt 16 str. 98
191 [Grzegorz o Lib. Str.13]
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Kościoły wschodnie - Dekret o Ekumenizmie
Rozdział III Kościoły i wspólnoty kościelne odłączone od
rzymskiej stolicy apostolskiej I. Uwagi dotyczące szczególnie
kościołów wschodnich192.
15. ... w szczodrobliwości Ducha Świętego dostępują
zjednoczenia z Przenajświętszą Trójcą, stawszy się
<<uczestnikami Bożej natury>> (2 P 1,4) Dlatego przez
sprawowanie Eucharystii Pańskiej w tych poszczególnych
Kościołach buduje się i rozrasta Kościół Boży, a przez
koncelebrację przejawia się ich wspólnota
Można by wręcz powiedzieć, iż zgodnie z przytoczonym uprzednio orzeczeniem rzymskokatolickiego soboru Laterańskiego IV (1215) ojcowie SWII którzy uchwalili i podpisali
dekret o ekumenizmie podlegają ekskomunice i zostali potępieni jako heretycy, gdyż
wyznają wiarę sprzeczną z tą którą ogłosił Sobór Laterański IV przypisując zbawienie i
istnienie Kościoła Chrystusowego u tych którzy nie wyznają wiary w pochodzenie Ducha
Świętego od Ojca i Syna. (Patrz str.96 ). Identyczna anatema została nałożona także przez
rzymsko-katolicki sobór Florencki na tego: kto nie dochowa [wiary katolickiej] w całości i
nienaruszonej, bez wątpienia ulegnie wiecznej zagładzie, a idzie tu nie o jakieś mało ważne
nauczanie, ale jak twierdzi Pius VIII o bardzo pewny dogmat: że poza prawdziwą wiarą
katolicką nikt nie może być zbawiony (Patrz str. 99).

Pius XI nauczał: bardzo niedorzecznym człowiekiem okazałby
się ten, kto by chciał twierdzić, że ciało mistyczne Chrystusa
może się składać z odrębnych członków. Kto więc nie jest z
Kościołem złączony, ten nie może być Jego członkiem i nie ma
łączności z głową – Chrystusem. W tym jedynym Kościele
Chrystusa jest i pozostaje tylko ten, kto uznaje autorytet i
władzę Piotra i jego prawnych następców,
słuchając i
193
przyjmując ją
Wielu prawosławnych uważa, iż fakt uznania współcześnie przez rzymskich-katolików
Kościoła prawosławnego to znaczący postęp. Niestety owo uznanie nie dokonało się na
mocy powrotu do ortodoksyjnej eklezjologii kościoła, ale wręcz przeciwnie, na mocy
radykalnego zerwania z ową ortodoksyjną eklezjologią.

192 Mowa tu m.in. o Kościele prawosławnym - czyli Kościele katolickim - ortodoksyjnym.
193 [Pius XI o Jedności str.17]

Rzymsko-kat. sobór Watykański II-1965 wycofanie z dogmatu wiary w Jeden Kościół
111
Do czasu Soboru Watykańskiego II kościół rzymski wyznawał wiarę w Jeden Katolicki
Kościół – odmawiając istnienie kościoła we wspólnotach heretyckich czy schizmatyckich – z
punktu widzenia własnych orzeczeń dogmatycznych., wyznając w ten sposób ortodoksyjną
wiarę. Mylił się jedynie w ocenie strony po której owa schizma i herezja występuje
przypisując ją nie samemu sobie ale Kościołowi prawosławnemu.

Deklaracja o stosunku kościoła do religii niechrześcijańskich
2…Tak więc w hinduizmie ludzie badają w wyrażają boską
tajemnicę poprzez niezmierną obfitość mitów i wnikliwe
koncepcje filozoficzne, a wyzwolenia z udręk naszego losu
szukają albo w różnych formach życia ascetycznego, albo w
głębokiej medytacji, albo w uciekaniu się do Boga z miłością i
ufnością. …
Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach
owych prawdziwe jest i święte.194 Ze szczerym szacunkiem odnosi
się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i
doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad
przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko jednak
odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi.
…
Przeto [Kościół] wzywa synów swoich, aby z roztropnością i
miłością przez rozmowę i współpracę z wyznawcami innych
religii, dając świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego,
uznawali, chronili i wspierali owe dobra duchowe i moralne, a
także wartości społeczno-kulturalne, które u tamtych się
znajdują.
A więc katolicy nie mają już wzywać pogan do nawrócenia na prawdziwą wiarę ale mają
uznawać, chronić i wspierać owe [pogańskie] dobra duchowe. Jako komentarz do soborowej

194 Co w kultach pogańskich prawdziwe jest i święte? :
Ich [pogańskie] bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta ale
nie mówią; oczy mają, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają,
ale nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają; nogi mają, ale nie
chodzą; gardłem swoim nie wydają głosu. Do nich są podobni ci, którzy je
robią, i każdy, który im ufa.
[Ps 115
(113 B) 5-8]
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zachęty przytoczę świadectwo Ojców Apostolskich195:

195 [Ojcowie Apost. str. 102-111]
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Męczeństwo Świętego Polikarpa Biskupa Smyrny
1.(2) Polikarp, podobnie jak Pan czekał aż zostanie wydany, i my również
powinniśmy go w tym naśladować, mając na oku nie tylko własny pożytek,
ale i pożytek naszych bliźnich. Świadczy to bowiem o miłości prawdziwej i
rzetelnej, jeśli chcemy nie tylko samych siebie zbawić, lecz także i wszystkich
naszych braci. 2.(1) Błogosławione zatem i wspaniałe wszystkie te
męczeństwa, które dokonały się zgodnie z wolą Bożą …
8.(2) Wyjechał mu [Polikarpowi] na spotkanie naczelnik policji, Herod ...A
zaprosiwszy do swego powozu starali się go przekonać i mówili: „Cóż to
złego powiedzieć: Cezar jest Panem [Pan znaczyło tyle co Bóg], złożyć
ofiary, spełnić inne rzeczy z tym związane i w ten sposób ocalić sobie
życie?” On z początku nic im nie odpowiedział, a gdy nalegali, rzekł „Nie
zrobię tego, co mi radzicie”. … 9.(1) Kiedy Polikarp wchodził na stadion
rozległ się głos z nieba: „Odwagi, Polikarpie, i bądź mężem”. Nikt nie
widział tego, kto mówił, ale ci z naszych, którzy byli tam obecni, głos słyszeli.
W końcu go wprowadzono i wrzask był wielki, kiedy ludzie usłyszeli, że
Polikarp został pojmany. (2) Prokonsul … usiłował go nakłonić do zaparcia
się mówiąc: „Miej szacunek dla swego wieku” i inne rzeczy podobne, jak to
zwykle w takich wypadkach mówią: „Złóż przysięgę na szczęście [bóstwo
opiekuńcze] Cezara, zmień zdanie, powiedz: Precz z bezbożnikami!”.
Polikarp zaś skierował surowe spojrzenie na cały ów tłum bezbożnych pogan
zgromadzonych na stadionie, a pogroziwszy im ręką, westchnął i wznosząc
oczy ku niebu powiedział: „Precz z bezbożnikami!”. (3) A gdy prokonsul
nalegał i mówił: „Przysięgnij, a uwolnię cię, przeklnij Chrystusa!”, odrzekł
mu Polikarp: „Osiemdziesiąt sześć lat Mu służę, a nic złego mi nie uczynił.
Jakże mógłbym lżyć mojego Króla, który mnie zbawił?”
10.(1) Gdy on nadal jeszcze nalegał powtarzając: „Złóż przysięgę na
szczęście Cezara”, Polikarp odparł: „Jeśli wyobrażasz sobie, że złożę
przysięgę, jak powiadasz na szczęście [bóstwo opiekuńcze] Cezara, jeśli
udajesz, że nie wiesz, kim jestem, słuchaj, [co oświadczam] otwarcie: Jestem
Chrześcijaninem” …
11.(1) Na to prokonsul: „Mam zwierzęta, im cię rzucę, jeśli nie zmienisz
zdania”. Polikarp odparł: „Sprowadź je, bo niemożliwa jest dla nas taka
zmiana zdania, która by prowadziła od lepszego do tego co gorsze, dobrze
zaś jest zmieniać, by przejść od złego do sprawiedliwości”. …
12.(2)...cały tłum pogan i żydów zamieszkałych w Smyrnie w nieopanowanym
gniewie zaczął krzyczeć wielkim głosem: „Oto nauczyciel Azji, ojciec
chrześcijan, burzyciel naszych bogów. [a nie ten który uznaje, chroni i
wspiera owe dobra duchowe które się u nich znajdują] To on uczy tylu ludzi,
żeby nie składali ofiar i nie kłaniali się [bogom]” ...(3) wtedy wpadli na
pomysł, żeby wołać jednogłośnie: „Spalić Polikarpa żywcem!”
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13.(1) ...Tłum zaraz zaczął z łaźni i z warsztatów zbierać drewno i chrust, a
najgorliwiej zajmowali się tym Żydzi, jak to jest w ich zwyczaju. (2) Kiedy zaś
stos przygotowano, Polikarp złożył sam wszystkie szaty ...(3) ...A kiedy
chciano go przybić, powiedział: „Zostawcie mnie tak. Ten, kto daje mi siły od
zniesienia ognia, pozwoli mi nawet bez waszego zabezpieczenia gwoździami
wytrwać nieruchomo na stosie”. 14.(1) Nie przybili go zatem, a tylko
przywiązali … 15.(1) ...ludzie zajmujący się stosem podpalili wielki ogień ...
(2) I był on w środku nie jak palące się ciało, lecz jak chleb wypiekany lub
złoto czy srebro próbowane w ogniu. A poczuliśmy też rozkoszny zapach
jakby dymu kadzidlanego lub innych drogocennych wonności. 16.(1) W końcu
widząc, że ogień nie może zniszczyć jego ciała, bezbożnicy wezwali
konfektora, aby przyszedł i przebił go mieczem. A gdy on to uczynił,
wypłynęła takie mnóstwo krwi, że aż ogień został ugaszony i cały tłum się
zdumiał, widząc, jak wielka jest różnica między niewiernymi a wybranymi.
Do nich właśnie należał godny najwyższego podziwu Polikarp, który był
apostolskim nauczycielem naszych czasów [ok. 155 lub 166 roku], obdarzony
darem proroczym, biskupem Kościoła powszechnego w Smyrnie. …
17.(2) ...[My] nie możemy nigdy opuścić Chrystusa, który cierpiał za
zbawienie wszystkich zbawianych na świecie, Niewinny za grzeszników, i że
nie możemy oddawać kultu nikomu innemu. (3) Jemu składamy hołd naszej
adoracji, gdyż jest Synem Bożym, męczenników zaś kochamy jako uczniów i
naśladowców Pana, …Obyśmy i my również mogli stać się ich towarzyszami
i współuczniami!

Muzułmanie:
cd. Deklaracji o stosunku kościoła do religii
niechrześcijańskich
3. Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan,
oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu,
miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu
który przemówił do ludzi … Jezusowi, którego nie uznają
wprawdzie196 za Boga, oddają cześć jako prorokowi …
Z tego też powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć
głównie przez modlitwę, jałmużny i post.
196 Św Jan apostoł naucza zaś:
Żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie
ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem,
który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca
[1 J 2,21b-23]
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A więc mahometanie oddają cześć Bogu prawdziwemu? Nawet gdyby Bóg którego wyznają
był prawdziwy a błędne były by jedynie mniemania jakie o nim mają, czy takiemu Bogu
oddawali by część poprzez modlitwy zawierające bluźnierstwo przeciwko Przenajświętszej
Trójcy? Czy oddają Mu cześć kiedy idąc wiernie za nakazami koranu prześladują
chrześcijan? Islamska przemoc nie jest wypaczeniem islamu. Tolerancyjni są ci którzy nie
wypełniają nakazów koranu, którzy nie są wierni własnej wyznawanej religii. Ci którzy są
do końca wierni jej nakazom zobligowani są do przemocy. Do chrześcijan (i innych ludów
księgi) odnosi się sura 9 werset 29 koranu:
Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, którzy nie
zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec [Mahomet], i nie poddają się
religii prawdy – spośród tych którym została dana Księga [a więc spośród
Żydów i chrześcijan] – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie
zostaną upokorzeni.
Ci którzy dowodzą iż koran niesie przesłanie miłości i pokoju także dla chrześcijan i cytują
stosowne wersety koranu pomijają jedną z najistotniejszych teologicznych podstaw
pozwalających rozstrzygnąć występujące jego wewnętrzne sprzeczności. Pomijają zasadę
abrogacji zgodnie z którą w przypadku sprzeczności koranu fragment pochodzący z
późniejszego okresu anuluje wcześniejszy: Kiedy znosimy jakiś znak albo skazujemy go na
zapomnienie, przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. Czyż ty nie wiesz, że Bóg jest
nad każdą rzeczą wszechwładny?! (werset 106 sury 2). Zasada to znosi więc werset: 2:62:
Zaprawdę, ci którzy uwierzyli, ci którzy wyznają judaizm,chrześcijanie i sabejczycy, i ci
którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u
swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni – a uprawomocnia
przytoczony powyżej werset 9.29 o zwalczaniu i upokarzaniu chrześcijan.
Tych którzy wyznają wiarę w to iż muzułmanie i chrześcijanie czczą tego samego Boga
zachęcam do zapoznania się z faktami pokazującymi jak przytoczona powyżej sura jest w
praktyce egzekwowana. Strona raymondibrachim.com 197 dokumentuje brutalne
prześladowania chrześcijan począwszy od 2011 r. aż do chwili obecnej.198
Sytuacja u chrześcijan ma się zupełnie odwrotnie. Do prześladowań mogą uciekać się
jedynie ci którzy nie są wierni nauczaniu Chrystusowej Ewangelii. Ci natomiast którzy do
końca wypełniają chrześcijańską wiarę wypełniają Chrystusowe przykazanie miłości
nieprzyjaciół:

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie
się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca
waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce
197 www.raymondibrahim.com/islam/muslim-persecution-of-christians-may-2013/
198 Opisane tam prześladowania z przeciągu tylko jednego roku (2011/2012) można
przeczytać w j. polskim w magazynie Euroislam 1/2013 (2)
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Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na
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 islamie 200. 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 …
Historia poświadcza wielość religii, wielość wielkich przywódców religijnych 203,
którzy na podstawie oryginalnego doświadczenia Boga lub boskości założyli wielkie
religie i zapoczątkowali drogi zbawienia niosące takie wartości, które
chrześcijaństwo może tylko uznać.
202

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 wydania 206: 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
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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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Rozdział II O ciągłości prymatu św. Piotra w biskupach Rzymu
[11] To zaś, co książe pasterzy i wielki pasterz owiec Jezus
Chrystus Pan, ustanowił w [osobie] św. Piotra dla zbawienia
wiecznego i trwałego dobra Kościoła, musi ustawicznie trwać w
Kościele, który z Jego woli założony na skale nieprzerwanie
będzie stał mocno aż do końca wieków. Nikt nie może wątpić, a
wiedziano o tym w każdej epoce, że święty i błogosławiony Piotr,
książe i głowa apostołów, filar wiary oraz fundament Kościoła
katolickiego, przyjął klucze królestwa od naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Tenże
Piotr żyje, przewodzi i sprawuje sąd aż do dziś i na zawsze w
swoich następcach, biskupach świętej Stolicy rzymskiej, przez
niego założonej i uświęconej Jego krwią.
[13] Dlatego ktokolwiek na tej katedrze następuje po Piotrze214
, ten z ustanowienia samego Chrystusa otrzymuje prymat
Piotra w Kościele powszechnym. <<Istnieje zatem dalej
rozporządzenie prawdy, a św. Piotr trwając w przyjętej sile
skały, nie porzuca otrzymanego steru Kościoła>>. [14] Z tego
też powodu zawsze było <<konieczne, aby cały Kościół, to
znaczy ci, którzy gdziekolwiek są wierzącymi>>, przyłączali się
do Kościoła rzymskiego <<ze względu na jego znamienitsze
pierwszeństwo>>, a przez to zrastali się w jedną strukturę ciała
jak poprzez głowę złączone członki w tej Stolicy z której na
wszystkich rozpływają się <<prawa czcigodnej wspólnoty>>.
[15] Gdyby zatem ktoś mówił, [a] że nie wskutek ustanowienia
samego Chrystusa Pana, a więc nie na mocy prawa Bożego, św.
Piotr na zawsze ma następców w prymacie nad całym
Kościołem; [b] albo że biskup Rzymu nie jest następcą św.
Piotra w tym prymacie - niech będzie wyklęty.

214 Patrz rozdział:Władza zwierzchnia i nieomylność św. Piotra w świetle Nowego
Testamentu str. 182
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Rozdział III. O wartości i zasadzie prymatu biskupa Rzymu
[16] Wsparci jasnym świadectwem Pisma Świętego oraz
postępując za wyraźnymi i oczywistymi postanowieniami
zarówno naszych poprzedników biskupów Rzymu, jak i soborów
generalnych215, odnawiamy definicję ekumenicznego Soboru
Florenckiego216, według której wszyscy wierni Chrystusa
powinni wierzyć, że <<Święta Stolica Apostolska217 oraz biskup
rzymski posiadają prymat nad całym światem,

215 Czyli soborów kościoła rzymsko-katolickiego
216 Rzymsko-katolicki sobór z 1431-1445 r., ekumeniczny gdyż na nich Rzym próbował
podpisać unię z kościołami wschodnimi
217 Stolica Apostolska - Rzym nie jest jedynym patriarchatem cieszącym się apostolskim
pochodzeniem.
Zgodnie ze świadectwem II-go Soboru Powszechnego w Konstantynopolu (381r)
apostolskim pochodzeniem cieszy się także patriarchat Antiocheński. W Liście
biskupów z Konstantynopola czytamy: Dla najstarszego i prawdziwie apostolskiego
Kościoła w Antiochii Syryjskiej ... [Sobory Powszechne I str 85]
[także] ukute zostało sformułowanie „wielka i apostolska stolica Konstantynopola”
(a). Jeżeli bowiem Piotr, który był zgodnie z tradycją apostolskim założycielem Rzymu,
pełnił funkcję „pierwszego biskupa” to jego brat Andrzej, legendarny założyciel
Bizancjum, był „pierwszym, który został powołany do grona apostołów” (b), i to on
przyprowadził Piotra do Jezusa (J 1,40n). …. „Jeżeli Rzym uzasadnia swój prymat,
odwołując się do Piotra, to Bizancjum ma pierwszeństwo ze względu na Andrzeja,
pierwszego powołanego i starszego brata [Piotra]” (c) ...
Wymaganie, aby Kościół był apostolski i powszechny leżało u podstaw dysputy
jurysdykcyjnej
za [Historia Doktryny T.II str.
200n]
Potwierdza to Jan Paweł II podczas liturgii mszy świętej ku czci św. Andrzeja apostoła
[1997r. 30 XI w Fanar, w dzisiejszej Turcji]: Zgromadziliśmy się , żeby uczcić świętego
Andrzeja Apostoła, pierwszego powołanego spośród Apostołów, ...Ten Apostoł, patron
sławnego Kościoła konstantynopolitańskiego, jest bratem Piotra. ...Przez całe prawie
pierwsze tysiąclecie obydwa bratnie Kościoły wzrastały obok siebie jako dwie wielkie,
żywotne i uzupełniające się tradycje tego samego Kościoła Chrystusowego …
za [JPII Dialog str.135-139]
(a) Bazyli z Ochrydy, Listy 1 (PG 119,932)] (b) [Teodor Studyta, Mowy 9,10 (PG
99,784)]
(c) [Pseudo-focjusz, Przeciw tym, którzy powiadają, że Rzym jest pierwszym
biskupstwem (Gordillo 11)]
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a biskup Rzymu jest następcą św. Piotra, księcia apostołów, i
prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła oraz
ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. Jemu w osobie
św. Piotra przekazana została przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa pełna władza pasterzowania, rządzenia i kierowania
Kościołem powszechnym, zgodnie z uchwałami soborów
powszechnych i świętych kanonów>>
[17] Dlatego nauczamy i wyjaśniamy, że Kościół rzymski, z
rozporządzenia Pana posiada nad wszystkimi innymi
[kościołami] pierwszeństwo zwyczajnej władzy, oraz że ta
jurysdykcyjna władza biskupa Rzymu, która jest rzeczywiście
biskupia, jest bezpośrednia: wobec niej obowiązani są zachować
hierarchiczne podporządkowanie i prawdziwe posłuszeństwo
pasterze, i wierni wszelkiego obrządku i godności, każdy z
osobna i wszyscy razem, i to nie tylko w sprawach wiary i
moralności, ale także w kwestiach dotyczących dyscypliny i
kierowania Kościołem rozproszonym po całym świecie; w ten
sposób, żeby - przez zachowanie jedności zarówno wspólnoty,
jak i wyznawania tej samej wiary z biskupem Rzymu - Kościół
Chrystusa był jedną owczarnią wokół jednego najwyższego
pasterza. [18] To jest nauka prawdy katolickiej, od której nikt
nie może odstąpić bez utraty wiary i zbawienia.
[19] Jednakże ta władza, jaką ma <<summus pontifex218>>, nie
stanowi utrudnienia dla zwyczajnej i bezpośredniej władzy
jurysdykcyjnej [biskupów] ... a najwyższy i powszechny pasterz
potwierdza ją ...
[22] Ponieważ biskup Rzymu na mocy Bożego prawa prymatu
apostolskiego stoi na czele całego Kościoła, nauczamy i
wyjaśniamy, że jest on najwyższym sędzią wiernych, oraz że
<<we wszystkich sprawach podpadających pod orzeczenie
kościelne, można się odwołać do jego osądu>>. Nikomu zaś nie
wolno odwoływać się od wyroków Stolicy Apostolskiej, ponad
którą nie ma żadnej wyższej władzy, a także nikt nie może
218 [za przypisem 132 Sobory IV/2 str 919]: <<Summus pontifex>> odnoszone jest tu
wyłącznie do biskupa Rzymu; porównaj Sobór Konstantynopolitański IV czyli
rzymsko-katolicki VIII Sobór Powszechny który w kanonie 21 odnosi ten tytuł do
wszystkich patriarchów a nie wyłącznie do patriarchy Rzymskiego! (Patrz str. 166)
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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 lub kierowania, a nie pełną i najwyższą
władzę jurysdykcji w całym Kościele, nie tylko w sprawach
wiary i moralności, ale 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

Rozdział IV O nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu.

[25] W prymacie apostolskim, posiadanym w całym Kościele
przez biskupa Rzymu, jako następcy św. Piotra, księcia
apostołów, zawiera się także najwyższa władza nauczania.
Utrzymywała to zawsze święta Stolica, potwierdza to stała
praktyka Kościoła, stwierdziły to sobory ekumeniczne219, przede
wszystkim te na których Wschód i Zachód spotykały się w
jedności wiary i miłości.
[26]Ojcowie bowiem Czwartego Soboru Konstantynopolitańskiego220, idąc śladem swoich poprzedników, ogłosił
następujące uroczyste wyznanie: Pierwszym warunkiem
zbawienia jest zachowanie reguł wiary. Skoro nie można
pominąć decyzji naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówiącego:
<<Ty jesteś Piotr, i na tej skale zbuduję mój Kościół>>, słowa
te są potwierdzone swymi skutkami, ponieważ w Stolicy
Apostolskiej zawsze była wiernie zachowywana religia
219 Nie odnalazłem o które sobory powszechne może tu chodzić.
220 Jest to sobór kościoła rzymsko-katolickiego unieważniony przez papieża Jana VIII
(Patrz str. 164)
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katolicka i publicznie podawana święta nauka. Nie chcąc więc
odłączyć się od tej wiary i nauki mamy nadzieję, że osiągniemy
trwanie w jednej wspólnocie, którą głosi Stolica Apostolska, i na
której opiera się trwałość integralnej i prawdziwej religii
chrześcijańskiej.
[27] Grecy zaś, za zgodą Drugiego Soboru Lyońskiego 221
wyznali, że: <<Święty Kościół rzymski posiada najwyższy i
pełny prymat i zwierzchnictwo nad całym Kościołem katolickim,
otrzymany - jak pokornie i zgodnie z prawdą uznaje - wraz z
pełnią władzy od samego Pana w [osobie] św. Piotra, księcia
bądź zwierzchnika apostołów, którego biskup Rzymu jest
następcą. A że [ten Kościół] winien bardziej od innych troszczyć
się o obronę prawdy wiary, dlatego - jeśli powstaną problemy
dotyczące wiary - jego osądem należy je rozstrzygać>>.
[28] I wreszcie Sobór Florencki 222 określił, że <<biskup rzymski
jest prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła
oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. Jemu w
[osobie] św. Piotra przekazana została przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa pełna władza pasterzowania, rządzenia i
kierowania Kościołem powszechnym>>223.
[29] Aby wypełnić ten pasterski obowiązek, nasi poprzednicy
zawsze oddawali się przepowiadaniu zbawiennej nauki
Chrystusa wobec wszystkich ludów ziemi i z jednakową troską
czuwali nad tym, aby tam gdzie została przyjęta, była
zachowywana czysta i bez skazy. [30] Dlatego też biskupi z
całego świata, zarówno pojedynczo, jak i zgromadzeni na
synodach, zachowując dawny zwyczaj kościołów oraz formę
starożytnej zasady, zwracali się do Stolicy Apostolskiej
zwłaszcza z tymi problemami, które dotyczyły zagrożeń dla
wiary, gdzie wiara nie może doznawać uszczerbku.

221 Rzymsko-katolicki sobór z 1245 roku.
222 Rzymsko-katolicki sobór z 1431-1445 r.
223 Reasumując powyższe i poniższe teksty SW I, w całym uzasadnieniu prymatu władzy i
nieomylności papieskiej nie znajduje się ani jedno przytoczone świadectwo Soborów
Powszechnych Kościoła Katolickiego sprzed schizmy w 1054 roku!
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[31] Biskupi Rzymu, jak sugerowały okoliczności czasu i spraw,
czasem zwołując sobory ekumeniczne lub uwzględniając
poglądy Kościoła rozproszonego po całym świecie, czasem
synody partykularne, a czasem korzystając z pomocy innych
środków otrzymanych od Bożej Opatrzności, definiowali naukę,
którą należy zachować, a którą z Bożą pomocą poznali jako
zgodną z Pismem Świętym i tradycjami apostolskimi.

Krótka dygresja o tym czy papież zwoływał sobory ekumeniczne224:
I Sobór Powszechny zwołany został na zaproszenie cesarza Konstantyna Wielkiego, Nie
wiadomo, kto przewodniczył obradom soborowym: Honoriusz z Kordoby, Eustacjusz z
Antiochii, Aleksander z Aleksandrii czy legaci papiescy: Wit i Wincenty, którzy byli
jednak tylko prezbiterami. Podobno uroczysty adres na cześć cesarza wygłosił Euzebiusz
z Cezarei. (SP str. 21n);
II Sobór Powszechny został zwołany przez Teodozjusza [cesarza od roku 379] (SP str. 66n)
przewodniczyli mu kolejno arcypasterze wschodni: Meletiusz z Antiochii, Grzegorz
Teolog, Tymoteusz z Aleksandrii i Nektariusz z Konstantynopola (Praw. str. 16)
III Sobór Powszechny zwołany przez cesarza Teodozjusza II (SP str. 99) przewodniczył
[mu] Cyryl z Aleksandrii [biskup Aleksandrii] (Praw. str. 16)
IV Sobór Powszechny zwołany przez cesarza Marcjana uczestniczyli w nim legaci papieża
(SP str. 193) przewodniczył mu Anatoliusz z Konstantynopola (Praw. str. 16)
V Sobór Powszechny zwołany przez cesarza Justyniana w którym uczestniczyli przede
wszystkim biskupi wschodni, a z Zachodu tylko przedstawiciele wybrani przez cesarza.
Papież Wigiliusz nie przyszedł na znak protestu, choć przebywał w Konstantynopolu.
Potępiono więc go (ale nie Kościół rzymski) ...Jednakże w grudniu 553 r. papież został
zmuszony do podpisania dokumentów soboru i dopiero wtedy pozwolono mu wrócić do
Italii (SP str. 262) przewodniczył mu Eutychiusz z Konstantynopola
VI Sobór Powszechny zwołał cesarz Konstantyn IV, uczestniczyli w nim legaci papieża
(SP str. 307) przewodniczył mu sam cesarz bizantyński Konstantyn Pagonata (668-685)
(Praw. str. 16)
VII Sobór Powszechny – regentka cesarzowa Irena, objęła władzę w imieniu swego syna
Konstantyna VI (…) zwróciła się do papieża Hadriana I (771-795), aby poinformować
go o swoim zamiarze zwołania soboru powszechnego (…) uczestniczyło w nim 250
biskupów z przedstawicielami papieża: Piotrem, archiprezbiterem Kościoła rzymskiego, i
jego imiennikiem z rzymskiego klasztoru świętego Saby. Przewodniczył prawdopodobnie
Tarazjusz, patriarcha Konstantynopola, oraz mnisi – Jan i Tomasz – jako przedstawiciele
stolic wschodnich: Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy (SP str. 327)

224 za [Sobory Powszechne I – wprowadzenia do soborów] oraz [Prawosławie a kat.]
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[32] Duch Święty został bowiem obiecany następcom św. Piotra
nie dlatego, aby z pomocą Jego objawienia ogłaszali nową
naukę, ale by z Jego pomocą święcie strzegli i wiernie
wyjaśniali Objawienie przekazane przez apostołów, czyli depozyt
wiary. [33] Ich225 naukę apostolską przyjmowali wszyscy
czcigodni Ojcowie, a święci i prawowierni Doktorzy czcili ją i
wypełniali, ponieważ byli w pełni świadomi, że ta Stolica św.
Piotra pozostaje zawsze wolna od jakiegokolwiek błędu,
zgodnie z Bożą obietnicą Pana naszego i Zbawiciela, udzieloną
księciu Jego uczniów: <<Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała
twoja wiara, a ty nawróciwszy się utwierdzaj twoich braci>>.
[34] Zatem ten nigdy nie ustający charyzmat prawdy i wiary
został przez Boga udzielony św. Piotrowi oraz jego następcom
na tej Stolicy dla wypełnienia ich wzniosłego urzędu dla
zbawienia wszystkich ludzi, aby cała owczarnia Chrystusa
odwrócona przez nich od pokarmu skażonego błędem, karmiona
była nauką z nieba, aby po usunięciu okazji do schizmy cały
Kościół był zachowany w jedności wiary i wsparty na
fundamencie trwał mocno przeciwko bramom piekielnym. [35]
Skoro zaś w obecnej epoce, która tak bardzo potrzebuje
zbawiennej skuteczności urzędu apostolskiemu, tak wielu jest
ludzi, którzy występują przeciwko jego autorytetowi, uważamy za
absolutnie konieczne, aby uroczyście potwierdzić przywilej,
który jednorodzony Syn Boży zechciał połączyć z najwyższym
urzędem pasterskim.
[36] My zatem, wiernie zachowując tradycję otrzymaną od
początku wiary chrześcijańskiej, na chwałę Boga, naszego
Zbawiciela, dla wywyższenia religii katolickiej i dla zbawienia
narodów chrześcijańskich, za zgodą świętego soboru, nauczamy
i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że gdy biskup
Rzymu przemawia ex cathedra, to znaczy, gdy wykonując urząd
pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan, na mocy swego
najwyższego apostolskiego autorytetu określa naukę dotyczącą
wiary lub moralności obowiązującą cały kościół, dzięki opiece
Bożej obiecanej mu w [osobie] św. Piotra, wyróżnia się tą
nieomylnością, w jaką boski Zbawiciel zechciał wyposażyć swój
225 Nie chodzi więc o naukę apostołów ale o Ich [papieską] naukę apostolską
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Kościół dla definiowania nauki wiary lub moralności.
Dlatego takie definicje biskupa Rzymu - same z siebie, a nie na
mocy zgody Kościoła są niezmienialne.
[37] Gdyby zaś ktoś, nie daj Boże, odważył się sprzeciwiać tej
naszej definicji - niech będzie wyklęty.
Skoro definicje biskupa Rzymu - same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła są
niezmienialne to po cóż odwoływać się do autorytetu niższego niż papieski – do autorytetu
soborowego? Dlaczego orzeczenie o nieomylności Papież ogłasza za zgodą soboru?
Dialektyka prymatu i synodalności doprowadziła tutaj do nonsensu: to, że dogmat o
nieomylności papieskiej miałby potrzebować soboru dla zdefiniowania siebie, wydaje się
czystą sprzecznością, „tak jakby papież … potrzebował soboru do nieomylnego
zdefiniowania, że nigdy go nie potrzebował”226
Patrząc na Sobór Watykański I z punktu widzenia ortodoksyjnej eklezjologii, prawosławny
teolog Olivier Clement snuje rozważania:
Prawosławny zada sobie nawet pytanie, czy prawdziwa świadomość
eklezjalna łacińskiego kościoła ...nie wyraziła się w przenikliwych tekstach
niesłuchanej mniejszości soboru: ...Biskup Hippony, Las Cases, wyraża
wątpliwość, czy „skoro papież pozostaje jedynym biskupem całego Kościoła,
to inni, choć są mianowani biskupami, w gruncie rzeczy nie będą zwykłymi
wikariuszami”. Biskup Bravard z Coutances wyraża i uściśla taką samą
obawę: „By biskupów nie traktowało się jak wikariuszy rzymskiego
namiestnika, których on może usunąć zgodnie ze swoją wolą, bo skoro
Chrystus wybrał ich dwunastu, których nazwał swoimi apostołami, to i my
wszyscy, wyznaczeni na stolice, kiedy otrzymaliśmy pełnią kapłaństwa,
uznaliśmy, ze naprawdę i nieodwołalnie przejmujemy tę stolicę przed Bogiem,
i że jesteśmy z nim związani jak z oblubieńcem”. Odważny patriarcha
grekokatolicki z Antiochii, Grzegorz II Youssef, ogłosił, że Kościół „nie jest
monarchią absolutną”: gdy wykazał Piusowi IX, że przygotowane definicje
nie są zgodne z Tradycją, sprowokował tę jakże znaną replikę papieża:
„Tradycja to ja!” A kiedy, po zakończeniu soboru, pochylił się, by ucałować
trzewik papieża, Pius IX brutalnie oparł mu stopę na karku wołając: „Twarda
głowa! Twarda głowa!”.227
Sprzeciw wewnątrz kościoła Rzymsko katolickiego jaki wywołały owe papieskie dogmaty
stał się podstawą do wyłonienia kościoła starokatolickiego. Grono wybitnych rzymskokatolickich teologów z czasów SW I wykazywało niezgodność zarówno historyczną jak
dogmatyczną nowo orzeczonych dogmatów. 228

226 [Rzym Inaczej str. 55]
227 [Rzym Inaczej str. 54n]
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Orzeczenia powyższe stanowią echo tego co zaledwie kilka lat po schizmie, w 1057 r.,
papież Grzegorz VII zaprezentował - w swym słynnym Dictatus Papae - zarys tego w jaki
sposób należy rozumieć władzę papieską:

Papież229 Grzegorz VII - Dictatus Papae230 - 1057 r.
Kościół rzymski przez samego Boga został założony. Tylko sam
biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem
powszechnym. Tylko on sam może biskupów składać z godności
lub do nich przywracać ...
Żaden synod nie może bez jego rozkazu nazywać się
powszechnym ... Legat jego przewodniczy wszystkim biskupom
na synodzie, nawet gdy jest niższy stopniem ...
On sam tylko może używać insygniów cesarskich. Tylko papieża
stopy mają całować wszyscy książęta ... Jemu wolno władcami
rozporządzać ... Żaden przepis prawny i żadna księga kanonów
[tj. prawo kościelne] nie ma mieć ważności bez jego woli.
Orzeczenie jego przez nikogo nie może być zaczepione, on zaś
może unieważniać [orzeczenia] wszystkich innych.
Przez nikogo nie może być on sądzony231
...Biskup Rzymski, jeśli kanonicznie został obrany, dzięki
zasługom św. Piotra, niewątpliwie staje się świętym ...
228 Patrz przykładowo:
Starokatolicy wobec urzędu biskupa Rymu
www.polskokatolicki.pl/RODZINA/2012_03/starkatolicy_wobec_vaticanumI.htm

Punkt wyjścia starokatolickiego oporu
www.polskokatolicki.pl/Historia/Pradzieje/punkt_wyjscia_starokatolic_.htm
Wystąpienie Biskupa Józefa Strossmayera na I Soborze Watykańskim w 1870 r
www.swch.pl/polemiki/dogmat_o_nieomylnosci_papieza.html
229 Jako ciekawostkę podam, iż określenie papież także nie jest związane wyłącznie z
patriarchami Rzymu, a przysługuje także patriarsze Aleksandrii: „witam ...Jego
świątobliwość patriarchę Aleksandrii, papieża Szenudy III ...” z przemówienia Jana
Pawła II do delegacji Kościoła koptyjskiego [JPII Dialog str. 79]
230 Dyktat Papieski za [Papiestwo], źródło [PL t.148, 107] tłumaczenie polskie cf:
Grzegorz VII , ks J. Kracik, WAM 2005 str 50-53
Patrz rozdział: Jezus naucza który z apostołów jest pierwszym, największym str. 194
231 A więc nie może być sądzony także przez Sobór powszechny, który wszak bez jego
aprobaty byłby nieważny.
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Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, wedle
świadectwa Pisma św., w żaden błąd nie popadnie
Jest to początek rozwoju zmierzającego do monarchii scentralizowanej i absolutnej. W
kościele papież staje się jedynym prawodawcą. Stawia się ponad soborem, którego dekrety
są mu przypisywane. Następuje przejście od primatus do papatus. Na początku XIII wieku
Innocenty III formułuje doktrynę papieża już nie jako „wikariusza Piotrowego” lecz
„wikariusza Chrystusa”. „Będąc następcą księcia apostołów, nie jesteśmy jednak jego
wikariuszami, ani wikariuszami jakiegoś apostoła czy jakiegokolwiek zwyczajnego
człowieka, lecz wikariuszami samego Jezusa Chrystusa” [PL 214, 292 A] Wówczas rozlega
się głuchy odgłos buntu rodzących się narodów i ruchów głoszących powrót do Ewangelii:
kiedy Bonifacy VIII, w bulli „Unam Sanctam”, w listopadzie 1302 roku, ogłasza: „Jestem
papieżem i cesarzem” … Ostatecznie nic już nie mogło powstrzymać kryzysu reformacji, jej
bezwzględnej krytyki nieomylności papieskiej 232 …

Papież Leon XIII - List apostolski z 1894 zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmocnego
Naturalną wobec orzeczeń Soboru Watykańskiego I konsekwencją staje się więc
przekonanie pozwalające papieżowi, uważać iż jako namiestnik Chrystusa na ziemi papież
zajmuje miejsce samego Boga:

Do naszych czcigodnych braci, wszystkich Patriarchów,
Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów Świata Katolickiego...
Ponieważ zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmocnego, który chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do
poznania prawdy, i teraz Nasz posunięty wiek i gorzkość
głębokich trosk popycha Nas do celu, wspólnego każdemu
śmiertelnikowi, ...233

232 za [Rzym Inaczej str.50-52]
233 Pełen tekst Listu w angielskim tłumaczeniu możemy znaleźć na oficjalnej stronie
prezentującej papieskie nauczanie: www.papalencyclicals.net/Leo13/l13praec.htm
Odpowiedzią na ten list skierowany do wszystkich chrześcijan, w którym papież
zachęcał do zjednoczenia się wszystkich w rzymsko-katolickim kościele, była encyklika
patriarchatu Konstantynopolitańskiego z 1894 roku – po raz kolejny * wyliczająca
błędy w jakie popadł kościół rzymski od czasów wielkiej schizmy.
* podobnie jak cytowana przez nasz w dalszej części encyklika z 1848 r. -patrz str: 322
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SYNTEZA PATRYSTYCZNA DOTYCZĄCA ZWIERZCHNIEJ WŁADZY I
NIEOMYLNOŚCI PAPIEŻA
Analiza cytowana w tym rozdziale, nie miała dla mnie rangi autorytarnej, pomaga ona
jedynie zorientować się całej gamie argumentów patrystycznych biorących udział w
przedmiotowej polemice, trudnych skądinąd, do obiektywnej samodzielnej analizy ze
względu na bardzo rozległy materiał źródłowy.
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Początki eklezjologii:
męcz. św. Ireneusz biskup Lyonu 130-201
Do Św. Ireneusza, jako do jednego z pierwszych świadków wiary w papieskie dogmaty
odwołuje się przykładowo nowy rzymsko-katolicki katechizm234 cytując Sobór Watykański I

Kościoły partykularne są w pełni powszechne przez jedność z
jednym z nich – z Kościołem rzymskim, <<który przewodniczy w
miłości>>( Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 1,1).
<<Dlatego z tym Kościołem, na mocy jego wyjątkowego
pierwszeństwa, musiały zawsze zgadzać się w sposób konieczny
wszystkie Kościoły, to znaczy wierni całego świata>>(Św.
Ireneusz, Adversus haereses, III, 3, 2; podjęte przez Sobór
Watykański I: DS 3057) …
Poniżej cytuję opinię niezależnego, jak się zdaje, patrologa, który w swoim znakomitym
podręczniku235 próbuje dokonać syntezy patrystycznej. Jego wartość polega na tym iż każde
zdanie popiera konkretnymi referencjami odwołującymi się do przedstawianego autora,
stanowi przeto doskonałe odniesienie dla dokładniejszych samodzielnych studiów.

234 [Nowy Katechizm KRK 834]
235 [Początki doktryny]: Początki doktryny chrześcijańskiej, John N.D.Kelly,Pax, W-wa
1988.
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237

...Ireneusz gromadzi główne myśli drugiego wieku na temat Kościoła …„Gdzie jest
Kościół – pisze Ireneusz 238 - tam jest Duch Boży, a gdzie jest Duch Boży, tam jest Kościół i
pełnia łaski; a Duch jest prawdą. Dlatego ci, którzy nie mają uczestnictwa w Duchu, nie
żywią się piersią swej matki, ani nie piją z jednej fontanny wytryskającej z ciała Chrystusa”.
Jego najbardziej charakterystyczną myślą jednak jest, że Kościół jest jedyną składnicą
prawdy, a jest nią dlatego, iż posiada apostolskie pisma, jest depozytariuszem tradycji i
wiary apostołów. Z powodu głoszenia tej jednej, odziedziczonej od apostołów wiary, Kościół
rozproszony rzeczywiście po całym świecie może twierdzić, że jest jeden 239. Stąd nacisk
Ireneusza na „kanon prawdy”240 tj. skrót doktryny, która jest przekazywana w Kościele i
która w przeciwieństwie do różnorodnych nauk gnostyków jest identyczna i ta sama
wszędzie.
...Nieprzerwane następstwo biskupów na wielkich stolicach sięgające aż do samych
apostołów daje gwarancję, że ta wiara jest identyczna z orędziem które oni głosili na
początku. Dla zilustrowania swego toku myśli Ireneusz wskazał w sławnym i wielokroć
omawianym fragmencie na Kościół rzymski241 . Jego wielkość i starożytność, jego założenie
przez apostołów Piotra i Pawła, a także fakt, że jest on powszechnie znany, sprawiły, że był
on odpowiednim przykładem242. „Ad hanc enim ecclesiam – tak brzmi łaciński przekład,
który się zachował – propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire
ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique,
conservata est ea, quae est ab apostolis traditio.” [„Z tym bowiem kościołem … z powodu
jego priorytetu musi zgadzać się każdy kościół, to jest wierni, którzy gromadzą się zewsząd.
W nim bowiem zawsze zachowywali pochodzącą od apostołów tradycję ci, którzy się
zewsząd gromadzili” . Jeżeli „convenire” oznacza tutaj „zgadzać się z”, a „principalitas”

236 Jako rekomendację tego podręcznika posłużę się
recenzenta: ks. Emila Stanuli CssR:

oceną rzymsko-katolickiego

Treść publikowanej książki można określić formułą: synteza patrystycznej teologii. ...Z
punktu widzenia metody przekazują świadectwa najbardziej reprezentatywnego dla
danego okresu Ojca Kościoła streszczając jego myśl, posługując się niejednokrotnie
jego językiem, sformułowaniami i terminami. ...Większość [analogicznych opracowań]
wychodząc z pewnych z góry przyjętych założeń metodycznych usiłuje interpretować sam
rozwój dogmatów ...Publikowana książka rezygnując z interpretacji rozwoju … opisuje
syntetycznie teologię Kościoła starożytnego. ...tkwiąc w Tradycji Kościoła ...może służyć
za wzór przezwyciężania konfesyjnych różnic i tendencji.
237 [Początki Doktryny str.148-149] z pkt 1. Cz. II Teologia przednicejska rozdział VIII
Wspólnota chrześcijańska
238 cf. Adversus haereses, 5, 32, 2; 5, 3, 4, 1.
239 cf. Adversus haereses, 1, 10, 2.
240 cf. Adversus haereses, 1, 9, 4; 1, 10, 1 m.; 1, 22, 1
241 cf. dz. cyt. 3, 3, 2.
242 Patrz pkt. 13: rozdział Synod ortodoksyjnych patriarchów z 1848 r. o prymacie i
nieomylności papieża str. 205
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odnosi się do rzymskiego prymatu (w jakimkolwiek sensie), to za istotną treść zdania można
uważać, że od chrześcijan z każdego innego kościoła żąda się podporządkowania
rzymskiemu kościołowi wobec jego specjalnej pozycji przywódcy tak dalece, jak dalece
autentyczna, apostolska tradycja jest zawsze zachowywana przez wiernych, którzy są
wszędzie.
Ta interpretacja, albo jakiś jej wariant została przyjęta przez wielu, ale trudno
odnosić „in qua” do „hanc ...ecclesiam” i jest anachronizmem przypisywanie takiego
myślenia Ireneuszowi. Stąd wydaje się rzeczą bardziej możliwą do przyjęcia połączenie „in
qua” z „omnem ...ecclesiam” i rozumienie Ireneusza jako sugerującego, że Kościół rzymski
dostarcza idealnej ilustracji, „bo wobec bardziej wywierającego wpływu priorytetu”,
opartego na jego założeniu przez Piotra i Pawła, jego starożytności itd., każdy kościół, albo
może cały kościół, w którym została zachowana apostolska tradycja, musi, rzecz naturalna,
być z nim zgodny. Dlatego nie ma tam żadnej aluzji do późniejszych Piotrowych roszczeń
stolicy rzymskiej.
Taką samą interpretację nauki św. Ireneusza potwierdza także rzymsko-katolicki
podręcznik Patrologii243: W trzeciej księdze <<Adversus haereses>> rozwija Ireneusz
szczegółowo zasadę tradycji … Źródło i normę wiary upatruje w nauce apostołów
przekazywanej w Kościele. W tym procesie przekazywania wiary na uwagę zasługują – jeśli
chodzi o jego prawomocność – jednak przede wszystkim Kościoły założone przez apostołów,
ponieważ nieprzerwana sukcesja biskupów w tych Kościołach, sięgająca początkami samych
apostołów, jest rękojmia prawdziwości ich nauki. Z tej jednak racji, że sporządzenie wykazu
biskupów wszystkich Kościołów założonych przez apostołów zbyt daleko odwiodłoby go od
omawianego tematu, ma zamiar (3, 3, 1n.) jedynie co do <<największego i najstarszego i
wszystkim znanego, przez dwu najchwalebniejszych apostołów Piotra i Pawła założonego i
ustanowionego w Rzymie Kościoła>> wykazać, iż u początku jego kolejnych biskupów stoją
apostołowie i dlatego też jego nauka jest apostolska.
Potem następuje znane ...zdanie ...<<Z tym bowiem Kościołem muszą wszędzie
zgadzać się, z racji jego możniejszego przewodnictwa, wszystkie (inne) Kościoły, albowiem
w nim chrześcijanie zamieszkujący wszystkie miejsca otrzymali nieskażoną tradycję
apostolską>>. Ireneusz nie mówi tu, jak wynika z całego kontekstu, o tym, że pozostałe
Kościoły są na mocy prawa zobowiązane do zachowania jednomyślności w sprawach wiary
z Kościołem rzymskim. Pragnie raczej powiedzieć, że ustalenie wiary Kościoła rzymskiego
daje gwarancję zachowania tej samej wiary przez wszystkie inne Kościoły apostolskie.
Chcąc wykazać, że gnostyckie spekulacje, będące czystymi wymysłami, są nieuzasadnione,
wystarczyłoby Ireneuszowi wskazań na zupełnie inaczej brzmiące treści wiary przekazywane
w jakimkolwiek Kościele apostolskim. Żeby jednak w sposób szczególnie przekonywający
odrzucić naukę gnostycką, urągającą wszelkiemu przekazowi apostolskiemu, wynosi jedyną
w swoim rodzaju pozycję Kościoła rzymskiego pośród gmin założonych przez apostołów,
podkreśla <<możniejsze przewodnictwo>> tego Kościoła, które jest dla Ireneusza oczywiste
z racji wyróżniającej ten Kościół podwójnej apostolskości (Piotr i Paweł); ponadto
uwydatnia również współudział członków wielu innych Kościołów, reprezentowanych w
Rzymie przez napływających tam [do stolicy cesarstwa - przypis własny] zewsząd wiernych,
w zachowaniu czystości przekazu apostolskiego.
243 [Patrologia str.190n]: Patrologia, Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, B.Altaner, A
Stuiber, Pax, Warszawa 1990
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Wschód i stolica biskupia w Rzymie:
św. Jan Chryzostom biskup Konstantynopola 347-407
św. Cyryl papież Aleksandryjski 378-444 …
244

Wszędzie, na wschodzie nie mniej jak na zachodzie, Rzym cieszył się szczególnym
prestiżem, jak na to wskazywało przyznawane mu bez zastrzeżeń pierwszeństwo. … Tak więc
prymat Rzymu pozostawał w okresie patrystycznym sprawą nie podlegającą dyskusji.
...Decydującym jednak pytaniem jest, czy uważano, że ten nie budzący wątpliwości
honorowy prymat istnieje zgodnie z prawem Bożym, i w ten sposób implikuje jakąś
nadrzędną jurysdykcję. W odniesieniu do Wschodu odpowiedź musi być przecząca. Okazując
Rzymowi ogromny szacunek i przywiązując wielką wagę do jego wypowiedzi, Kościoły
wschodnie nigdy nie traktowały Rzymu jako ustrojowego centrum i głowy Kościoła, a
jeszcze mniej jako nieomylną wyrocznię w sprawach wiary i moralności i gdy nadarzyła się
sposobność, nie miały najmniejszych skrupułów, by się sprzeciwić jego wyraźnej woli.
Jest rzeczą pouczającą zwrócenie uwagi na ich szacunek okazywany apostołowi
Piotrowi, bo obietnice i pouczenia skierowane do niego (por. szczególnie Mt 16,18n; Łk 22,
32; J 21,15nn)245 miały dostarczyć teologicznych argumentów dla późniejszego papiestwa. Z
jednej strony uznawano bez najmniejszych zastrzeżeń pozycję św. Piotra jako księcia
apostołów. Dydym, na przykład, obwołuje246 go koryfeuszem (koryphaios) i przywódcą
(prokritos)247, który zajmował pierwsze miejsce (ta proteia) między apostołami; władza
jednania grzeszników została dana mu bezpośrednio, a innym apostołom248 tylko przez niego.

244 [Początki Doktryny str.301-303] z pkt 2. Cz. III Od Nicei do Chalcedonu, rozdział XV
Ciało mistyczne Chrystusa
245 Patrz rozdział Władza zwierzchnia i nieomylność św. Piotra w świetle Nowego
Testamentu str. 182
246 cf. De trinitate, 1,27; 2,18; 3,10 (PG 39, 408, 725, 640).
247 Patrz rozdział: Liturgia Ortodoksyjnego Kościoła wysławia świętych apostołów Piotra i
Pawła str. 200
248 cf. De trinitate, 1,30 (PG 39, 417)
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Chryzostom opisuje249 go jako „koryfeusza chóru, rzecznika zespołu apostołów, głowę grona
apostolskiego, przywódcę całego świata, podwalinę Kościoła, gorącego wielbiciela
Chrystusa”. Późniejsi pisarze, jak Cyryl Aleksandryjski250 i Teodoret 251 reprezentują ten
sam punkt widzenia, używając niemal identycznego słownictwa. Zgodnie z tym egzegeci
interpretowali „skałę” wspominaną w Ewangelii według św. Mateusza, 16,18, utożsamiając
ją z rzeczywistą osobą Piotra. Tak więc Cyryl wyjaśnia 252, że Szymon został nazwany
Piotrem, „ponieważ Jezus Chrystus planował zbudować swój Kościół na nim (ep' auto).
Epifaniusza253 i Maksyma Wyznawcę254 można cytować na świadectwo tej samej egzegezy. Z
drugiej strony nie występuje u greckich Ojców żadna sugestia, jakoby stanowisko św. Piotra
jako przywódcy pociągało za sobą pozycję różną w swym rodzaju od innych apostołów.
Obiegowa egzegeza tekstów Piotrowych sprzeciwiała się na ogół takiemu wnioskowi. Cyryl
Aleksandryjski, na przykład, jest podobnie gotów 255 skałę z Ewangelii wg św. Mateusza,
16,18, odnieść do samego Chrystusa, pojmowanego przez wiarę, podczas gdy Epifaniusz 256,
Chryzostom 257 i Teodoret 258 259 widzą ją jako symbol wiary św. Piotra. Polecenie: „Paś
baranki moje itd.” (J 21,15nn) będąc dla Cyryla dalekie od tego, by je rozumieć jako na
wskazujące na jakąś specjalną władzę lub stanowisko, nie oznacza dla niego 260 nic więcej
jak formalne potwierdzenie pasterskiej funkcji Piotra jako apostoła po jego zaparciu się
Chrystusa Pana261. Podobnie napomnienie, by utwierdzał swych braci (Łk 22,32) jest zwykle
objaśniane 262 jako po prostu ilustrujące powszechną prawdę o postępowaniu Boga z
ludźmi, tj. że odrodzenie po grzechu jest możliwe pod warunkiem skruchy.

249 cf. jego homilię: In illud „Hoc scitote”
250 cf. In Iohannem, 19, 25; De trinitate dialogi, 4 (PG 74, 661; 75, 865).
251 cf. Quaestiones in Genesim, inter. 110, In ps., 2 (PG 80, 220; 873)
252 cf. In Iohannem, 1, 42 (PG 73, 220); cf.In Lucam, 22, 32 (PG 72, 916)
253 cf. Ancoratus, 9
254 cf. Vita ac certamina, 24 (PG 90,93)
255 cf. In Isaiam, 4; Orationes, 2 (PG 70,940)
256 cf. Haereses, 59, 7.
257 cf. In Matthaeum homiliae, 54,2; In Galatas cemmentarii 1,1.
258 cf. Quaestiones in Exodum, interr. 68.
259 cf: semainei de he petra tes pisteos to sterrón kai akradanton
260 cf. In Johannem, 21, 15-17 (PG 74, 749)
261 Patrz rozdział: Wypełnienie obietnicy - Piotr otrzymuje władzę pasterską str. 191
262 cf. np. Chryzostom: In Matthaeum homiliae, 82, 3; Bazyli: Homilia de humiliate, 4.
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Zachód i prymat rzymski:
św. Hilary biskup Poitiers 315-367
św. Ambroży biskup Mediolanu ~340-397
263

Do połowy piątego wieku Kościół rzymski ustalił swe stanowisko prymatu na
Zachodzie, a papieskie roszczenia do zwierzchnictwa nad wszystkimi biskupami
chrześcijaństwa zostały sformułowane w ścisłych terminach. ...Przyczyniły się do niego:
pozycja Rzymu jako otaczanej czcią starożytnej stolicy Cesarstwa i jedynej stolicy
apostolskiej Zachodu … [patrząc zaś od strony teologicznej]:
Niewiele na ten temat można znaleźć u Hilarego, zgadzającego się264 , że św Piotr był
pierwszym , który uwierzył, przywódcą apostolskiej grupy (apostolatus princeps),
fundamentem, na którym został zbudowany Kościół, i odźwiernym bram niebieskich. Hilary
jednakże wydaje się nie wiązać tych faktów ze współczesną stolicą w Rzymie.
Nauka Ambrożego jest pełniejsza i nie może być wątpliwości co do niezwykłej czci,
jaką żywił do Rzymskiego Kościoła. Od najdawniejszych czasów, nauczał 265, Kościół ten był
niezachwianym wyrazicielem wiary Kościoła w jej niepodzielności i czystości 266; być we
wspólnocie z Rzymem było gwarancją autentycznej wiary. Stąd doradza 267, że sprawy
dotyczące wiary i dyscypliny oraz wzajemnych stosunków prawowiernych Kościołów winny
być odsyłane celem ich załatwienia do biskupa rzymskiego. Jednak nigdzie nie uznaje tego
ostatniego za ostatecznego tłumacza praw dotyczących dyscypliny kościelnej, tym bardziej
nie przypisuje mu najwyższej władzy prawodawczej nad Kościołem. Jest rzeczą jasną, że
egzegeza Ambrożego wielkich tekstów Piotrowych, które miały dostarczyć teologicznej
podbudowy dla tej władzy prawodawczej był a niekonsekwentna i w każdym razie nie
usprawiedliwiała równania apostołów z późniejszymi papieżami.

263 [Początki Doktryny str. 309-310] punkt 5 z Cz. III Od Nicei do Chalcedonu, rozdział
XV Ciało mistyczne Chrystusa
264 cf. In Matthaeum, 7,6 ; 16,7
265 cf. Epistulae, 42,5 ; 11,4; De excessu frartis Satyri 1, 47 (POK 21)
266 Tak też nauczają w 1848 roku wschodni patriarchowie. Patrz pkt. 13 na str. 211
267 cf. Epistulae, 56,7 oir również 13,7
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Jeżeli Ambroży, na przykład, objaśnia czasami miejsce z Ewangelii według św. Mateusza,
16, 18,268 jako prowadzące do wniosku, że Kościół został wzniesiony na św. Piotrze, dodając
jeszcze że „gdzie jest Piotr, tam jest Kościół”, jego pełniejsze rozważenie tego tekstu
sugeruje, że opoką wspomnianą w nim była nie osoba apostoła, ile jego wiara w
majestatyczne posłannictwo czy Bóstwo Chrystusa,269 albo nawet sam Zbawca, przedmiot
jego wiary.270 271 Podobnie chociaż niekiedy 272 przyznaje specjalną władzę nad Kościołem
samemu Piotrowi, stwierdza również, 273 że dar kluczy nie został udzielony św. Piotrowi
osobiście lub wyłącznie, ale tylko jako przedstawicielowi apostołów i wszystkich biskupów
katolickich wywodzących się od nich.274 …

268 cf. De fide, 4,56 (Pax,1970); Enarrationes in Psalmos, 40,30
269 cf. np. De Incarnationis Dominicae Sacramento, 33 n (POK XXVI); Expositio Evangelii
secundum Lucam, 6, 98 (PSP XVI)
270 cf. Expositio Evangelii secundum Lucam, 6, 97 (PSP XVI), Epistulae, 43,9
271 Patrz rozdział: Ty jesteś Piotr Opoka i na tej (?) Opoce zbuduję Kościół mój str:182
272 cf. Enarrationes in psalmos, 43,40
273 cf. Enarrationes in psalmos, 38,37; De poenitentia, 2, 12 (PSP VII)
274 Patrz rozdział: Piotr otrzymuje obietnicę władzy kluczy a władza wiązania i
rozwiązywania dana jest wszystkim apostołom str. 189
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Św Cyprian biskup Kartaginy ~210-258
275

[Cyprian] uznał „stolicę Piotrową” za jedno z niezbędnych dóbr prawdziwego
Kościoła: claves ...solus Petrus acceptit 276 (Klucze … otrzymał tylko Piotr). Przez to zdanie
zdawał się mieć na myśli, jak rzeczywiście dalej wyjaśnia, że biskupia władza została
nadana św. Piotrowi po raz pierwszy i jedynie oraz że inni apostołowie i ich następcy
uczestniczą w równym stopniu w tej samej władzy … Dlatego wspólnota ze stolicą Piotra
była życiową koniecznością, choć winniśmy zwrócić uwagę, że kładł niemal równy nacisk 277
na potrzebę wspólnoty z Kościołem Wschodu i tym, co nazywał septiformis ecclesia Asiae
(siedmioraki Kościół Azji).
278
W czwartym rozdziale „O jedności Kościoła” Cyprian ...przedstawił dwie wersje
egzegezy [Ewangelii Mateusza 16,18n]: w pierwszej stwierdził prymat Piotra oraz określił
go jako zasadniczy warunek jedności i łączności pomiędzy biskupami, podczas gdy w drugiej
wersji przedstawił prymat Piotra wyłącznie jako reprezentatywny dla tej jedności.
Najprawdopodobniej pierwsza z owych wersji pojawiła się wcześniej, podczas gdy druga
była jej wyjaśnieniem przestawionym przez samego Cypriana, ponieważ Rzym przykładał
do jego słów większą wagę, niż zamierzał sam autor.
Takąż też interpretację nauki św. Cypriana potwierdza rzymsko-katolicki podręcznik
akademicki Patrologia279: W dziele <<O jedności Kościoła>> … Cyprian, tak samo jak
Tertulian, jest przekonany, że stolica Piotrowa znajduje się nie tylko w Kościele rzymskim,
lecz również w każdym innym Kościele, któremu przewodzi prawowity biskup katolicki.
Tekst z Ewangelii według św. Mateusza 16,18 jest dla niego dokumentem ustanowienia
episkopatu o strukturze monarchicznej. …
Czwarty rozdział tego pisma zachował się w dwóch redakcjach. Nowsze badania,
przeprowadzone przez Van den Eynde'go, O. Perlera i Bevenota, wykazały w sposób nie
budzący wątpliwości, że obydwie wersje pochodzą od samego Cypriana. Tekst, który
dawniej uchodził za interpolację, jest wersją pierwotną, natomiast wersja uchodząca za
textus receptus jest przeróbką, której dokonał Cyprian w czasie sporu o chrzest heretyków.

275 [Początki Doktryny str. 310n]
276 cf. De schismate Donatistarum, 1,10
277 cf. De schismate Donatistarum, 2,6; 6,3
278 Wtrącam w tym miejscu opinię innego badacza pochodzącą z [Historia Doktryny TI
str. 166] potwierdzającą analizę doktryny św. Cypriana przedstawianą za [Początki
Doktryny]
279 [Patrologia str. 260]
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Pierwszą wersję, rzekomo bardziej życzliwie ustosunkowaną do prymatu, oceniono w kwestii
zasadniczej za sfałszowaną dlatego, że występuje w niej zdanie: <<prymat Piotrowi jest
dany>> i : <<Czy myśli, że jest w Kościele, kto opuszcza stolicę Piotra, na którym
zbudowany jest Kościół?>>, niesłusznie potraktowano jako tekst dowodzący prymatu
papieża. W rzeczywistości jednak przez słowo „primatus” nie należy rozumieć niczego
więcej niż pierwszeństwo w czasie powołania Piotra: „którego Pan wybrał pierwszego i na
nim Kościół zbudował”. W drugim z cytowanych zdań (<<Czy myśli, że jest w Kościele, kto
opuszcza stolicę Piotra, na którym zbudowany jest Kościół?>>) w ogóle nie mówi się o
stosunku do Kościoła rzymskiego.
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Błogosławiony Augustyn biskup Hippony 354-430
280

Stanowisko Augustyna było bardzo podobne. Idąc za Cyprianem uważał św.
Piotra za przedstawiciela lub symbol jedności Kościoła i apostolskiego kolegium, a także za
apostoła, któremu został nadany prymat (w tym przypadku był on nawet symbolem Kościoła
jako całości 281). Tak więc rzymski Kościół, siedziba św. Piotra, „któremu Pan po swoim
zmartwychwstaniu powierzył pasienie swych owiec” 282 była dla niego kościołem, „w którym
zawsze kwitł283 prymat (principatus) apostolskiej stolicy”.
Trzy listy dotyczące
pelagianizmu, które kościół afrykański wysłał do Innocentego I w r. 416, a które zredagował
Augustyn,284 sugerują, że przypisywał papieżowi władzę pasterską i nauczycielską
rozciągającą się nad całym Kościołem i znajdował podstawę do tego w Piśmie Świętym.
Równocześnie nie ma świadectw, że był gotów przypisywać biskupowi Rzymu przy jego
uprawnieniach jako następcy św. Piotra nadrzędne i nieomylne magisterium
nauczycielskie. Kiedy na przykład, w swym sporze z Julianem z Eklanum odwołał się do
Innocentego, wyrażał pogląd,285 że papież jest jedynie rzecznikiem prawd, których Kościół
rzymski przestrzegał od najdawniejszych czasów w zgodzie z innymi Kościołami
katolickimi. Nie chciał też, gdy chodzi o praktykę dyscypliny, zrezygnować w niczym z
niezależności Kościoła afrykańskiego, której Cyprian tak zdecydowanie bronił za swoich
dni. Prawdą jest, ze doktryna rzymskiego prymatu odgrywała jedynie nieznaczną rolę w
jego nauce o Kościele, jak również w jego osobistym, religijnym myśleniu.

280 za [Początki Doktryny str. 311]
281 cf. Enarrationes in psalmos, 108, 1 (PSP XXXVII-XLII); Sermones 46,30; 295,2.
282 cf. Contra Epistulam quam vocant Fundamenti, 5 (PL 42, 175.)
283 cf. Epistulae, 43,7.
284 cf. Augustyn: Epistulae, 175,176,177.
285 cf. Contra Julianum 1,13 (PSP XIX)
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Papieże: Damazy 366-384, Syriusz 384-399, Innocenty 402-417
Leon Wielki 440-461
286

Prawdziwymi autorami i promotorami teorii rzymskiego prymatu byli sami
papieże. Ludzie jak Damazy (366-384), Syriusz (384-399), Innocenty (402-417) i ich
następcy nie tylko dokładali starań, żeby ją rozwijać w dziedzinie praktycznej, ale szkicowali
teologię , na której się opierała, tj. doktrynę, że wyjątkowe stanowisko i władza przyznane
przez Chrystusa św. Piotrowi należą również do papieży, którzy byli jego następcami jako
biskupa Rzymu. Leon Wielki (440-461) wykonał pracę zebrania razem i nadania ostatecznej
postaci różnym elementom wchodzącym w skład tej tezy. Jego koncepcja prymatu jest
wspaniale wyłożona w liście,287 który wysłał w r. 446 do biskupa Tessalonik Anastazego:
„Biskupi – oświadczył – mają rzeczywiście powszechną godność, ale nie mają jednakowej
rangi do tego stopnia, ze nawet między świętymi apostołami mimo podobieństwa ich
zaszczytnego stanu istniała pewna różnica władzy. Podczas gdy wybór ich wszystkich był
jednakowy, to jednak jeden (tj. św. Piotr) otrzymał polecenie kierowania resztą. Z tego
modelu powstała również różnica między biskupami i przez ważny nakaz zostało zastrzeżone,
że nie każdy powinien sobie rościć prawa do wszystkiego, ale że w każdej prowincji ma być
jeden, którego opinia winna mieć pierwszeństwo wśród braci, i znów, że pewni ludzie, którzy
mają stanowiska w większych miastach, winni się podjąć większej odpowiedzialności i że
przez nich troska o powszechny kościół ma się skupiać w jednej stolicy Piotrowej i nic
nigdzie nie powinno być oddzielone od jego głowy”.
Wyłożona w wielu kontekstach nauka Leona zawiera się w następującej myśli:
• Słynne teksty ewangelii odnoszące się do Świętego Piotra winny być pojmowane jako

implikujące, ze najwyższa władza została nadana przez Chrystusa temu apostołowi.
• Św. Piotr był rzeczywiście biskupem Rzymu, a jego urząd nauczycielski trwa

nieprzerwanie w jego następcach na tej stolicy,
• Skoro św Piotr jest w ten sposób jakby mistycznie obecny na stolicy rzymskiej, to władza

innych biskupów w całym chrześcijaństwie nie pochodzi bezpośrednio od Chrystusa, ale
(jak w przypadku apostołów) jest im udzielana pośrednio przez św. Piotra, tj. rzymskiego
biskupa, który w ten sposób reprezentuje go, albo, żeby być bardziej ścisłym, jest
rodzajem Petrus redivivus.
• Podczas gdy ich mandat jest oczywiście ograniczony do ich własnych diecezji, to
magisterium św. Piotra a z nim magisterium jego następców, papieży rzymskich, stanowi
plenitudo potestatis pełnię władzy rozciągającej się na cały Kościół, tak że kierowanie
nim spoczywa ostatecznie w ich rękach i oni są jego wyznaczonymi przez Boga
rzecznikami.
Zobaczymy więc w dalszej części pracy jak owo zwierzchnictwo i nieomylność papieża były
realizowane, zarówno po wielkiej schizmie zachodniej w kościele rzymsko-katolickim jak i
w czasach kiedy kościół Rzymski zachowywał jeszcze jedność ze wszystkimi innymi
ortodoksyjnymi kościołami lokalnymi.
286 [Początki Doktryny str. 311n]
287 cf. Epistulae, 14,11
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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
prymat jurysdykcji

...otrzymał

.. prawdziwy i właściwy

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 Watykański II 1963-1965 r.
290

[22]…Kolegium albo 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, jak wiernymi. Albowiem
Biskup Rzymski z racji swego urzędu ... ma pełną, najwyższą i
powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo
wykonywać w sposób nieskrępowany. Stan zaś biskupi, który
jest następcą Kolegium Apostolskiego ... w którym trwa
nieprzerwanie ciało apostolskie, stanowi również razem z głową
swoją Biskupem Rzymskim, a nigdy bez niego, podmiot
najwyższej i pełnej władzy nad całym Kościołem; władza ta
jednak może być wykonywana nie inaczej jak tylko za zgodą
Biskupa Rzymskiego...
Najwyższa władza nad całym Kościołem, w jaką wyposażone jest
to Kolegium, w sposób uroczysty sprawowana jest na Soborze
powszechnym. Nigdy nie istnieje Sobór powszechny, który nie
był jako taki zatwierdzony lub przynajmniej uznany291 przez
Następcę Piotra; i jest prerogatywą Biskupa Rzymskiego
zwoływanie tych Soborów, przewodniczenie im292 oraz ich
zatwierdzanie ...
Tę naukę miałem głęboko wpojoną i była dla mnie najzupełniej oczywista do momentu
odkrycia w cytowanych dokumentach Soborów Powszechnych, iż wielokrotnie, nawet już po
wielkiej schizmie sobory powszechne kościoła rzymsko-katolickiego poddawały osądowi i
podporządkowywały samego papieża decyzjom soboru.

290 [SWII Konstytucja Dogmatyczna o Kościele pkt 22 str 125n]
291 Patrz str. 164
292 zwoływanie, przewodniczenie soborom powszechnym: Patrz str. 125
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PAPIEŻ BYŁ WIELOKROTNIE PODPORZĄDKOWYWANY SOBOROM
KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO
Rzymsko-katolicki sobór w Konstancji – 1414-1418 r.
sądzi i zdejmuje z urzędu papieża Jana XXIII
Od 1378 roku (a więc od 36 lat!) w kościele urzęduje równocześnie trzech papieży:
Benedykt XIII, Grzegorz XII i Jan XXIII. Sobór przezwyciężył papieską schizmę składając
ich z urzędu oraz wybierając 11 listopada 1417 roku nowego papieża Marcina V293
294

Sesja 4. Dekrety soboru o jego autorytecie oraz integralności ...
1. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Ten święty synod w Konstancji - będący soborem
powszechnym ... dla usunięcia obecnej schizmy ... zarządza,
definiuje, postanawia, orzeka i wyjaśnia co następuje.
2. Po pierwsze, będąc legalnie zgromadzonym w Duchu Świętym
soborem powszechnym i reprezentując katolicki Kościół
walczący posiada władzę bezpośrednio od Chrystusa, i każdy niezależnie od zajmowanego stanowiska czy godności, z
papieską włącznie - zobowiązany jest okazywać mu
posłuszeństwo w tym, co dotyczy wiary i przezwyciężenia
wspominanej schizmy.
3. Ponadto, najczcigodniejszy nasz papież Jan XXIII, nie usunie
ani nie przeniesie kurii rzymskiej, urzędów publicznych i ich
urzędników z tego miasta w inne miejsce, ani nie będzie ich
zmuszał bezpośrednio czy pośrednio do podążania za sobą bez
decyzji i zgody tego świętego synodu. Dotyczy to urzędników, z
których braku sobór zostałby prawdopodobnie rozwiązany lub
poniósłby szkodę.
293 [Sobory KRK III str. 25n - wprowadzenie]
294 [Sobory KRK III str 45-63]
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4. Jeśli [papież] uczyniłby coś przeciwnego, wydał bądź wyda
inne polecenia przeciwko wspominanym urzędnikom czy innym
uczestnikom soboru, albo nałożył, nakłada bądź nałoży cenzury
kościelne czy inne kary, aby szli za nim, wszystko to jest
bezskuteczne i nieważne; wobec tego rodzaju poleceń, cenzur i
kar, jako nieważnych i bezskutecznych, nie należy w żaden
sposób okazywać posłuszeństwa - [sobór] je unieważnia.
Wspominani urzędnicy niechaj w Konstancji pełnią swe urzędy i
sprawują je nadal swobodnie, tak długo, jak będzie się w nim
odbywał święty synod.
5. Ponadto, wszystkie przeniesienia prałatów, ogałacanie ich czy
jakichkolwiek innych beneficjentów, odbieranie darowizn oraz
dochodów z prebend, upomnienia, cenzury kościelne, procesy,
wyroki, akta i dokumenty, wszystko przeprowadzone, wykonane i
uczynione przez papieża [Jana XXIII] i jego urzędników czy
komisarzy na szkodę soboru lub jego członków od czasu jego
odejścia, jakiekolwiek czynności zostały lub zostaną przez niego
podjęte w przyszłości przeciwko uczestnikom soboru lub na ich
szkodę, na mocy samego prawa są unieważnione, zniesione,
nieważne i bezskuteczne, nie posiadają żadnej mocy [prawnej]
od samego początku, mocą swego autorytetu [sobór] je znosi,
unieważnia i anuluje.
Sesja 5. Dekret <<Haec sancta>>
1. W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Amen Ten święty synod w Konstancji stanowi sobór
powszechny prawowicie zgromadzony w Duchu Świętym... w
celu usunięcia obecnej schizmy, zjednoczenia i reformy kościoła
Bożego w głowie i w członkach, aby łatwiej, pewniej, lepiej i w
sposób bardziej wolny osiągnąć zjednoczenie i reformę Kościoła
Bożego, zarządza, oświadcza i ogłasza co następuje.
2. Po pierwsze, oświadcza, że jest on prawomocnie
zgromadzony w Duchu Świętym, stanowi sobór powszechny,
reprezentuje katolicki Kościół walczący i posiada władzę
bezpośrednio od Chrystusa. Każdy, niezależnie od zajmowanej
pozycji czy godności, z papieską włącznie - zobowiązany jest do
posłuszeństwa względem niego w sprawach dotyczących wiary i
przezwyciężenia obecnej schizmy, jak również ogólnej reformy
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Kościoła Bożego w głowie295 i członkach.
3. Ponadto [sobór] oznajmia, że każdy, niezależnie od
zajmowanej pozycji, stanowiska czy godności, z papieską
włącznie, jeśli uparcie będzie odmawiał posłuszeństwa
zarządzeniom, orzeczeniom, postanowieniom lub nakazom tego
świętego synodu i każdego następnego prawowicie
zgromadzonego soboru we wskazanych sprawach lub z nimi
związanych, zarządzonych obecnie lub w przyszłości, jeśli się nie
opamięta, poddany zostanie stosownej pokucie i należycie
ukarany296, z wykorzystaniem w razie potrzeby innych środków
prawnych …
Sesja 6. … III. Sobór wyznacza legatów ...
1. Ponadto, święty Sobór ze swej strony wyznacza, ustanawia i
poleca poniższych swych legatów ... 6. Mają oni zwrócić się do
papieża Jana XXIII i zobowiązać go ze strony Soboru, aby
ustanowił pełnomocników dla sprawy rezygnacji z urzędu
papieskiego w przeciągu dwóch dni po tym jak zostanie do tego
wezwany, i aby sporządził i wydał zarządzenie w sprawie swej
rezygnacji dla dobra jedności i pokoju w Kościele, w podanej
wyżej formie wraz ze swą bullą.
IV. Wyznaczeni legaci zobowiążą papieża do przybycia na Sobór
Ponadto, [Sobór] ustala i poleca, żeby wspomniani legaci
zachęcili i zobowiązali papieża Jana, w imieniu świętego
Soboru, by przybył do Konstancji lub do miejscowości Ulm albo
do Ravensburga, czy też do Bazylei ...
V. 2. Ponadto, wspomniany papież Jan [XXIII] przyobieca i
złoży przysięgę, że w ciągu dwóch dni po wezwaniu dla
rozważenia sprawy wybierze jedno ze wspomnianych miejsc, a
wciągu dziesięciu dni od chwili tegoż wezwania przybędzie do
miejsca, które wybierze i nie będzie się stamtąd oddalał bez
zgody Soboru, dopóki określone wyżej warunki nie zostaną
skutecznie zrealizowane. Gdyby zaś uczynił coś przeciwnego
295 Sobór zobowiązuje papieża do przyjęcia reformy dotyczącej jego samego.
296 Jeśli Papież nie wykona poleceń soboru zostanie ukarany!
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temu, oddalając się bez zgody Soboru albo nie wypełniając
przyjętych warunków, wyrazi zgodę w swej bulli, że odtąd nie
będzie już uważany za papieża itd., wraz ze wszystkimi
odpowiednimi złącznikami. Jeśli zaś nie wyrazi takiej zgody,
wtedy zarówno z tego, jak i z innych powodów zostanie wszczęte
postępowanie przeciwko niemu, jako uporczywie wspierającemu
schizmę i podejrzanemu o niegodziwość herezji, zgodnie z
prawem297 i zaistniałą sytuacją.
VI. Odłożenie procesu przeciwko papieżowi [Janowi XXIII] do
czasu wpłynięcia odpowiedzi
Przez zawieszenie powyższych ustaleń, odkłada się wezwanie i
proces przeciw papieżowi, dopóki nie wpłynie jego odpowiedź w
powyższej sprawie ... Jeśli zaś odpowiedź nie wpłynie w
ustalonym terminie, wtedy na mocy edyktu zostanie wydane
wezwanie, a także w inny sposób zostanie wszczęty przeciw
papieżowi Janowi [XXIII] proces stosownie do wymogów
sytuacji.
VII. Wypełnienie przez papieża przyjętych ustaleń warunkiem
odstąpienia od pozwu
Ponadto, jeśli papież Jan [XXIII] skutecznie wypełni powyższe
ustalenia dla dobra pokoju i jedności w Kościele oraz zadowoli
w tym względzie obecny święty Sobór, wtedy zaniechane będzie
wezwanie i proces oraz z całą miłością i uczciwością podejmie
się sprawę jego bezpieczeństwa i przyszłego położenia …

Sesja 7 Tekst pozwu przeciw papieżowi Janowi XXIII 298
2. ... stanowczo wezwaliśmy
... papieża Jana XXIII,
podejrzanego o występek herezji, wspieranie obecnej schizmy,
symonię, złe administrowanie, jawne trwonienie dóbr i praw
Kościoła rzymskiego …
7.

...Trzeba wyjaśnić, czy papieża Jana nie powinno się

297 A więc rzymsko-katolicki sobór zgodnie z prawem kościoła ma władzę sądzić papieża!
298 [Sobory KRK III str 69-75]
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całkowicie zawiesić w wykonywaniu urzędu papieskiego …
299

Sesja 12-II
Janowi XXIII

Wyrok

ostateczny

przeciwko

papieżowi

2. Święty synod odsuwa [papieża Jana XXIII], pozbawia i
składa z urzędu papieskiego, oznajmiając, że wszyscy razem i
każdy z osobna chrześcijanin, jakiegokolwiek by nie był stanu,
godności czy położenia, zwolnieni są z posłuszeństwa, wierności
i przysięgi które wobec niego składali. ...
III. Święty synod uchwala, postanawia i zarządza dla dobra
jedności Kościoła Bożego, że nigdy i w żadnym czasie nie będzie
powtórnie wybrany na papieża pan Balthasar de Cossa, do
niedawna Jan XXIII, ani Angelus de Corario, ani Piotr de
Luna, nazywani Grzegorzem XII i Benedyktem XIII w miejscach,
gdzie okazywano im posłuszeństwo. Jeśli stałoby się coś
przeciwnego, przez sam fakt będzie to bezskuteczne i nieważne.
Nikt też, jakiejkolwiek by nie był godności czy dostojeństwa ...
wbrew temu dekretowi nigdy żadnemu z nich nie będzie
posłuszny ...
Sesja 14. III. Prześwięty synod generalny w Konstancji,
prawomocnie zgromadzony w Duchu Świętym, występujący w
imieniu powszechnego Kościoła katolickiego, przyjmuje, uznaje i
zatwierdza w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ustąpienie,
zrzeczenie się i rezygnację ze strony tego który w swej
obediencji300 nazywany był Grzegorzem XII, z prawa, tytułu i
posiadania, które miał pełniąc godność papieską …
W aktualnych wykazach papieży Jan XXIII widnieje jako antypapież - pomimo iż sobór w
Konstancji traktował go bezspornie jako papieża. Wykazy te
natomiast podają
wspomnianego tu Grzegorza XII jako papieża, którego sobór papieżem nie tytułuje. Nawet
gdyby Jan XXIII był antypapieżem to niezaprzeczalnym jest fakt, iż to właśnie Jan XXIII
zwołał i otworzył sobór w Konstancji - a więc mielibyśmy przypadek iż rzymsko-katolicki
sobór powszechny został zwołany przez antypapieża!:
Sesja 1. [Bulla zwołująca Sobór i jego zadania] 1. Jan [XXIII] biskup, sługa
299 [Sobory KRK III str 105 -107]
300 Widzimy jednak iż dla soboru powszechnego w Konstancji Grzegorz XII z całą
pewnością papieżem nie był.
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sług Bożych. W trosce o wdrożenie postanowień … dotyczących ponownego
zwołania soboru powszechnego, zwołaliśmy go raz jeszcze naszym listem …301

301 [Sobory III str 31]
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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.

302 [Sobory KRK III str. 305-309]

154

Część III Jezusa Bóg ustanowił Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem – Ef 1.22

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

Jurysdykcja biskupa Rzymu w orzeczeniach Soborów Powszechnych przed schizmą 155

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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II Sobór powszechny - Konstantynopolitański I 381r.
honorowe pierwszeństwo Rzymu i niemieszanie się biskupa do
innych prowincji
309

Kanon II. O dobrym uporządkowaniu poszczególnych diecezji;
o przywilejach należnym wielkim miastom w Egipcie, oraz
Antiochii i Konstantynopolowi; biskupowi nie wolno angażować
się w sprawy cudzego Kościoła

Biskupi należący do jednej diecezji nie powinni angażować się i
wtrącać w sprawy Kościołów, które są poza granicami ich
okręgów kościelnych, zgodnie z kanonami biskup Aleksandrii
zajmuje się tylko sprawami Egiptu, biskupi Orientu zajmują się
tylko Orientem, zachowane zostają przywileje przyznane
kościołowi w Antiochii w kanonach Nicejskich 310. Biskupi
diecezji Azji czuwają jedynie nad sprawami dotyczącymi Azji, a
biskupi Pontu nad tym, co dotyczy kościoła Pontu, biskupi
diecezji Tracji nad tym co dotyczy Tracji. Biskupi nie powinni
bez specjalnego zaproszenia udzielać święceń ani wykonywać
innych czynności swego urzędu poza obszarem swej diecezji.
Według tej zasady jest rzeczą jasną, ze zgodnie z zaleceniami
synodu w Nicei, władza synodu prowincji reguluje wszystkie
sprawy tej samej prowincji. Co się tyczy kościołów Bożych
znajdujących się wśród ludów barbarzyńskich, należy nimi
zarządzać zgodnie z obyczajem przyjętym prze naszych ojców.
Biskup Rzymu winien zajmować się więc wyłącznie sprawą swojej prowincji i tymi kilkoma
które zgodnie ze starożytnym zwyczajem podlegają jemu dodatkowo! A więc władza jaką
przypisuje sobie biskup Rzymu od czasów schizmy jest tym kanonem absolutnie zabroniona.

309 [Sobory Powszechne I str 71-87]
310 Tu mamy wyjątek kiedy zwyczajowo władza biskupa Antiochii rozciąga się na kilka
dodatkowych prowincji.
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Tłumaczenie początku II Kanony za [Kanony Praw]311 brzmi bardziej dosadnie:

Biskupi prowincji kościelnych niech nie czynią zamieszania w
kościołach i niech nie rozciągają swej władzy na Kościoły
znajdujące się poza granicami swej prowincji …

Kanon III. Biskup Konstantynopola jest drugi po biskupie Rzymu
Biskup
Konstantynopola
powinien
mieć
honorowe
pierwszeństwo po biskupie Rzymu, ponieważ to miasto jest
Nowym Rzymem312
A więc biskup Rzymu ma pierwszeństwo honorowe a nie pierwszeństwo władzy i
jurysdykcji nad wszystkimi prowincjami. Gdyby biskup Rzymu miał pierwszeństwo władzy
nad wszystkimi w kanonie powyższym znalazł by się zapewne zapis wyłączający go z
obowiązującego zakazu wtrącania się w sprawy innych prowincji.

311 [Kanony Praw. str 43] było ono prawdopodobnie tłumaczone z greckiego
312 [Sobory Powszechne I str 73] przypis 15 mówi Kanon uważany na zachodzie za nie do
przyjęcia. Nawet więc w obliczu faktu, iż Kościół rzymski odrzucił ten kanon - z całą
pewnością nie odrzucił i nie kwestionował kanonu poprzedniego II-go który ogranicza
władzę biskupów wyłącznie do swoich Kościołów!
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List poniższy pochodzi od biskupów zgromadzonych na synodzie w Konstantynopolu w
382r . i jest adresowany do papieża Damazego i biskupów Zachodu 313. Biskup Rzymu
-papież Damazy - nie jest w tym liście traktowany jako zwierzchnik ale jako współbrat nie
wyróżniany nawet szczególnie spośród innych biskupów zachodnich.
Synod nie zwraca się w liście z prośbą o formalną akceptację przez biskupa Rzymu uchwał
ale raczej wskazuje, iż podjęte są zgodnie z prawem i kanonicznie i apeluje do braterskiego
ich przyjęcia przez synod wymienionych biskupów zachodnich aby ciało kościoła zachować
niepodzielone poprzez przyjęcie uchwał soboru. Dodatkowo zwracamy uwagę, iż list ten
oraz kanony tegoż synodu są traktowane jako integralna część uchwał II go soboru
powszechnego.

List Biskupów zebranych w Konstantynopolu
1. Najczcigodniejszym panom i najwielebniejszym braciom oraz
współsługom,
Damazemu,
Ambrożemu,
Britonowi,
Walerianowi, Acholiuszowi, Anemiuszoli, Bazyliuszowi i
pozostałym świętym biskupom, którzy zebrali się w wielkim
mieście Rzymie, święty synod ortodoksyjnych biskupów
zgromadzonych w wielkiej stolicy Konstantynopolu, [przesyła
pozdrowienie] ...
9. Ponieważ postanowienia , które podjęliśmy, są zgodne z
prawem i kanoniczne, prosimy Waszą wielebność o podzielenie
naszej radości ... z Bożą pomocą, zachowany niepodzielone
ciało kościoła

[Kanony uchwalone na synodzie w 382 roku w Konstantynopolu
i dodane do czterech kanonów soborowych]
Kanon V. O dobrym przyjęciu <<tomu>> biskupów zachodnich
Co do <<tomu>> biskupów zachodnich: przyjmujemy także te z
Antiochii, które wyznają, że jedna jest Boskość Ojca i Syna i
Ducha Świętego.

313 za [Sobory Powszechne I str 75 przypis 17]
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Kanon V ukazuje jasno w jaki sposób zachowywano w pierwszych wiekach katolickość, a
więc powszechność wiary. Nie przez prymat władzy zwierzchniej i jurydycznej papieża
rzymskiego ale przez braterską akceptację innych kościołów dla podjętych uchwał i
kanonów.
<<Tomos [tom biskupów] zachodnich>> - jest to postanowienie zachodnich
biskupów, którzy na soborze Rzymskim w 369r. potwierdzili Symbol ojców w Nicei. Tomos
ten był następnie przyjęty i podpisany przez wschodnich biskupów na soborze w Antiochii w
378r.
Drugi Sobór Powszechny <<przyjmuje>> (uznaje za prawosławnych ortodoksyjnych) tych, którzy wyznają jedynego Boga w Trójcy Św.314

314 Cytuję tu przypis do V-go kanonu drugiego soboru powszechnego z
[Kanony Praw. str. 44]
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III Sobór powszechny - Efeski - 431r.
niezależność prowincji kościelnych jest wolnością ofiarowaną
przez Chrystusa
Biskup Reginus wraz z biskupami Zenonem i Ewagriuszem przedstawili na Soborze Libellus,
który oskarża patriarchat antiocheński o pogwałcenie autokefalii [samodzielności]
kościoła na Cyprze315 Sobór po zbadaniu sprawy poniższym kanonem rozstrzyga: to
przełożeni świętych Kościołów na Cyprze ...są ... uprawnieni osobiście dokonywać
konsekracji ... bez jakichkolwiek względem nich pretensji i ograniczeń 316
317

Kanon VIII Święty sobór orzekł:
Najpobożniejszy biskup Reginus, a wraz z nim najczcigodniejsi
biskupi prowincji Cypru, Zenon i Ewagriusz oznajmili rzecz
przeciwną prawom kościelnym i kanonom świętych Ojców,
która stanowi nowość i uderza w wolność wszystkich.
Dolegliwość publiczna wymaga skuteczniejszego leczenia w celu
uniknięcia większej szkody. Jeżeli więc nie istnieje starożytny
zwyczaj, aby biskupi miasta Antiochii dokonywali konsekracji
na Cyprze - jak to wykazali w pisemnych petycjach oraz
własnym głosem318 najczcigodniejsi mężowie przybyli na ten
święty sobór - to zwierzchnicy świętych Kościołów na Cyprze
będą mogli bez przeszkód i bez przymusu, zgodnie z kanonami
świętych Ojców i starożytnym zwyczajem, samodzielnie
dokonywać konsekracji najczcigodniejszych biskupów.

315 Biskupi Cypru: Reginus na wschodzie Cypru, Zenon południe i Ewagriusz północ
Cypru [za przypisem 134 Sobory I str 173]
316 Końcowy fragment kanonu w tłumaczeniu: [Kanony Praw. str 49]
317 [Sobory Powszechne I str 175n]
318 za przyp. 135 [Sobory Powszechne I str 175]:

162

Część III Jezusa Bóg ustanowił Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem – Ef 1.22

Ta sama norma ma być przestrzegana także w innych
diecezjach i we wszystkich prowincjach, aby żaden spośród
miłych Bogu biskupów nie przywłaszczał sobie drugiej
prowincji, jeśli od początku nie podlegała jego zwierzchnictwu
ani jego poprzednikom. Jeśli ktoś dopuścił się przywłaszczenia
[prowincji], którą przemocą uczynił swoją, ma obowiązek ją
oddać, aby nie były przekraczane kanony Ojców, a pod pozorem
służby Bożej nie wkradała się próżność światowej władzy, aby
nie poszła w zapomnienie i nie była powoli tracona wolność,
którą nam ofiarował poprzez swoją własną krew, nasz Pan
Jezus Chrystus, Wyzwoliciel wszystkich ludzi. Dlatego święty i
ekumeniczny sobór postanowił zachować w każdej prowincji
czyste i nietknięte prawa, które miała od początku oraz
starożytny zwyczaj, którym się od początku rządziła. Każdy
metropolita, który potrzebuje, może otrzymać kopie dokumentów
z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa jego prowincji.
Jeśli ktoś przedstawi dokument, którego treść sprzeciwia się tym
obecnym postanowieniom, święty i ekumeniczny sobór
zadecydował uznać taki tekst za nieważny

Podporządkowywanie sobie przez jakiegokolwiek biskupa prowincji która nie należała do
jego poprzedników od początku narusza wolność którą ofiarował Jezus Chrystus. Czy w
świetle tego podporządkowanie absolutnie całego kościoła władzy jednego biskupa który dla
siebie rezerwuje między innymi prawo wybierania biskupów do konsekracji w całym
Kościele pochodzi rzeczywiście z Bożego a nie z ludzkiego ustanowienia?
Co więcej zasada samodzielności prowincji w konsekracjach biskupów jest postrzegana
wręcz jako bezpieczeństwo prowincji, a wtrącanie się w konsekracje jest postrzegane jako
próba przywłaszczenia [prowincji], którą przemocą uczynił swoją.
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IV Sobór powszechny - Chalcedoński - 451r.
przywileje kościelne Rzymu wynikają z roli świeckiej miasta
Kanon
XXVIII.
Konstantynopola319

Uchwała

o

przywilejach

stolicy

Idąc całkowicie za postanowieniami świętych Ojców320 ...
potwierdzamy oraz ponawiamy te same decyzje co do
przywilejów wielce świętego Kościoła Konstantynopola,
Nowego Rzymu. Ojcowie słusznie przyznali przywileje stolicy
Starego Rzymu, ponieważ był on miastem cesarza. Z tego
powodu stu pięćdziesięciu najczcigodniejszych biskupów uznało,
że najświętsza stolica - Nowy Rzym, zaszczycony pobytem
cesarza i senatu i cieszący się takimi samymi przywilejami
cywilnymi jak Stary Rzym cesarski, powinien mieć te same
przywileje w porządku kościelnym i być na drugim po nim
miejscu ...
Widzimy, iż przywileje kościelne którymi cieszył się patriarchat rzymski pochodziły nie z
ustanowienia Bożego ale z faktu świeckiej władzy cesarskiej. Stąd też, te same przywileje
kościelne przysługują Konstantynopolowi od czasu gdy to on stanowi nową stolicę cesarstwa
będąc Nowym Rzymem. Potwierdza to w 691 roku Kanon 36 piąto-szóstego Soboru
powszechnego: sobór Trullański:

Kanon 36
W nawiązaniu tego, co zostało uchwalone przez stu
pięćdziesięciu Ojców świętych, zgromadzonych w tym, przez
Boga chronionym i stołecznym, mieście [kanon 3 II-go Soboru
Powszechnego],
oraz
przez
sześciuset
trzydziestu,
zgromadzonych w Chalcedonie [kanon 28 IV -go Soboru
Powszechnego], postanawiamy, że katedra Konstantynopola ma
równe przywileje z katedrą starożytnego Rzymu i, podobnie jak
ona, niech wywyższona zostanie w sprawach kościelnych,
będąc drugą po niej. Jako następną kolejnie należy uznać
319 [Sobory Powszechne I str 251nn]
320 Chodzi o kanon trzeci - II go Soboru powszechnego Patrz str.155

164

Część III Jezusa Bóg ustanowił Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem – Ef 1.22

katedrę wielkiego miasta Aleksandrii, dalej katedrę Antiochii i
wreszcie katedrę miasta Jerozolimy 321
Sobór Trullański jest przez kościół rzymsko-katolicki uznawany nie jako sobór powszechny
ale jako synod. Pomimo tego kanon ten zachowuje moc ważnego świadectwa historycznego
poświadczając iż Kościół Rzymski w 691 roku posiadał pierwszeństwo honorowe, a nie
prymat władzy zwierzchniej nad innymi patriarchatami.

321 [Kanony Praw. Str 83]
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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
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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.
331

Kanon 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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333

Kanon XXI. Nikogo nie wolno znieważać papieża rzymskiego
ani żadnego innego patriarchy

1. Wierzymy, że słowa Pańskie, które Chrystus wypowiedział do
świętych apostołów i do swoich uczniów: <<Kto was przyjmuje,
Mnie przyjmuje>>, oraz <<Kto wami gardzi, Mną gardzi>>,
skierowane zostały również do wszystkich, którzy po nich i na ich
podobieństwo, zostali patriarchami * 334 i pierwszymi ** spośród
pasterzy w Kościele Katolickim. Wobec tego rozporządzamy, że
żaden z możnych tego świata nie może okazywać lekceważenia
temu który sprawuje urząd patriarchy *** ani podejmować
starań w celu usunięcia go z tronu, lecz zobowiązany jest uważać
go za godnego wszelkiego poszanowania i czci: na pierwszym
miejscu najświętszego papieża Starego Rzymu, następnie
patriarchę Konstantynopola, potem patriarchów Aleksandrii,
Antiochii i Jerozolimy. ...
3. Jeżeli ktoś, wykorzystując posiadaną władzę świecką, albo
jakiś możny, odważyłby się usunąć papieża z tronu apostolskiego
albo innego patriarchę ***, niech będzie objęty anatemą .

Użyte tutaj (*) łacińskie summi pontifices - zgodnie z przypisem wydawcy - oznaczał
papieża, patriarchów, czasem także wszystkich biskupów. Czyli tytuł ten nie przysługuje
wyłącznie papieżowi jako patriarsze Rzymu jak go przywołuje rzymsko-katolicki Sobór
Watykański I pkt 19 w rozdziale O wartości i zasadzie prymatu biskupa Rzymu. Sobór
mówiąc o patriarchach i pierwszych w Kościele (**) sugeruje iż, nie wyłącznie patriarcha
rzymski jest najwyższym pasterzem, ale wszyscy patriarchowie są pierwszymi spośród
pasterzy w Kościele Katolickim.
Papież sprawuje najwyższy urząd w kościele – patriarchy (***). Przed schizmą,
takich pierwszych patriarchatów, równych we władzy nad podległymi sobie prowincjami
kościelnymi było pięciu, mieli oni równą władzę, byli w pełni od siebie niezależni różniący
się jedynie honorowym pierwszeństwem: Biskup Starego Rzymu, potem biskup Nowego
Rzymu czyli Konstantynopola.

333 [Sobory KRK II str 93n]
334 za przypisem 68: [Sobory II str 92].
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4. Ponadto, jeśli zbierze się sobór powszechny i powstanie na
nim jakaś wątpliwość lub sprawa sporna w odniesieniu do
świętego kościoła Rzymian, należy, w postawie szacunku i
należnej czci, dokładnie zbadać kontrowersyjną kwestię i przyjąć
rozwiązanie, które było by korzystne dla jednej i drugiej strony;
nie wolno natomiast w zuchwały sposób ogłaszać wyroku
przeciwko biskupom Starego Rzymu.
Nie ma w takim przypadku żadnego odwołania do osądu papieża, ale sam sobór zbada
sprawę ogłaszając wyrok przeciwko biskupom Starego Rzymu.
335

Kanon XXVI Duchowny zdjęty z urzędu albo skrzywdzony
przez własnego biskupa ma prawo odwoływać się do wyższych
władz Kościoła katolickiego, aż do jego najwyższych władz
włącznie

2. ... postanawiamy, że także biskupi którzy uważają, iż doznali
podobnej niesprawiedliwości ze strony swoich metropolitów,
mogą odwołać się do stolicy patriarszej, ażeby od patriarchy
oraz podległych mu metropolitów otrzymać sprawiedliwy i wolny
od podejrzeń wyrok w swojej sprawie. Ponadto, biskup
metropolita w żadnej sprawie nie może być sądzony przez
sąsiednich biskupów metropolitów ze swojej prowincji, choćby
nawet twierdzono, że jest winny jakiegoś przestępstwa, ale może
on być sądzony tylko przez własnego patriarchę. Zarządzamy,
że wyrok tego ostatniego jest słuszny, a sąd sprawiedliwy i wolny
od podejrzenia, ponieważ łączy on w sobie wszystkie
zaszczytniejsze godności i z tego powodu orzeczenie przez niego
wydane jest w pełni ważne i prawomocne. Kto nie okaże
posłuszeństwa wydanym przez nas postanowieniom, niech będzie
ekskomunikowany.
Jak wynika z cytowanych orzeczeń, w 869 roku VIII Sobór zaliczany przez rzymskich
katolików jako powszechny traktuje papieża Rzymskiego na równi z innymi
patriarchami traktując go jako jednego z pierwszych spośród pasterzy w Kościele
Katolickim – a nie jako jedynego zwierzchnika nad całym powszechnym Kościołem.

335 [Sobory KRK II str 101n]
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Niezależność każdej prowincji kościelnej w mianowaniu
biskupów a praktyka kościoła rzymsko-katolickiego

Na zakończenie nie kwestionowanych świadectw dogmatycznych pochodzących z
pierwszego tysiąclecia pokazujących, iż papież Rzymski nie sprawował władzy zwierzchniej
nad całym Kościołem, a jedynie nad swoją własną prowincją pragniemy poruszyć niezwykle
istotną kwestię, a mianowicie niekwestionowaną niezależność kościelnych prowincji która w
pierwszym rzędzie przejawiała się w niezależności w dokonywaniu konsekracji biskupich.
Zestawmy współczesną praktykę kościoła rzymsko-katolickiego z kanonami soborów
powszechnych. Zauważmy jak daleko kościół rzymski odszedł współcześnie od własnych
ustaleń kanonicznych.

Rzymsko-katolicki Kodeks Prawa Kanonicznego - 1983 r. 336
Kanon 377.
1 Papież mianuje biskupów w sposób nieskrępowany albo
zatwierdza wybranych zgodnie z prawem.
2 ... biskupi prowincji kościelnej ... po wspólnej naradzie i z
zachowaniem tajemnicy, mają sporządzić listę prezbiterów ...
zdatnych do biskupstwa, i przesłać ją do Stolicy Apostolskiej

Kanon 1013.
Żaden biskup nie może konsekrować na biskupa, jeśli wpierw nie
upewni się o papieskim zleceniu

336 [Prawo Kan. KRK str 177n, 415]
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I Sobór Powszechny - Nicejski I (325 r.) 337

Kanon IV. Jest rzeczą szczególnie ważną, aby biskup był
konsekrowany przez wszystkich biskupów prowincji. Jeśliby to
wymaganie napotykało na trudności z powodu pilnej potrzeby,
czy gdyby stała na przeszkodzie odległość, niech się zbierze w
jednym miejscu przynajmniej trzech biskupów, zaopatrzonych w
pisemne zezwolenie nieobecnych, i wówczas dokonają
konsekracji. Potwierdzenie tego, co się stało, należy w każdej
prowincji do biskupa metropolity.
Kanon VI. ... Niech będzie rzeczą całkowicie jasną, że jeśli ktoś
został biskupem bez aprobaty metropolity, wielki sobór
zarządził, że nie może on być biskupem. Lecz gdy wybór został
dokonany przez wszystkich, z rozsądkiem i w ten sposób zgodny
z kanonami kościelnymi, a sprzeciwiają mu się dwaj lub trzej z
powodów osobistych, wówczas niech obowiązuje postanowienie
większości.

II Sobór powszechny - Konstantynopolitański I (381 r.) 338

Kanon II. ...biskupowi nie wolno angażować się w sprawy
cudzego Kościoła
Biskupi należący do jednej diecezji nie powinni angażować się i
wtrącać w sprawy Kościołów, które są poza granicami ich
okręgów kościelnych ... Biskupi nie powinni bez specjalnego
zaproszenia udzielać święceń ani wykonywać innych czynności
swego urzędu poza obszarem swej diecezji. Według tej zasady
jest rzeczą jasną, ze zgodnie z zaleceniami synodu w Nicei,
władza synodu prowincji reguluje wszystkie sprawy tej samej
prowincji...

337 [Sobory Powszechne I str 29]
338 [Sobory Powszechne I str 71n]
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III Sobór powszechny - Efeski – (431 r.) 339

Kanon VIII Święty sobór orzekł:
Najpobożniejszy biskup … Cypru ... oznajmili rzecz przeciwną
prawom kościelnym i kanonom świętych Ojców, która stanowi
nowość i uderza w wolność wszystkich. ... Jeżeli więc nie
istnieje starożytny zwyczaj, aby biskupi miasta Antiochii
dokonywali konsekracji na Cyprze ... to zwierzchnicy świętych
Kościołów na Cyprze będą mogli bez przeszkód i bez przymusu,
zgodnie z kanonami świętych Ojców i starożytnym zwyczajem,
samodzielnie dokonywać konsekracji340 najczcigodniejszych
biskupów.
Ta sama norma ma być przestrzegana także w innych
diecezjach i we wszystkich prowincjach, aby żaden spośród
miłych Bogu biskupów nie przywłaszczał sobie drugiej
prowincji, jeśli od początku nie podlegała jego zwierzchnictwu
ani jego poprzednikom. Jeśli ktoś dopuścił się przywłaszczenia
[prowincji], którą przemocą uczynił swoją, ma obowiązek ją
oddać, aby nie były przekraczane kanony Ojców, a pod pozorem
służby Bożej nie wkradała się próżność światowej władzy, aby
nie poszła w zapomnienie i nie była powoli tracona wolność,
którą nam ofiarował poprzez swoją własną krew, nasz Pan
Jezus Chrystus, Wyzwoliciel wszystkich ludzi. Dlatego święty i
ekumeniczny sobór postanowił zachować w każdej prowincji
czyste i nietknięte prawa, które miała od początku oraz
starożytny zwyczaj, którym się od początku rządziła. Każdy
metropolita, który potrzebuje, może otrzymać kopie dokumentów
z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa jego prowincji.
Jeśli ktoś przedstawi dokument, którego treść sprzeciwia się tym
obecnym postanowieniom, święty i ekumeniczny sobór
zadecydował uznać taki tekst za nieważny.

339 [Sobory Powszechne I str 175n]
340 W tłumaczeniu za [Kanony Praw. str 49] mamy: to przełożeni świętych Kościołów na
Cyprze ... są ... uprawnieni osobiście dokonywać konsekracji ... bez jakichkolwiek
względem nich pretensji i ograniczeń
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VII Sobór Powszechny - Nicejski II (787r.) 341

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. Jeśliby zaś napotykało to na
trudności, albo gdyby zaszła pilna potrzeba,albo stała na
przeszkodzie długość drogi, powinno się zebrać w jednym
miejscu przynajmniej trzech biskupów, zaopatrzonych w pisemne
zezwolenie nieobecnych,i udzielić mu sakry. Potwierdzenie
prawne tego aktu przysługuje w każdej prowincji metropolicie.

Współczesny rzymsko-katolicki kanon 377 narusza postanowienia I-go, II, III i VII soboru
powszechnego! Jest to absolutnie niedopuszczalne w świetle ortodoksyjnej eklezjologii,
która traktuje kanony wszystkich soborów powszechnych (choć nie tylko ich) jako mające
niezmiennie moc obowiązującego prawa. Jest to natomiast dopuszczalne w kościele
rzymsko-katolickim w którym prawo kanoniczne podlega modyfikacjom.

341 [Sobory Powszechne I str 347]
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O PAPIESKIEJ NIEOMYLNOŚCI
Po przeanalizowaniu w poprzednich rozdziałach papieskich roszczeń do sprawowania
władzy zwierzchniej nad całym kościołem, przejdźmy do drugiego z dogmatów orzeczonego
na rzymsko-katolickim soborze watykańskim I, dogmatu o nieomylności.

Dogmat o nieomylności papieskiej w orzeczeniach kościoła
rzymsko-katolickiego
Przytoczymy teraz raz jeszcze wybrane fragmenty orzeczeń Soboru Watykańskiego I 342,
mówiące o papieskiej nieomylności, aby następnie w kolejnych rozdziałach zestawić je z
orzeczeniami innych soborów powszechnych.

Sobór Watykański I (1869-1870) 343
Sesja 4. Pierwsza
Chrystusowym

konstytucja

dogmatyczna

o

kościele

Rozdział IV O nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu.
[25] W prymacie apostolskim, posiadanym w całym Kościele
przez biskupa Rzymu ... zawiera się także najwyższa władza
nauczania. Utrzymywała to zawsze święta Stolica, potwierdza to
stała praktyka Kościoła, stwierdziły to sobory ekumeniczne,
przede wszystkim te na których Wschód i Zachód spotykały się w
jedności wiary i miłości.

342 Pełniejszy tekst orzeczeń SW I znajduje się począwszy od str. 118
343 [Sobory KRK IV/2 str 913-927]

O papieskiej nieomylności 177

[26] Ojcowie bowiem Czwartego Soboru Konstantynopolitańskiego344, idąc śladem swoich poprzedników, ogłosił
następujące uroczyste wyznanie: Pierwszym warunkiem
zbawienia jest zachowanie reguł wiary345 .
Skoro nie można pominąć decyzji naszego Pana Jezusa
Chrystusa 346, mówiącego: <<Ty jesteś Piotr, i na tej skale
zbuduję mój Kościół>>, słowa te są potwierdzone swymi
skutkami, ponieważ w Stolicy Apostolskiej zawsze była wiernie
zachowywana347 religia katolicka i publicznie podawana święta
nauka. ...
[27] ... A że [ten Kościół] winien bardziej od innych troszczyć
się o obronę prawdy wiary, dlatego - jeśli powstaną problemy
dotyczące wiary - jego osądem348 należy je rozstrzygać>>.

344 Odwołanie się do VIII Soboru powszechnego który został przez papieża Jana VIII
unieważniony i uznany za niebyły, w każdym razie odrzucony z tego powodu, jak i
dlatego, że błogosławiony papież Hadrian [II] go nie podpisał dlatego nie jest on
konsekwentnie aż do dnia dzisiejszego przez Ortodoksyjny Kościół Katolicki (Patrz str.
164)
345 Z całą pewnością - pierwszym warunkiem zbawienia jest zachowanie reguł wiary,
dlatego tak ważne jest wyznawanie wiary katolickiej czyli powszechnej i apostolskiej
czyli takiej która pochodzi od samych apostołów a przekazywana jest w sposób
nienaruszony w tradycji Kościoła - tradycji zarówno pisanej jak i niepisanej, wiary
starożytnej, nieskażonej heretyckimi nowościami (Patrz str. 70)
346 Jeśli Chrystus słowami <<Ty jesteś Piotr, i na tej skale zbuduję mój Kościół>>
ustanowił prymat władzy i podstawę nieomylności papieża rzymskiego to nie można od
tego odstąpić nie tracąc zbawienia - jak orzekał to wielokrotnie kościół rzymskokatolicki do czasu Soboru Watykańskiego II, z czego, jak to powyżej wykazaliśmy,
wycofał się na SW II.
347 VI Sobór Powszechny: sobór potępia papieża Honoriusza jako heretyka - Patrz
str. 178
348 V Sobór Powszechny: nawet apostołowie przepełnieni
podejmowali decyzje na wspólnym soborze, Patrz str. 176

łaską Ducha Świętego
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[29] ... nasi poprzednicy zawsze oddawali się przepowiadaniu
zbawiennej nauki
.... [30] Dlatego też biskupi z całego
świata, ... zwracali się do Stolicy Apostolskiej ... gdzie wiara
nie może doznawać uszczerbku.
[32] Duch Święty został bowiem obiecany następcom św. Piotra
.... [33] Ich naukę apostolską przyjmowali wszyscy czcigodni
Ojcowie, a święci i prawowierni Doktorzy czcili ją i wypełniali,
ponieważ byli w pełni świadomi, że ta Stolica św. Piotra
pozostaje zawsze wolna od jakiegokolwiek349 błędu, zgodnie z
Bożą obietnicą Pana naszego i Zbawiciela, udzieloną księciu
Jego uczniów: <<Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja
wiara, a ty nawróciwszy się utwierdzaj twoich braci350>>.
[34] Zatem ten nigdy nie ustający charyzmat prawdy i wiary
został przez Boga udzielony św. Piotrowi oraz jego następcom
na tej Stolicy ...
Główną przeszkodą na soborze Watykańskim I, w wykazaniu iż w stolicy apostolskiej wiara
nie może doznawać uszczerbku [29], że pozostaje zawsze wolna od jakiegokolwiek błędu
[33] i zachowuje nigdy nie ustający charyzmat prawdy [34] był fakt potępienia w 681 r.
przez VI sobór powszechny papieża Honoriusza351:
Pisma papieża Honoriusza I jeszcze w czasie I Soboru Watykańskiego w 1870 roku
były uznawane za „najpoważniejszą w całej historii Kościoła przeszkodę dla zdefiniowania
papieskiej nieomylności”352
Tysiąc lat wcześniej przykład papieża Honoriusza I stanowił dla patriarchy Focjusza
dowód na to, że papieże … mogli się również mylić w kwestiach dogmatycznych. To
stwierdzenie opierało się na fakcie przyjęcia przez Honoriusza monoteletyzmu …
Papież Leon III wylicza najpierw monoteleckich herezjarchów, a następnie dodaje: „Jest
wśród nich także Honoriusz z Rzymu, za którego przyzwoleniem skalane zostało nieskalane
prawo otrzymane przez niego od poprzedników za pośrednictwem tradycji apostolskiej” 353.
W innym liście Leon posuwa się nawet do oskarżenia Honoriusza o „próbę zamachu na
nieskalaną wiarę poprzez całkowite odstąpienie od jej prawd i zdradę” 354... Również w

349 VI Sobór Powszechny: sobór potępił papieża Honoriusza jako heretyka
Patrz str. 178
350 Odnośnie cytatu Patrz str. 192
351 Cytat za [Historia doktryny T. II str. 180]
352 C. Butler, The Vatican Council 1869-1870, Westminster 1962. s 370
353 Leon II, Listy 7 (PL 96,419)
354 Leon II, Listy 3 (PL 96,408
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„Diariuszu papieży rzymskich”, ...oskarża się Honoriusza o „pomoc przy rozniecaniu
błędnej nauki” monoteletyzmu...
W średniowieczu na Zachodzie dokonano odkrycia, że na soborze w Konstantynopolu
potępiono mitycznego „mnicha Honoriusza”, aby zaoszczędzić Staremu Rzymowi wstydu
związanego z obłożeniem klątwą jego biskupa. Często również omijano imię Honoriusza
podczas sporządzania katalogów zawierających spis heretyków monoteleckich. Praktyka ta
pojawia się już za Marcina I, którego encyklika dotycząca monoteletyzmu potępiała
Teodora z Faran, Pyrrusa z Konstantynopola oraz innych heretyków, lecz ani słowem nie
wspominała o Honoriuszu355. Kiedy następca Marcina i Honoriusza, papież Agaton, przesłał
katalog heretyków na sobór w Konstantynopolu, nie figurowało w nim imię Honoriusza ,
lecz jedynie końcowa formuła brzmiąca: „i wszyscy, którzy z nimi się zgadzają” 356

[36] My zatem, wiernie zachowując tradycję otrzymaną od
początku357 wiary chrześcijańskiej, na chwałę Boga, naszego
Zbawiciela, dla wywyższenia religii katolickiej i dla zbawienia
narodów chrześcijańskich, za zgodą świętego soboru, nauczamy
i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że gdy biskup
Rzymu przemawia ex cathedra, to znaczy, gdy wykonując urząd
pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan, na mocy swego
najwyższego apostolskiego autorytetu określa naukę dotyczącą
wiary lub moralności obowiązującą cały kościół, dzięki opiece
Bożej obiecanej mu w [osobie] św. Piotra, wyróżnia się tą
nieomylnością, w jaką boski Zbawiciel zechciał wyposażyć swój
Kościół dla definiowania nauki wiary lub moralności. Dlatego
takie definicje biskupa Rzymu - same z siebie, a nie na mocy
zgody Kościoła są niezmienialne.
Formalnie rzecz
biorąc, zdefiniowany w punkcie [36] dogmat obwarowany jest
szczegółowymi warunkami: papież występuje jako nauczyciel całego kościoła; czyni to na
mocy najwyższej władzy apostolskiej; podaje prawdę w sposób kategoryczny i definitywny;
podaje prawdę z dziedziny wiary i moralności. Tak obwarowany dogmat został, historycznie
rzecz biorąc zastosowany tylko jeden raz 358 po Soborze Watykańskim II, gdy papież Pius XII
w roku 1950 ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Bogarodzicy Dziewicy Maryi.

355 Marcin I, Listy 1;3;5 (PL 87,121; 142; 159)
356 Agaton I, Listy 3 (PL 87, 1224)
357 Patrz Niezmienność wiary w orzeczeniach Soborów Powszechnych str. 69
358 Czytaj: O nieskuteczności dogmatu o nieomylnym nauczaniu biskupa Rzymu, M. Wójcik
2009: kopia artykułu ONLINE na: OrthodoxPoland.org
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Formalne brzmienie więc owego dogmatu nie było dla mnie osobiście argumentem który
ważyłem podczas konwersji. Istotne dla mnie były orzeczenia poprzedzające punkt [36]
które przedstawiały argumentację do niego prowadzącą. Orzeczenia mówiące o nigdy nigdy
nie ustającym charyzmacie prawdy i wiary [34], wolności stolicy apostolskiej od
jakiegokolwiek błędu [33] gdzie wiara nie może doznawać uszczerbku [29] i gdzie zawsze
była zachowywana wiernie religia katolicka [26], że naukę apostolską papieży przyjmowali
wszyscy czcigodni ojcowie [33] a biskup Rzymu posiada najwyższą władzę nauczania [25] i
jego osądem należy rozstrzygać sprawy wiary [27]. A nade wszystko to, iż jest to tradycja
otrzymana od początku [36]. Dla mnie jako dla matematyka, prawdziwego wniosku nie
można udowodnić w parciu fałszywe przesłanki, i one to, a nie sam dogmat podważyły moją
osobistą wiarę w jego prawdziwość. Przyjrzyjmy się więc poniżej faktom które odnalazłem.

V Sobór powszechny - Sobór Konstantynopolitański II –
553r. upomina papieża Wigiliusza:
nawet apostołowie podejmowali decyzje na wspólnym soborze
Wyrok przeciwko <<Trzem rozdziałom>>359
7. Dla tych powodów przypomnieliśmy mu [papieżowi
Wigiliuszowi]360 wielkie przykłady Apostołów i tradycje Ojców.
Chociaż każdy z Apostołów przepełniony był łaską Ducha
Świętego i nie potrzebowali oni radzić się jeden drugiego, co
należy czynić, to jednak w sprawie , która była wówczas
przedmiotem dyskusji, mianowicie, czy jest konieczne, aby
poganie poddawali się obrzezaniu, nie chcieli niczego ustalić,
zanim nie zbiorą się razem i nie potwierdzą swoich opinii
świadectwami świętych Pism. Dlatego wydali w tej sprawie
wspólne orzeczenie, pisząc do pogan 361 …
8. Święci Ojcowie, którzy - wzorując się na starożytnych
przykładach - na przestrzeni minionych wieków zbierali się na
czterech świętych zgromadzeniach, również wspólnie
podejmowali decyzje w sprawie powstających herezji i w innych
aktualnych kwestiach. Uważali bowiem za rzecz pewną, że kiedy
razem rozważa się problemy, którymi zainteresowane są dwie
359 [Sobory Powszechne I str. 265 n]
360 Patrz str. 162
361 Dz 15,28-29
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strony i które mają być zbadane z obu stron, światło prawdy
rozpędza mroki kłamstwa.
9. Kiedy prowadzona jest debata o zagadnieniach wiary,
prawda nie może objawiać się w inny sposób, ponieważ każdy
potrzebuje wówczas wsparcia ze strony bliźniego, jak to mówi w
księdze Przysłów Salomon: <<Brat udzielający pomocy bratu,
będzie wywyższony jak miasto warowne, silny jest jak królestwo
dobrze umocnione>>362 Raz jeszcze potwierdza te słowa w
księdze Eklezjasta: <<Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają
dobry zysk ze swojej pracy>>363 Także sam Pan mówi
<<Zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was zgodnie o coś
prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w
Niebie. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam i Ja
jestem pośród nich>>364
Jest to upomnienie skierowane przez ojców Soboru do papieża Wigiliusza, który nie chciał
przybyć na Sobór na znak protestu,. Decyzje muszą być podejmowane wspólnie, i nie
wystarcza to iż papież samodzielnie wydał już stosowne orzeczenie! W konsekwencji Papież
został zmuszony do przyjęcia decyzji Soboru potępiającego ostatecznie w XII i XIII
anatemie soborowej autorów owych <<Trzech rozdziałów>>:
Podczas obrad Soboru Konstantynopolitańskiego II Papież Wigiliusz, przybyły do
stolicy [Konstantynopola], odmówił uczestnictwa w soborze oraz potępienia wraz z nim
tekstów, które uważał za ortodoksyjne: Sobór wykluczył go wówczas ze wspólnoty katolickiej
i wymazał jego imię z dyptychów. Natomiast sześć miesięcy po zakończeniu soboru,
Wigiliusz uznał go, a jego następcy postąpili tak samo. Tak więc papieże i cały Kościół, na
Zachodzie i na Wschodzie, uznał ekumeniczną legalność soboru, który obłożył ekskomuniką
papieża za to, że sprzeciwił się soborowi. Sobór ten odmówił papieżowi prawa do
zasadnego, samodzielnego podejmowania decyzji w kwestiach wiary. Następcy Wigiliusza,
jak się wydaje, nie są tym bynajmniej oburzeni, gdyż zdecydowanie uznają decyzje Piątego
Soboru Powszechnego.365
Ojcowie Kościoła Katolickiego zgromadzeni na V Soborze powszechnym w 553 r. nie
uznają więc, iż decyzją samego Jezusa Chrystusa biskupowi Rzymu zapewniony został nigdy
nie ustający charyzmat wiary i prawdy i upominają papieża, iż zgodnie z tradycją Ojców i
według starożytnych przykładów wspólnie należy rozstrzygać o zagadnieniach wiary gdyż
jedynie tak światło prawdy rozpędza mroki kłamstwa.

362 Prz 18,19
363 Koh 4,9
364 Mt 18, 19-20 Patrz str. 198
365 za [Rzym Inaczej str 38]
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VI Sobór powszechny - Konstantynopolitański III – 680-681r.
potępia papieża Honoriusza jako heretyka
przyjmuje nauczanie papieża Agattona na mocy zgody
kościoła
Wykład wiary 366
8. Jednakże wynalazca zła od samego początku nie zaprzestaje
ataków. Znalazłszy wspólnika w wężu, za jego pośrednictwem
wprowadził niegdyś truciznę śmierci do natury ludzkiej. Tak
samo i teraz znalazł odpowiednie narzędzie do wykonywania
jego własnych zamysłów. Mamy na myśli Teodora 367, byłego
biskupa Faran, Sergiusza, Pyrrusa, Pawła oraz Piotra, byłych
zwierzchników Kościoła naszego cesarskiego miasta 368, a także
Honoriusza, papieża starożytnego Rzymu369, Cyrusa, biskupa
Aleksandrii.
9. Dzięki pomocy tych ludzi, [szatan] nie zaprzestał urządzać w
całym Kościele zasadzek wprowadzania w błąd poprzez
stosowanie nowych określeń i rozsiewanie pośród
prawowiernego ludu herezji - o jednej woli i jednym działaniu w
odniesieniu do dwóch natur [Chrystusa] ...
11. Obecny święty i powszechny sobór wita z wyciągniętymi
rękami i z wiarą przyjmuje [listowną relację Agattona,
najświętszego i błogosławionego papieża starożytnego Rzymu,
przesłaną do najpobożniejszego i najwierniejszego naszego
cesarza Konstantyna [IV]. Odrzuca ona wymieniając imiennie,
ludzi głoszących lub nauczających - jak już wyżej pokazano - o
jednej woli370 ... Podobnie zostało przyjęte inne sprawozdanie

366 [Sobory Powszechne I str 313-317]
367 twórca monoenergetyzmu [za przypisem 17 Sobory I str 313]
368 Konstantynopola
369 papież w latach (631-642) [za przypisem Sobory]
370 Papież Agaton nauczał w rozpatrywanej sprawie inaczej (prawowiernie) niż papież
Honoriusz (heretycko)
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synodalne stu dwudziestu pięciu miłych Bogu biskupów,
zgromadzonych na świętym synodzie pod przewodnictwem tego
samego najświętszego papieża [Agatona] ....
Przyjęliśmy je, ponieważ są zgodne ** z nauczaniem świętego
soboru w Chalcedonie oraz Tomem Leona wysłanym do
Flawiana, przez tego świętego i błogosławionego papieża
starożytnego Rzymu. Tenże sam sobór określił go mianem
<<kolumny prawdziwej wiary ***>>. Ponadto są one zgodne z
treścią listów soborowych371, napisanych przez błogosławionego
Cyryla372 przeciwko bezbożnemu Nestoriuszowi373 oraz do
biskupów Wschodu.
Sobór przyjmuje nauczanie przedstawione przez papieża Agattona nie ze względu na
papieski autorytet - jak głosi Sobór Watykański I pkt 34 - nie ustający charyzmat prawdy i
wiary [jaki] został przez Boga udzielony św. Piotrowi oraz jego następcom ale wyłącznie na
na mocy zgody Kościoła 374 dlatego, iż jest zgodne (**) gdyż: tak samo naucza Sobór
powszechny Chalcedoński, papież Leon (patriarcha Rzymu), sobór powszechny Efeski,
biskup (patriarcha) Aleksandrii.
Podobnie postąpił Sobór powszechny w Chalcedonie (***) [10] ... do tych pism
[które sobór uznaje za swoje] z słusznych powodów dodany został list błogosławionego i
wielce świątobliwego Leona [papieża] ...[gdyż] Zgodny jest on z wyznaniem wiary
wielkiego Piotra…375

371 Sobór Efeski - drugi oraz trzeci list do Nestoriusza; list do Jana Antiocheńskiego
372 biskup Aleksandrii
373 biskup Konstantynopola
374 Patrz SW I pkt 36 str. 127
375 Patrz str. 18
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VII Sobór powszechny - Nicejski II - 787 r.
potwierdza potępienie papieża Honoriusza jako heretyka
Prawie 100 lat później, kolejny powszechny sobór potwierdza raz jeszcze potępienie
papieża Honoriusza, wraz z kilkoma innymi patriarchami starożytnych patriarchatów, jako
heretyków.
376

Dekret wiary.

12. Następnie głosimy w Chrystusie dwie wole i dwa działania,
zgodne z własnościami każdej z Jego dwóch natur, co
proklamował uroczyście szósty sobór w Konstantynopolu,
wyrzekając się Sergiusza, Honoriusza, Cyrusa, Pyrrusa,
Makarego, przeciwników prawdziwej wiary, i tych którzy myślą
podobnie jak oni.

Reasumując, w latach 610-685 heretykami byli patriarchowie czterech z pięciu starożytnych
patriarchatów: Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii377:
Honoriusz - papież (patriarcha) Rzymu w latach 625- 638
Sergiusz - patriarcha Konstantynopola w latach 610-638;
Pyrrus - patriarcha Konstantynopola w latach 638-641; 654
Paweł - patriarcha Konstantynopola w latach 641-654 (VI Sob. pow.)
Piotr
- patriarcha Konstantynopola w latach 654 – 666 (VI Sob. pow.)
Cyrus -patriarcha Aleksandrii w latach 631-642
Makary - patriarcha Antiochii w latach 650-685
oraz Teodoret – biskup Faran w Arabii.
A więc nie tylko patriarcha Rzymski – papież, ale także inni patriarchowie, najwyżsi i
pierwsi w Kościele, jak pokazuje historia, mogą być jawnymi heretykami i przeciwnikami
prawdziwej wiary! Co więcej było zapewne też wielu innych którzy myśleli podobnie jak
oni.

376 [Sobory Powszechne I str 337]
377 [za przypisami Sobory I str 313]
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Rzymsko-katolicki VIII sobór – Konstantynopolitański IV –
869-870 r.
potwierdza potępienie papieża Honoriusza jako heretyka
[Orzeczenie …]378
6. Dlatego
my
wszyscy,
którzy
przybyliśmy
do
[Konstantynopola], pragniemy umocnić czystą i nieskażoną
wiarę chrześcijan oraz naukę ortodoksyjnej wiary … 12.…
Przyjmując naukę tego [czwartego powszechnego] Soboru oraz
trzech poprzednio wyliczonych, jakby cztery święte ewangelie …
14 (…) Odrzucamy anatemą Teodora, który był biskupem
Faran, Sergiusza, Pyrrusa, Pawła praz Piotra, bezbożnych
zwierzchników Kościoła w Konstantynopolu, a wraz z nimi
Honoriusza z Rzymu razem z Cyrusem z Aleksandrii, a także
Makarego z Antiochii oraz jego ucznia Stefana, 15. którzy
podążając za błędnymi naukami bezbożnych herezjarchów
[głosili] ...
Jak więc widzimy z powyższych przykładów mijają się z prawdą stwierdzenia SW I, iż w
Stolicy św Piotra zawsze była wiernie zachowywana religia katolicka oraz że w Rzymskiej
Stolicy Apostolskiej ... wiara nie może doznawać uszczerbku.

378 [Sobory KRK str.31-34]. Odnośnie samego soboru Patrz str. 42
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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

Władza zwierzchnia i nieomylność św. Piotra w świetle Nowego Testamentu
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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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Zadajmy sobie fundamentalne pytanie: czy to Piotr jest ową opoką na której Jezus obiecał
zbudować Kościół którego nie przemogą bramy piekielne? Ortodoksyjny Kościół Katolicki
odpowiada, że gdy Jezus mówi i na tej skale wskazuje nie Piotra ale na wyznanie wiary które
Piotr uczynił: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Nurtowała mnie myśl, czy taka
interpretacja ma rzeczywiście uzasadnienie lingwistyczne, językowe. Otóż ma.
1. Słów [czyli skała -w 18.] w greckim oryginale oczywiście nie ma, jest to
jedynie etymologiczne wytłumaczenie użytego tam imienia Petros

2. Ale Tłumaczenie: ty jesteś Skała389 jest dalej nieprecyzyjne gdyż użyty tu
rzeczownik Petros jest rodzaju męskiego, podczas gdy rzeczownik skała gr.
petra użyty w frazie i na tej Skale zbuduję Kościół jest rodzaju żeńskiego390 i
w dodatki pisany z małej litery. Powinno więc być: ty jesteś Skalnik391 albo ty
jesteś Skałosz392.
Reasumując, fraza ty jesteś Skałosz oraz i na tej skale wskazują różne
obiekty393: Piotr jest Skałoszem - będącym fragmentem, oderwaną częścią
skały albo Skalniakiem uczepionym skały a Kościół zbudowany jest na skale.

3. Takie rozróżnienie uprawomocnia użyty w greckim oryginale zaimek
wskazujący tej: i na tej skale greckie: tałte394 która wskazuje rzeczownik
rodzaju żeńskiego petra a nie touto395 które tłumaczono by: i na tym odnosząc
się do słowa Petros.

389 Takie tłumaczenie mamy w Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z
kodami gramatycznymi - wydanie rzymsko-katolickie [Grecki NT]
390 zgodnie z kodami gramatycznymi podanymi w [Grecki NT]
391 Takie tłumaczenie mamy w Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim,
Michał Wojciechowski, Vocatio, Warszawa 1997, wyd trzecie, Prymasowska Seria
Biblijna – rzymsko-katolickie [Synopsa]
392 za przypisem z Synopsy: W tym miejscu imię Piotr (gr. Petros, aram. Kefa[s] zostało
oddane etymologicznie, znaczy ono właśnie <<Skalnik>> <<Skałosz>>
393 Grecko-angielski leksykon Nowego Testamentu w haśle petra pisze: niektórzy tłumacze
nawiązują do rozróżnienia (obserwowanego generalnie w klasycznej Grece między
<<petra>> - masywna wrośnięta w ziemię skała, a <<petros>> - oderwany ale duży
fragment, jako niezbędne do poprawnego zrozumienia tego fragmentu; inni wyjaśniają
różnicę w rodzaju gdyż pierwsza wskazuje osobę a druga materiał.
394 Zaimek wskazujący liczby pojedynczej w celowniku dla rodzaju żeńskiego
395 Zaimek wskazujący liczby pojedynczej w celowniku rodzaju męskiego [za Handbook to
the grammar of the Greek Testament - London 1912]
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4. Przyjrzyjmy się użytemu tu spójnikowi i gr. kai w frazie ty jesteś Skałosz, i
na tej skale zbuduję Kościół. Nie łączy on drugiej część zdania: na tej skale
ze słowem Piotr396 bo w takim razie zbędny byłby tu przecinek który także
występuje w greckim oryginale, ale spójnik i odnosi się do spójnika Otóż 397
występującym na początku zdania398 - tak właśnie nasz fragment klasyfikują
autorzy [Grecki NT] w haśle opisującym użyty tu spójnik i399.
Precyzyjniejszym było by tu użycie spójnika a400
dosłowne tłumaczenie:

401

Mielibyśmy więc

A_ja zaś ci mówię że ty jesteś Skałosz, a na tej skale zbuduję Kościół

5. W takim więc razie oba spójniki A_ja zaś ..., a na ... nawiązują do jakiegoś
poprzedzającego wydarzenia. Cała perykopa ewangeliczna od pytania Jezusa
za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego opiera się na cytowanych
wyznaniach wiary402, jest więc możliwe, że to właśnie owo jedyne prawdziwe
wyznanie wiary, a nie konkretny człowiek który je czyni, jest skałą na której
Chrystus buduje swój Kościół.
Odpowiadając zaś Szymon Piotr powiedział:
Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego …
Odpowiadając zaś Jezus
rzekł mu: Szczęśliwy jesteś ....
A_ja zaś
ci mówię
że ty jesteś Skałosz,
a na tej skale zbuduję mój kościół ..

396 Jak na przykład w wersecie Mk 15,25 który w dosłownym tłumaczeniu brzmi: Była
godzina trzecia i ukrzyżowali go za [Grecki NT]
397 W dosłownym tłumaczeniu zaś gr. de: A_ja zaś ci mówię że ty jesteś ...
398 Oba spójniki w analizie gramatycznej w tych miejscach łączą podrzędnie (a nie
współrzędnie) [za Grecki NT]
399 Hasło kai w [Słownik NT] Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, wydanie z
pełną lokalizacją greckich haseł ...,ks R. Popowski SDB (KUL) Vocatio, Warszawa
1995, będący uzupełnieniem [Grecki NT]
400 Tak jak to czyni ks Jakub Wujek w swoim tradycyjnym tłumaczeniu: A ia też tobie
powiedam/iżeś ty iest "opoka': a na teyże opoce zbuduie kościoł moy Nowy Testament w
przekładzie ks Jakuba Wujka z roku 1593 - reprint, polskie towarzystwo teologiczne,
Kraków 1966 r.
401 Wg [Słownik NT] kai oznacza: i, oraz, a
402 Wszak wszystkie cytowane przez uczniów wypowiedzi za kogo ludzie uważają Jezusa,
są wyznaniami wiary w to kim Jezus jest w rzeczywistości, wyznaniami wiary z których
tylko jedno jest prawdziwe!
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Jest więc tekstowo w pełni uzasadniona ortodoksyjna interpretacja owego fragmentu
Ewangelii, iż fundamentem Kościoła którego nie przemogą bramy piekielne jest wyznanie
wiary, które na pytanie Jezusa skierowane do wszystkich uczynił w imieniu wszystkich św.
Piotr Apostoł: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.

Na tej skale zbuduję Kościół mój a bramy piekielne go nie
przemogą
i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne403 go nie
przemogą Mt 16.13-20
Zadajmy więc sobie pytanie, czy rzeczywiście jest tak jak kościół rzymsko-katolicki ogłosił
na Soborze Watykańskim I: że [34] Zatem ten nigdy nie ustający charyzmat prawdy i wiary
został przez Boga udzielony św. Piotrowi oraz jego następcom na tej Stolicy.
Jezus nazywa Piotra szatanem i zawadą
bo nie myśli na sposób Boży gdy Piotr odrywa się od kolegium Apostołów

Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść
do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i
uczonych w piśmie; ze będzie zabity i trzeciego dnia
zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go [Jezusa] na bok * i począł
robić Mu wyrzuty404: <<Panie, niech Cię Bóg broni! Nie
przyjdzie to nigdy na Ciebie>>. Lecz On odwrócił się i rzekł do
Piotra: <<Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo
myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki>>Mt16.21-23
Zwróćmy uwagę, iż perykopa powyższa
następuje bezpośrednio po tak zwanym
ustanowieniu prymaty św. Piotra. Jednak cecha Szymona bycia Piotrem związana jest
wyłącznie z jego określonym stanem, z trwaniem w prawdziwej wierze, która zarazem jest
wiarą Kościoła, to znaczy wszystkich apostołów. Jak tylko Piotr przestaje być nosicielem i
wyrazicielem tej wiary (*), staje się ofiarą cech swego charakteru i słabości, gdy oddziela
się od wszystkich przestaje być Piotrem 405 a staje zgodnie ze słowami samego Jezusa:
szatanem i zawadą

403 Sam Kefas byłby dla [kościoła] słabą podstawą, a tym bardziej papież (z encykliki
wschodnich Patriarchów - Patrz str. 207)
404 Św. Piotr próbuje korygować Chrystusa
405 [Bułgakow 21]
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Piotr zapiera się Jezusa

Wówczas Jezus rzekł do [uczniów]: <<Wszyscy zwątpicie we
mnie tej nocy. ...
Odpowiedział Mu Piotr: <<Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie,
ja nigdy nie zwątpię>>.
Jezus mu rzekł: <<Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy,
zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz>>. Na to
Piotr:<<Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się
Ciebie>>. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie Mt 26,31-34

Paweł sprzeciwia się św. Piotrowi gdy ten
nie idzie słuszną drogą zgodną z prawdą Ewangelii

Następnie gdy Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się
sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy
z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy
pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się
usuwać i trzymać z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z
obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni
pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie
nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną
drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi
wobec wszystkich: <<Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według
obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak
możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich
Ga 2,11-14

Opisane tu postępowanie św Piotra, które nie jest zgodne z prawdą ewangelii ma już miejsce
po pięćdziesiątnicy, kiedy z całą pewnością winien obowiązywać już, jak to określił SW I:
nigdy nie ustającego charyzmat prawdy i wiary ... przez Boga udzielony św. Piotrowi oraz
jego następcom.
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Kościół jest filarem i podporą prawdy

[piszę] byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym,
który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy 1
Tym3..15

Kościół zbudowany jest na fundamencie Apostołów
którego kamieniem węgielnym jest Chrystus

jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie
kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus Ef2.19

Bóg Jezusa ustanowił głową Kościoła

[Bóg] Jego samego [Jezusa] ustanowił nade wszystko Głową dla
Kościoła, który jest Jego Ciałem Ef 1.22
Podczas gdy Rzymsko-katolicki sobór Watykański I naucza: biskup Rzymu jest następcą
św. Piotra, księcia apostołów, i prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła406

406 Patrz pkt 16. str. 122
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Piotr otrzymuje obietnicę władzy kluczy a władza wiązania
i rozwiązywania dana jest wszystkim apostołom
Piotr otrzymuje władzę wiązania i rozwiązywania

<<I tobie [Piotrowi] dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie>> Mt16.19
Władza kluczy polega właśnie na wiązaniu i rozwiązywaniu. Została ona w tym miejscu
powierzona Piotrowi, ale jak to wynika z dalszego tekstu, odnosi się do wszystkich
apostołów. Dlatego też teksty prawosławnej liturgii uznają św. Piotra jako klucznika łaski
ale też jednocześnie wysławiają zarówno św. Piotra jak i świętego Pawła jako mających
klucze niebios 407.
Wszyscy apostołowie otrzymują władzę wiązania i rozwiązywania

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa Mt 18.1…Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane
w niebie Mt 18.18
Jezus przekazuje dwunastu apostołom Królestwo i władzę sądzenia

Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i
Ja przekazuję wam * królestwo, jak Mnie przekazał je mój
Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole
oraz żebyście zasiadali na tronach sądząc dwanaście pokoleń
Izraela. Łk 22.28-30
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż słowa Jezusa przekazujące wszystkim apostołom (*) władzę
sądzenia w Królestwie są odpowiedzią Jezusa na spór uczniów o pierwszeństwo
(Łk 22.24-34).
Jezus przekazuje Królestwo Niebieskie (**) wszystkim dwunastu apostołom dając im na
dwunastu tronach władzę sądzenia w Królestwie Bożym.

407 Patrz str. 200
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Pozostaje jeszcze pytanie czy klucze królestwa niebieskiego są czymś odrębnym niż władza
wiązania i rozwiązywania,. Czy stanowią jedynie obrazowe wprowadzenie do cokolwiek
zwiążesz ... czyli do władzy udzielonej wszystkim apostołom. Jeśli są czymś szerszym niż
władza wiązania i rozwiązywania to należy zadać pytanie gdzie i kiedy władza ta została
Piotrowi nadana, gdyż w tej perykopie Jezus dopiero zapowiada jej nadanie mówiąc tobie
dam zamiast: tobie daję [klucze królestwa].
Sobór Watykański I sugeruje, iż udzielenie władzy kluczy (tutaj jedynie przyrzeczonej)
następuje w słowach Jezusa skierowanych do Piotra: <<Paś baranki moje>>; <<Paś owce
moje>>: [5]... Chrystus Pan bezpośrednio i wprost przyrzekł oraz udzielił św. Piotrowi
Apostołowi prymatu jurysdykcji nad całym Kościołem Bożym. [6] Tylko bowiem
Szymonowi, ... Pan rzekł w uroczystych słowach: ... Tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie>> [7.] Tylko też Szymonowi Piotrowi udzielił Jezus po
swym zmartwychwstaniu jurysdykcji najwyższego pasterza i zarządcy całej owczarni,
mówiąc: <<Paś baranki moje>>; <<Paś owce moje>>. A przypis w Biblii Tysiąclecia do
Paś owce moje mówi: Spełnia się zapowiedź nadania prymatu z Mt 16.18
Błogosławiony. Augustyn nauczał408: „Piotr nie jest jedynym pośród uczniów uczniów,
którzy zasługują na to, by paść owce Pana: jeżeli Chrystus zwraca się tylko do jednego, to
dlatego, że chce podkreślić wartość Jedności”. „Abyście bowiem wiedzieli, że to Kościół
otrzymał klucze królestwa niebieskiego, posłuchajcie, co Pan powiedział wszystkim swoim
apostołom w innym miejscu: <<Weźmijcie Ducha Świętego>>. I zaraz potem: <<Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie , są im zatrzymane>> (J
20,22n)

408 za [Rzym Inaczej str. 19] Sermo 295,2-8
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Wypełnienie obietnicy - Piotr otrzymuje władzę pasterską
409

To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy
zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do
Szymona Piotra: <<Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie
więcej * aniżeli ci?>> Odpowiedział Mu: <<Tak, Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham>> Rzekł do niego: <<Paś baranki moje!
>> I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: <<Szymonie,
synu Jana, czy miłujesz Mnie?>> Odparł Mu: <<Tak, Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham>>. Rzekł do niego: <<Paś owce moje!>>
Powiedział mu po raz trzeci: <<Szymonie, synu Jana, czy
kochasz Mnie?>> Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci
powiedział: <<Czy kochasz mnie?>> I rzekł do Niego:
<<Panie, ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham>>. Rzekł
do niego Jezus: <<Paś owce moje! ...J 21.14-18
Czy zasmuciłby się Piotr gdyby tym aktem Jezus nadawał mu jakąś szczególną władzę
jurysdykcji nad wszystkimi pozostałymi apostołami i nad całym kościołem? Raczej czułby
się wywyższony. Piotr smuci się gdyż cały dialog jest konsekwencją jego trzykrotnego
zaparcia się. Tak, Piotr otrzymuje tu władzę pasterską, ale nie jakąś szczególną która go
wywyższa ponad innymi, ale tę którą utracił przez trzykrotne zaparcie się Jezusa! Tak więc
jedynie do Piotra Jezus kieruje słowa paś owce moje gdyż poza Judaszem jedynie Piotr
sprzeniewierzył się powierzonemu sobie urzędowi apostolskiemu zaparciem się Jezusa.
Czytamy w Dziejach Apostolskich: Musiało się wypełnić słowo Pisma ... o Judaszu ... <<a
urząd jego niech inny obejmie!>>... [Panie wskaż kogo] wybrałeś, by zajął miejsce w tym
posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz ...Dz 1.15-26
Biblia Tysiąclecia podaje w przypisie: Trzykrotne wyznanie miłości wymazuje winę
trzykrotnego zaparcia się Piotra. Słowo Więcej (*) to zapewne aluzja do słów św. Piotra
zarzekającego się, iż nawet gdy wszyscy zwątpią w Jezusa on nie zwątpi: Jezus rzekł do
[uczniów]: <<Wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy. … Odpowiedział Mu Piotr: <<Choćby
wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię>> Mt 26,31

409 W [BT] cały ten fragment opatrzony jest tytułem: Piotr otrzymuje władzę pasterską
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Obietnica dana jest Piotrowi razem z zapowiedzią upadku
Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się , żeby was przesiać
jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja
wiara. I ty kiedyś zawróciwszy utwierdź twoich braci>>. On zaś
rzekł: <<Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na
śmierć>>. Lecz Jezus odrzekł: <<Powiadam ci Piotrze, nie
zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie
znasz>> Łk22.31-34
Odwołując się do tej perykopy rzymsko-katolicki papież Leon XIII w swojej encyklice 410
mówi: Chrystus Pan wyjednał dla św. Piotra, by przy sprawowaniu władzy nigdy nie upadał
w wierze: <<ale Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja>>. Oprócz tego polecił
mu, by ilekroć powstanie potrzeba, wyjednał dla swych braci światło i siłę: <<Utwierdzaj
braci twoich>>. Pragnie więc, by ten, którego wyznaczył na fundament Kościoła, był
szczytem wiary a cały akapit opatrzony jest komentarzem: Nigdy też św. Piotr w wierze nie
upadnie, umocniony przez modlitwy Chrystusa …
Jak widzimy jednak z całego kontekstu obietnica Jezusa aby Piotr utwierdzał swoich braci
związana jest z próbą jaką zostanie poddany św. Piotr i wynikłym z niej upadku: zaparciem
się Jezusa. Chrystus dosłownie mówi do Piotra: I ty nawróciwszy411 się utwierdź twoich
braci.

410 [Leon o Jedności str 32]
411 I ty kiedyś zawróciwszy utwierdź braci jest tłumaczeniem dosłownym za [Grecki NT]
oraz [Synopsa].
Biblia Tysiąclecia tłumaczy: Ty ze swej strony utwierdzaj
przypisem: Dosłownie <<nawróciwszy się>>;

twoich braci opatrując

Ojcowie rzymsko-katolickiego soboru Watykańskiego I cytują: A ty nawróciwszy się
(Patrz str. 126)
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Apostoł Paweł naucza: Niech nikt się nie chełpi z powodu ludzi
A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was
rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono
mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się
między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: <<Ja
jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja
Chrystusa>>. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został
za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście
ochrzczeni?... 1Kor 1,10-13
Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni ...skoro jeden mówi
<<Ja jestem Pawła>>, a drugi <<Ja jestem Apollosa>>, to
czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo
kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według
tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg
dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten który
podlewa, tylko ten, który daje wzrost – Bóg. 1Kor 3,3-7
Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko
bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy
świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy
przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus –
Boga. 1Kor 3,21-23
Apostoł Paweł nie miał więc świadomości iż Św. Piotr został przez samego Chrystusa
ustanowiony Jego zwierzchnikiem. Gdyby tak było nie stawiał by go na równi z innymi
apostołami i uczniami, tak jak i dzisiaj papieża rzymscy katolicy nie stawiają na równi z
innymi biskupami. Co więcej, dzielenie uczniów: ja jestem Pawła, ja Apollosa, a ja Kefasa
-czyli Piotra - uznaje za dzielenie samego Chrystusa: Czyż Chrystus jest podzielony?
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Jezus naucza który z apostołów jest pierwszym, największym
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy [Jezus] był w domu, zapytał
ich: <<O czym to rozprawialiście w drodze?>> Lecz oni
milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to kto
z nich jest największy412. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł
do nich:
<<Jeśli kto chce* być pierwszym **, niech będzie ostatnim ze
wszystkich i sługą wszystkich Mk9.33-37
Przyszła im też myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus
znając myśli ich serca wziął dziecko, postawił je przy sobie i
rzekł do nich: <<... Kto bowiem jest najmniejszy wśród was
wszystkich, ten jest wielki>> Łk9.46n
Słowa Kto chce (*) być pierwszym świadczą o tym, iż każdy z nich może posiadać prymat
i pierwszeństwo, a więc chodzi o prymat autorytetu wynikający z osobistej świętości a nie
prymat zwierzchności i władzy związanej z zajmowanym stanowiskiem, który może
pochodzić wyłącznie z nadania. Nauka Jezusa jest jednoznaczna, Jezus wprost odpowiada
apostołom który z nich jest większy i pierwszy. Odpowiadając Jezus nie wiąże
pierwszeństwa z żadnym urzędem, ale ze stanem rzeczywistego uniżenia: bycia ostatnim i
bycia sługą wszystkich.
Chodzi tu o pierwszeństwo protos (**) w sensie autorytetu: pierwszy, przedni, przedniejszy,
najważniejszy, znamienity, najwspanialszy 413 W odróżnieniu od protos w znaczeniu tego
który zajmuje pierwsze miejsce w wyliczeniach albo pierwszy z wielu innych.
Kościół Ortodoksyjny w pełni uznaje pierwszeństwo Piotra, pierwszego pośród
równych: Ewangelia wielokrotnie podkreśla miejsce Piotra jako pierwszego pośród
Dwunastu. „Szymon z towarzyszami” mówi święty Marek (1,36), „Piotr z jedenastoma”
albo „Piotr i pozostali apostołowie” podają Dzieje (2,14 i 37). Piotr jest wymieniany jako
pierwszy na listach apostołów, pierwszy wyznaje Jezusa jako Mesjasza, pierwszy spotyka
Zmartwychwstałego …Ten protos nie jest jednak jedyny, Protos znaczy „pierwszy” w
kolejności przed innymi nie zaś „arche”, zasada [początek, zwierzchność, władza] ...Protos
nie pochłania innych. Na soborze Jerozolimskim jego opinia liczy się, lecz nie jest
decydująca ..414
412 dosłownie: który [z nich] jest większy [za Synopsa]
413 za [Słownik NT]
414 za [Rzym Inaczej str. 12]
W takim właśnie sensie, Piotr jest w pełni uznawany jako pierwszy z apostołów,
świadczą o tym teksty liturgiczne Kościoła które wysławiają św. Piotra jako Naczelnego
i pierwszego z apostołów (Patrz str. 200)

Władza zwierzchnia i nieomylność św. Piotra w świetle Nowego Testamentu

Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się
być największy. Lecz On rzekł do nich: <<Królowie narodów
panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców.
Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy między
wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa!. Któż
bowiem jest większy? Ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto
służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród
was jako ten, kto służy. Wyście wytrwali przy mnie w moich
przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak
Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i
pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach sądząc
dwanaście pokoleń Izraela Łk 22.24-30
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Forma rządów ustanowiona przez Chrystusa w Jego Kościele
415

Św. Paweł wykonuje swoje powołanie zlecone wprost przez samego Jezusa nawet bez żadnej
konsultacji z św. Piotrem ani z innymi apostołami, a dopiero w trzy lata później (*) udaje się
do Jerozolimy do tych którzy Apostołami stali się pierwej. Piotr jest więc dla Pawła jednym z
tych którzy należą do grona Apostołów (**).
Apostoł Paweł jest niezawisły w swoim apostolstwie

Gdy jednak spodobało się Temu który wybrał mnie [Pawła] bym
Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się
ciała i krwi ani nie udając się* do Jerozolimy, do tych którzy
apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii. ...
Następnie trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla
poznania416 się z Kefasem, zatrzymałem się u niego piętnaście
dni. Spośród zaś innych, ** którzy należą do grona
Apostołów417, widziałem jedynie Jakuba brata Pańskiego. A Bóg
jest mi świadkiem, że w tym co tu do was piszę, nie kłamię Ga 1,17-20
Potem po czternastu latach udałem się ponownie do Jerozolimy
... I przedstawiłem Im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan,
osobno zaś tym którzy cieszą się powagą ... Co się zaś tyczy
stanowiska tych, którzy się cieszą powagą - jakimi dawniej byli,
jest dla mnie bez znaczenia; u Boga nie ma względu na osobę otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili mi dodawać
czegokolwiek. ...Ga 2,1- 10

415 cf. SW I pkt. 8 Patrz str. 119
416 Wg Biblii Tysiąclecia, Paweł składa wizytę św. Piotrowi. Wyrazy <<Kefas>> i
<<poznać się>> (=przyjść z wizytą i hołdem) podkreślają prymat Piotrowy [za
przypisem BT]
wg. [Słownik NT] użyte tu słowo istoreo oznacza zapoznawać się z czymś, odwiedzać
słownik nie wspomina o znaczeniu: przyjść z hołdem
417 Patrz Ga 2,9 str. 197
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A więc św Paweł nie wyróżnia jednego który cieszył się wśród apostołów jakąś
szczególniejszą od innych powagą, a wręcz przeciwnie, aż trzech Apostołów w pierwotnym
kościele było uważanych za powagi i filary (***)! To właśnie tych trzech Apostołów Jezus
bierze ze sobą jako świadków swojego przemienienia na górę Tabor: Po sześciu dniach
Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką,
osobno. Tam przemienił się wobec nich. (Mt 17.1n)

Jakub, Piotr i Jan - uważani są za filary Kościoła apostolskiego

Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary ***, podali mnie i
Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni
zaś do obrzezanych Ga 2,9

Pierwsze ustanowienie diakonów zostało dokonane przez Dwunastu,
przez Sobór Apostołów bez żadnej szczególnej roli prymatu Piotra Apostoła 418:

<<Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a
obsługiwali stoły>> - powiedziało Dwunastu, zwoławszy
wszystkich uczniów, <<Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu
mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych
Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się
wyłącznie modlitwie i posłudze słowa>>. Spodobały się te słowa
wszystkim zebranym i wybrali Szczepana .... Przedstawili ich
Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce Dz6.1-6.

418 [Bułgakow 11]
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Sobór Jerozolimski

Kiedy doszło do niemałych sporów między [przybyszami z Judei]
a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i
jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do
Jerozolimy, do Apostołów i starszych. ... Kiedy przybyli do
Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych.
... Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę
sprawę. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich
Piotr419 ..., umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania
Barnaby i Pawła . ... a gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i
rzekł: <<Posłuchajcie mnie bracia! Szymon opowiedział, jak
Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym
słowa Proroków, bo napisano: .... Dlatego sądzę, że nie należy
pokładać ciężarów na pogan ... Wtedy Apostołowie i starsi wraz
z całym Kościołem postanowili: ... <<Apostołowie i starsi
przesyłają pozdrowienia ... Postanowiliśmy bowiem, Duch
Święty i my ...>>Dz 15.1-29
Słowa Piotra Apostoła zgadzają się ze słowami Proroków, i dopiero ten fakt, a nie wyłącznie
autorytet samego św. Piotra dają Apostołowi Jakubowi podstawę do sformułowania
orzeczenia soborowego.
Soborowość

Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię
usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze
sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na świadectwie dwóch
albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie
usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha,
niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej
zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o
coś poprosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który
jest w niebie. Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam
jestem pośród nich>> Mt18.15-20
419 Fragment ukazywany jest w argumentacji dot. prymatu św Piotra w opracowaniu:
M.d'Herbigny Theologia de Eclesia, Paris 1922 t. I-II:
Piotr otwiera swym
przemówieniem sobór Apostolski za [ Bułgakow 10]
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Zwróćmy uwagę, iż przytoczona powyżej nauka Jezusa jest odpowiedzią skierowaną do
uczniów pytających o prymat: W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem
<<Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?>> Mt 18.1 i dotyczy bezpośrednio
tych którzy mają władzę wiązania i rozwiązywania.
Grono Apostołów

[Jezus przemówił do Jedenastu zaś uczniów] 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 28.16-20
Pomimo tego, iż Piotr jest w gronie wspominanych 11 apostołów, ale w żaden sposób nie
jest tu przez Jezusa wyróżniony. Podczas gdy rzymsko-katolicki sobór Watykański II
interpretuje przytoczone powyżej zakończenie Ewangelii św. Mateusza w następujący
sposób:
To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy … który Zbawiciel nasz po
zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi (J 21,17) zlecając jemu i
pozostałym Apostołom, aby go krzewili i nim kierowali (cf. Mt 28,18nn) 420
Trony Apostolskie

Piotr rzekł do [Jezusa]: <<Oto my opuściliśmy wszystko i
poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?>> Jezus rzekł do nich:
<<Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn
Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy którzy
poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach
sądząc dwanaście pokoleń Izraela Mt19.27n

A mur Miasta [Nowego Jeruzalem] ma dwanaście warstw
fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów
Baranka Ap21.14
Czyż tron św. Piotra nie powinien być wyróżniony, gdyby posiadał on prymat władzy nad
całym światem oraz władzy i zwierzchnictwa nad pozostałymi Apostołami?

420 Patrz str. 104

204

Część III Jezusa Bóg ustanowił Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem – Ef 1.22

LITURGIA ORTODOKSYJNEGO KOŚCIOŁA WYSŁAWIA ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Na przykładzie tekstów liturgicznych zobaczmy poczesne miejsce jakie zajmuje św. Piotr w
Kościele prawosławnym. Jednakże aby uniknąć błędnej interpretacji, zawłaszczającej ich
wyłączną przynależność do Jego osoby przytoczymy także teksty sławiące św. Pawła
apostoła.

Naczelnego i pierwszego z apostołów, ucznia boskiego
Nauczyciela prawdy, wielkiego Piotra wysławiajmy i z wiarą
uczcijmy Jego okowy, przyjmując grzechów odpuszczenie421.

Piotr
Chrystus Opoka wiary
opokę, wyróżnionego
spośród uczniów
uroczyście dzisiaj
wysławia i wraz z
Pawłem grono
Dwunastu. Czcząc z
wiarą ich wspomnienie,
wysławiajmy Tego, który
ich wysławił.422

Paweł
Ty jesteś skałą, położoną
dla
wiernych
dusz,
najdroższą i węgielną
Zbawiciela
i
Pana,
Pawle
najczcigodniejszy423

421 16 styczeń: Uczczenie czcigodnych okowów św. Piotra apostoła. Kontakion, ton 2 [za
Horologion]
422 Czerwiec 30go: Sobór św. dwunastu chwalebnych i najwspanialszych apostołów.
Troparion o apostołach Piotrze i Pawle. Kontakion, ton 3 [za Horologion]
423 [Bułgakow przypis 25 str 37]

Liturgia Ortodoksyjnego Kościoła wysławia świętych apostołów Piotra i Pawła
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Jakimi pochwalnym wieńcami ukoronujemy Piotra i Pawła,
rozdzielonych ciałami i zjednoczonych duchem, głoszących Boga
koryfeuszow, pierwszego jako apostołów przełożonego424,
drugiego jako najbardziej z nich trudzącego się, ich bowiem
zaiste godnie nieśmiertelnej chwały koronuje wieńcami Chrystus
Bóg nasz, mający wielkie miłosierdzie425
Przez trzykrotne pytanie „Czy kochasz mnie, Piotrze?”
trzykrotne wyrzeczenie się Chrystus naprawił, przeto i Szymon
powiedział do znawcy tajemnic: „Panie, wszystko wiesz, Ty
wiesz, że miłuję Ciebie”, na co odpowiedział mu Zbawca: „Paś
owce moje, paś wybranych moich, paś baranki moje, które krwią
moją uratowałem na zbawienie”. Módl się do Niego
pobłogosławiony przez Boga apostole, aby dał nam wielkie
miłosierdzie.426
Uczniowie Chrystusowi i fundamenty Kościoła, prawdziwe
kolumny i mury obronne, surmy Bożej nauki i cierpień,
koryfeuszów Piotra i Pawła wysławmy jako orędowników świata
całego, oni bowiem obiegli całą ziemię jakby radłem zasiewając
wiarę i wszystkim dali poznanie Boga, okazując słowo o Trójcy.
O, Piotrze, opoko i fundamencie, Pawle, naczynie wybrane,
będący sprzężonymi wołami Chrystusowymi, wszystkie narody
pociągnęliście do poznania mądrości Bożej, grody i wyspy,
żydów doprowadziliście znowu do Chrystusa, i modlicie się o
zbawienie dusz naszych.427
Piotrze, przełożony428 sławnych apostołów, opoko wiary, i

424 w grece mamy: Ἀποστόλων προεξάρχοντα – dosłownie: Apostołów prominencie, a w
cerkiewno-słowiańskim:
apostołów предначaльника:
GR za analogion.gr/glt/texts/Jun/29.uni.htm
CS za orthlib.ru: 10-Jun-29_Peter-Paul_petr_pavel
425 Czerwiec 29: Świętych i sławnych i Chwalebnych Apostołów Piotra i Pawła [za Minieja]
Nieszpory: stichery isomelosy Andrzeja Pyrrusa. Ton 2 [za Minieja]
426 Nieszpory : Ton 4. Jana Mnicha
427 Nieszpory : Na litii stichery isomelosy Andrzeja Jerozolimskiego. Ton 2: Arseniusza
428 w grece występuje tu: κορυφαῖε - koryfeuszu ,
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Pawle cudny, świętych Kościołów mówcy i świeczniki, stojąc
przed tronem Bożym módlcie się za nami do Chrystusa.429
Pawle, usta Pańskie, podstawo nauk, niegdyś prześladowco
Jezusa Zbawcy, teraz zaś pierwszy z apostołów, błogosławiony,
przeto widziałeś rzeczy niewypowiedziane, nawet porwany
zostałeś do trzeciego nieba …Obywatele Jerozolimy niebieskiej,
fundamenty wiary, mówcy Kościoła Chrystusowego, dwóch
głosicieli Trójcy, łowcy świata, porzuciliście wszystko na ziemi i
przez cierpienie odeszliście do Boga, modląc się odważnie do
Niego o zbawienie dusz naszych.430
Mądrość Boża, zawsze będące Słowo Ojca, ogłosiła w
Ewangeliach, że łozami przynoszącymi owoc obfity jesteście wy,
chwalebni apostołowie, którzy grona dojrzałe i piękne w
gałązkach waszych nosicie, spożywane przez wiernych i dające
radość ducha. Piotrze, opoko wiary, i Pawle, chwało świata,
umocnijcie owczarnię, którą nabyliście naukami waszymi.431
Niebiosa głoszą chwałę Bożą, dzieło rąk Jego obwieszcza
firmament. Wysławmy świeczniki wielkiego Kościoła, Piotra i
Pawła, bowiem bardziej od słońca zajaśnieli na firmamencie
wiary i narody zorzami nauczania wyprowadzili z niewiedzy.432
Głębię połowu porzuciwszy, z niebios przyjąłeś od Ojca Boże
objawienie o wcieleniu Słowa i z odwagą wiernie zawołałeś do
Stwórcy Twego: „Ty jesteś Synem Bożym jednoistotnym”. Przeto
w cerkiewno-słowiańskim: верхoвне … apostołów:
GR za analogion.gr/glt/texts/Jun/29.uni.htm .
CS za orthlib.ru: 10-Jun-29_Peter-Paul_petr_pavel
429 Germanosa
430 Jana Mnicha. Ton 3
431 Ton 5. Leona Bizancjusza
432 Stichos
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godnie zaiste okazany zostałeś opoką wiary i klucznikiem łaski,
Piotrze Apostole, módl się do Chrystusa Boga, aby dał
odpuszczenie grzechów świętującym z miłością świętą pamięć
Twoją.433

Opokę Kościoła, chwalebnego Piotra i obrońcę Pawła, świętą
sieć, godnie sławmy wierni, jako mających klucze niebios, przez
nich bowiem oświecony został świat wiarą w Trójcę. Chwała
wysławiającemu Was, chwała umacniającemu Was, chwała
dającemu ze względu na Was życie wieczne.434

Pobożności prawdziwych głosicieli i Kościoła najjaśniejsze
gwiazdy uczcijmy w pieśniach pochwalnych, Piotra opokę wiary
i Pawła prawdziwego nauczyciela, i znawcę tajemnic
Chrystusowych, oni bowiem prawdziwe słowo zasiali w sercach
wiernych, wszystkim dające obfite owoce i modlą się do
Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.435
Nie ma Tobie podobnego, wysławiony Panie, ręką bowiem
mocną wybawiłeś lud, który nabyłeś, Przyjacielu człowieka.
Koryfeusza apostołów dzisiaj jako powołanego najpierw przez
Chrystusa,w natchnionych przez Boga pieśniach godnie
wysławmy. ...Ciebie Przedwieczny przewidział z góry
wyznaczając, błogosławiony Piotrze, jako orędownika swego
Kościoła i koryfeusza. Ani ciało, ani krew nie objawiły Tobie, ale
Ojciec natchnął Ciebie, Apostole, abyś błogosławił Chrystusa,
Boga Najwyższego.436

433 na jutrzni: Prosomion
434 Ton 1
435 stichera isomelos, ton 6
436 Kanon świętemu Apostołowi Piotrowi. Poemat Jana z Damaszku. Ton 4: Pieśń 1 Hirmos
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Ty jesteś umocnieniem przybiegających do Ciebie, Panie, Ty
jesteś światłością omroczonych i Tobie śpiewa duch mój. Ty
zostałeś położony jako fundamentalny i drogocenny dla
wiernych dusz kamień Zbawcy i Pana. Pawle błogosławiony, na
fundamencie Twoim, modlę się, cnót chwalebnych zaszczep
światłość. Zawsze śmierć Jezusową na ciele Twoim doskonale
nosząc, Pawle, stałeś się godnym życia prawdziwego.437
Powołany z wysoka. Z niebios łaskę przyjąwszy, gdy zapytał
Zbawca uczniów, dwunastu mówiąc apostołom: „Za kogo
uważają mnie ludzie?”, wtedy najlepszy z apostołów Piotr
głosząc odpowiedział, wyraźnie zawoławszy: „Ty jesteś Chrystus
Syn Boga żywego!” Przeto godnie jesteś błogosławiony,
albowiem z wysoka przyjąłeś objawienie i słusznie przyjąłeś
władzę wiązania i rozwiązywania. Gdy z Ojca objawiło się Boże
Słowo, pytając za kogo jest uważane, jako usta wszystkich
odpowiedziałeś, że Ty jesteś Syna Ojca żywego, a Chrystus
odpowiedział Tobie: Przeto błogosławiony jesteś, Szymonie bar
Jona, i otrzymałeś zapłatę, albowiem Bóg wysławia tych, którzy
z wiarą Go sławią i wzywa do przyjęcia bogactw, Ciebie kładąc
438
jako nie przynoszącą wstydu opokę Kościoła.
Jak widzimy, Kościół Ortodoksyjny nie negował i współcześnie także nie neguje
prymatu439 i szczególnego miejsca jakie zachowywał św. Piotr pośród apostołów. Nie był to
jednak prymat władzy ale pierwszeństwo pośród równych. Prymatu rozumianego jako
honorowego pierwszeństwa i szczególnego autorytetu wynikającego z ortodoksyjnej wiary i
prawowiernego nauczania, w odróżnieniu od prymaty którego to znaczenie zostało przez
kościół rzymsko-katolicki utożsamione z władzą zwierzchnią, jurydyczną wynikającą
wyłącznie z zajmowanego stanowiska.
Św. Piotr jest Opoką wiary i fundamentem Kościoła nie ze względu na jakiś
szczególny urząd otrzymany od Chrystusa, ale dlatego iż oparł się - w imieniu wszystkich
apostołów - na jedynej Opoce którą jest sam Chrystus poprzez wyznanie wiary „Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga żywego”. Wyznanie które było wiarą wspólną wszystkim apostołom, a
później także i ortodoksyjnym Papieżom – patriarchom Starego Rzymu.

437 Inny kanon. Hirmos
438 Na chwalitnie stichery, ton 4: Prosomion
439 Patrz str. 212 punkt 13
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SYNOD ORTODOKSYJNYCH PATRIARCHÓW Z 1848 R.
O PRYMACIE I NIEOMYLNOŚCI PAPIEŻA

List jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła
do wszystkich prawowiernych chrześcijan440

11.
… Nie tylko stolica rzymska, która na jednym zaledwie przekazie
opiera swoje przekonanie, że otrzymała pierwszeństwo od
świętego Piotra, lecz i Antiochia, która jak pokazuje Pismo
Święte - jest główną stolicą świętego Piotra.441 Kościół [mówi] o
niej, zgodnie ze świadectwem świętego Bazylego, że: <<jest
najważniejszym ze wszystkich Kościołów powszechnych>> (List
48 do Atanazego Wielkiego), a co najważniejsze, drugi sobór
powszechny w liście do soboru [biskupów] zachodnich
zaświadcza: <<Dla najstarszego i prawdziwie apostolskiego
Kościoła w Antiochii Syryjskiej, w którym po raz pierwszy użyto
czcigodnego imienia chrześcijan>>

440 [Wyznania Wiary str 328-363]: Wyznania Wiary, Kościoły Orientalne i Prawosławne,
Elżbieta Przybył, Kraków 2006: (tłum. Elżbieta Przybył z: Dogmaticzeskije poslanija
prawosławnych hierarchow XVII-XIX wiekow o prawoslawnoj wierie, Swiato-Troicka
Sergijewa Lawra1995, s. 197-240).
Patrz wprowadzenie do encykliki: na str. 322
Pełny tekst encykliki: Patrz od str. 322
441 Chodzi o Antiochię w Syrii - nad Orontesem
a nie o Antiochię w Pizydii stolicy rzymskiej prowincji Galacji
Dz 10,19-30 - Początki kościoła w Antiochii Syryjskiej
Dz 12, 17 - Piotr po uwolnieniu odchodzi z Jerozolimy (Jafy) .
Według tradycji Piotr udaje się do Rzymu; inni przypuszczają, że do Antiochii nad
Orontesem [wg. przypisu Biblii Tysiąclecia]
Ga 2,7 - Piotrowi Powierzono głoszenie Ewangelii wśród obrzezanych
Ga 2,11 Kefas przybywa do Antiochii
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[Najczcigodniejszym panom i najwielebniejszym braciom oraz
współsługom,
Damazemu,
Ambrożemu,
Bartłomiejowi,
Walerianowi […] i pozostałym świętym biskupom ...] I ten jak
twierdzimy, apostolski Kościół antiocheński nigdy nie miał
pierwszeństwa, ani też - zgodnie z Pismem i soborowymi
orzeczeniami - nie był uważany za [szczególnie] godny szacunku,
jako prawdziwa stolica świętego Piotra.442 O czym mówimy?
Sam święty Piotr sam był sądzony przed wszystkimi, zgodnie z
<<prawdą Ewangelii>> [Ga 2,14]443 i według świadectwa
Pisma został zawstydzony, a jego postępowanie uznano za
błędne. Co po tym powinno się myśleć o tych, którzy wywyższają
się i pysznią zagarnięciem założonej rzekomo przez niego
stolicy? Rzeczywiście, sam święty Bazyli Wielki, nauczyciel
ortodoksji uznany wszędzie w Kościele powszechnym, na którego
również biskupi Rzymu zmuszeni są się powoływać (strona 8,
wiersz 31), wyraźnie i jasno udowodnił [o czym pisaliśmy] wyżej
(w par. 7), jaką opinię powinniśmy mieć o poglądach
niedostępnego Watykanu: „prawdy nie znają i znać nie pragną;
z tym, kto obwieszcza im prawdę, spory toczą, a sami utrwalają
herezję”.

442 Kościół Ortodoksyjny nie neguje tu oczywiście apostolskiego pochodzenia stolicy
Rzymskiej ze względu na znajdujące się tam ciała i groby obu apostołów, Piotra i
Pawła. Złożyli oni w Rzymie najwyższe świadectwo – świadectwo męczeństwa. … Znany
jest tekst świętego Ireneusza na temat „najznakomitszego początku” Kościoła
Rzymskiego: chodzi tu, mówi święty Ireneusz, „o Kościół największy, najbardziej znany i
najstarszy ze wszystkich, założony i ustanowiony przez dwóch godnych chwały
apostołów Piotra i Pawła ...” za [Rzym Inaczej str 11]
Patriarchowie podkreślają tu jedynie, iż główną stolicą świętego Piotra była Antiochia, i
jeśli by miał obowiązywać jakiś prymat władzy jurydycznej nadany św. Piotrowi, to
Antiochii raczej niż Rzymowi, jako głównej i właściwej stolicy św. Piotra.
443 Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, [Ja Paweł] otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo
na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w
posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się
usuwać i trzymać z dala, bojąc się tych którzy pochodzili z obrzezania. To jego
nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w
to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną
z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: <<Jeżeli ty, choć jesteś
Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak
możesz
zmuszać
pogan
do
przyjmowania
zwyczajów
żydowskich?>>
[Ga 2:11-14 ]
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Zatem ci sami święci ojcowie nasi, których, jako świadków i
nauczycieli Zachodu, z wielkim upodobaniem wylicza Jego
Świątobliwość [Papież Pius IX]444 i do naśladowania których
nas namawia, pouczają nas, abyśmy nie według tronu oceniali
ortodoksję, ale po samym tronie i po siedzącym na nim - [czyli]
po Pismach Świętych, po kanonach i orzeczeniach soborowych, i
po wierze wszystkim głoszonej, to jest po ortodoksji
nieprzerwanego nauczania [Kościoła].
Tak sądzili ojcowie nasi i według tego osądzili na soborze
Honoriusza, papieża rzymskiego; Dioskura, papieża
aleksandryjskiego; Macedoniusza i Nestoriusza, patriarchów
konstantynopolitańskich,
Piotra
Folusznika,
patriarchę
antiocheńskiego i wielu innych. Jednakże jeśli według Pisma
<<ohyda spustoszenia>> [Dn9,26] mogła zalegać także na
miejscu świętym [Mt24,15], to dlaczegóż by nowinki i herezje
nie mogły zalegać na świętym tronie? Odtąd już widać wyraźnie
słabość i kruchość także innych dowodów (str 8 w. 9,11,14)
świadczących o prymacie rzymskiego biskupa.
Bowiem jeśli by Kościół Chrystusowy nie był założony na
fundamencie wyznania Piotrowego: "Ty jesteś Chrystus, Syn
Boga żywego" (które było wspólną odpowiedzią Apostołów na
zadane im [przez Jezusa] pytanie: <<A wy za kogo Mnie
uważacie? [Mt16,15n], jak objaśniają nam święci ojcowie
wschodni i zachodni), to i sam Kefas byłby dla niego słabą
podstawą, a tym bardziej papież, który przywłaszczył sobie
klucze królestwa niebieskiego, a jak nimi zarządzał, wiadomo z
historii.

444 List ten jest odpowiedzią synodu patriarchów wschodnich na encyklikę papieża Piusa IX
<<In suprema Petri>> z 6 stycznia 1848 r. [za Wyznania Wiary str 328n]
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Zaś na temat znaczenia trzykrotnego: <<paś owce moje>>,
wspólni nasi święci ojcowie jednogłośnie nauczają, że nie było
to żadne wywyższenie świętego Piotra nad innymi Apostołami, a
tym bardziej [nie było to wywyższenie] jego następców, ale po
prostu wyniesienie go do stanu apostolskiego, którego sam się
pozbawił poprzez trzykrotne zaparcie się [Jezusa]. I sam święty
Piotr, jak wiadomo dobrze zrozumiał sens trzykrotnego pytania
Pana: <<Czy miłujesz Mnie?>> oraz słów <<i znowu>>
[J21,16]. Bowiem wspomniał na swoje słowa: <<Choćby
wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię>> [Mt 26,33] i
na to, że <<zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział:
<<Czy kochasz Mnie>>. Jednak jego następcy, dla swoich
celów, interpretują te słowa w innym, całkiem dla siebie
wygodnym sensie.

12.
A jeszcze Jego Świątobliwość [papież] twierdzi (strona 8 i 12),
że Pan nasz powiedział Piotrowi: <<Ja prosiłem za tobą, żeby
nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich
braci>> [Łk22,32]. Przyczyną modlitwy Pana naszego było to,
że szatan prosił, aby pozwolono mu wystawić na pokuszenie
wszystkich uczniów, Pan zaś pozwolił mu uczynić to tylko z
Piotrem, gdyż wypowiadał się on w sposób samolubny i samego
siebie uważał za lepszego od innych: <<Choćby wszyscy
zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię>> [Mt26,33]. Jednak to
kuszenie było tylko czasowe i miało miejsce wtedy gdy Piotr:
<<Począł się zaklinać i przysięgać: "Nie zanan tego
Człowieka">>[Mt26,74]. Tak słaba jest natura człowieka
pozostawionego samemu sobie! mówimy, że było to [kuszenie]
czasowe dlatego, że otrząsnąwszy się i oczyściwszy łzami
skruchy, mógł on jeszcze bardziej utwierdzać swoich braci w
wyznawaniu Tego, którego oni ani nie zdradzili, ani się nie
wyrzekli.
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0 przemądre wyroki Pańskie. Jak święta i tajemnicza była
ta ostatnia noc naszego Zbawiciela na ziemi! [I jakże] święta była ta
Wieczerza - ona sama, jak wierzymy, także obecnie, codziennie
dokonuje się zgodnie ze słowami Pana: „To czyńcie na moją
pamiątkę!" [Łk 22,19] oraz „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb
albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie" [1 Kor
11,26]. [A także] braterska miłość, z taką troskliwością nakazywana
przez naszego wspólnego Nauczyciela: „Po tym wszyscy poznają,
żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" [J
13,35], której pisma i przykazania pierwsi rozdarli papieże,
broniąc i przyjmując heretyckie nowinki przeciwne temu, co nam
głoszono i co zostało utwierdzone kanonami wspólnych
nauczycieli i ojców naszych. Ta sama, twierdzimy, miłość działa także
obecnie w duszach chrześcijańskich narodów, szczególnie zaś w
tych, którzy nimi rządzą. My bowiem śmiało wyznajemy przed
Bogiem i ludźmi, że modlitwa Zbawiciela naszego (strona 7, wers
33) do Boga i Jego Ojca o wzajemną miłość chrześcijan i
odkupienie w jednym, świętym, powszechnym i apostolskim
Kościele, w który wierzymy: „aby stanowili jedno, tak jak My jedno
stanowimy" [J 17,22], działa tak sarno w nas, jaki w Jego
Świątobliwości. I tutaj to nasze braterskie dążenie i gorliwość spotyka
się z dążeniem i gorliwością Jego Świątobliwości, z tą tylko różnicą,
że w nas ta gorliwość zmierza ku temu, by zachować czysty i
nietknięty, nieskazitelny i doskonały Boży Symbol wiary
chrześcijańskiej, zgodny z Ewangelią i orzeczeniami siedmiu
soborów powszechnych, i z nieprzerwanie przekazywanym
nauczaniem Kościoła powszechnego, Jego Świątobliwość zaś
[zmierzaj ku temu, by umocnić i utwierdzić swą władzę nad
wszystkimi, i panowanie zasiadających na Stolicy Apostolskiej, oraz
ich nowe nauczanie.
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Oto, krótko mówiąc, istota wszystkich sprzeczności i różnic
między nami i nimi, które - według Bożej zapowiedzi: „A owce
słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza
je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce
postępują za nim, ponieważ głos jego znają" [J 10,3-4], to znaczy,
iż znają prawdę: „że [Duch Święty] od Ojca pochodzi" - z pomocą
wysławianej mądrości Jego Świątobliwości, mamy nadzieję zostaną
zniszczone jeszcze za dni Jego [pontyfikatu]. Powiemy jeszcze, po
trzecie, że jeśli uznamy, zgodnie ze słowami Jego Miłości, że modlitwa
Pana naszego za Piotra, którego czekało wyrzeczenie się i
wiarołomstwo, jest blisko związana i połączona z tronem Piotra, i że
rozpościera ona swoją moc na zasiadających na nim w różnych
czasach - chociaż, jak zostało powiedziane wyżej (§11), nic tego nie
potwierdza (jak przekonuje nas Pismo na przykładzie samego św.
Piotra, a prócz tego po Zesłaniu Ducha Świętego445) - to dlatego, że
wierzymy w słowa Pana [który mówił], że przyjdą czasy, gdy ta
Boża, spowodowana odstępstwem Piotra, modlitwa o to, by do
końca „nie usłała twoja wiara" [Łk 22,32], będzie oddziaływać
przez jednego z jego następców, który także gorzko zapłacze,
podobnie jak Piotr, a nawróciwszy się, jeszcze bardziej utwierdzi
nas braci jego, w prawowiernym wyznaniu wiary, które
otrzymaliśmy od naszych przodków.
O gdybyż Jego Świątobliwość okazał się takim prawdziwym
następcą świętego Piotra! Lecz cóż przeszkadza [Jego
Świątobliwości] razem z pokorną modlitwą naszą przyjąć także
radę szczerą i z głębi serca, w imieniu świętego Kościoła
powszechnego? Nie ośmielamy się mówić: „bez jakiejkolwiek
zwłoki", jak powiedział Jego Świątobliwość (strona 10, wers 22), ale
mówimy: „bez pośpiechu", „po dojrzałym osądzie", a przy tym, jeśli
będzie trzeba, „po naradach" z mądrzejszymi, pobożniejszymi oraz
kochającymi prawo i równocześnie bezstronnymi biskupami,
teologami i nauczycielami, którzy w obecnych czasach, zgodnie z
Bożą ekonomią, żyją w każdym z zachodnich narodów.

445 Św. Piotr już po zesłaniu Ducha Świętego popadł w błąd i został upomniany przez Św.
Pawła! Patrz str: 187
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13.
Jego Świątobliwość twierdzi, że biskup lyoński, św. Ireneusz, pisze
chwaląc rzymski Kościół: „Z tym Kościołem, dla jego naczelnego
zwierzchnictwa, musi się zgadzać każdy Kościół, bo w nim przez
tych, co są zewsząd, zachowała się tradycja apostolska”. Jednakże
ów święty ojciec mówi zupełnie nie to, co rozumieją watykańscy
[biskupi]. Pozwalając im rozumieć i wyjaśniać, jak im wygodnie,
powiemy tylko: któż przeczy temu, że starożytny rzymski Kościół
był apostolski i ortodoksyjny? Nikt z nas nie waha się go nazwać
wzorem ortodoksji i dla większej jego pochwały przytaczamy słowa
historyka Sozomena o tym, jakim sposobem do pewnego czasu
mógł on zachowywać wychwalaną przez nas ortodoksję, co Jego
Świątobliwość przemilcza. Bowiem zachodni Kościół – jak twierdzi
Sozomen – wolny od podziałów i pustosłowia zachowywał w
czystości dogmaty ustalone przez ojców [por. Hermiasz Sozomen,
Historia Kościoła IV,12]. Który z ojców, albo któż z nas odrzuca
przyznane mu przez kościelne zasady starszeństwo w porządku
hierarchicznym, dokąd zachowuje on w czystości dogmaty wiary
ustalone przez ojców, kierując się nieomylnymi naukami Pisma
Świętego i świętych soborów?
Jednak -teraz widzimy, że nie zachował się w nim dogmat o Trójcy
Świętej zgodny z Symbolem świętych ojców zebranych po raz
pierwszy w Nicei, a za drugim razem w Konstantynopolu, Symbolu,
który także późniejsze pięć soborów powszechnych wyznawało i
potwierdzało, wyklinając anatemą jako heretyków tych, którzy
zmienią w nim choćby jotę.
Nie przetrwał tez apostolski sposób udzielania chrztu ani
przyzywanie wszechobecnego Ducha na Święte Dary. Przeciwnie,
widzimy w nimi Eucharystię bez przystępowania do świętego
Kielicha, które - to straszne! - uważa się za zbędne oraz bardzo
wiele innych [rzeczy], o których nie słyszeli nie tylko nasi
[wschodni] święci ojcowie, zawsze uznający [Kościół zachodni] za
powszechny, nieomylny oraz za wzór prawosławia, co z szacunku
wobec prawdy twierdzi także Jego Świątobliwość (strona 2), ale i
starożytni święci ojcowie Zachodu.

215

216

Część III Jezusa Bóg ustanowił Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem – Ef 1.22

Widzimy w nimi pierwszeństwo, którego obecnie, podobnie jak jego
poprzednicy, ze wszystkich sił domaga się Jego świątobliwość, a
które zostało przez nich przemienione z braterskich stosunków i
prymatu hierarchicznego w panowanie. Jak w piękny sposób
zakończyć [kwestię] owych niespisanych reguł, kiedy także ich
pisma przedstawiają tę przemianę i dążenie do gorszego? I kto
miał taką śmiałość, i kto tak zaufał dostojeństwu Stolicy Apostolskiej,
że odważa się mówić, iż gdyby powrócił teraz do życia święty ojciec
nasz Ireneusz - widząc rzymski Kościół odstępujący od starożytnego
i pierwotnego nauczania apostolskiego w tylu istotnych i
powszechnych częściach chrześcijańskiej wiary - jako pierwszy
nie wystąpiłby przeciw nowym, samowolnie wprowadzonym
dogmatom tego Kościoła, który dawniej sprawiedliwie wychwalał,
jako zachowujący w czystości dogmaty ojców? Dla przykładu, jeśli
święty ojciec zobaczyłby, że rzymski Kościół nie tylko ze swojego
obrzędu Liturgii, pod wpływem scholastyków, usunął starożytne i
apostolskie przyzywanie Ducha, i żałośnie skaził obrzędy
liturgiczne w tej istotnej jego części, oraz że wszelkimi sposobami
stara się usunąć je także z Liturgii innych chrześcijańskich
wspólnot - czyż [Ireneusz] nie powiedziałby „klątwa!" (tak niemiłe
słowo dla słynnej Stolicy Apostolskiej!) o tej nowości, która jakoby
„wkradła się po rozłamie" (strona 11, wers 11)? On, który
przekonuje nas, że: „ziemski chleb, kiedy nad nim dokonuje się
przyzywania (epiklesis) Boga, nie jest już zwykłym chlebem" [ks. N
rozdz. 34], rozumiejąc pod słowem (epiklesis) dokładnie to
przyzywanie, dzięki któremu dokonuje się sakrament Liturgii? A że
św. Ireneusz w to właśnie wierzył, odnotował jeden z papieskich
mnichów z zakonu minorytów [franciszkanów] Franciszek
Feuardent, który w 1639 roku wydał dzieło wspomnianego świętego
ojca z komentarzem: Panem et calycem commixtum per invocationis
verba corpus et sangvis Christi vere fieri, to znaczy: „chleb
Eucharystii i wino zmieszane z wodą. poprzez słowa przyzywania
rzeczywiście stają się Ciałem i Krwią Chrystusa".
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I dalej, cóż by powiedział [Ireneusz], gdyby usłyszał o
namiestnictwie i przywództwie papieża, on, który z powodu
niewielkiego i niezbyt ważnego sporu o datę święcenia Paschy
[Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościoła, V. 23-24], mocno i
uroczyście napominał, i przeciwstawiał się niemądremu w
powszechnym Kościele Chrystusowym, władczemu tonowi papieża
Wiktora? Tak więc sam ojciec, którego Jego Świątobliwość
przywołuje na świadka prymatu Kościoła rzymskiego, potwierdza, że
jego dostojeństwo nie polega ani na panowaniu, ani na
prymacie, których także sam Piotr nigdy nie posiadał, ale na
braterskim starszeństwie w Kościele powszechnym i na wyższości
nadanej papieżom z powodu znamienitości oraz starożytności ich
miasta. W ten sposób również czwarty sobór powszechny, stając na
straży niezależności Kościołów uchwalonej przez trzeci sobór
powszechny, który z kolei naśladował drugi sobór powszechny
(kanon 3), a przez niego i pierwszy sobór (kanon 6), nazwał władzę
papieża nad zachodnimi Kościołami niczym więcej, jak obyczajem
i wyjaśnił, że „ojcowie godnie nadali przywileje katedrze starego
Rzymu, ponieważ było to miasto cesarza" (kanon 28). Nie mówi
natomiast nic o przyswojonym przez nich [tzn. przez papieży]
dziedzictwie po apostole Piotrze, a zwłaszcza o namiestnictwie
rzymskich biskupów i ich powszechnym pasterskim przewodnictwie.
Tak głębokie milczenie w kwestii istotnej przewagi [papieży], a przy
tym wyjaśnienie pierwszeństwa rzymskich biskupów nie za pomocą
słów: „paś owce moje" i „na tej opoce zbuduję mój Kościół", ale
wprost ze zwyczaju i z jego roli, jako miasta cesarza, a przy tym
pierwszeństwo nadane nie przez Pana, ale przez ojców
[soborowych], jak wierzymy, będzie dla jego Świątobliwości, który
inaczej wyjaśnia swój prymat (strona 8, wers 16), tym dziwniejsze, że
uznaje on świadectwo czwartego soboru powszechnego za
decydujące w kwestii [roli] swojej Stolicy (co widać w § 15) . A i
Grzegorz Wielki zwykle nazywa te cztery sobory powszechne, jakby
czterema Ewangeliami i czterema filarami, na których zbudowany
jest Kościół powszechny.
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14.
Jego Świątobliwość twierdzi, że Koryntianie, z powodu powstałego
u nich sporu, zwrócili się do Klemensa, papieża rzymskiego,
który, osądziwszy spór, napisał do nich list, a oni z takim
poważaniem przyjęli jego decyzję, że czytali ów list w kościołach.
Jednak to wydarzenie jest słabym dowodem papieskiej władzy w
Domu Bożym. Skoro Rzym był w tym czasie ośrodkiem władzy i
stolicą impera tora446, to wszystkie sprawy, niezależnie od tego, jak
bardzo były ważne, jak choćby spór Koryntian, tam należało
rozsądzać, zwłaszcza, jeśli jedna ze stron konfliktu domagała się
pośrednictwa [osoby] postronnej. Tak też jest do dzisiaj.
Patriarchowie Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy, w przypadku
niezwykłych i skomplikowanych kwestii, piszą do patriarchy
Konstantynopola dlatego, że miasto to jest stolicą władców, a do tego
posiada pierwszeństwo nadane mu przez sobory. Jeśli z pomocą
braterską uda się naprawić to, co wymaga naprawy - to dobrze. Ale
jeśli nie, to problem przedkłada się władzy, której się podlega. Jednak
ta braterska współpraca w wierze chrześcijańskiej nie odbywa się
kosztem wolności Kościołów Bożych. To samo należy powiedzieć
także w kwestii przykładów z życia świętych— Atanazego Wielkiego i
Jana Złotoustego (strona 9, wers 5,17) — podawanych przez Jego
Świątobliwość, to jest przykładów występowania w imieniu braci i
korzystania z należnego pierwszeństwa przez rzymskich
biskupów Juliusza i Innocentego. Jednak teraz ich następcy
wymagają od nas między innymi pokory wobec zepsucia Bożego
Symbolu, podczas gdy sam Juliusz oburzał się wówczas na
niektórych za to, że znieważają Kościoły odstępstwem od
nicejskich dogmatów [Herman Sozomen, Historia Kościoła III,7]
i grożąc im, „że dłużej nie ścierpi tego, że wprowadzają
nowości”. W przypadku Koryntian należy jeszcze nadmienić i to,
że z ówczesnych trzech patriarszych stolic najbliższa i
najważniejsza dla Koryntian była stolica rzymska, do której, zgodnie
z kanonami, winni byli się zwrócić. Dlatego nie widzimy w tym nic
szczególnego, ani nic dowodzącego prawa papieża do panowania
w wolnym Kościele Bożym.

446 Innym świadectwem takiej praktyki są orzeczenia synodu w Sardyce (343-344r.)
Kanony 3-5 [Synody I str. 143]
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15.
Na koniec Jego Świątobliwość [papież] twierdzi, że [ojcowie]
czwartego soboru powszechnego (który, oczywiście mylnie
przenosi z Chalcedonu do Karchidonu), po przeczytaniu listu
papieża Leona I zakrzyknęli: <<Piotr przemówił ustami
Leona>>. Rzeczywiście tak było. Niedobrze byłoby jednak
pozostawić wypowiedź Jego Świątobliwości bez zwrócenia mu
uwagi na to, że ojcowie wypowiedzieli słowa wychwalające
Leona dopiero po skrupulatnym zbadaniu [listu]. Być może w
trosce o zwięzłość stylu, [papież] opuścił pewną ważną
okoliczność jasno pokazującą, że sobór powszechny jest daleko
ważniejszy od dostojeństwa papieża, jak i synodu, który go
otacza [tzn. synodu lokalnego].
Pokrótce przedstawimy, jak rzeczywiście było. Z blisko
sześciuset ojców, biorących udział w soborze chalcedońskim,
prawie dwustu najmądrzejszych zostało wyznaczonych przez
sobór do tego, by przejrzeć wspomniany list Leona zarówno co
do litery, jak i co do ducha, i nie tylko [go] przejrzeć, ale też
przedstawić na piśmie własne, przez siebie podpisane opinie w
kwestii tego, czy list ów jest ortodoksyjny. Prawie dwieście
odrębnych opinii i sądów o tym liście znajduje się w zapisach
czwartego posiedzenia soboru. Ich ton jest np. taki, jak paragraf
600: "Maksym, biskup Antiochii Syryjskiej rzekł: <<List Leona,
świętego arcybiskupa cesarskiego Rzymu jest zgodny z nauką
wiary spisaną przez trzystu osiemnastu świętych ojców
nicejskiego [soboru] i stu pięćdziesięciu zebranych w
Konstantynopolu, w nowym Rzymie, oraz świętym biskupem
Cyrylem w Efezie, pod czym się podpisuję>>". I jeszcze:
"Teodoret, kochający Boga biskup Cypru [powiedział]: <<List
świątobliwego arcybiskupa Leona jest zgodny z nauką wiary
spisaną w Nicei przez świętych i błogosławionych ojców i z
Symbolem wiary spisanym w Konstantynopolu przez stu
pięćdziesięciu ojców oraz z listami błogosławionego Cyryla.
Uznając wyżej zaznaczony list, podpisuję się>>".
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I tak, zgodnie z porządkiem, wszyscy oświadczają: "list jest
zgodny", "zgodny list", "jego myśl nie jest przeciwna
[wcześniejszym soborom]", ale dopiero po skrupulatnym jego
przebadaniu [i porównaniu] z wcześniejszymi soborami, z
powodu doskonałej ortodoksyjności zawartej w nim myśli, a nie
dlatego tylko, że był to list papieża, wznieśli okrzyk, nie
szczędząc wszelkich pochwał – tych godnych uwagi słów,
którymi wychwalali Jego Świątobliwość.
... 447

447 Ciąg dalszy całej encykliki (kończący punkt 15 i dalsze) Patrz str. 333
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Początek moich osobistych poszukiwań doktrynalnych miał zasadniczo swoje źródło w
soborze Watykańskim II. Jako dziecko tegoż soboru znałem dokładnie jego naukę, znałem i
wysoko ceniłem całe posoborowe nauczanie kościoła rzymsko-katolickiego: encykliki, listy
papieskie a nade wszystko nowy katechizm kościoła katolickiego. Nauczanie to było dla
mnie pewnym i jedynym wyznacznikiem prawdy doktrynalnej w Kościele katolickim.
Docierające z wolna do mnie z różnych źródeł sygnały, iż sobór ten zmienił tradycyjne
nauczanie dogmatyczne było właściwie ignorowane w świetle autorytetu jakim wówczas
jawił mi się urząd i nieomylność nauczania papieża rzymskiego.
Pewne osobiste bardzo trudne doświadczenia związane z moim miejscem w kościele
rzymsko-katolickim, sprawiły iż postanowiłem głębiej poznać owe argumenty. Po lekturze
kilkunastu encyklik i listów papieży sprzed soboru Watykańskiego II, nabrałem pewności, iż
tradycyjne rzymsko-katolickie nauczanie w kilku kluczowych sprawach różni się radykalnie
a wręcz jest sprzeczne z nowym nauczaniem kościoła posoborowego. To odkrycie zatrzęsło
samymi filarami mojej wiary w kościół rzymsko-katolicki. Kupiłem więc pięciotomowe
wydanie wszystkich soborów kościoła rzymsko-katolickiego aby poznać nauczanie kościoła
w szerszym zakresie czasowym.
Pierwszą sprawą która trafiła pod lupę było filioque w świetle pierwszych siedmiu
soborów powszechnych, a zaraz po tym sprzeczności jakie zacząłem odkrywać w
orzeczeniach Soboru Watykańskiego II w nauce o kościele, a dotychczasowym tradycyjnym
nauczaniem kościoła rzymskiego od czasów schizmy. Punktem jednak kulminacyjnym było
skonfrontowanie orzeczeń Soboru Watykańskiego I - o nieomylności i władzy jurydycznej
papieża z dotychczasową praktyką kościoła która to w świetle samych orzeczeń
poprzedzających soborów została wprost zakwestionowana. Nie zastanawiałem się już
wówczas które nauczanie: tradycyjne czy współczesne jest nauczaniem prawdziwym, gdyż
znałem już wcześniejszy punkt w historii kościoła - dodatek filioque który został dołączony
do wyznania wiary wbrew temu, iż sam kościół wielokrotnie na powszechnych Soborach
zabronił jego modyfikacji. To właśnie stało się moim drogowskazem, znakiem
rozpoznawczym.
Argumenty te stały się dla mnie osobiście wystarczającym warunkiem do tego by
rozpoznać który z owych dwóch kościołów katolickich jest wyłącznym i prawdziwym
kontynuatorem Jednego Powszechnego i Apostolskiego Kościoła Chrystusowego. Nie
pozostawało więc nic innego jak przyjąć tylko wiarę Kościoła ortodoksyjnego,
Prawosławnego, prawdziwie Katolickiego, Kościoła który zawsze kochałem.
Pozostawało jeszcze tylko jedno rozstrzygnięcie teologiczne. Czy chrzest, będący
przecież bramą Kościoła, który przyjąłem jako rzymski-katolik jest wobec faktu, iż
udzielający go kościół jest w najlepszym razie schizmatycki - w najgorszym zaś heretycki jest ważny. Wiedziałem oczywiście, iż kościół rzymsko-katolicki uznaje ważność chrztu
dokonanego przez schizmatyckie i heretyckie - w jego mniemaniu - wspólnoty. Ale jawiło
się pytanie, czy jest to zgodne z ortodoksyjnym katolickim nauczaniem. Wyniki tych
poszukiwań przedstawię poniżej w IV i ostatniej części pracy. Będzie się ona, siłą rzeczy,
opierała już wyłącznie na doktrynie i nauczaniu Kościoła katolickiego – ortodoksyjnego.
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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 rzymskikatolik 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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Koniec drugiego i początek trzeciego millenium, czasy współczesne, czasy religijnego
indyferentyzmu i fałszywego ekumenizmu są czasami w których ze szczególna siłą neguje
się artykuły wiary czwartej części Wyznania – dotyczące Kościoła: Najpierw sobór
Watykański I dogmatycznie definiuje wiarę w władzę zwierzchnią papieża nad całym
kościołem oraz nieomylność. Dalej sobór watykański II i następująca po nim praktyka
ekumenizmu rozmywa i podważa wiarę w jeden kościół, próbując pociągając za sobą także
ortodoksyjnych katolików.453

453 Tłumacz cytowanego tu soborowego wyznania wiary, rzymsko-katolicki teolog zwraca
nam uwagę na niuanse związane z tłumaczeniem artykułu wiary o Kościele i o jednym
chrzcie na odpuszczenie grzechów:
po pierwszym „wierzymy w jednego Boga”, wyznania wiary w Syna i Ducha
wprowadzone są przez spójnik „kai” [i] odnosząc się do jednego czasownika
„wierzymy”. Artykuł następny, o chrzcie, Kościele i zmartwychwstaniu umarłych,
rozpoczyna się po prostu od „ejs” [w], a jedynym czasownikiem w tym zdaniu , w
pierwszej osobie liczby mnogiej, jest „wyznajemy”. … Niewykluczone więc, że „eis”
odniesione do Kościoła należy rozumieć jako wprowadzające odpowiedź na pytanie
„gdzie?” [gdyż eis może oznaczać ruch ku czemuś] i tłumaczyć:
•
„W jednym świętym ...Kościele wyznajemy jeden chrzest dla odpuszczenia
grzechów.”
Z gramatycznego punktu widzenia ostało by się także tłumaczenie „eis” jako zwracające
uwagę na cel:
•
„Aby Kościół był jeden, święty, powszechny i apostolski, wyznajemy jeden
chrzest”
Możliwości są więc różne. Osobiście skłaniałbym się [jako tłumacz] ku rozumieniu tego
zdania [chodzi tu o problem jak rozumieć zwrot „jeden Chrzest”]: w pierwszym
zaproponowanym tłumaczeniu:
•
„w jednym Kościele wyznajemy jeden chrzest”
a prowadzą mnie do tego liczne synodalne i soborowe kanony, które określają czyj
chrzest jest ważny [Patrz str. 252] Niewykluczone jednak, że określanie przez Kościół,
czyj chrzest jest ważny, płynie raczej z przyczynowego tłumaczenia:
•
„Aby Kościół był jeden” [wyznajemy jeden chrzest]
Celem dyscypliny chrzcielnej [chodzi o nieuznawanie w okresie patrystycznym chrztu
innowierców czy schizmatyków] byłaby zatem jedność i świętość Kościoła. za [Jeden
Chrzest str.179n] Dla mnie osobiście z tej analizy – dokonanej skądinąd przez rzymskokatolickiego teologa, którego kościół uznaje chrzest innowierców (Patrz str. 291) - istotny
jest bliski związek jaki występuje pomiędzy wyznawaniem wiary w Jeden Kościół
oraz wiarą w Jeden Chrzest. Stąd też pytanie o ważność chrztu innowierców w swej
istotnej części dotyka – fundamentalnego pytania: o ich przynależność do Jednego
Kościoła.
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Dwóch kapłanów Kościoła prawosławnego w Polsce zapytałem o to czy eucharystia
sprawowana przez rzymskich-katolików jest ważna. Jeden - ksiądz diecezjalny odpowiedział że jest ważna, drugi – hieromnich 454 - odpowiedział, iż ważna nie jest! W dwa
lata później spytałem trzech kapłanów prawosławnych o to czy ważny jest chrzest rzymskokatolicki. Jeden odpowiedział, że jest ważny – był to także ksiądz diecezjalny lecz inny niż
poprzednio, dwóch natomiast – hieromnichów - odpowiedziało, iż nie jest ważny!
Pytanie to, podobnie jak pytanie o ważność chrztu poza Kościołem, nie jest tylko pytaniem
teoretycznym, ale na wskroś praktycznym: pozostawiłem w kościele rzymsko-katolickim
wszystkich najbliższych. Wszystkich których kocham, szanuję, cenię. Czy powinienem
milczeć o tym co się dokonało we mnie, o tym co odkryłem, co poznałem? Jeśli kościół w
którym pozostali jest Chrystusowym można tę drobną różnicę wyznań zbyć milczeniem, jeśli
nie jest, milczeniem tego zbyć nie mogę – gdyż miłość bez prawdy była by fałszywa!
Ponadto, w świetle wyznania wiary w jeden chrzest, wielką wagę gatunkową miała decyzja
jego ewentualnego powtórzenia. Jeżeli mój chrzest w kościele rzymsko-katolickim jest
ważny kanonicznie i teologalnie, powtarzać go w żadnym razie nie wolno, jeśli nie jest
ważny, przyjęcie chrztu w kościele ortodoksyjnym nie jest ponowieniem, lecz jego
pierwszym udzieleniem. Pytanie to jest więc blisko związane z pytaniem o relacje Kościoła
do innowierców – w szczególności do rzymskich-katolików. Z tej też przyczyny aby uzyskać
pewne rozstrzygnięcie owej kwestii rozpocząłem od uważnego przestudiowania kanonów
Kościoła prawosławnego. Wynik owych poszukiwań przedstawię w kolejnych rozdziałach 455.

454 Mnich posiadający święcenia kapłańskie
455 Patrz Czy chrzest schizmatyków lub heretyków jest ważny – w świetle kanonów Kościoła
str. 252 oraz Nieważność chrztu heretyków lub schizmatyków wg. synodów lokalnych do
504 r str. 290
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Kościół Chrystusowy nie jest podzielony - świadectwo
Nowego Testamentu
Z wielu stron, w dobie fałszywego ekumenizmu, słyszymy o tym, iż Kościół jest podzielony,
rozdarty, że wielka schizma podzieliła Kościół na wschodni i zachodni, iż nie udało się
wypełnić Chrystusowego nakazu „aby byli jedno”, czy jest to możliwe?
Chrystus wyprosił u Ojca doskonałą Jedność Kościoła
Ewangelia wg św. Jana rozdział 17
[Modlitwa arcykapłańska Chrystusa]

[Jezus] podniósłszy oczy ku niebu rzekł: <<Ojcze 17.1 …
objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze
świata.17.6 ...Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za
tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi17.9 ...Ojcze Święty,
zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My
stanowili jedno17.11b … Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I
także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili
jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie
posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś17.20-23 456
Gdyby słowa Jezusa były jedynie przykazaniem danym uczniom moglibyśmy śmiało
powiedzieć, iż uczniowie nie wypełnili go. Jednakże przytoczone słowa są w pierwszym
rzędzie prośbą samego Jezusa Chrystusa skierowaną wprost do Ojca, prośbą o zachowanie
Jedności Kościoła.
Istota prośby Jezusa dotyczy doskonałej jedności Kościoła: aby wszyscy stanowili jedno,
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie dlatego też w błędzie są ci którzy wprawdzie nie
twierdząc radykalnie, iż jedność Kościoła nie została zachowana, uważają wszakże iż istnieje
jakiś rodzaj jedności pomiędzy podzielonymi kościołami, choć niedoskonały albo niepełny.

456 za [BT]
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Naukę o tym, iż Ojciec zawsze wysłuchuje Syna, Chrystus poświadcza wobec świadków
wskrzeszeniem Łazarza z martwych:
Ojciec zawsze wysłuchuje Syna
Ewangelia wg. św. Jana 11,41-44

Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: <<Ojcze, dziękuję Ci, żeś
mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz457.
Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby
uwierzyli, żeś ty Mnie posłał>>. To powiedziawszy zawołał
donośnym głosem: <<Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!>> I wyszedł
zmarły ...458
Kościół jest ciałem Chrystusa bez skazy
List Św. Pawła apostoła do Efezjan 5,23-32

… Chrystus [jest] Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała … i
Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby
go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy
słowo459, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako
Chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś
podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. ...Przecież nigdy
nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy]
je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy
członkami Jego Ciała ...Tajemnica to wielka
Przez prawie tysiąc lat od czasów wielkiej schizmy, kościół prawosławny oraz rzymskokatolicki nie zachowywały jedności eucharystycznej, wyznawana wiara w pewnych
kluczowych punktach była sprzeczna, a oba kościoły nakładały na siebie odcinające się
anatemy. Czy jest więc możliwym aby w takiej sytuacji oba, jednocześnie były ciągle
Ciałem Chrystusa bez skazy? Musielibyśmy raczej uznać iż istniały dwa odrębne Ciała –
dwóch Chrystusów, nie zachowujących wzajemnej wspólnoty, wyznających inną wiarę i
potępiających się wzajemnie! Jeśli nawet pomimo tego uznalibyśmy w Kościele ową skazę
rozdarcia, zanegowalibyśmy automatycznie artykuł wiary w święty ... kościół, sprowadzając
go do organizacji czysto ludzkiej, błądzącej niejednokrotnie w swoim nauczaniu i w
postępowaniu.
457 Pozornie mogło by się wydawać, iż Ojciec nie wysłuchał prośby którą Jezus zanosił w
Ogrójcu: <<Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich!>> gdyby nie
fakt, iż Jezus zaraz dodaje: <<Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty>> (Mt 26,39)
458 za [BT]
459 Chodzi tu o Chrzest święty. Widać więc także i tu, iż ważność chrztu świętego jest
blisko związana z pytaniem o Jeden Kościół Chrystusowy.
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Piotr Mohyła, Prawosławne wyznanie wiary Powszechnego i
Apostolskiego Kościoła Wschodniego – 1640 r.
460

Ponadto prawosławny Chrześcijanin powinien za słuszne i
niewątpliwe przyjmować, że wszystkie części powszechnej wiary
i prawosławnego Kościoła zostały przekazane przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Jego Apostołów;
wyjaśnione i zatwierdzone na soborach powszechnych podane
zostały do wierzenia, jak nakazuje Apostoł: „Przeto, bracia,
stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji461, o których
zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem
naszego listu” [2Tes2,15]. A na innym miejscu: „Pochwalam
was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że,
jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję” [1Kor 11,2]. Z
tego wynika, iż części wiary otrzymują swą ważność i moc
częściowo z Pisma Świętego, a częściowo z tradycji kościelnej
oraz nauki soborów i świętych ojców. Św. Dionizy wyjaśnia to
posługując się następującą ilustracją: „Istotę naszej hierarchii
przedstawiają przekazane przez Boga słowa. Rozumiemy przez
to, że owe drogocenne słowa, które od bogobojnych naszych
duchownych otrzymaliśmy462 w świętych i teologicznych
księgach, jak również i te, pochodzące od błogosławionych
mężów, które otrzymali nasi przełożeni jako naukę słowną,
przekazaną bezpośrednio z rozumu do rozumu, podobnie jak w
hierarchii niebiańskiej, choć przy udziale ustnego, cielesnego
słowa, jednakże mniej materialnym sposobem, bez spisywania”.
Dogmaty są dwojakiego rodzaju: jeden przekazany pisemnie,
zachowany w księgach Pisma Świętego, drugi podany ustnie
przez Apostołów; zostały one wyjaśnione na soborach przez
świętych ojców. Nasza wiara bazuje na obu rodzajach
dogmatów; należy ją nie tylko chronić w tajemnicy serca, lecz
również głosić ustami oraz wyznawać bez strachu i zwątpienia.

460 [Wyznania Wiary str. 106n]
461 Patrz rozdział: Niezmienność wiary wg Nowego Testamentu str. 60
462 Patrz rozdział: Św. Wincenty z Lerynu IV/V-w. Jak rozpoznać Ortodoksyjną wiarę
katolicką str. 83

Wierzymy w jeden, święty, katolicki Kościół, Wyznajemy jeden chrzest

231

Ile jest części powszechnej i prawosławnej wiary?
Według Symbolu soborów pierwszego nicejskiego i drugiego
konstantynopolitańskiego463 jest dwanaście części powszechnej i
prawosławnej wiary. W nich jasno zostało wyłożone wszystko
to, co dotyczy naszej wiary: że winniśmy wierzyć, ni więcej, ani
inaczej, lecz zgodnie z rozumieniem ojców.

464

Jaka jest dziesiąta część wiary?

„Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” ...
Czego uczy święty Kościół w tej części wiary?

Czterech prawd. Po pierwsze, że Kościół jest jeden, święty,
powszechny i apostolski, jak uczy Apostoł: „Poślubiłem was
przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako
czystą dziewicę” [2Kor 11,2]. Jak Chrystus jest jeden, tak też
jedna jest Jego oblubienica, co wynika z 4-go rozdziału Listu do
Efezjan, gdzie powiedziano: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden
chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich” [Ef 4,5-6]465
Wiemy jednak, iż nie ma jednej wiary nawet w łonie samych chrześcijan. Stąd też określenie
to odnosi się tak naprawdę do jednej prawdziwej wiary. Tylko jedno z wielu wzajemnie
sprzecznych se sobą wyznań może być prawdziwe gdyż prawda nie może obejmować
jednocześnie żadnych wewnętrznych sprzeczności.

463 Patrz: II Sobór powszechny - Konstantynopolitański I – 381 r. str. 12
464 [Wyznania Wiary pytanie 82 i 83 str. 154 ]
465 Wyjaśnienie wiary w pochodzenie Ducha Świętego podane przez cytowanego tu Piotra
Mochyłę metropolitę Kijowskiego przytoczono na str. 37
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Patriarcha Jerozolimy Dositheos, Wyznanie wiary z 1672 r.
Wkrótce po objęciu patriarchatu jerozolimskiego, 1 1672 roku Dositheos zwrócił się do
patriarchy konstantynopolitańskiego Dionizego IV z prośbą o spisanie wyznania wiary.
Dionizy opracował je w oparciu o pisma trzech wcześniejszych patriarchów
Konstantynopola: Parteniusza IV, Klemensa i Metodego II. Wszyscy czterej hierarchowie
podpisali się pod tym Wyznaniem wiary, wysłali je do Jerozolimy, a Dositheos przedstawił
je na synodzie, który przyjął je uznając za zgodne z nauką Kościoła.466

10. Wierzymy, że nazywany i [w istocie] będący świętym,
powszechny i apostolski Kościół, w który również nauczyliśmy
się wierzyć, obejmuje całość wszystkich wierzących w
Chrystusa, bez różnicy co do narodowości …
Czyżby jednak, zgodnie z nową ekumeniczną wiarą, mógł ów Jeden Chrystusowy Kościół
zawierać w sobie wielorakie tak zwane „kościoły” ewangelickie który negują sakramenty
święceń biskupich czy kapłańskich. Otóż jak przeczytamy dalej, stanowczo NIE.

Ponieważ zaś, wraz z innymi bezbożnikami, kalwin stwierdzili
również, ze w istocie zasadniczo tym samym jest kapłan i biskup,
i jest możliwe, aby nie było biskupa, a Kościół był zarządzany
przez niektórych kapłanów, i nie tylko biskup, lecz także i kapłan
może ustanawiać kapłana, a większość kapłanów ustanawiać
biskupa …
[Nauczamy] Godność biskupa jest niezbędna w Kościele, gdyż
bez niej ani Kościół nie może być nazwany w pełni Kościołem,
ani chrześcijanin chrześcijaninem. Ów bowiem podniesiony do
godności biskupiej, jako następca apostołów, otrzymując w
następstwie łaskę darowaną mu od Pana do związywania i
rozwiązywania poprzez nałożenie rąk, i do wezwania Ducha
Świętego, jest żywą ikoną Boga na ziemi i będzie miał całkowity
udział w energii zarządzającego obrzędem Ducha, źródła
wszystkich sakramentów Kościoła powszechnego, poprzez które
osiągamy zbawienie. Rozumiemy, że jest on467 niezbędny w
Kościele tak, jak w człowieku oddech, a w świecie rzeczywistym
słońce. Dlatego też dla pochwały godności biskupa zostało
powiedziane, że czym Bóg dla niebiańskiego Kościoła, a słońce
w świecie, tym każdy biskup w swym Kościele, gdyż przez niego
466 za [Wyznania Wiary str 242]
467 biskup
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owczarnia jaśnieje blaskiem, rozkwita i staje się „świątynią
Boga żywego” [2 Kor 6,16].
Kontynuując dalej trzy stronicowe uzasadnienie mówiące o tym, iż aby można było mówić o
Kościele niezbędna jest apostolska sukcesja zgodnego z kanonami przekazania sakramentu
świeceń biskupich, wyznanie wiary podsumowujące punkt 10 mówi:
468

Jednakże, jak pięknie powiedział jeden z ojców, nie jest łatwo
znaleźć rozumnego heretyka. Opuszczając bowiem Kościół, sami
zostali opuszczeni przez Ducha Świętego, i nie pozostał w nich
ani rozum, ani światło, lecz mrok i otępienie. Gdyby bowiem
tego nie doznali, nie mogliby sprzeciwić się temu, co najbardziej
widoczne, a z czego pochodzi również wielki sakrament
biskupstwa, o którym naucza Pismo [por. 1 Tm 3,1-16], przez
całą historię Kościoła i Pisma święte spisany i poświadczony,
oraz przez Kościół powszechny zawsze się dokonujący i
wyznawany.
Tak zwane więc „kościoły” protestanckie, wobec niezmiennej wiary Prawosławnej nie mogą
stanowić części Chrystusowego Kościoła gdyż takowy opuścili! Ale może by można do
owego Kościoła zaliczyć choćby te „kościoły” które w swoich błędnych naukach nie
posunęły się aż tak daleko, i nie zanegowały jeszcze łaski sakramentów – jak na przykład
kościoły: staro katolicki, anglikański czy chociażby rzymsko-katolicki? Otóż także nie może.

11. Wierzymy, ze wszyscy wierni są członkami Kościoła
powszechnego i jedynie oni, to znaczy ci, którzy bez wahania
głoszą niczym nieskalaną wiarę zbawiciela Chrystusa (przez
samego Chrystusa, apostołów oraz święte sobory powszechne
przekazaną, głoszoną i wyjaśnianą), nawet gdyby niektórzy z
nich byli odpowiedzialni za rozmaite grzechy. Gdyby członkami
Kościoła nie byli wierni popełniający grzechy, nie byliby
osądzani przez Kościół. Z kolei obecnie są przez niego [Kościół]
osądzeni, wzywani do nawrócenia i kierowania na ścieżkę
zbawczych przykazań, gdyby jednakże po raz kolejny splamili się
grzechem, jedynie przez sam fakt, że nie popadli w rozpacz,
oraz, że trwają w powszechnej i pobożnej wierze są uznawani
za członków Kościoła powszechnego
Kryterium więc przynależności do Kościoła powszechnego nie stanowi osobista
bezgrzeszność, ale niczym nieskalana powszechna wiara – jedynie oni są członkami
Kościoła!
468 za [Wyznania Wiary str 253n]
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12. Wierzymy, że Kościół powszechny jest pouczany przez
Ducha Świętego. On bowiem jest prawdziwym Pocieszycielem,
którego Chrystus posłał od Ojca, aby nauczył prawdy i wypędził
mrok z myśli wiernych. Nauczanie Ducha Świętego przynosi
chwałę Kościołowi nie bezpośrednio, lecz za sprawą świętych
ojców i przewodników Kościoła powszechnego. Jak bowiem
całe pismo jest nazywane słowem Ducha Świętego, nie dlatego,
że zostało przez niego wypowiedziane bezpośrednio, ale dlatego,
że [było wypowiedziane] przez Niego za pośrednictwem
apostołów i proroków, także i Kościół jest nauczany przez
dającego życie Ducha, za pośrednictwem świętych ojców i
nauczycieli (dla których regułą i ostatecznym kryterium, wraz z
Pismem, są święte sobory powszechne). Dlatego też nie tylko
jesteśmy przekonani, ale również wyznajemy, że jest prawdą i
rzeczą bez wątpienia pewną, iż nie jest możliwe, aby Kościół
powszechny zgrzeszył bądź też całkowicie* dał się zwieść, bądź
wybrał kłamstwo zamiast prawdy. Duch Święty bowiem,
wiecznie działający za pośrednictwem służących Mu świętych
ojców i przewodników, oddala Kościół od wszelkiego rodzaju
błędów.

Słowo całkowicie (*) jest tutaj bardzo istotne gdyż historia Kościoła, aż po czasy
współczesne jest nieustannym pasmem demaskowania i osądzania nawet najwyższych
hierarchów i pasterzy kościoła szerzących co róż to nowe, albo nawet i dawno już osądzone
herezje i błędy. Kościół posiada władzę, iż za pośrednictwem soborów powszechnych może
analizować Pisma, sądzić patriarchów, papieży, biskupów ...469
Jak to trafnie ujął P.Barnes 470 kontrowersje doktrynalne w Kościele nie są niczym nowym.
Każdy może to odkryć czytając historię Kościoła. W naszych czasach, ekumenizm – herezja
eklezjologiczna - pustosząca Kościół, zdaje się mieć cechy "przedłużającej się bitwy
morskiej", by użyć metafory z Bazylego Wielkiego... [trzeba] pamiętać, że nigdy nie było w
Kościele Prawosławnym „Złotego Wieku”. Zawsze był on nękany przez spory i walki. Jest to
zgodne z nauczaniem Pisma Świętego: "Zresztą, muszą być pośród was także herezje, aby
wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami"(I Kor. 11:19).

469 [Wyznania Wiary str .157 Piotr Mohyła: pyt 86.]
470 [Orthodox-non-Orthodox]
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O JEDNOŚCI KOŚCIOŁA – ŚW CYPRIAN 210-258 R.
Papież Jan Paweł II rozpropagował po całym świecie pogląd wg. którego prawosławni oraz
rzymscy-katolicy określani są jako Kościoły siostrzane, jako dwa płuca Kościoła. Zostało to
podjęte także przez niektórych pro-ekumenicznych prawosławnych hierarchów. Zadajmy
sobie pytanie czy św. Cyprian wybitny Ojciec Kościoła uznawany zarówno przez
rzymskich-katolików jak i przez samych prawosławnych, podzielał nową ekumeniczną
wiarę w której dwie różne konfesje nie zachowujące wspólnej wiary ani powszechnej
kościelnej wspólnoty, uznające iż kościół jest Ciałem Chrystusa Jezusa, a nie wyłącznie
ludzką organizacją, mogą być jednocześnie określane mianem Kościoła.471

I.… Łatwiej być ostrożnym, gdzie jawne jest niebezpieczeństwo, i
wcześniej przygotuje się umysł do walki, gdy nieprzyjaciel
wyzywa. Bardziej lękać się i strzec potrzeba nieprzyjaciela, gdy
tajemnie podchodzi, kiedy, zwodząc, pod pozorem przyjaźni
czołga się drogami tajemnymi, skąd też imię „węża” mu dano.
…Od samego zaraz początku świata uwiódł i pochlebnymi słowy
oszukał proste dusze dla ich nierozsądnej łatwowierności;
II…Nie postąpi na drodze zbawienia, kto się nie trzyma prawdy
drogi zbawiennej. …
III. Strzec się zaś należy, bracia najmilsi, nie tylko tego, co jest
otwarte i widoczne, ale i tego, co subtelnością podstępnej zdrady
mogłoby nas uwieść. …
[Nieprzyjaciel] wymyślił nową zdradę, aby nawet pod mianem
imienia chrześcijańskiego uwodzić nieostrożnych? Wymyślił oto
herezje i odszczepieństwa, którymi by osłabił wiarę, sfałszował
prawdę, rozerwał jedność. … Porywa ludzi z łona Kościoła,
kiedy im się zdaje, że się zbliżyli do światła i wybrnęli z
ciemności nocnej tego świata; inne im – nieświadomym – gotuje
ciemności, aby, nie trzymając się statecznie Ewangelii, ani jej i
prawa jej nie wypełniając, mienili się chrześcijanami, i aby,
471 Obszerne cytaty pochodzą z tłumaczenia dostępnego w internecie, wydanego przez
rzymsko-katolickich tradycjonalistów: Św. Cyprian, biskup Kartaginy, O Jedności
Kościoła Katolickiego, Kraków 2013: www.ultramontes.pl
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chodząc w ciemnościach, sądzili, że postępują w światłości i szli
za pochlebstwem i zdradą swego nieprzyjaciela, który, według
słów Apostoła pokazuje się im jako anioł światłości, i wysyła
sług swoich jako sługi sprawiedliwości, którzy noc podają za
dzień, zgubę za zbawienie; którzy rozpacz przeistaczają w
nadzieję, przeniewierstwo w złudzenie wiary, … aby kłamiąc w
sposób podobny nieco do prawdy, zdradzali prawdę
subtelnością fałszu. To zaś dlatego się dzieje, bracia najmilsi,
gdyż nie wchodzimy w źródło prawdy, nie szukamy głowy472 i nie
zachowujemy nauki niebieskiego Mistrza…
IV. Gdybyśmy się nad tymi rzeczami zastanawiali i zgłębiali je,
nie potrzeba by długiego badania i dowodów. Łatwo w rzeczach
wiary dochodzi się do prawdy. Oto mówi Pan do Piotra: A ja
tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję
Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam
klucze królestwa niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi,
będzie związane i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech (8). I znowu mówi do
niego po zmartwychwstaniu: Paś owce moje (9). Na nim jednym
buduje swój Kościół i poleca mu owce swoje, aby je pasł. A lubo
po swym zmartwychwstaniu wszystkim Apostołom również
nadaje władzę, mówiąc: Jako mię posłał Ojciec i ja was
posyłam… Weźmijcie Ducha Świętego. Których odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a których zatrzymacie, są
zatrzymane (10), to przecież dla wskazania jedności,
rozporządził swą powagą, że źródło tej jedności od jednego
bierze początek. Czym był Piotr, tym była zaiste i reszta
Apostołów równym zaszczycona udziałem czci i władzy; atoli
początek pochodzi z jednostki. Piotrowi dane jest pierwszeństwo,
aby okazać, że jeden jest Kościół Chrystusa i jedna katedra.
Wszyscy są też pasterzami i jedna jest trzoda, która przez
wszystkich Apostołów we wspólnej zgodzie ma być pasiona, aby
była widocznie jednym Kościołem. Na ten jeden Kościół
wskazuje też Duch Święty … Kto się nie trzyma tej jedności
Kościoła, czy sądzi, że się trzyma wiary? Kto sprzeciwia się i
opiera Kościołowi, kto pomija katedrę Piotra, na którym

472 Czyli Chrystusa!
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założony jest Kościół473, czy mniema, że jest w Kościele, kiedy i
błogosławiony Apostoł Paweł tego samego uczy i podaje za
tajemnicę jedności, mówiąc: Jedno ciało i jeden duch, jedna
nadzieja wezwania waszego, jeden Pan, jedna wiara, jeden
chrzest. Jeden Bóg.
V. Tej to jedności mocno się trzymać i bronić powinniśmy, a
najbardziej my biskupi, którzy pierwsze w Kościele dzierżymy
miejsce, iżbyśmy dowiedli, że i sam urząd nasz biskupi jest jeden
i niepodzielny. Niechaj nikt braterstwa nie zdradza obłudą, nie
psuje prawdziwości wiary przeniewierczym fałszowaniem.
Urząd biskupi jeden jest, a każdy w szczególności ma w nim
całkowity udział. Kościół także jeden jest, … Jak wiele promieni
ma słońce a jedno tylko jest światło; jak wiele gałęzi ma drzewo,
a jeden tylko jest pień, osadzony na silnym korzeniu; i jak z
jednego źródła bardzo wiele wypływa strumieni, i te dla obfitości
wydobywającej się wody zdają się liczebnie pomnażać, to
przecież jedność ich zachowuje się w początku. Pochwyć
promień słońca od ciała jego: jedność światła nie da się
rozdzielić. Odłam od drzewa gałąź, a odłamana nie puści
korzenia. Oddziel od źródła strumień, oddzielony wyschnie. Tak
i Kościół, napełniony światłością Pana, rozwodzi swe promienie
po całym świecie, jedno atoli jest tylko światło, które wszędzie
się rozlewa a jedno ciało jego się nie rozdziela. Rozpościera
bujnie gałęzie po całej ziemi, wypływające obficie strumienie
szeroko rozlewa; jedna atoli jest głowa, jeden początek, jedna
matka bogata w następstwa płodności swojej. Z jej płodu się
rodzimy, karmimy jej mlekiem, jej duchem się ożywiamy.
VI. Oblubienicą będąc Chrystusa, nie może być splamiona
cudzołóstwem; jest nienaruszona i wstydliwa. Jeden zna dom;
jednego łoża świętobliwości czystym strzeże wstydem. Zachowuje
nas Bogu; ona synów swoich, których porodziła, królestwu
przekazuje. Ktokolwiek, będąc odłączonym od Kościoła, łączy
się z cudzołożnicą, sam się wyklucza od obietnic Kościoła. Nie
osiągnie nagrody od Chrystusa, kto opuścił Kościół
Chrystusowy, obcy jest, niegodny, jest jego nieprzyjacielem.
473 św. Cyprian pisał to zanim patriarchat Rzymski sprzeniewierzył się temu iż: kościoła
trzoda przez wszystkich Apostołów we wspólnej zgodzie ma być pasiona. Nauczanie św.
Cypriana w tym zakresie omówiliśmy na str. 138
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Nie może już mieć Boga za Ojca, kto Kościoła nie ma za matkę.
Jak nie zdołał się nikt ocalić od potopu, kto się nie znajdował w
arce Noego, tak też nie ocali się, kto nie jest w połączeniu z
Kościołem. Upomina Pan i mówi: Kto nie jest ze mną, przeciwko
mnie jest: a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Kto zrywa pokój i
zgodę z Chrystusem, ten działa przeciw Chrystusowi. Kto gdzie
indziej, a nie w Kościele zbiera, ten rozprasza Kościół
Chrystusa. Mówi Pan: Ja i Ojciec jedno jesteśmy; a na innym
miejscu napisano jest o Ojcu, Synu i Duchu Świętym: A ci trzej
jedno są. Kto sądzi, aby ta jedność, z mocy Boskiej pochodząca,
i z tajemnicami niebieskimi ściśle połączona, w Kościele
rozerwana i różnością zdań przeciwnych podzielona być
mogła? Kto się tej jedności nie trzyma, ten się nie trzyma prawa
Bożego, ten nie trzyma się wiary w Ojca i Syna, ten nie ma
żywota i zbawienia.
VII …Szaty Chrystusowej posiadać nie może, kto rozdziera i
dzieli Kościół Chrystusowy. …Ponieważ lud Chrystusowy
rozdzielony być nie może, więc sukni Jego całodzianej i spojonej
posiadacze nie podzielili: nierozdzielona, zjednoczona, złączona,
wskazuje niepodzielną jedność ludu naszego…
VIII Któż tedy jest tak złośliwy i bezczelny, któż szałem niezgody
tak owładnięty, iżby albo rozumiał, że można rozdwoić, albo
nawet poważył się rozdzielać jedność Boga, suknię Pana,
Kościół Chrystusa? … I mógłżeby kto pomyśleć, że na jednym
miejscu może być albo więcej trzód, albo wielu pasterzy? … Czy
sądzisz, iż ten ostać się i żyć może, kto od Kościoła odstępuje i
inne sobie miejsce i oddzielne mieszkanie zakłada, …[Wierni]
prócz jednego Kościoła, innego domu nie mają. Ten dom, tę
jednomyślności gospodę … W domu Bożym, w Kościele
Chrystusowym jednomyślnie mieszkają, w zgodzie i szczerości
trwając.
XI …Mnie opuścili, źródło wody żywej, a wykopali sobie
cysterny rozwalone, które nie mogą wody zatrzymać. Gdy prócz
jednego inny chrzest474 być nie może – mniemają, iż chrzcić
mogą. Źródło żywota opuściwszy, obiecują łaskę wody
474 Św. Cyprian nie uznawał ważność chrztu św. udzielanego przez innowierców. Patrz
Kanon I. św Cypriana na str. 264
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ożywiającej i zbawiającej! Nie obmywają ludzi, ale raczej
zanieczyszczają; ani się grzechy odpuszczają, ale owszem
mnożą. Takie rodzenie nie Bogu, lecz czartu dzieci daje. Przez
kłamstwo zrodzeni, obietnic prawdy nie odbierają; z
niewierności spłodzeni, tracą łaskę wiary. Do nagrody pokoju
dojść nie mogą, którzy pokój Pański szaleństwem niezgody
zerwali.
XII Niech się niektórzy nie łudzą próżnym tłumaczeniem, iż Pan
powiedział: Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje,
tamem jest w pośrodku ich (30). Kaziciele Ewangelii i fałszywi
tłumacze … Jako sami od Kościoła się oderwali, tak rozrywają
jedność myśli tegoż samego zdania. … Jakże się może w imię
Chrystusa zebrać dwóch lub trzech, o których wiadomo, iż się od
Chrystusa i Jego Ewangelii odłączają? Boć nie my od nich, lecz
oni od nas odstąpili. – A gdy potem kacerstwa i odszczepieństwa
powstały, stanowiąc sobie oddzielne schadzki, opuścili źródło i
początek prawdy. …
XIII… jakie ofiary sprawować mogą współzawodnicy kapłanów?
Czyliż, zgromadziwszy się, mogą rozumieć, że mają z sobą
Chrystusa, którzy poza Kościołem Chrystusowym się
zgromadzają?
XIV …Męczennikiem być nie może, kto nie jest w Kościele; ani
nie może królestwa dostąpić, kto opuszcza Kościół, który ma
panować. … Nie może więc mianować się męczennikiem ten, kto
nie zachował miłości braterskiej. ... Do nagrody Chrystusa, który
rzekł: To jest przykazanie moje, abyście się wspólnie miłowali,
jakom was umiłował, nie może rościć prawa ten, który miłość
Chrystusową zgwałcił wiarołomną niezgodą. Kto nie ma
miłości, nie ma Boga. Słowa błogosławionego Jana Apostoła
brzmią: Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, w Bogu
mieszka, a Bóg w nim. Z Bogiem mieszkać nie mogą, którzy nie
chcieli być zgodni w Kościele Bożym. … Tak się bowiem
wyznaje być chrześcijaninem, jak częstokroć diabeł mianuje się
Chrystusem, przed czym Pan ostrzega, mówiąc: Wiele ich
przyjdzie w imię moje, powiadając, iż ja jestem, i wiele ich
zwiodą.
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A jak on nie jest Chrystusem, lubo zwodzi w imieniu Jego, tak też
za chrześcijanina uważany być nie może, kto nie trwa w
prawdzie Jego Ewangelii i wiary …
XV Albowiem i przyszłość przepowiadać, i czarty wypędzać i
cuda wielkie na ziemi czynić, świetną bez wątpienia i przedziwną
jest rzeczą; wszakże nie osiągnie królestwa niebieskiego, kto to
wszystko czyni, jeśliby nie postępował drogą sprawiedliwości i
świętobliwości. Sam Pan zapowiada i mówi: Wiele ich rzecze mi
dnia onego: Panie, Panie, izaliśmy w imię twoje nie
prorokowali, i w imię twe czartów nie wyganiali i w imię twe
wiele cudów nie czynili? A tedy wyznam im: żem was nigdy nie
znał; odstąpcie ode mnie, którzy nieprawość czynicie (39).
Sprawiedliwość jest koniecznie potrzebna, aby sobie w Bogu
łaskawego pozyskać sędziego. Przykazań Jego i nauk należy
słuchać, aby zasługi nasze odebrały zapłatę. Ukazując Pan w
Ewangelii drogę wiary i nadziei naszej, w krótkich słowach
mówi: Pan Bóg twój, Bóg jeden jest i będziesz miłował Pana
Boga twego ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy
twojej, i ze wszystkiej myśli twojej. Toć jest największe i pierwsze
przykazanie. A wtóre podobne jest temu: będziesz miłował
bliźniego twego, jako samego siebie. Na tych dwóch
przykazaniach wszystek zakon zawisł i prorocy. Jedności więc i
miłości w nauce swojej razem uczył; wszystkich proroków i
zakon w dwóch zawarł przykazaniach. Jakąż zaś zachowuje
jedność, jaką zachowuje i o jakiej myśli miłości, kto w
szaleństwie niezgody Kościół rozrywa, wiarę niweczy, pokój
zakłóca, miłość rozprasza, tajemnice znieważa?
XVI … teraz wzrosła nieszczęsna tegoż złego klęska, a
przewrotności kacerskiej i odszczepieństw zatrute spustoszenie
coraz bardziej powstawać i krzewić się zaczęło, ponieważ przy
schyłku świata tak się dziać miało, jak to nam Duch Święty
przepowiada przez Apostoła i ostrzega, mówiąc: W ostatnie dni
nastaną czasy niebezpieczne; będą ludzie sami siebie miłujący,
chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy,… Wszystko się spełnia, co
było przepowiedziane, a przy zbliżającym się schyłku świata
nawet doświadczeniem ludzi i czasów się sprawdza. Im bardziej
się przeciwnik sroży, tym więcej błąd zwodzi …
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XVII Niechaj nas jednak nie wzrusza ani niepokoi zbytnie i
niespodziane wiarołomstwo wielu ludzi, lecz raczej, ponieważ
się to wedle przepowiedzeń prawdy dzieje, niech wiarę naszą
wzmacnia. Skoro niektórzy takimi się stali, bo to dawno było
przepowiedziane, reszta braci powinna się ich strzec, boć i to
przepowiedziano podług nauki Pana, który mówi: Wy tedy
patrzcie, otom wam wszystko przepowiedział . Chrońcie się,
proszę was bracia, takich ludzi, a od boku i uszu oddalajcie
zgubne ich rozmowy, jakoby śmiertelną zarazę … Trzeba unikać
i uciekać od tego, kto się od Kościoła odłączył.475 Taki jest
przewrotny i grzeszy, i sam siebie potępił. Czyż może mniemać,
że jest z Chrystusem, który przeciw kapłanom Chrystusa
postępuje, odłącza się od społeczności duchowieństwa i ludu
Jego? …wzgardziwszy biskupami i opuściwszy kapłany Boże,
poważa się inny stawiać ołtarz, inną modlitwę niegodziwym
głosem odprawiać, prawdę ofiary Pańskiej fałszywymi ofiarami
znieważać …
XVIII Tak Kore, Datan i Abiron, którzy wbrew Mojżeszowi i
kapłanowi Aaronowi poważyli się przywłaszczyć sobie władzę
ofiarowania476, natychmiast za swą śmiałość ukarani byli.
Ziemia, rozwarłszy się aż do samej otchłani, stojących żywcem
pochłonęła. Nie tylko zaś tych, co sprawcami tego byli,
sprawiedliwość Boga zagniewanego ukarała, lecz i innych
dwustu pięćdziesięciu uczestników i towarzyszy tego szaleństwa,
którzy się razem z nimi spiknęli na to zuchwalstwo …. Tak i król
Ozjasz niosąc kadzielnicę, i przeciw prawu Bożemu
upoważnienie do ofiarowania sobie gwałtem przywłaszczając,
… Boskim gniewem zhańbiony i trądem na czole oszpecony
został: na tej części ciała przez obrażonego Boga był
naznaczony, gdzie namaszczeni bywają ci, którzy godni są Pana.
A synowie Aarona, którzy obcy ogień na ołtarz włożyli … zginęli
zaraz na miejscu przed Obliczem mszczącego się Boga.
XIX Tych to naśladują wszyscy, którzy, wzgardziwszy Boskim
podaniem (traditione), obcych się nauk chwytają i urząd
nauczycielski według ludzkiej ustawy wprowadzają.
475 Patrz Kanoniczny zakaz wspólnoty z heretykami i z odłączonymi z Kościoła str. 242
476 Patrz Schizma Koracha w świetle Starego Testamentu str. 288

241

242

Część IV Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4.5)

Gromi ich Pan i łaje w Ewangelii, mówiąc: Niszczycie
przykazanie Boże, abyście ustawę waszą zachowali. Większy to
występek od tego, którego się dopuścili ci, co upadli w wierze
(lapsi) … Kto tu upadł, sobie tylko zaszkodził, ale kto tam
usiłował wywołać kacerstwo lub odszczepieństwo, wielu swoim
przykładem zgubił.
Tu szkoda jednej duszy, tam niebezpieczeństwo wielu. Ten
przynajmniej poznaje, że zgrzeszył, opłakuje tego i żałuje; ale
tamten nadęty … w tajemnice Boskie wprowadza zamieszanie.
Upadły raz tylko zgrzeszył, ów zaś grzeszy codziennie. Upadły
nareszcie, podjąwszy śmierć męczeńską, może osiągnąć
obietnice królestwa, ale tamten, jeśliby poza Kościołem był
zabity, nie może nagrody Kościoła dostąpić.
XXI …Jeżeli kto jest wyznawcą, tym mocniej Ewangelii
Pańskiej trzymać się powinien …. Jeżeli kto jest wyznawcą,
niech będzie pokorny i zgodny, w swych sprawach cichy i
skromny, aby, mieniąc się wyznawcą Chrystusowym, tegoż
Chrystusa, którego wyznawa, także naśladował. …Język, który
wyznał Chrystusa, niechaj nie złorzeczy, pokoju nie zakłóca,
niech się nie daje słyszeć w swarliwości i obelgach, niech po
słowach modlitwy i chwały nie miota jadem wężowym przeciw
braciom i kapłanom Bożym! …
XXII Boć i Judasza do liczby Apostołów Pan wybrał, a przecież
potem Judasz Pana zdradził. A jednak wiara i stateczność
Apostołów nie upadła, że Judasz zdrajca od ich społeczeństwa
odpadł. Tak i tutaj świętobliwość i godność wyznawców nie
zmniejszyła się, że niektórzy z nich wiarę złamali. Bo cóż, mówi
błogosławiony Apostoł w liście swoim, jeśli niektórzy odpadli od
wiary? Azaż niedowiarstwo ich w niwecz obróciło wiarę Bożą?
…Większa i lepsza część wyznawców stoi mocno przy wierze i w
prawdzie prawa i karności Pańskiej. Od jedności Kościoła nie
odstępują … a oświeceni prawdziwym światłem Ewangelii,
opromienieni czystą i jasną światłością Pańską, godni są
szacunku tak dla zachowania pokoju Chrystusowego, jak dla
otrzymanego zwycięstwa w walce z szatanem.
XXIII … reszta przynajmniej, czy to dla prostoty zwiedziona, czy
złudzona błędem, czy oszukana podstępem zdrady zawodnej
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niech zerwie więzy fałszu … Przykazujemy wam, bracia, w imię
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, iżbyście się odłączyli od
wszystkich braci, nieporządnie chodzących, a nie według
podania, które wzięli od nas. … Odstąpić a raczej uciekać
powinieneś od przestępców, abyś łącząc się z takimi, co
nieporządne życie wiodą, i postępując ścieżkami błędu i
występku, z drogi prawdziwej nie zbłądził, i sam w równą się z
nimi zbrodnię nie zawikłał. Jeden jest Bóg, jeden Chrystus, i
jeden Kościół Jego, i wiara jedna, i lud złączony węzłem zgody
w jedno ciało nierozdzielne. Jedność rozerwaną być nie może,
ani jedno ciało rozszarpaniem stawów rozłączone, ani w kawałki
przez rozdarcie wnętrzności rozdzielone. Wszystko co się od
matki odłącza, żyć i oddychać osobno nie może, i traci istotę
życia.
XXIV Upomina nas Duch Święty … Odwróć się od złego a czyń
dobrze; szukaj pokoju a ścigaj go. Pokoju powinien szukać i
ścigać syn pokoju; język swój od wszelkiego nieporozumienia
wstrzymywać ma ten, kto związek miłości zna i miłuje. … Jeśli
jesteśmy spadkobiercami Chrystusa, zostawajmy w pokoju
Chrystusowym. Jeśli jesteśmy synami Bożymi, spokojnymi być
powinniśmy. Błogosławieni, mówi, pokój czyniący477, albowiem
nazwani będą synami Bożymi. Synowie Boga powinni być
spokojni, w sercu łagodni, w mowie szczerzy, w miłości zgodni i
węzłem jednomyślności wiernie i ściśle z sobą połączeni.
XXVI W nas zaś tak się zmniejszyła jednomyślność, że osłabła
obfitość w uczynkach miłosiernych. Wówczas sprzedawali domy
i włości, a skarby w niebie składając, wartość ich na wsparcie
potrzebujących Apostołom ofiarowali. Teraz zaś z dóbr
dziesięciny nawet nie oddawamy, a gdy Pan sprzedać rozkazuje,
my raczej dokupujemy i pomnażamy. Tak to w nas obumarła
siła wiary, tak osłabła moc wiernych. I przeto też Pan, czasy
nasze mając na myśli, w Ewangelii mówi: Syn człowieczy
przyszedłszy, izali znajdzie wiarę na ziemi?.
477 Z całego kontekstu wynika, iż pokoju tego nie można osiągnąć odchodząc od
ortodoksyjnej wiary. Wszakże i współczesny ekumenizm forsowany jest właśnie w imię
owego pokoju i wzajemnej miłości. Fałsz niestety miłości służyć nie może, a wręcz
przeciwnie, jest jawnym zaprzeczeniem miłości, kiedy zamiast prawdziwego lekarstwa
podsuwa się placebo!
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Widzimy, iż to się dzieje, co On przepowiedział. W bogobojności,
w sprawiedliwości, w miłości, w uczynkach, nie masz wiary.
Nikogo nie przejmuje strach przyszłości, dnia i sądu Pańskiego,
a kar, grożących niewiernym i mąk wiecznych, dla wiarołomców
zgotowanych, nikt nie rozważa. Tego by się lękało sumienie,
gdyby wierzyło. Ponieważ nie wierzy, więc się nie lęka. Gdyby
zaś wierzyło, tedyby się też strzegło, a gdyby się strzegło, wtedy
by i uniknęło.
Zachęcajmy się tedy, jak możemy, bracia najmilsi, a
przerwawszy sen dawnej gnuśności, czuwajmy nad
zachowaniem i wypełnianiem przykazań Pańskich.
Takimi bądźmy, jakimi być zalecił, mówiąc: Niech będą
przepasane biodra wasze i pochodnie gorejące w rękach
waszych, a wy podobni ludziom, czekającym na pana swego,
kiedy by się z gód wrócił, aby gdy przyjdzie i zakołace,
natychmiast mu otworzyli. Błogosławieni oni słudzy, których
przyszedłszy Pan, znajdzie czuwających. Powinniśmy być
przepasani, aby, gdy przyjdzie dzień zdania sprawy, nie zastał
nas zatrudnionych i zawikłanych. Niech w dobrych uczynkach
świeci i jaśnieje światło nasze, aby nas z tej nocy światowej do
światłości wiecznej chwały doprowadziło. Troskliwi zawsze i
ostrożni oczekujmy nagłego przyjścia Pańskiego, aby, gdy On
zakołacze, czuwała wiara nasza, dla odebrania od Pana
nagrody za swe czuwanie. Jeśli te przykazania zachowamy, jeśli
tych upomnień i przestróg trzymać się będziemy, nie pochwyci
nas chytry szatan śpiących, bo jako słudzy czujni z Chrystusem
Panem królować będziemy.

Przytoczona tu nauka św. Cypriana, a także nieco wcześniej 478, nauka św. Wincentego z
Lerynu, które poznałem już mojej konwersji, utwierdziły mnie w przekonaniu, iż
współczesna nowa ekumeniczna wiara niewiele ma wspólnego z wiarą jaką przekazała nam
święta Tradycja Kościoła.

478 na str. 83
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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 prawa 479. 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 rzymskichkatolików 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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Kanony czwartego soboru powszechnego –
Chalcedoński 451 r.
Kanon 14482
Ponieważ w niektórych prowincjach pozwala się lektorom i
kantorom zawierać związki małżeńskie, Święty Sobór
postanowił, że żadnemu z nich nie godzi się brać żony
innowierczej. Ci zaś, którzy zrodzili już w takim związku
potomstwo i już ochrzcili swoje dzieci u heretyków, wypada, aby
oddali je wspólnocie Kościoła Kafolicznego483; nie ochrzczone
natomiast dotąd nie mogą otrzymać chrztu z rąk heretyków, ani
też łączyć się węzłem małżeńskim z heretykiem, Żydem lub
poganinem, chyba że osoba kojarzona z prawosławnie
wierzącym484 zobowiązuje się przyjąć wiarę prawosławną485.
Jeżeliby zaś ktoś odważył się przekroczyć niniejsze
postanowienie, ściągnie na siebie karę kanoniczną.

Kanony piąto-szóstego soboru powszechnego –
Trullański – 691-692 r.
Kanon 72486
Nie godzi się, aby ortodoksyjny mąż wstępował w związki
małżeńskie z kobietą heretyczką, ani też ortodoksyjna kobieta
wiązała się małżeństwem z heretykiem. Jeżeli jednak ujawni się,
że coś podobnego zostało dokonane, należy uważać związek
małżeński za nieważny i niegodziwe pożycie rozwiązać. Nie
godzi się bowiem mieszać to, co jest niezmieszalne, ani też
łączyć z owcą wilka, a z udziałem Chrystusa los grzeszników.
Jeśli ktokolwiek postanowione przez na naruszy, niech będzie
odłączony.
482 [Kanony Praw.]
483 Czyli kościoła katolickiego za tłumaczeniem wg: [Sobory Powszechne I]
484 Czyli prawowierną za tłumaczeniem wg: [Sobory Powszechne I]
485 Ortodoksyjną czyli prawdziwą wiarę za tłumaczeniem wg: [Sobory Powszechne I]
486 [Kanony Praw.]
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Jeśli zaś niektórzy, pozostając jeszcze jako niewierzący i nie
będąc jeszcze przyłączeni do trzody ortodoksyjnych, zawarli
między sobą prawny związek małżeński, zaś potem jeden z nich,
obrawszy to co dobre, uciekł się do światła prawdy, a drugi
pozostał w więzach błędu, nie chcąc skierować wzroku na Boskie
promienie, i jeżeli jednocześnie niewierząca żona życzy sobie
współżyć z małżonkiem wierzącym, lub odwrotnie, mąż
niewierzący z małżonką wierzącą, to wówczas niech się nie
rozłączają, w myśl Apostoła: „Uświęca się bowiem mąż
niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie
niewierząca małżonka przez męża” (1Kor.7:14)

Kanony soboru lokalnego w Antiochii – 341 r.
uznane za powszechnie obowiązujące 487
Kanon 2488
Wszyscy, którzy przychodzą do kościoła i słuchają Pisma
świętego, lecz, wskutek uchylania się od porządku, nie
uczestniczą z wiernymi w modlitwie oraz powstrzymują się od
przyjmowania świętej Eucharystii, niech będą odłączeni od
Kościoła dopóty, dopóki nie przystąpią do spowiedzi i nie okażą
godnego owocu pokuty i, błagając o przebaczenie, nie otrzymają
onego.
Nie wolno także ani obcować z wyłączonymi ze społeczności
kościelnej, ani się zbierać po domach i modlić się z tymi, którzy
są poza wspólnotą wiernych; ponadto tych, którzy stronią od
zgromadzenia wiernych w jednym Kościele, nie wolno
przyjmować w Kościele innym. Jeśli się okaże, że ktokolwiek z
biskupów, bądź prezbiterów lub diakonów, albo ktokolwiek z
kleru ma styczność z wyłączonymi ze społeczności, niech
zostanie wyobcowany i sam, jako naruszyciel porządku
kościelnego.
487 Kanony wskazanych synodów lokalnych uznane zostały jako obowiązujące kościół
powszechny na piąto-szóstym soborze powszechnym w kanonie 2 [Kanony Praw. str.68]
488 [Kanony Praw.]
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Kanony soboru lokalnego w Laodycei – 343 r.
uznane za powszechnie obowiązujące 489
490

Kanon 6
Nie należy zezwalać heretykom, trwającym w herezji, wchodzić
do domu Bożego.

Kanon 9
Nie wolno zezwalać, aby wierni Kościoła przychodzili dla
modlitwy i uzdrowienia na cmentarze wszelkiego rodzaju
heretyków lub na tak zwane u nich miejsca spoczywania
męczenników. Tych, którzy by przychodzili, jeśli będą to wierni,
należy pozbawić na pewien czas społeczności kościelnej.
Czyniących zaś pokutę i wyznających swój grzech przyjmować
do obcowania

Kanon 10
Ci którzy należą do Kościoła, nie powinni być obojętni wobec
łączenia swych dzieci więzami małżeństwa z heretykami.

Kanon 31
Nie należy zawierać związków małżeńskich z heretykami, ani
wydawać im swoich synów lub córek, lecz raczej przyjmować, o
ile złożą przyrzeczenie, że zostaną chrześcijanami.

489 Patrz przypis 487 str. 245
490 [Kanony Praw.]
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Kanon 32
Nie godzi się przyjmować od heretyków błogosławieństwa, które
są raczej próżną mową niż błogosławieństwem.

Kanon 33
Nie należy modlić się z heretykiem lub odszczepieńcem.

Kanon 34
Żaden chrześcijanin nie powinien opuszczać męczenników
Chrystusowych oraz dawać chwałę pseudomęczennikom, tj.
męczennikom, którzy są u heretyków, albo tym, którzy sami byli
heretykami. Są oni bowiem oddaleni od Boga; toteż uciekający
się do nich niech będą wyklęci.

Kanon 37
Nie należy przyjmować darów świątecznych, przesyłanych przez
Żydów lub heretyków, oraz wspólnie z nimi świętować.

Kanon 38
Nie należy przyjmować od Żydów chlebów przaśnych lub
uczestniczyć w ich nieprawościach.

Kanon 39
Nie godzi się świętować wspólnie z poganami i uczestniczyć w
ich bezbożności
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Św. Atanazy Wielki - biskup Aleksandrii (od 338 r.)
List do Antichosa 491

Kanon 4 Nie należy brać udziału w eucharystii z heretykami
Pytanie: Jeśli w święto Paschy znajdzie się ktoś w miejscu, gdzie
nie ma możliwości przystąpienia do komunii w kościele
katolickim, jak powinien się zachować w dniu świątecznym:
przystąpić do komunii, czy nie?

Odpowiedź: Jeśli wielkie i poważne niebezpieczeństwo grozi
człowiekowi, który oddala swą żonę i współżyje z inną kobietą,
nawet gdyby znalazł się na obczyźnie, to o ileż większe grozi
temu, kto zdradza prawą wiarę i uczestniczy w komunii z
heretykami? I jak ci, którzy chcą sprzedać swoje towary
przebywając w obcym kraju nie przyjmują obcej monety zamiast
monety z pieczęcią cesarską, tak samo należy myśleć i o komunii
Chrystusa.
Usilnie starajmy się unikać komunii od heretyków ani im jej
nie udzielajmy, abyśmy nie mieli udziału w ich fałszywej wierze
i w ich potępieniu: <<Nie dawajcie psom tego, co święte, ani
nie rzucajcie swych pereł przed wieprze>> 492 Jeśli komunia
stanowi nasze zjednoczenie z Chrystusem, to jednoczy nas też
między sobą 493; w intencji więc jednoczymy się z tymi, którzy
wraz z nami przyjmują komunię. Z intencji powstaje owo
zjednoczenie, a nie dzieje się ono bez udziału naszego rozumu:
<<Wszyscy bowiem jesteśmy jednym ciałem, ponieważ bierzemy
z tego samego chleba>>494, jak mówi święty apostoł.

491 Canon apocryphus ex IV saec., non scriptus ab Athanasio. Non pertinet ad collectionem
canonicam za: [Kanony Ojców str 30]
492 Mt 7,6
493 cf. 1 Kor 10,16
494 1 Kor 10,17
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Św. Bazyli Wielki - biskup Cezarei Kapadockiej (od 370 r.)

O heretykach
Kanon 96. 495[Czy wolno pozdrawiać heretyków?]

Pytanie: Czy znalazłszy się przypadkowo w towarzystwie
heretyków, pogan lub Żydów można z nimi spożyć posiłek albo
ich pozdrowić?496

Odpowiedź: Pan nie zabronił nikogo pozdrawiać, to znaczy
witać w zwykły sposób; powiedział bowiem: <<Jeśli
pozdrawiacie tylko swoich przyjaciół, cóż szczególnego
czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?>>497 Jeśli zaś idzie o
wspólne spożywanie posiłku, posiadamy instrukcję apostoła
dotyczącą osób, których mamy unikać; mówi on: <<Napisałem
wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie idzie o
rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców
lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić
ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie spożywali
posiłków z takim, który nazywając siebie bratem, w
rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą,
oszczercą, pijakiem lub zdziercą>>498

495 [Kanony Ojców str.75]
496 cf. Elvira (ca.306) c.50
497 cf Mt5.47
498 1Kor5,9
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Św. Tymoteusz Aleksandryjski -biskup Aleksandrii 380-385 r
Jeden z grona stu pięćdziesięciu ojców soboru
Konstantynopolitańskiego
Odpowiedzi prawne na pytania postawione mu przez biskupów i
duchownych

Kanon 9

499

Pytanie: Czy duchowny może modlić się w obecności arian albo
innych heretyków, czy też nie ma przeszkód, żeby się modlił, to
znaczy składał ofiarę500
Odpowiedź: Podczas świętej ofiary, przed pocałunkiem pokoju,
diakon woła501: <<Odejdźcie, wy którzy nie należycie do
wspólnoty>>502. [Heretycy] nie mogą więc być obecni, chyba że
wyznają nawrócenie i porzucają herezję.

Kanon 25 503
Pytanie: Jeśli przyjdzie heretyk chcąc przyjąć komunię albo
wziąć pobłogosławiony chleb ze stołu, czy można mu go dać, czy
nie? Wielu bowiem takich przychodzi, w tym nawet ich diakoni,
chociaż nie dzieje się to często.
Odpowiedź: Jest to niedopuszczalne, chyba że ktoś z nich ukryje
się w zatłoczonym kościele; wówczas szafarz nie ponosi za to
odpowiedzialności ze względu na tłum i brak rozeznania.

499 [Kanony Ojców str .93]
500 cf CanApost 45.65; Laodicea (fine saec. IV) c.9.33.34.
501 Porównaj: Święta Liturgia św. Jana Złotoustego str. 251
502 cf ConstApost VIII, 10,2
503 [Kanony Ojców str. 96]
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Święta Liturgia św. Jana Złotoustego
504

[Końcowe słowa
Katechumenów]

drugiej

części

liturgii

-

Liturgii

Diakon: Katechumeni niech wyjdą505! Katechumeni, wyjdźcie!
Niech wyjdą katechumeni! Niech nie pozostanie nikt z
katechumenów! Wierni zaś, jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana
módlmy się.

[w cerkiewno-słowiańskim.: Jelicy ohłaszczennii, izyditie!
Ochłaszczennii, izyditie! Jelicy ohłaszczennii, izyditie! Da nikto
ot ohłaszczennych, jelicy wiernii, paki i paki mirom Hospodu
pomolimsia. ]

Chór: Panie, zmiłuj się.506

Teraz rozpoczyna się Liturgia wiernych – trzecia, najważniejsza część Świętej
Liturgii. W jej trakcie następuje przemiana eucharystyczna ofiarowanego
chleba i wina, w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. W tej części liturgii
uczestniczyć powinni tylko ludzie ochrzczeni.507

504 Liturgia Św. Jana Chryzostoma jest starożytna liturgią mszy świętej do dziś najczęściej
sprawowaną w Kościele prawosławnym
505 Patrz: kanony: Św. Tymoteusz Aleksandryjski -biskup Aleksandrii 380-385 r str. 250
506 [Św. Liturgia str . 59]
Trzecia część Świętej Liturgii przeznaczona jest tylko dla wiernych, czyli ludzi
ochrzczonych
za wprowadzenie [Św. Liturgia str. 31]

507 za [Św. Liturgia str. 60 przypis 31]:
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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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Kanony pierwszego soboru powszechnego – Nicejski I 325r.
Kanon 8509
Święty i Wielki Sobór postanawia, żeby ci, którzy nazywają
siebie Czystymi wracając obecnie do
Powszechnego
i
510
Apostolskiego Kościoła, przyjąwszy włożenie rąk , pozostawali
wśród duchownych. Powinni jednak przede wszystkim na
piśmie oznajmić, że do serca wezmą i zachowają postanowienia
Powszechnego i Apostolskiego Kościoła, to znaczy, ze pozostaną
w obcowaniu kościelnym zarówno z dwużeńcami jak i z tymi,
którzy odpadli podczas prześladowań i co do których czas na
pokutę został określony i termin darowania winy wyznaczony.
Należy, żeby oni we wszystkim poszli za postanowieniami
Powszechnego Kościoła. Więc jeżeli się okaże, że wszyscy
duchowni w niektórych wsiach lub miastach zostali wyświęcani
wyłącznie spośród ich środowiska, to niech oni pozostaną na
dotychczasowym stanowisku. Jeśli zaś niektórzy z nich
przystąpią do Kościoła tam, gdzie się znajduje biskup Kościoła
Powszechnego, to rzecz oczywista, biskup Kościoła
Prawosławnego winien zachować godność biskupa, a ten
któremu godność biskupa nadali tak zwani Czyści, będzie miał
prawo do honorów należnych prezbiterowi, chyba że miejscowy
biskup uzna za właściwe zostawić mu godność biskupa
nominalnie. Jeśli zaś tego nie będzie życzył, to dla oczywistej
jego przynależności do kleru, niechaj da mu miejsce
chorepiskopa lub prezbitera, lecz aby nie było dwóch biskupów
w mieście.

Nowacjanie czyli <<Czyści >> tworzyli ugrupowanie radykalne, odgradzające się od
innych, których uważali za niegodnych przynależności do Kościoła, czy to z powodu
zawarcia drugiego małżeństwa, po śmierci pierwszego współmałżonka, czy z powodu
załamania się w czasie prześladowań, czy choćby tylko ucieczki przed prześladowcami. 511

509 [Kanony Praw. str. 38]
510 cf. kanon św. Tymoteusza Aleksandryjskiego: str. 264
511 za [Sobory Powszechne I przyp. 13 str 33]
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Był to rygorystyczny, doktrynalnie ortodoksyjny ruch, stanowiący stronnictwo zalecające
surowość wobec tych, którzy dopuścili się odstępstwa w czasie prześladowań za Decjusza,
a teraz chcieli odzyskać członkostwo w Kościele , tak że Cyprian musiał znaleźć jakąś inną
podstawę jedności niż ścisła prawowierność nauczania512, którą oni przecież zachowywali.

Kanon 19513
Uchwala się, że powracających na łono Kościoła
Powszechnego paulinistów514 należy bezwzględnie powtórnie
chrzcić. Ci zaś spośród nich, którzy należeli przedtem do stanu
duchownego, a zostanie stwierdzone, ze są nienaganni i
nieposzlakowani, mają przyjąć chrzest, a biskup Kościoła
Powszechnego niech włoży na nich ręce. (…)

512 za [Początki Doktryny str 157] rozdział Teologia przednicejska.
513 [Kanony Praw. Str.42]
514 Paweł z Samosaty, biskup Antiochii, został wykluczony z Kościoła na synodzie
antiocheńskim w 268 roku. Uważał on, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym tylko
dlatego, że narodził się z Maryi Dziewicy, a następnie został usynowiony przez Boga w
nagrodę za swoje posłuszeństwo za: [Sobory Powszechne I przypis 29 str 45]

260

Część IV Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4.5)

Kanony drugiego soboru powszechnego–
Konstantynopolitański I - 381r.
Kanon 7.515
Tych, spośród heretyków, którzy nawracają się do
Prawosławia516 i włączają się do udziału w zbawieniu
przywracamy zgodnie z następującym rytem i zwyczajem: Arian,
Macedonian, Sabelian, Nowacjan, którzy nazywają siebie
czystymi i lepszymi, Kwartodecymów czyli Tetradytów i
Apolinarystów, w wypadku, gdy składają pisemne oświadczenia
i wyklinają wszelką herezję rozprawiającą inaczej, niż rozumuje
Święty Boży katolicki i apostolski Kościół, przywracamy,
naznaczając ich pieczęcią, to jest namaszczając świętym
krzyżmem najpierw czoło, następnie oczy i nozdrza, usta i uszy, a
naznaczając je, mówimy: pieczęć daru Ducha Świętego517.
Eunamian zaś, którzy chrzczą się jednorazowym zanurzeniem 518
oraz Montanistów, nazywanych tutaj Frygijczykami, i Sabelian,
utrzymujących naukę o synoojcostwie oraz dopuszczających się
innych, godnych potępienia, odchyleń, oraz resztę innych
heretyków (albowiem jest tu sporo takich, którzy w większości
pochodzą z kraju galackiego), wszystkich, którzy spośród nich
chcą przynależeć do Prawosławia519, dopuszczamy ich tak jak
pogan. Pierwszego dnia czynimy ich chrześcijanami, drugiego –
katechumenami, następnie trzeciego dnia zaklinamy ich
potrójnym z ust tchnieniem w twarz i uszy, i tak ich
katechizujemy oraz nakazujemy im, aby pozostawali w Kościele i
słuchali Pism; i dopiero wtedy ich chrzcimy520.
515 [Kanony Praw.]
516 Wg tłumaczenia rzymsko-katolickiego: którzy przychodzą do wiary ortodoksyjnej za
[Sobory Powszechne I str 93]
517 Ci heretycy są więc przyjmowani poprzez sakrament bierzmowania
518 A co w przypadku gdy chrzest nie następuje zgodnie z tradycją kościoła poprzez
zanurzenie ale poprzez polanie głowy?
519 Czyli pragną przyjąć prawdziwą wiarę gdyż tak odnośny fragment tłumaczy rzymskokatolickie wydanie dok. Soborowych [Sobory Powszechne I str 95]
520 Elementy te zawiera obrzęd chrztu świętego sprawowany jednego dnia.
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W kontekście tegoż kanonu, który jest następnie prawie bez zmian powtórzony przez piątoszósty sobór powszechny, jawi się pytanie: czy nie jest on sprzeczny z przedstawionymi
powyżej kanonami apostolskimi oraz przedstawionymi w dalszej części pracy kanonami
ojców, jak i innymi na przestrzeni historii decyzjami lokalnych Cerkwi, które czasem to
nakładają wymóg ponownego chrztu, a czasem od niego odstępują – jak ma to przykładowo
często miejsce w dobie współczesnej. Taka zmienna praktyka zdaje się sugerować, iż
Cerkiew podlega na przestrzeni wielowiekowej historii wahaniom w tej sprawie. Wielu
rzymskich katolików, ale także niejednokrotnie samych prawosławnych mówi, iż przecież
Cerkiew uznaje już współcześnie chrzest innowierców. Problem ten doskonale omawia
praca: Wyznaję Jeden Chrzest 521 cytująca opinię Ojców ze świętej Góry Atos - Kollyvades
z przełomu 17/18 wieku, którzy udowadniają, iż zmienna na przestrzeni historii, praktyka
Cerkwi, nie zawierając wewnętrznych sprzeczności, i nieodmiennie nie uznając ważności
chrztu innowierców, odwołuje się czasem do prawnej skrupulatności (acrivia) a czasem do
ekonomiji (economia).
Mnie osobiście o słuszności takiej oceny przekonało świadectwo św. Tymoteusza
Aleksandryjskiego
który
będąc
jednym
z
grona
150
Ojców
Soboru
Konstantynopolitańskiego I, uchwalający zapewne cytowany powyżej siódmy kanon 522, oraz
znający motywację Ojców Soboru udziela odpowiedzi w tej sprawie która świadczy o
zastosowaniu przez sobór ekonomiji:

Odpowiedzi prawne na pytania postawione mu przez biskupów i
duchownych,
Kanon 19 523.
Pytanie: Dlaczego nie chrzcimy powtórnie wszystkich
heretyków, którzy nawracają się do Kościoła katolickiego?
Odpowiedź: Gdybyśmy tak postępowali, ludzie niechętnie by się
nawracali, wstydząc się ponownie przyjmować chrzest. Poza
tym Duch Święty potrafi zstąpić na ludzi poprzez nałożenie rąk
kapłana i modlitwę jak świadczą o tym Dzieje apostolskie

521 [Wyznaję Jeden Chrzest]
522 Najstarszym świadectwem tego kanonu jest List Gennadiosa (patriarchy
Konstantynopola w latach 458-471) do Martiriosa Antiocheńskiego za: [Sobory
Powszechne I str. 93]
523 [Kanony Ojców str.95]
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Kanony piąto-szóstego soboru powszechnego
Trullański - 691-692 r.

Kanon 95.524
Tych, spośród heretyków, którzy nawracają się do Prawosławia i
włączają się do udziału w zbawieniu przywracamy zgodnie z
następującym rytem i zwyczajem:
Arian, Macedonian, Nowacjan, którzy nazywają siebie czystymi
i lepszymi, Kwartodecymów czyli Tetradytów i Apolinarystów, w
wypadku, gdy składają pisemne oświadczenia i wyklinają
wszelką herezję rozprawiającą inaczej, niż rozumuje Święty Boży
Powszechny i Apostolski Kościół, przywracamy, naznaczając
ich pieczęcią, to jest, namaszczając świętym krzyżmem najpierw
czoło, później oczy i nozdrza, usta i uszy; a naznaczając je,
mówimy: <<Pieczęć daru Ducha Świętego>>.
Co do tych, którzy byli Paulinistami, lecz później przystąpili do
Kościoła Powszechnego, postanowiono obowiązkowo chrzcić
ich powtórnie.
Eunamian zaś, którzy chrzczą się jednorazowym zanurzeniem
oraz Montanistów, nazywanych tutaj Frygijczykami, i Sabelian,
utrzymujących naukę o synoojcostwie oraz dopuszczających się
innych, godnych potępienia, odchyleń, oraz pozostałych
heretyków (bowiem jest tu sporo takich, którzy w większości
pochodzą z kraju galackiego), wszystkich, którzy spośród nich
chcą przynależeć do Prawosławia, przyjmujemy ich tak jak
pogan. Pierwszego dnia czynimy ich chrześcijanami, drugiego –
katechumenami, następnie trzeciego dnia zaklinamy ich
potrójnym z ust tchnieniem w twarz i uszy, i tak ich
katechizujemy oraz nakazujemy, by pozostawali w Kościele i
słuchali Pism; i dopiero wtedy ich chrzcimy525.
524 [Kanony Praw.]
525 Powyższa początkowa część kanonu jest prawie identyczny z kanonem VII, II-go
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Soboru Powszechnego z dodatkiem fragmentu o Paulinistach a z wyłączeniem Sabelian.
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W podobny sposób przyjmujemy również Manichejczyków,
Walentynian, Marcjonitów i im podobnych heretyków.
Nestorianie zaś winni składać pisemne oświadczenia i wyklinać
swoją herezję, i Nestoriusza, i Eutychesa, i Dioskura, i Sewira, i
innych przywódców takowych, herezji, wspólnie z ich
zwolennikami oraz wszystkie herezje wymienione powyżej;
następnie niech przyjmują świętą Komunię

Kanony soboru lokalnego w Laodycei 343 r.
uznane za powszechnie obowiązujące 526
527

Kanon 7
Odwracających się od herezji, tj. Nowacjan, Fotynian bądź
Kwartodecymów, tak katechumenów jak i wiernych w ich opinii,
nie należy przyjmować zanim nie wyklną wszelkiej herezji,
zwłaszcza zaś tej, w której pozostawali; wówczas dopiero ci,
którzy uchodzą u nich za wiernych, po nauczeniu się Symbolu
wiary, niech zostaną namaszczeni świętym krzyżmem i przyjmą
świętą Komunię.

Kanon 8
Odwracających się od herezji, tak zwanych Frygijczyków, - gdy
nawet należeli oni do rzekomego ich kleru i uchodzili za ludzi
bardzo wielkich – powinni biskupi i prezbiterzy Kościoła
katechizować starannie i chrzcić.

526 Powszechnie obwiązujące Patrz przypis 487 na str. 245
527 [Kanony Praw.]
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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, enkratytów 530,
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]

Czy chrzest schizmatyków lub heretyków jest ważny – w świetle kanonów Kościoła 267

[EKONOMIJA]
Ponieważ jednak niektórzy bracia z diecezji azjatyckich mając
na uwadze dobro większości531 uznali, że można uznać ich
chrzest, przystajemy na to.
Musimy jednak mieć na uwadze przestępstwo enkratów: aby
uniemożliwić sobie powrót do Kościoła, zdecydowali się oni
ustanowić swój własny chrzest, i tym sposobem pogwałcili
własny obyczaj. Chociaż nie ma żadnej decyzji w ich sprawie,
moim zdaniem nie należy uznawać ich chrztu, a jeśli ktoś przyjął
go od nich, trzeba go ochrzcić, gdy wraca do Kościoła. Gdyby to
jednak miało stanowić przeszkodę dla ogólnego dobra, trzeba
zastosować się do zwyczaju i pójść za ustaleniem ojców, którzy
uregulowali nasze sprawy kościelne. Obawiam się bowiem, że
zniechęcając ich do przyjmowania chrztu, przez nasze surowe
stanowisko możemy przeszkodzić w ich zbawieniu.
Fakt, że oni uznają nasz chrzest, nie powinien nas niepokoić,
gdyż nie jesteśmy zobowiązani do wzajemnego okazywania im
wdzięczności, lecz powinniśmy ściśle przestrzegać przepisów.
Należy zaś stanowczo postanowić, że ci którzy przychodzą do
nas ochrzczeni przez nich, muszą być w obecności wiernych
namaszczeni świętym olejem i dopiero wówczas można ich
dopuścić do sakramentów. …

Drugi list kanoniczny do Amfilocha, biskupa Ikonium
Kanon 20532. O kobiecie, która jako heretyczka złożyła śluby
czystości
Nie uważam, żeby trzeba było karać kobiety, które złożyły ślub
czystości będąc heretyczkami, a później zawarły małżeństwo.
<<Cokolwiek bowiem mówi Prawo, mówi do tych którzy
podlegają prawu>>533, one zaś jeszcze nie przyjęły jarzma

531 EKONOMIJA
532 [Kanony Ojców str. 43]
533 Rz3,19
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Chrystusa534 ani nie znają prawa Pana. Można więc włączyć je
do Kościoła, gdyż przyjmując wiarę w Chrystusa otrzymują
odpuszczenie tego grzechu razem ze wszystkimi innymi
grzechami. W ogóle nie bierze się pod uwagę uczynków
popełnionych przez katechumenów w ich wcześniejszym życiu.
Oczywiście, Kościół nie przyjmuje ich bez chrztu, tak więc laska
narodzenia [przez chrzest] jest dla nich niezbędna i konieczna.

Kanon 47 535. O enkratytach, sakkoforach i apoktytach536
Enkratyci, sakkoforzy i apotaktycy podlegają temu samemu
wyrokowi, co nowacjanie; w sprawie nowacjan został ogłoszony
kanon, choć niejednoznaczny, o tamtych zaś nie ma orzeczenia.
My jednak na podstawie tego samego przepisu chrzcimy ich
powtórnie. Jeśli u was ponowny chrzest jest zakazany, tak jak i u
Rzymian, to jednak ze względu na dobro ogólne ich chrzest
uchodzi za nieważny, i niechaj nasza decyzja zachowa moc
wiążącą. Ponieważ ich herezja jest jak gdyby gałęzią
marcjonitów, którzy gardzą małżeństwem, powstrzymują się od
wina oraz twierdzą, że stworzenie Boże jest nieczyste, nie
przyjmujemy ich do Kościoła, jeśli nie przyjmą nowego chrztu.
Niechaj ci, którzy ponownie jak Marcjon i inni heretycy uznają,
że bóg jest twórcą złą, nie mówią: <<Otrzymaliśmy chrzest w
imię Ojca, Syna i Ducha Świętego>> 537 Jeśli zatem i ty uznasz za
słuszne, powinno zebrać się szersze grono biskupów i ustalić
ogólny przepis, aby podejmujący działanie nie narażał się na
niebezpieczeństwo, a udzielający odpowiedzi dysponował
wiarygodnym świadectwem.

534 cf. Mt11,29n
535 [Kanony Ojców str.50]
536 Ruchy skrajnie radykalnych ascetów, odrzucających wszelkie związki z cielesnością,
także małżeństwo i prokreację, jedzenie mięsa, picie wina oraz własność prywatną
za [Kanony Ojców przyp. A str 50]
537 cf Mt.28,19
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Św. Tymoteusz Aleksandryjski - biskup Aleksandrii 380-385r
Jeden z grona stu pięćdziesięciu ojców soboru
Konstantynopolitańskiego
Odpowiedzi prawne na pytania postawione mu przez biskupów i
duchownych

Kanon 19.538 Pytanie: Dlaczego nie chrzcimy powtórnie
wszystkich heretyków, którzy nawracają się do Kościoła
katolickiego?539
Odpowiedź: Gdybyśmy tak postępowali, ludzie niechętnie by
się nawracali, wstydząc się ponownie przyjmować chrzest. Poza
tym Duch Święty potrafi zstąpić na ludzi poprzez nałożenie rąk
kapłana i modlitwę jak świadczą o tym Dzieje apostolskie 540.

Św. Cyprian z Kartaginy –męczennik,
arcybiskup Afryki 249-258 r
List napisany przez pewnych biskupów, jednym z nich był stary i
znakomity biskup Cyprian, do innych biskupów
Kanon 1 541 O tym, że należy chrzcić heretyków
… Wspólnie zebrani na synodzie, umiłowani bracia,
odczytaliśmy pismo wysłane przez was w sprawie osób rzekomo
ochrzczonych
przez
heretyków
czy
schizmatyków,
przychodzących do Kościoła katolickiego, który jest jeden i w
którym przyjmujemy chrzest i się odradzamy.

538 [Kanony Ojców str.95]
539 cf Nicaea (325) c.8.19; Constantinopolis (381) c. 7. CanApost 46-47
540 Dz8,17
541 [Kanony Ojców str.114nn]
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Przekonaliśmy się, że co do nich wy sami, czyniąc to,
przestrzegacie starej reguły katolickiej. Skoro jednak jesteście z
nami w komunii i kierując się wspólną miłością, pragnęliście
poradzić się w tej sprawie, przedstawiamy nie nową opinię ani
powziętą teraz, lecz przekazujemy wam z wielką dokładnością i
staraniem ustaloną już dawno przez naszych poprzedników, a
przez nas zachowywaną i łączymy się z wami w niej, również
teraz postanawiając to, przy czym pewnie i niewzruszenie we
wszystkim trwamy, że nikt nie może być ochrzczony poza
Kościołem katolickim. Jeden bowiem jest chrzest542 i ma
miejsce tylko w Kościele katolickim, bowiem jest napisane:
<<Porzucili mnie, źródło wody żywej, a wykopali sobie cysterny
rozbite, które nie mogą zatrzymać wody>>543. I znów Pismo
napominając mówi: <<Powstrzymajcie się od cudzej wody i nie
pijcie z cudzego źródła>>544
Woda zaś musi być najpierw oczyszczona i uświęcona przez
kapłana, aby mogła swym chrztem zmazać grzechy chrzczonego
człowieka. Mówi Pan przez proroka Ezechiela: <<I pokropię
was wodą czystą, i oczyszczę was, i dam wam serce nowe, i
ducha nowego włożę w was>>545 Jak może oczyścić i uświęcić
wodę ten, kto sam jest nieczysty i kto nie ma Ducha Świętego,
jeśli Pan mówi w księdze Liczb: <<I wszystko, czego dotknąłby
się nieczysty, będzie nieczyste>>546. Jak udzielający chrztu może
dać innemu odpuszczenie grzechów, nie mogąc własnych
grzechów pozbyć się poza Kościołem?
Lecz i samo pytanie zadawane w czasie chrztu świadczy o
prawdzie. Mówiąc bowiem do badanego: <<Wierzysz w życie
wieczne i odpuszczenie grzechów>>, mówimy nie co innego niż
to, że może być udzielone w Kościele katolickim, a u heretyków,
gdzie nie ma Kościoła, niemożliwe jest otrzymanie
odpuszczenia grzechów.
542 cf. Ef4,5
543 Jer.2,13
544 Prz 9,18
545 Ez 36,35n
546 Lb 19,22
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Dlatego obrońcy heretyków albo powinni zmienić sposób
zadawania pytań, albo uznać prawdę, chyba że także Kościół
przyznają tym o których twierdzą, że mają chrzest.
Trzeba także koniecznie namaścić ochrzczonego, aby przez
przyjęcie krzyżma, czyli namaszczenia stał się uczestnikiem łaski
Chrystusa. To z Eucharystii ochrzczeni czerpią namaszczenie
oliwą poświęconą na ołtarzu, a poświęcić oliwy nie może
heretyk, który nie ma ani ołtarza, ani Kościoła – toteż w ogóle
nie może być namaszczenia u heretyków. Oczywiste jest dla nas,
że w żaden sposób nie może być u nich uświęcona oliwa za
pośrednictwem Eucharystii.
Powinniśmy wiedzieć i nie zapominać, że jest napisane: <<Olej
grzesznika niech nie namaszcza mojej głowy>>547 Zaiste dawno
wyjawił to w Psalmach Duch Święty, żeby nikt zwiedziony i
sprowadzony z właściwej drogi na manowce nie został
namaszczony u heretyków, przeciwników Chrystusa.
Jak zaś będzie się modlił za ochrzczonego nie kapłan, lecz
świętokradca i grzesznik, skoro Pismo mówi: <<Bóg nie
wysłuchuje grzeszników, lecz jeśliby ktoś był bogobojny i jeśli
wypełnia jego wolę, tego wysłuchuje>>?548 Przez święty Kościół
poznajemy odpuszczenie grzechów, kto zaś może dać to, czego
sam nie ma, albo jak może zajmować się sprawami duchowymi
ten, kto utracił Ducha Świętego? Dlatego ten, kto przychodzi
do Kościoła pusty, powinien zostać ochrzczony i odnowiony,
aby wewnątrz został uświęcony przez świętych, jest bowiem
napisane: <<Będziecie święci jak i ja jestem święty, mówi
Pan>>549 - by i człowiek zwiedziony na manowce w prawdzie i
kościelnym chrzcie także sam to tracił, skoro przychodząc do
Boga i szukając kapłana, znalazłszy się na manowcach, spotkał
świętokradcę.

547 Ps 141[140],5
548 J 9,31
549 Kpł 19,2
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Uznawaniem chrztu heretyków i schizmatyków jest zgoda, by
ludzie byli przez nich chrzczeni, nie można bowiem częściowo
mieć wielką moc: jeśli ktoś mógł chrzcić, miał też moc dać
Ducha Świętego; jeśli nie mógł, ponieważ nie ma Ducha
Świętego, będąc poza Kościołem, nie może też chrzcić
przychodzącego [do niego], ponieważ jeden jest chrzest i jeden
jest Duch Święty, i jeden Kościół 550 z dopuszczenia Chrystusa
naszego Pana od początku założony w oparciu o jedność na
Piotrze Apostole.
I dlatego wszystko to co dzieje się u nich, jako fałszywe i
daremne, jest nieważne. Żadna z ich czynności nie może być
dopuszczona i godziwa u Boga, skoro Pan w Ewangelii nazywa
ich swymi wrogami i przeciwnikami, mówiąc: <<Kto nie jest ze
mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną,
rozprasza>>551. I błogosławiony Jan Apostoł, przestrzegając
przykazań Pana, napisał w liście: <<Słyszeliście, że Antychryst
przychodzi, i teraz jest wielu antychrystów, z czego poznajemy,
że jest godzina ostateczna. Wyszli z nas, ale nie byli z nas, gdyby
bowiem byli z nas, pozostaliby z nami>>.552 Stąd i my
[poznajemy], czy wrogowie Pana i uważani za antychrystów
mogliby udzielić łaski Pana.
I dlatego my, będąc z Panem i zachowując jedność Pana, i za
jego przyzwoleniem sprawując w Kościele posługę jego
kapłaństwa, cokolwiek czynią jego przeciwnicy, czyli wrogowie i
antychryści, powinniśmy to odrzucać i odtrącać, wzdragać się
przed tym i mieć za bezbożne. A przychodzącym z błędów i
manowców powinniśmy dawać poznanie prawdziwej i
kościelnej wiary, ogólnie Bożej mocy, misterium jedności i
prawdziwej wiary.

550 cf Ef.4,4n
551 Łk11,23
552 1J2,18n
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EKONOMIJA – CZYLI MOŻLIWOŚĆ JEDNOSTKOWEGO
NIEPRZESTRZEGANIA NIEKTÓRYCH KANONÓW

Zwracam uwagę, iż ekonomija w żadnym wypadku nie zmienia kanonicznych uregulowań,
ale pozwala jedynie na ich uchylanie w przypadku gdy w grę wchodzi wyższe dobro. Raz
jeszcze przypomnijmy cytowany już Kanon 19 św. Tymoteusza Aleksandryjskiego:

Św. Tymoteusz Aleksandryjski - biskup Aleksandrii (380385r.)
Jeden z grona stu pięćdziesięciu ojców soboru
Konstantynopolitańskiego
Odpowiedzi prawne na pytania postawione mu przez biskupów i
duchownych

Kanon 19 553.
Pytanie: Dlaczego nie chrzcimy powtórnie wszystkich
heretyków, którzy nawracają się do Kościoła katolickiego?554
Odpowiedź: Gdybyśmy tak postępowali, ludzie niechętnie by się
nawracali, wstydząc się ponownie przyjmować chrzest. Poza
tym Duch Święty potrafi zstąpić na ludzi poprzez nałożenie rąk
kapłana i modlitwę jak świadczą o tym Dzieje apostolskie 555.

553 [Kanony Ojców str.95]
554 cf Nicaea (325) c.8.19; Constantinopolis (381) c. 7. CanApost 46-47
555 Dz 8,17
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Św. Cyryl Aleksandryjski - arcybiskup Aleksandrii
List do Gennadiusza, prezbitera i archimandryty [z Aleksandrii]

Kanon 7. 556[O dobru ogólnym]
Nie od dzisiaj znana mi jest gorliwość waszej pobożności dla
prawdziwej wiary; znam ją od dawna i chwalę, że chcesz żyć w
tak surowej dyscyplinie. Lecz ogólne dobro niekiedy wymaga,
żeby dla osiągnięcia większego dobra zejść nieco z wyznaczonej
drogi. Podobnie jak podróżujący na morzu wobec zbliżającej się
burzy i w zagrożeniu okrętu, przerażeni wyrzucają do morza
część ładunku, aby ocalić resztę, tak samo i my, kiedy nie można
ściśle przestrzegać wszystkich przepisów, zrezygnujmy z
niektórych, abyśmy nie doznali całkowitej zguby. Piszę to
wiedząc, że twoja pobożność gniewa się na naszego
świątobliwego i pobożnego brata i współsługę, biskupa
Proklosa, ponieważ przyjął on do swej wspólnoty biskupa Aelii,
którego kanoniczne zasady nie pozwalają uznać za zwierzchnika
Palestyny, a próżna ambicja, która ma przykry koniec, skłania
do nieopanowanej chciwości. Niechaj więc wasza pobożność nie
odmawia łączności ze świątobliwym i pobożnym biskupem
Proklosem, bo obaj, ja i jego świątobliwość, podzielamy ten sam
punkt widzenia, a żaden roztropny człowiek nie odrzuci
wspólnego dobra.

556 [Kanony Ojców str.107]
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Św. Atanazy Wielki - biskup Aleksandrii od 338 r.
List do biskupa Rufiniana557

Kanon 3.
… pytasz o tych, którzy z powodu wyższej konieczności potknęli
się, ale nie popadli w herezję, i życzysz sobie, abym napisał, co
na ich temat postanowiły synody i inne zgromadzenia, dowiedz
się, mój umiłowany panie, że zaraz po ustaniu prześladowań
zebrał się synod, w którym uczestniczyli biskupi z innych
prowincji; zebrał się też inny synod, w którym wzięli udział
bracia w posługiwaniu biskupim z Grecji, a także Hiszpanii i
Galii. I zarówno tutaj, jak wszędzie indziej postanowiono, aby
tym, którzy upadli i stanęli na czele bezbożności, ale potem
okazali skruchę, udzielić przebaczenia, ale nie przyjmować ich w
szeregi duchowieństwa;
tym zaś którzy nie stali na czele herezji, lecz potknęli się
ulegając wyższej konieczności i przemocy, postanowiono
wybaczyć i przyjąć ich w szeregi duchowieństwa, szczególnie, że
przedstawili sensowne usprawiedliwienie, a ich postępek był w
jakiejś mierze roztropny. Twierdzili mianowicie, że nie przeszli
na herezję, lecz nie chcąc dopuścić, aby na czele kościołów
stanęli ludzie przewrotni i doprowadzili je do upadku, woleli
ustąpić przed przemocą i wziąć na siebie ciężar, niżby miał
upaść lud. Ich argumenty również my uznaliśmy za słuszne,
ponieważ powoływali się na Aarona, brata Mojżesza, który na
pustyni uczestniczył w przestępstwie ludu558, ale uzasadniał to
tym, że nie chciał, aby lud powrócił do Egiptu i na zawsze trwał
w bałwochwalstwie; słuszne bowiem było, aby pozostawszy na
pustyni zachowali możliwość porzucenia bezbożności, bo
powróciwszy do Egiptu powiększyliby i umocnili ją w sobie …
Oto, co ośmielam się przedstawić twojej pobożności, mając
557 [Kanony Ojców str.28]. List z przełomu lat 361/362, uznany za wart zacytowania przez
papieża Liberiusza ok. 364r. Oraz odczytania na rozpoczęcie Soboru Nicejskiego II
(787r.)
558 cf. Wj 33,25
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nadzieję, że zechcesz podzielić nasze zdanie i za odstępców nie
uznasz tych, którzy w takich warunkach związali się z
heretykami. …

Św. Teofil Aleksandryjski - arcybiskup Aleksandrii 345-412r
Pouczenie dla Ammona …
Kanon 7.559 …
… Jeżeli w diecezji są jacyś [duchowni] żyjący w łączności
[z heretykami], nie należy następnych duchownych ustanawiać
za ich radą, lecz tylko po zasięgnięciu opinii duchownych
prawdziwie ortodoksyjnych …

559 [Kanony Ojców str.100]
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UWAGI O KANONICZNYM STOSUNKU KOŚCIOŁA
PRAWOSŁAWNEGO DO HERETYKÓW
Wszystkie kanony przedstawione w powyższych rozdziałach 560 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 rzymskokatolickiego, 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 synodów 567 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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HEREZJE I ROZŁAMY W KOŚCIELE W ŚWIETLE NOWEGO
TESTAMENTU
568

Zadajmy sobie pytanie, czy kanoniczne uregulowania zakazujące łączności z heretykami i
schizmatykami, które przecież współczesnemu chrześcijaninowi wydają się nazbyt
rygorystyczne i przesadzone, mają swoją podstawę w Tradycji Apostolskiej która
znajdowała na pierwszym miejscu wyraz w księgach Nowego Testamentu. Czy też są raczej,
jak na to często patrzy współczesny rzymsko-katolicki odbiorca, zwyczajną naleciałością
historyczną o której w dobie postępu i odnowy należało by raczej zapomnieć! Przyjrzyjmy
się więc ewangelicznemu przesłaniu w tej materii.

Nauczanie Ewangelii
Ewangelia wg, św. Mateusza 7,15-23

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w
owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami569. Poznacie
ich po owocach. Czy zbiera się winogrono z ciernia albo z ostu
figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo
wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców
ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie
wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A
więc: poznacie ich po owocach.
Nie każdy, który Mi mówi „Panie, Panie”, wejdzie do
królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca,
który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie,
Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie
czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy
oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy,
którzy dopuszczacie się nieprawości!”

568 Cytaty za Biblią Tysiąclecia [BT]
569 Aluzja nie tyle może do uczonych w Piśmie i faryzeuszy, ile raczej do fałszywych
nauczycieli i „pseudo- proroków” chrześcijańskich za przypisem [BT]
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Ewangelia wg, św. Mateusza 24,9-14

Wtedy wydadzą was na udręki i będą was zabijać, i będziecie w
nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.
Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie
wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu
fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ
wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa
do końca ten będzie zbawiony. A ta570 Ewangelia będzie
głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I
wtedy nadejdzie koniec.
Ewangelia wg św. Łukasza 18,8b

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę571 na ziemi, gdy
przyjdzie?

Ewangelia wg św. Mateusza 12,30
Ewangelia wg św. Łukasza 9,23

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze
Mną, rozprasza.

Ewangelia wg św. Marka 9,38-40

Jan rzekł do Niego: <<Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie
chodził z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i
zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami>>. Lecz Jezus odrzekł:
<<Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie
będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest
przeciwko nam, ten jest z nami

570 cf. dalej Ga 1.9
571 W zestawieniu z Mt 24, 9-14 możemy sądzić iż chodzi nie tylko o jakąkolwiek wiarę
ale o wiarę prawdziwą czyli prawosławną!
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Ewangelia wg św Jana 8,31b-32, 44-46, 51

<<Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie
moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli>>
…
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego
ojca. Od początku był on zabójca i w prawdzie nie wytrwał, bo
prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi,
bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa A ponieważ Ja mówię prawdę,
dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni mi grzech? Jeżeli
prawdę mówię, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów
Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie
jesteście>>. …
<<Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa
moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki>>
Cała perykopa jest rozmową Jezusa z żydami którzy negują Jego naukę. Jednakże słowa
Jezusa o tym iż diabeł jest ojcem kłamstwa bywały przytaczane w Kościele na
powszechnych soborach także w kontekście rozpowszechnianych herezji, 572 a same herezje
były identyfikowane zawsze jako fałsz czy kłamstwo!

572 Patrz przykładowo orzeczenie V-go soboru powszechnego pkt 51 na str. 305
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Nauczanie św. Pawła apostoła
List Św. Pawła apostoła do Galatów 5,19-21

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała:
nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa,
czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń
za zaszczytami, niezgoda, rozłamy573, zazdrość, pijaństwo,
hulanki i tym podobne.
Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci,
którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie
odziedziczą.

List Św. Pawła apostoła do Rzymian 16,17-18

Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają
spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie
od nich!574 Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale
własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami
uwodzą serca prostaczków.

573 użyte tu greckie słowo airesis oznacza: odszczepieństwo, stronnictwo, o stronnictwach
wyznaniowych.
wśród żydów: Dz 5,17; 15,5; 24,5.14; 26,5; 28,22
wśród chrześcijan, odszczepieństwo: 1 Kor 11,19; Ga 5,20; 2 P 2,1 za [Słownik NT]
BT tłumaczy tu jako: rozłamy, podczas gdy to samo słowo w 2 P 2,1 tłumaczy jako
herezje
BTZ tłumaczy jako odszczepieństwo
574 Porównaj rozdział: Kanoniczny zakaz wspólnoty z heretykami i z odłączonymi z
Kościoła str. 242
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Część IV Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4.5)
List do Tytusa 3,10-11

Sekciarza575 po jednym lub drugim upomnieniu wystrzegaj się,
wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym
sam na siebie wydaje wyrok.

Pierwszy list

Św. Pawła apostoła do Koryntian 5,9-13

Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali
z
rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle
ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście
bowiem całkowicie opuścić ten świat. Dlatego pisałem wam
wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się
bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem,
bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet
nie siadajcie wspólnie do posiłku.
Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i
wy nie sądzicie tych którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na
zewnątrz, osądzi Bóg. „Usuńcie złego spośród was samych”576

Dzieje Apostolskie 20,27-30
… bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli
Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym
Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali
Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po
moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie
oszczędzając stada577. Także spośród was samych powstaną
ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za
sobą uczniów

575 Dosłownie: odszczepieńczego człowieka za [Grecki NT]
576 Pwt 13,6; 17,7; 19,19; 22,24
577 Niebezpieczeństwo nowatorstwa religijnego. cf. Ga1,7nn; 5,7-12; Flp 3,2;
Kol 2,8.16.19; Ap 2,6.15
za przypisem [BT]

Herezje i rozłamy w Kościele w świetle Nowego Testamentu
List Św. Pawła apostoła do Galatów 1,6-9

Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa
powołał, tak szybko chcecie przejść578 do innej Ewangelii. Innej
jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją
wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię
Chrystusową.
Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam inną
Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy – niech będzie
przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze
mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od
nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!

Drugi list Św. Pawła apostoła do Koryntian 11, 2b-4.13-15

Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić
Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby
nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości
wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż
zwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego
Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego
Ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, nie tę
którą przyjęliście – znosicie to spokojnie ...
Ci fałszywi apostołowie– to podstępni działacze, udający
apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan
podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego
słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według
dzieł swoich.

578 W języku greckim to słowo oznacza dezercję za przypisem [BT]
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Część IV Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4.5)
List Św. Pawła apostoła do Kolosan 2, 4-9

Mówię o tym, by was nikt nie zwodził pozornym dowodzeniem.
Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z
wami, ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary
waszej w Chrystusa.
Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak
w Nim postępujcie: zapuście w Niego korzenie i na Nim dalej się
budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono579, pełni
wdzięczności.
Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę poprzez tę filozofię
będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na
żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka
cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni
Nim, który jest głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.

Pierwszy list Św. Pawła apostoła do Tymoteusza 1,3b-6; 4,1-2

[proszę cię teraz], abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia
niewłaściwej nauki,580 a także zajmowania się baśniami i
genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom
niż planowi Bożemu zgodnie z wiarą. Celem zaś nakazu581 jest
miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary
nieobłudnej. Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili się ku
czczej gadaninie...
Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy
odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku
naukom demonów582. [Stanie się to] przez takich, którzy
obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane.583

579 cf. Ga 1.9
580 [BTB]: aby nie nauczali inaczej niż my
w dosłownym tłumaczeniu: nie inaczej-nauczać [Grecki NT]
581 [BTB]: A celem tego, co przykazałem jest miłość …
582 [BTB]: i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich
583 [BTB]: Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku.

Herezje i rozłamy w Kościele w świetle Nowego Testamentu
Dzieje Apostolskie 15,1-24

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: <<Jeśli się nie
poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie
możecie być zbawieni>>. Kiedy doszło do niemałych sporów i
zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że
Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w
sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych …
Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę…
Wtedy Apostołowie i Starsi wraz z całym Kościołem … posłali
pismo tej treści: <<... Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy
bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was
naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy
jednomyślnie ...>>
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Część IV Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4.5)

Nauczanie św Piotra apostoła
Drugi list Św. Piotra apostoła 2,1-21

Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu 584 tak samo, jak
wśród was będą fałszywi nauczyciele 585, którzy wprowadzą
wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich
nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę.
A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy
będzie obrzucona bluźnierstwami*; dla zaspokojenia swej
chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których
wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi.
Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale
wydał [ich] do ciemnych lochów Tartaru586, aby byli zachowani
na sąd; jeżeli staremu światu 587 nie odpuścił, ale jako ósmego
Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop
na świat bezbożnych; także miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy
w popiół skazał na zagładę dając przykład [kary] tym, którzy
będą żyli bezbożnie...
Ci588 zaś, jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na
schwytanie i zagładę, wypowiadają bluźnierstwa na to czego nie
znają, podlegają właśnie takiej zagładzie jak one, otrzymując
karę jako zapłatę za niesprawiedliwość …

584 Heretycy pomiędzy wiernymi za przypisem [BT]
585 Dosłownie kłamliwi_nauczyciele za [Grecki NT]
586 „Tartaru” - zob Hades za przypisem [BT]
587 „Światu” - ludziom przed potopem za przypisem [BT]
588 „Ci” - heretycy za przypisem [BT]

Herezje i rozłamy w Kościele w świetle Nowego Testamentu
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Ci są źródłami bez wody i obłokami wichrem pędzonymi,
których czeka mrok i ciemność. Wypowiadają bowiem słowa
wyniosłe a próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą tych
którzy zbyt mało odsuwają się od postępujących w błędzie589.
Wolność im głoszą590, a sami są niewolnikami zepsucia. Komu
bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik. Jeżeli bowiem
uciekają bowiem od zgnilizny świata przez poznanie Pana i
Zbawcy Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie
zostają pokonani to koniec ich jest gorszy od początków. Lepiej
bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości 591, aniżeli
poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego
przykazania.
Taką właśnie mamy sytuację w dobie fałszywego ekumenizmu. Z powodu wielości
rozłamów i herezji chrześcijańska droga prawdy (*) została przez niewierzący świat
obrzucona bluźnierstwami. A w imię naprawy tego, miast powrotu do ortodoksji tych którzy
od niej odeszli szuka się jakiejś nowej wspólnej wiary możliwej do zaakceptowania przez
wszystkich – taki jest przecież podstawowy cel Światowej Rady Kościołów ,o której bliżej
piszę w dodatku na końcu pracy592.

589 Parafrazując: zgubne herezje…uwodzą tych którzy zbyt mało odsuwają się od
postępujących w błędzie. Patrz : Kanoniczny zakaz wspólnoty z heretykami i z
odłączonymi z Kościoła str. 242
590 Pod pretekstem wolności heretycy głosili całkowite rozluźnienie obyczajów za
przypisem [BT]. cf „wyświęcanie” jawnych homoseksualistów i lesbijki na tzw.
„biskupów” w „kościołach” protestanckich .
591 Ewangelii za przypisem [BT]
592 Patrz Ekumenizm – nowa fałszywa eklezjologia str. 356
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Nauczanie św. Judy apostoła
List Św Judy Apostoła 5-14; 17-20a

Uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o
wiarę raz tylko przekazaną593 świętym. Wkradli się bowiem
pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to
potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na
rozpustę, a nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana
naszego, Jezusa Chrystusa.
Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze
wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu,
następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; i aniołów, tych,
którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne
mieszkanie594, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w
ciemnościach na sąd wielkiego dnia; jak Sodoma i Gomora i w
ich sąsiedztwie [położone] miasta – w podobny sposób jak one
oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią
przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. Podobnie
więc ci „prorocy ze snów”: ciała plugawią, Panowanie
odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na „Chwały” … Ci zaś
[temu] bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób
spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, to obracają ku
własnemu zepsuciu.
Biada im, bo poszli drogą Kaina595 i oszustwu Balaama596 za
zapłatę się oddali, a w buncie Korego597 poginęli.

593 [BTB]: o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym
594 „Własne mieszkanie” - tj. niebo za przypisem [BT]
595 cf. Rdz 4,8n
596 cf. Lb 22,5n; Ap 2,14
597 cf. Lb 16,1n

Herezje i rozłamy w Kościele w świetle Nowego Testamentu

Ci właśnie na waszych agapach są zakałami, bez obawy oddają
się rozpuście, samych siebie pasą, obłoki bez wody wiatrami
unoszone, drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe,
wykorzenione, rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją
hańbę,
gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione
ciemności na wieki przeznaczone. …
Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były
zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa,
gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy,
którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. Oni to
powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] Ducha nie mają. Wy
zaś, umiłowani, budujcie samych siebie na fundamencie waszej
najświętszej wiary ...
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Część IV Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4.5)

Nauczanie św. Jana apostoła
Pierwszy list św Jana apostoła 2,18 -26

Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście,
Antychryst598 nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu
Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego
ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na
jaw, że nie wszyscy są naszego ducha wy natomiast macie
namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.
Ja wam nie pisałem jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją
znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.
Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest
Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje
Ojca i Syna. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też Ojca, kto zaś
uznaje syna, ten ma i Ojca.
Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku.
Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i
wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez
Niego samego, jest życie wieczne.
To wszystko napisałem wam o tych którzy wprowadzają was w
błąd.

598 Św. Jan tym terminem określa głosicieli błędnych nauk i odstępców
(cf. 1Tm 4,1; 2Tm 3,1-5; 2 J7) za przyp. [BT]

Herezje i rozłamy w Kościele w świetle Nowego Testamentu
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Pierwszy list św Jana apostoła 4,1-6

Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie
duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło
się na świecie.
Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że
Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch,
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga: i to jest duch
Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz
przebywa na świecie.
Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ
większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.
Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak [mówi] świat, a świat
ich słucha. My jesteśmy z Boga.
Ten który zna Boga, słucha nas599. Kto nie jest z Boga, nas nie
słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.

Drugi list św Jana apostoła 7-11

Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie
uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest
zwodzicielem i Antychrystem.
Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli
pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wybiega
zbytnio naprzód600 a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma
Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca i Syna.
Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie
przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go
pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

599 „Nas”: tzn. Apostołów – prawdziwych głosicieli Jezusa, w przeciwieństwie do
fałszywych za przypisem [BT]
600 Tzn. szerzy nowe nauki niezgodne z nauką Chrystusa za przypisem [BT]
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SCHIZMA KORACHA W ŚWIETLE STAREGO TESTAMENTU
Księga Liczb 16601

Korach, ... oraz Datan i Abiram, … powstali przeciw
Mojżeszowi, a wraz z nimi dwustu pięćdziesięciu mężów
spośród Izraelitów, książąt społeczności, przedstawicieli ludu,
ludzi szanowanych. Połączyli się razem przeciw Mojżeszowi i
Aaronowi i rzekli do nich: <<Dosyć tego, gdyż cała
społeczność, wszyscy są świętymi i pośród nich jest Pan;
dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pana?>> Gdy
Mojżesz to usłyszał, upadł na twarz. Potem rzekł do Koracha i
całej jego zgrai**: <<Rano Pan da poznać, kto do Niego
należy, kto jest święty i może zbliżyć się do Niego. Jedynie temu,
kogo wybrał, dozwoli zbliżyć się do siebie. Tak uczynicie: niech
Korach i cała jego zgraja wezmą swoje kadzielnice, niech włożą
do nich ogień i jutro położą w nie kadzidło przed Panem. Kogo
wybierze Pan, ten jest święty. Dosyć wam, synowie Lewiego>>.
I rzekł Mojżesz do Koracha: <<Słuchajcie, synowie Lewiego:
Czyż nie dosyć wam, ze Bóg Izraela wyróżnił was spośród
społeczności Izraela, byście się mogli zbliżać do Niego, pełniąc
służbę w przybytku Pana i stojąc przed społecznością, by za nich
pełnić swój urząd? Dozwolił ci razem ze wszystkimi twoimi
braćmi, lewitami, zbliżać się do siebie, a wy jeszcze domagacie
się godności kapłańskiej! Złączyliście się przeciw Panu***, ty i
cała twoja zgraja; kimże jest Aaron, ze szemrzecie przeciw
niemu?>>. Rozkazał więc Mojżesz przywołać Datana i
Abirama , synów Eliaba, ale oni rzekli: <<Nie przyjdziemy!.
Czyż nie dosyć tego, ze nas wyprowadziłeś z kraju opływającego
w mleko i miód, by nas wygubić na pustyni, ale jeszcze chciałbyś
sobie przywłaszczyć władzę nad nami? Przecież to nie jest kraj
opływający w mleko i miód, gdzie nas wyprowadziłeś, ani nie
dałeś nam jako dziedzictwa pól i winnic. Sądzisz, że możesz tym
ludziom odebrać oczy*? Nie przyjdziemy>>. Mojżesz
rozgniewał się bardzo i rzekł do Pana: <<Nie przyjmuj ich
601 cf. Jud 11

Schizma Koracha w świetle Starego Testamentu

ofiary! Żadnemu z nich nie wziąłem nawet osła i nikogo z nich
nie skrzywdziłem>>. Potem Mojżesz powiedział do Koracha:
<<Jutro stań ty ze swoimi stronnikami przed Panem: ty wraz z
nimi, a również i Aaron. Każdy niech weźmie swoją kadzielnicę
przed Pana – razem dwieście pięćdziesiąt kadzielnic. Także ty i
Aaron przyniesie swoje kadzielnice>>. Każdy więc wziął swoją
kadzielnicę, włożył do niej ognia, nasypał kadzidła i stanęli przy
wejściu do Namiotu Spotkania, ukazała się całej społeczności
chwała Pana. A Pan tak przemówił do Mojżesza i Aarona:
<<Odłączcie się od tej zgrai, gdyż ich nagle wytracę>> Wtedy
oni padli na twarz i błagali: <<O Boże, Boże duchów
wszelkiego ciała: czy chcesz gniewem swym ogarnąć całą
społeczność, gdy tylko jeden zgrzeszył?>> Na to rzekł Pan do
Mojżesza: <<Daj społeczności taki rozkaz: Usuńcie się z
obrębu zamieszkania [Koracha, Datana i Abirama!] >>. Wtedy
podniósł się Mojżesz i udał się do Datana i Abirama, a starsi
Izraela poszli za nim. Wówczas rozkazał społeczności:
<<Oddalcie się od namiotów tych bezbożnych mężów! Nie
dotykajcie niczego, co do nich należy, byście nie zginęli przez
ich grzechy!>> Usunęli się więc z miejsca zamieszkania
Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli i stanęli
przed wejściem do swoich namiotów razem z żonami, synami i
małymi dziećmi. Teraz rzekł Mojżesz: <<Po tym poznacie, ze
Pan mnie posłał, abym te wszystkie czyny wykonał, i że to nie
ode mnie wyszło: jeśli ci ludzie umrą śmiercią naturalną i jeśli
spotka ich los taki jak innych ludzi, wtedy Pan mnie nie Posłał.
Gdy jednak Pan uczyni rzecz niesłychaną, gdy otworzy ziemia
swoją paszczę i pochłonie ich razem ze wszystkim, co do nich
należy, tak że żywcem wpadną do Szeolu, wówczas poznacie, że
ludzie ci bluźnili przeciw Panu>>. Gdy kończył mówić te słowa,
rozstąpiła się ziemia pod nimi. Ziemia otworzyła swoją paszczę i
pochłonęła ich razem z ich rodzinami, jak również ludzi, którzy
połączyli się z Korachem, wraz z całym ich majątkiem. Wpadli
razem ze wszystkim, co do nich należało, żywcem do Szeolu, a
ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zniknęli spośród
społeczności. Wszyscy zaś Izraelici, którzy stali wokoło, uciekli
na ich krzyk, mówiąc: <<By też i nas ziemia nie połknęła!>>
Wtedy wypadł ogień od Pana i pochłonął dwustu pięćdziesięciu
mężów, którzy ofiarowali kadzidło.
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Buntownicy zarzucają Mojżeszowi złe przewodzenie ludowi (*) ale od Pana przecież nie
odchodzą. Przed buntem należąc do społeczności Izraela byli ludem świętym, teraz zaś są
bezbożną zgrają (**). Bunt przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi jest buntem przeciwko
Panu***!

NIEWAŻNOŚĆ CHRZTU HERETYKÓW LUB SCHIZMATYKÓW
WG. SYNODÓW LOKALNYCH DO 504 R
Po przytoczeniu świadectw obowiązujących kanonów mających rangę uregulowań
przyjętych na Powszechnych Soborach, oraz nauki przekazanej w Piśmie Świętym,
przyjrzyjmy się już na sam koniec orzeczeniom lokalnych synodów Kościoła
prawosławnego które są wyrazem niezmiennej wiary naszych ojców w pierwszych wiekach
Cerkwi Chrystusowej.
Orzeczenia lokalnych synodów jakie odnalazłem w analizowanych dokumentach 602 można
podzielić na dwie grupy. Jedną stanowią synody patriarchatu Rzymskiego które chrzest
heretyków uznają za ważny. Drugą zaś grupę stanowią wszystkie pozostałe orzeczenia nie
uznające ważności chrztu innowierców!. Sytuacja taka wywoływała na łonie ortodoksyjnego
Kościoła kontrowersje a w konsekwencji zrywanie wspólnoty zarówno ze strony
patriarchatu Rzymskiego jak i innych patriarchatów przeciwnych tej praktyce.

602 Cytowane orzeczenia pochodzą z rzymsko-katolickiego wydania naukowego : seria
Synody i kolekcje praw, A. Baron, H. Pietras SJ, WAM, Księża Jezuici
[Synody I] Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, Tom 1, Kraków 2006
[Synody II] Dokumenty synodów od 381 do 431 roku, Tom 2, Kraków 2010
[Synody III] Dokumenty synodów od 431 do 504 roku, Tom 3, Kraków 2013
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Kościół Rzymski uznaje chrzest heretyków –
Rzym, Arles - 255-458 r.
Rzym (255/256): o chrzcie heretyków
603

Synod rzymski za papieża Stefana

Święty i boski synod prowincjonalny w Rzymie, zebrany przez
Stefana, świętego męczennika i papieża: odrzucił zdanie tych,
którzy zebrali się na synodzie afrykańskim i bez powodu
zarządzili, by ponownie chrzcić przychodzących do Kościoła
katolickiego z jakiejkolwiek herezji.

Arles604 (1 sierpień 314): w sprawie donatystów
I List synodu w Arles do papieża Sylwestra605
9(8). W sprawie zaś Afryki, gdzie stosują własne prawo i chrzczą
ponownie, postanowiono, że jeśli jakiś heretyk przyjdzie do
Kościoła, należy zapytać go o wyznanie wiary i jeżeli okaże się,
że został ochrzczony w Ojcu, Synu i Duchu Świętym, niech
tylko nałoży się nań ręce. Jeśli zaś zapytany o wyznanie wiary
nie odpowiedziałby o Trójcy, niech zostanie słusznie
ochrzczony.
II/A. Kanony do Sylwestra
9(8). W sprawie zaś Afrykanów, stosujących własne prawo i
chrzczących ponownie, postanowiliśmy, że jeśli jakiś heretyk
przyjdzie do Kościoła, należy zapytać go o wyznanie wiary i
jeżeli okaże się, że został ochrzczony ze względu na Ojca, Syna i
Ducha Świętego, niech tylko nałoży się nań ręce, aby otrzymał
Ducha Świętego. Jeśli zaś zapytany o wyznanie wiary nie
odpowiedziałby o Trójcy, niech zostanie słusznie ochrzczony.
603 Synod zebrany pod przewodnictwem bpa Stefana i orzekający, że chrzest udzielany przez
heretyków pozostaje ważny i należy ich przyjmować rytem nałożenia rąk
za przypisem [Synody I str.24]
604 Arelate było położone Galli a więc należało do patriarchatu Rzymskiego
605 [Synody I str.70]
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Rzym (385) List Syrycjusza do Himeriusza, biskupa Tarrgony
1. O tym, że arianie nie powinni być ponownie chrzczeni
Na samym przeto początku swego pisma zaznaczyłeś, że bardzo
wielu ochrzczonych przez bezbożnych arian spieszy do wiary
katolickiej i że niektórzy z naszych braci chcą ich ponownie
chrzcić – a tego czynić nie wolno, ponieważ tak nie pozwala
Apostoł, jak i sprzeciwiają się kanony, a także zabraniają tego
ogólne dekrety wysłane do prowincji przez czcigodnej pamięci
mego poprzednika, Liberiusza, po unieważnionym synodzie w
Rimini. My ich razem z Nowacjanami i innymi heretykami, jak
postanowiono na synodzie, przyjmujemy do zgromadzenia
katolików jedynie przez wezwanie siedmiorakiego Ducha za
pomocą nałożenia rąk, czego przestrzega także cały Wschód i
Zachód. ...606

Rzym (6 stycznia 386)
biskupów Afryki

607

Kanony z listu papieża Syrycjusza do

8. Aby przychodzących od nowacjan lub montanistów
przyjmować z nałożeniem rąk, z wyjątkiem tych których
ochrzczono po raz drugi.
Przyjmowanie Arian oraz Nowacjan zwanych też Czystymi bez ponownego chrztu a jedynie
przez włożenie rąk wynikało już w 325 roku z ustaleń I Sobór Powszechny kanon 8 608 oraz
z II Soboru Powszechnego kanon 7 609 z roku 381. Jednakże Montanistów oraz innych
heretyków II Sobór Powszechny w kanonie 7 nakazuje ochrzcić ponownie. Potwierdzi to
później raz jeszcze w 691r. Piąto-szósty Sobór Powszechny w kanonie 95610

606 [Synody II str. .36]
607 [Synody II str. 47]
608 Patrz str. 254
609 Patrz str. 256
610 Patrz str. 258
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Arles (pomiędzy 442 a 506)
16. Fotynian i paulistów należy chrzcić
Zwolenników Fotyna i Pawła zgodnie z postanowieniami Ojców
należy chrzcić.
17. O heretykach ochrzczonych
Bonozjan, pochodzących z tego samego błędy, o których
wiadomo, iż chrzczą w imię Trójcy jak arianie, jeśli zapytani z
całego serca wyznaliby naszą wiarę, wystarczy przyjąć w
Kościele z namaszczeniem i nałożeniem rąk.611

Rzym (458) Leon Wielki, List do Neona biskupa Rawenny
II. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że ktoś został ochrzczony przez
heretyków, to wobec niego w żadnym razie nie powtarza się
sakramentu, ale tylko dodaje się to, czego brakowało, to znaczy
nałożenia rąk biskupich, by otrzymać moc Ducha Świętego ...612

Przytaczam poniżej szerszy kontekst teologiczny w którym kościół Rzymski zachowujący
jeszcze powszechną wspólnotę z pozostałymi lokalnymi Kościołami, w trzecim wieku
odrzuca nakaz ponownego chrztu heretyków. Pochodzi on z pracy [Początki Doktryny] która
pretenduje do przedstawienia syntezy teologii patrystycznej 613:
Rozważanie na temat chrztu w trzecim wieku obraca się wokół jego istotnej
funkcji powszechnie dotąd uznawanej jako środka obdarzania
Duchem. ...Istnienie schizmatyków stworzyło, jak widzieliśmy, problem ich
ponownego chrztu przy ich powrocie do Kościoła. W konsekwencji coraz
większą wagę zaczynano przywiązywać do dodatkowych obrzędów
towarzyszących chrztowi: namaszczeniu krzyżmem czyli namaszczeniu
znakiem krzyża i włożeniu rąk. Obserwujemy tendencję do ograniczania
skutków samego chrztu do odpuszczania grzechów i do odrodzenia, oraz do
łączenia darów Ducha z tymi innymi obrzędami.

611 [Synody III str.27]
612 [Synody III str224]
613 [Początki Doktryny str.159-162] Patrz przypis 236 str. 132
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Popatrzmy najpierw na Wschód, gdzie przetrwały dłużej konserwatywne
idee*. Klemens Aleksandryjski mówi o chrzcie614 jako udzielającym
odrodzenia, oświecenia, boskiego synostwa, nieśmiertelności, odpuszczenia
grzechów. Synostwo według niego jest rezultatem dokonanego przez Ducha
odrodzenia 615. Chrzest wyciska pieczęć lub znak, który jest faktycznie
Duchem, obrazem Boga616; zamieszkujący Duch jest <<jaśniejącym
odbiciem>> (charakter) przynależności do Chrystusa617. …
Kiedy zwracamy się na Zachód, odkrywamy przybierającą na sile tendencję
ześrodkowania daru Ducha Świętego na tych drugich rytach. Hipolit, co
prawda zachowuje ogólnie tradycyjną teologię, łącząc z chrztem zarówno
odpuszczenie grzechów jak i przyjęcie Ducha Świętego 618. Dostarcza jednak
cennego świadectwa na temat ważności, jakiej nabierały teraz inne
ceremonie, np. położenie rąk biskupa z modlitwą i namaszczeniem olejem, i
czasami wiąże619 przyjęcie Ducha Świętego z tymi ostatnimi. ...[Wg
Tertuliana] nie można go powtarzać, z jednym wyjątkiem chrztu heretyków,
którzy w każdym razie nie przyjęli nigdy prawdziwego chrztu 620 . … Pogląd,
że Ducha Świętego przyjmuje się w chrzcie, występuje wyraziście we
wstępnych rozdziałach jego traktatu o tym sakramencie, ale później Tertulian
621
zmienia swe zdanie czyniąc uwagę: 622 <<W wodzie jednak nie
otrzymujemy Ducha Świętego, lecz pod kierunkiem anioła w wodzie
oczyszczeni przygotowujemy się dla Ducha Świętego>>. Jeszcze później
mówi o rękach biskupa, kiedy on je nakłada przy błogosławieństwie
<<przywołując i wzywając Ducha Świętego>>623 …
W czasach Cypriana rozwój osiągnął swój logiczny kres. Konserwatywny
punkt widzenia miał jeszcze znacznych obrońców w Rzymie, takich jak
teolog Nowacjan. Duch, naucza on, jest aktywną siłą, jakiej doświadczamy w
chrzcie … 624. Nowacjan nie znał w ogóle bierzmowania. Bardziej
powszechne jednak rzymskie nauczanie szło teraz dalej i wykazywało
skłonności do utożsamiania darów Ducha Świętego z obrzędami, które

614 Paedagogus,1,6,26
615 Paedagogus 1,5,21
616 Excerpta Theodoti,86,2
617 Stromata,[Kobierce],4,18,116 [Pax,1988]
618 np. Apostolica paradosis, 22, 1 n [wersja łacińska]
619 np. In Danielum,1,16
620 De pudictia,19
621 nie jest on uznawany za ojca Kościoła gdyż popadł w schizmę i herezje
622 De baptismo 6
623 De baptismo 8;10
624 De Trinitate,29
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następowały po chrzcie w wodzie. Papież Korneliusz (251-253), zauważmy tu,
krytykował Nowacjana – który został ochrzczony przez polewanie wodą, jak
mniemano, kiedy był na śmiertelnym łożu – za to ze nie uzupełnił rytu przez
<<przypieczętowanie>> ręką biskupa: <<Skoro nie zadbał o wykonanie
tego, to jak mógł otrzymać Ducha Świętego?>> 625 Można przypuszczać, ze ta
sama teologia , przeciwna Cyprianowi, tłumaczy gotowość papieża Stefana
(254-257) uznania ważności chrztu schizmatyckiego. Z osłabnięciem
znaczenia samego chrztu, częściowo w rezultacie delegowania do jego
sprawowania kapłanów, została podkreślona ważność włożenia rąk lub
namaszczenia krzyżmem, które były zastrzeżone dla biskupa. Nieznany autor
zwróconego przeciw Cyprianowi traktatu <<De rebaptismate>> (O
ponownym chrzcie), napisanego w północnej Afryce około 256 r. czyni
całkowite rozgraniczenie między chrztem (baptisma aquae, chrzest z wody) a
położeniem rąk (baptisma Spiritus lub spirituale, chrzest Ducha Świętego lub
duchowy) określając je odpowiednio jako <<mniejszy>> lub <<większy>>.
Odwołując się do Dziejów Apostolskich, 8,17; 9,17; 19,6, określa on chrzest z
wody, jako <<okaleczoną, niedoskonałą tajemnicę wiary>> i sugeruje 626 , ze
bierzmowanie (jeżeli możemy użyć na to takiego terminu) jest tym, co udziela
Ducha i najwidoczniej również odpuszczenia grzechów, i że zbawienie jest z
nim związane. Obniżenie należnej chrztowi oceny nie mogło się posunąć
dalej i możemy zrozumieć, dlaczego autor ten nie uważał ponownego chrztu
schizmatyków za konieczny, jeśli oni przyjmowali włożenie rąk biskupa 627.
…
Cypriana w porównaniu jednak z jego współczesnymi należy uważać za
konserwatystę***, który sprzeciwiał się ówczesnej tendencji uznawania dwu
całkowicie odrębnych obrzędów i raczej usiłował wiązać je razem jako dwa
różne aspekty chrześcijańskiego wtajemniczenia628

Konserwatywne idee (*) i konserwatywny punkt widzenia (**) z pozycji
ortodoksyjnej wiary to nic innego jak wierne zachowywanie Tradycji Ojców która
była od początku, stąd konserwatyzm stanowiska św. Cypriana (***) opiera się
nowościom nie mających apostolskiego pochodzenia, które już wówczas próbowano
zaszczepić w Chrystusowej Cerkwi.

625 Euzebiusz: Historia ecclesiastica, 6, 43, 15 [POK 3]
626 De rebaptismate 11;6
627 Motywację taką wydają się potwierdzać przytoczone powyżej orzeczenia synodów
patriarchatu Rzymskiego: Rzym 458 oraz Arles 314
628 Kościół Ortodoksyjny do dziś zachował praktykę jednoczesnego udzielania chrztu i
bierzmowania
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Kartagina (?220)
chrzest udzielony przez heretyków jest nieważny.629

Ikonium (230-235)
chrzest udzielony przez heretyków jest nieważny.630

Sinnada (ok 235)
o chrzcie heretyków; replika Ikonium (230-235)631
czyli:chrzest udzielony przez heretyków jest nieważny.

Kartagina (jesień 255): o chrzcie heretyków
632

Cyprian z Kartaginy, List 70633

I.[1] ...zebrani na synodzie, przeczytaliśmy wasz list … w
sprawie tych którzy u heretyków i schizmatyków rzekomo są
ochrzczeni634. Pytacie się czy tacy, wstępując do Kościoła
katolickiego, który jest jeden i prawdziwy, muszą otrzymać
chrzest? [2] Choć co do tego trzymacie się tam prawdziwej i
stałej reguły katolickiej, to jednak kierując się wspólną miłością,
uważaliście za wskazane nas się poradzić.
629 [Synody I str.4]
630 [Synody I str.4]
631 [Synody I str.4]
632 Synod z udziałem 31 biskupów podtrzymał afrykańską tradycję udzielania chrztu
ludziom ochrzczonym przez heretyków, gdy chcą wrócić do Kościoła za przypisem
[Synody I str.21]
Tekst jest prawie identyczny z kanonem tegoż samego Cypriana na str 264.
633 [Synody I str.21-24]
634 W ramach synodu dotyczącego ważności chrztu heretyków wypowiadali się biskupi
Rzymu, Stefan i Sykstus II, uznający każdy chrzest, Firmilian z Kapadocji i Cyprian
uznający tylko chrzest w kościele oraz Dionizy z Aleksandrii, próbujący mediacji między
obu
stronami
za przypisem [Synody I str.22]
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Przedstawiamy wam nasze zdanie, nie nowe, lecz już od dawna
przez naszych poprzedników ustalone i przez nas zachowywane i
co do tego łączymy się z wami sądząc tak samo. Uważamy
mianowicie i jesteśmy pod tym względem pewni, że poza
Kościołem nikt ochrzczony być nie może. Jeden bowiem jest
tylko ustanowiony chrzest635 w świętym Kościele i zapisane są
słowa Pana: <<Porzucili mnie, źródło wody żywej, a wykopali
sobie cysterny rozwalone, które nie mogą zatrzymać wody>> 636.
I ponownie upomina Pismo Boże mówiąc: <<Od cudzej wody
się powstrzymaj i nie pij z cudzego źródła>>637. [3] Jednakże
woda, aby mogła obmyć grzechy człowieka przyjmującego
chrzest, musi być najpierw oczyszczona i uświęcona przez
kapłana, według tego co mówi Pan przez Ezechiela: <<I
pokropię was wodą czystą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich
nieczystości waszych i od wszystkich bałwanów waszych i
oczyszczę was i dam wam serce nowe i ducha nowego w was
złożę>>638
Jakże jednak może oczyścić i uświęcić wodę ktoś, jeśli sam jest
nieczysty i nie ma Ducha Świętego. Pan mówi w księdze Liczb:
<<Czegokolwiek dotknie się nieczysty, nieczystym będzie>>639.
I jakże udzielający chrztu może innemu przebaczyć grzechy,
skoro sam poza Kościołem swych grzechów pozbyć się nie
zdoła?
II.[1] Lecz samo już pytanie, zadawane przy chrzcie świadczy o
prawdzie. Skoro bowiem pytamy: <<Czy wierzysz w życie
wieczne i odpuszczenie grzechów przez Kościół święty?>>,
pojmujemy, że odpuszczenie grzechów może być tylko w
Kościele udzielone, u heretyków zaś, którzy nie są w Kościele,
nie ma darowania grzechów. Ci więc, którzy heretyków bronią
niechaj albo pytania zmienią, lub trzymają się prawdy; chyba że
im przyznają Kościół twierdząc, że mogą udzielać chrztu.
635 Ef 4,5
636 Jer 2,13
637 Prz 9.18 (LXX)
638 Ez 36,35n
639 Lb 19,22
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[2] Namaścić również koniecznie trzeba tego, kto został
ochrzczony, aby przez przyjęcie krzyżma, to jest namaszczenia,
stał się pomazańcem Boga i łaskę Chrystusa mógł mieć w sobie.
Dalej zaś jest Eucharystia , skąd ochrzczeni czerpią
namaszczenie przez oliwę poświęconą na ołtarzu. Nie może
jednak uświęcić oleju ten, kto nie miał ani ani ołtarza, ani
Kościoła. Nie może więc być u heretyków duchowego
namaszczenia, skoro jest pewne, że w żaden sposób nie mogą
poświęcić ani oleju ani sprawować Eucharystii. Powinniśmy
zaś wiedzieć i o tym pamiętać, że jest napisane: <<Olej
grzesznika niech nie namaszcza głowy mojej>> 640. Już przedtem
więc Duch Święty upominał w Psalmach, żeby nikt nie zbaczał i
z drogi prawdy nie schodził i u heretyków i przeciwników
Chrystusa nie był namaszczony.
[3] A za ochrzczonego jaką
prośbę może zanosić kapłan świętokradca i grzesznik? Jest
przecież napisane: <<Bóg grzesznika nie wysłuchuje, ale tego
kto czci Boga i wolę jego pełni, tego wysłuchuje>> 641? Kto zaś
może dać to, czego sam nie ma i jak może duchowymi sprawami
się zajmować, kto utracił Ducha Świętego? Toteż powinien
zostać ochrzczony i odnowiony ten, kto do Kościoła przychodzi,
że tak się wyrażę, w stanie surowym, aby przez świętych
wewnątrz został uświęcony. Napisane jest bowiem: <<Świętymi
będziecie albowiem i ja jestem święty, mówi Pan>>.642 Tak więc
ten, kto w błąd został wprowadzony i poza Kościołem otrzymał
prawdziwy i kościelny chrzest, pozbywa się i tego, gdy jako
człowiek, chcąc dojść do Boga szukał kapłana, a został
podstępnie uwiedziony przez świętokradcę i dopuścił się błędu.

640 Ps141[140],5
641 J 9,31
642 Kpł 19,2
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III. [1] Zresztą zadowalać się chrztem heretyków i
schizmatyków, znaczy go uznawać. Nie może bowiem tu jedna
część być bezskuteczna, a druga skuteczna. Gdyby ktoś mógł
udzielać chrztu, mógłby też dać Ducha Świętego. Ponieważ
jednak Ducha Świętego udzielić nie może, bo jest poza
Kościołem i nie posiada Ducha Świętego, nie może też ochrzcić
tego, kto do niego przychodzi. Jest bowiem tylko jeden chrzest,
jeden Duch Święty,643 i jeden Kościół który Pan nasz Jezus
Chrystus, jako jeden i co do jego początku i ustroju na Piotrze
założył.
[2] Stąd więc skoro wszystko jest u nich daremne i fałszywe,
dlatego też wszystko co oni czynią za dobre uznać nie możemy.
Czy może jaka ich czynność być wartościowa i należyta, skoro
Pan nazwał ich w swej ewangelii swoimi wrogami i
przeciwnikami, mówiąc: <<Kto nie jest ze mną, jest przeciwko
mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza>>. 644 Również i
błogosławiony Apostoł Jan, trzymając się nakazów i przepisów
Pana, napisał w swym liście: <<Słyszeliście, że antychryst
przychodzi; teraz zaś jest wielu antychrystów, stąd wiemy, że
nadeszła godzina ostateczna. Spośród nas wyszli, ale nie byli z
nas, bo gdyby u nas byli pozostaliby z nami>>.645 [3] Z tego
powinniśmy wnioskować i osądzić, czy ci, którzy są
przeciwnikami Pana i nazywani są antychrystami, mogą udzielać
łaski Chrystusa?. Toteż my, którzy jesteśmy z Panem i z Panem
jesteśmy złączeni, z Jego łaski, w Jego Kościele sprawujemy
urząd kapłański, powinniśmy wszystko, cokolwiek czynią jego
przeciwnicy i antychryści, odtrącać, odrzucać i uważać za
bezbożne. Tym zaś, którzy przybywają z błędu i przewrotności i
uznają prawdziwą wiarę jednego Kościoła, powinniśmy
udzielać poprzez wszystkie sakramenty łaski Bożej, prawdę
jedności i wiary.

643 cf. Ef 4,4n
644 Łk11,23
645 1J2,18n
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Kartagina (wiosna 256): o chrzcie heretyków
71 biskupów obradowało ponownie na temat ważności chrztu heretyków
podtrzymując stanowisko z synodu w roku 244. Zabroniono też sprawować
funkcje płynące ze święceń tym, którzy zostali wyświęceni przez heretyków
lub też odeszli od ortodoksji646
Cyprian z Kartaginy, List 72647
I.[1] ...Postanowiliśmy bowiem, że zanurzonych poza Kościołem
i skalanych skazą bezbożnej wody u heretyków i schizmatyków,
gdy przychodzą do nas i do Kościoła, który jest jeden, należy
chrzcić i że mało jest włożyć na nich rękę, aby otrzymali
Ducha Świętego, jeśli nie otrzymają chrztu w Kościele. [2]
Wtedy bowiem dopiero mogą być całkowicie uświęceni i stać się
dziećmi Boga, gdy odrodzą ich oba sakramenty. Napisane jest
bowiem: <<Jeśli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego,
nie może wejść do królestwa Bożego>> 648 Znajdujemy bowiem w
Dziejach Apostolskich, że apostołowie, wiernie strzegąc
zbawczej prawdy, zachowywali tę praktykę. Gdy w domu setnika
Korneliusza na zebranych tam pogan, gorejących żarliwością
wiary i z całego serca wierzących w Pana zstąpił Duch Święty i
ci, nim napełnieni, różnymi językami błogosławili Boga, pomimo
to błogosławiony Apostoł Piotr, pamiętając rozkaz Pana i
ewangelii kazał ich ochrzcić649, choć już byli pełni Ducha
Świętego, żeby niczego nie pominąć, aby nauka apostolska pod
każdym względem odpowiadała nakazowi Bożemu i ewangelii.
[3] To, co czynią heretycy, nie jest chrztem i ci, którzy
sprzeciwiają się Chrystusowi, niczego z łaski Chrystusa
osiągnąć nie mogą, …

646 za przypisem [Synody I str.25]
647 [Synody I str.25]
648 J3,5
649 Dz10,44-48
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Ikonium (256?): o chrzcie heretyków (montanistów).
Cytowana praca nie zawiera orzeczeń tegoż synodu, choć możemy wywnioskować iż synod
nakazywał ponowny chrzest heretyków gdyż jak dowiadujemy się z przypisu: Papież Stefan
zerwał komunię z Kościołami azjatyckimi650 nieuznającymi ważności chrztu heretyków, a
legatów doń wysłanych w tej sprawie nie przyjął. Po synodzie bp Firmilian napisał pełen
oburzenia list do Cypriana zdając sprawę z wypadków 651

650 Ikonium leży w Azji Mniejszej
651 za przypisem [Synody I str.41]
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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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1. Cecyliusz z Bilthy rzekł: Ja znam jeden chrzest w jednym
Kościele, i żadnego poza Kościołem. Ten jeden będzie tu, gdzie
jest prawdziwa nadzieja i pewna wiara. Tak bowiem jest
napisane: <<Jedna wiara, jedna nadzieja, jeden chrzest>>; 657
nie u heretyków, gdzie nie ma nadziei, a wiara jest fałszywa,
gdzie wszystko dzieje się dzięki kłamstwu, gdzie egzorcyzmy
odprawia opętany przez demona, przy sakramencie stawia
pytania ten, którego usta i słowa wydają jad, wiarą obdarza
niewierzący, odpuszczenia grzechów udziela zbrodniarz, i w imię
Chrystusa zanurza Antychryst,658 błogosławi przeklęty przez
Boga, życie obiecuje umarły, pokój daje niespokojny, Boga
wzywa Bluźnierca, kapłaństwo sprawuje niegodny i
świętokradca buduje ołtarz. Do tego wszystkiego dołącza się
jeszcze i to zło, że arcykapłan diabła ośmiela się sprawować
Eucharystię. Albo niech ci, którzy z nimi trzymają udowodnią, że
fałszem jest to wszystko, co mówi się o heretykach. Oto na co
zgadza się Kościół, aby bez chrztu i odpuszczenia grzechów
pozostawał z nimi w łączności. Tego bracia winniśmy unikać i
odgradzać się od tak wielkiej zbrodni, a zachowywać jeden
chrzest, który Pan dał jedynie Kościołowi.
Długo zmagałem się ze sobą gdy pierwszy raz czytałem wypowiedź biskupa Cecyliusza, tak
iż przy pierwszym pisaniu wykropkowałem fragment przedstawiający jego motywacje jako
zbyt drastyczny a wręcz niemożliwy do zaakceptowania przez współczesnego odbiorcę - ze
mną samym włącznie. W miarę jednak opracowywania kolejnych wypowiedzi 87 biskupów,
zacząłem zaglądać do nowotestamentowych odnośników jakie znajdowały się przy
większości wypowiedzi, tak iż w trakcie opracowywania powstał rozdział: Herezje i rozłamy
w Kościele w świetle Nowego Testamentu (od str. 274), a po jego opracowaniu
uświadomiłem sobie, iż wypowiedzi Nowego Testamentu, rozmowa Jezusa z żydami u św.
Jana, ale także wypowiedzi św. Piotra, św Judy a zwłaszcza św. Jana apostoła o
antychrystach są w swej istocie dosyć zbliżone!
Sięgnąłem ponadto raz jeszcze do dokumentów samych Soborów Powszechnych, na
których to wypowiedzi ojców są równie drastyczne. Przykładowo na V Soborze
Powszechnym – Konstantynopolitańskim II (553 r.) ogłoszono Wyrok przeciwko <<Trzem
rozdziałom>> a w nim czytamy659:

657 cf Ef 4,5; Ef 4,4
658 cf. 1 J 2,18.22; 4,3; 2 J 1,7
Patrz str. 286 rozdział Nauczanie św. Jana apostoła
659 Za [Sobory Powszechne I str. 263-283]
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4. ...widzieliśmy, ze zwolennicy Nestoriusza spróbowali przeniknąć do
Kościoła Bożego ze swą bezbożną nauką za pośrednictwem występnego
Teodora, który był biskupem Mopsuestii, i jego nieprawych pism, ponadto
przez świętokradzkie pisma Teodora oraz bezbożny list …
16. Te bluźnierstwa wygłaszane przeciwko Bogu wzbudziły w nas taką
zapalczywość, że zarówno w trakcie czytania jego pism, jak i po ukończeniu
ich lektury okrzykami potępienia ogłosiliśmy odrzucenie Teodora … Panie,
wołaliśmy, nawet demony nie miały śmiałości mówić przeciwko Tobie takich
rzeczy! 17. Co za mowa nie do zniesienia! Co za zbrodniarz, O ręko
podniesiona przeciw swojemu Stwórcy! Ów nieszczęśnik zaklina się, że zna
pisma, a nie pamięta co powiedział prorok Ozeasz: <<Biada im, że uciekli
daleko ode Mnie, stali się sławni, ponieważ byli wobec mnie bezbożni,
Mówili przeciwko Mnie rzeczy niegodziwe i przeciwko Mnie zamyślali, mówili
rzeczy najgorsze. Dlatego zginą od włóczni z powodu złośliwości swojego
języka …18. Na te same groźby słusznie naraził się bezbożny Teodor. …
19 … my sami lękamy się dalej postępować w tych badaniach i jeszcze raz
wracać pamięcią do tak bardzo grzesznych i niegodziwych treści! … 25 …
wyrok ekskomuniki jest niczym innym jak odłączeniem od Boga ... Bezbożnik,
choćby nawet nie otrzymał od nikogo wyroku wyrażonego słowem, to przecież
i tak podlega wyłączeniu, ponieważ przez sam grzech bezbożności odłączył
samego siebie od prawdziwego życia. 26. Cóż więc powiedzą na jeszcze
jedną wypowiedź Apostoła: „Sekciarza po jednym lub drugim upomnieniu
wystrzegaj się,wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym
sam na siebie wydaje wyrok”[Tt 3,10n]? …
51. Przyjęliśmy te rozporządzenia z największą pilnością, mając w pamięci
obietnice poczynione pod adresem świętego Kościoła oraz [Tego] który
powiedział, że <<bramy piekielne go nie przemogą>>[Mt16,18] – to znaczy
siejące śmierć języki heretyków … 52. Jednocześnie oddajemy diabłu, ojcu
kłamstwa [J 8,44]: niepohamowane języki heretyków, którzy w swej
niegodziwości trwali aż do śmierci. Mówimy do nich: <<Oto wy wszyscy,
którzy rozniecacie ogień, którzy zapalacie strzały ogniste, idźcie w płomienie
waszego ognia, wśród strzał ognistych, któreście zapalili” [Iz50,11].

Dla nas ludzi współczesnych herezja to często tylko inna nauka, inne ujecie problemu, inne
rozłożenie akcentów, inna tradycja kościelna, w najlepszym razie nauka błędna. Słowa
straciły swoją wagę, przestały być czarne albo białe, dobre albo złe, stały się rozmyte i
letnie. Dla ojców Kościoła jednak kiedy w czystym Ewangelicznym przesłaniu pojawia się
jakiś błąd to jest to bezbożność ...mowa nie do zniesienia ...grzeszne i niegodziwe treści ...a
ci którzy je głoszą to siejące śmierć języki heretyków, a oni sami są przewrotni i grzeszni.
Czy te obrazowe stwierdzenia to tylko figury retoryczne? Słowo herezja zniknęło z
horyzontu. Czyżby herezje przestały być herezjami?
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2. Prymus z Misgirpy rzekł: Sądzę, że każdego człowieka
przychodzącego z herezji należy ochrzcić. Na próżno uważa się
on za ochrzczonego, skoro tylko w Kościele jest jeden i
prawdziwy chrzest, ponieważ i Bóg jest jeden, i wiara jedna, i
Kościół jeden, w którym trwa jeden chrzest i świętość, i inne
rzeczy.660 Albowiem to, co się odbywa na zewnątrz, nie ma
żadnego zbawczego skutku.
3. Polikarp z Hadrumetum rzekł: Kto uznaje chrzest heretyków
– niweczy nasz.
4. Nowat z Thamogady rzekł: Ponieważ wiemy, że wszystkie
pisma świadczą o zbawiennym chrzcie, powinniśmy przeto
wyrazić naszą wiarę, że heretyków i schizmatyków,
przychodzących do Kościoła, którzy zostali fałszywie
ochrzczeni, należy ochrzcić w wiekuistym źródle; dlatego
według świadectwa pism i według uchwały naszych kolegów,
prześwietnej
pamięci
mężów,
ochrzciłem
wszystkich
schizmatyków i heretyków, którzy się nawrócili do Kościoła, a
uchodzących za wyświęconych, przyjąłem jako świeckich.
5. Nemezjan z Thubunas rzekł: Wszędzie w Piśmie Świętym jest
powiedziane, że chrzest, którego udzielają heretycy i
schizmatycy, nie jest prawdziwy, ponieważ sami ich przełożeni
są fałszywymi Chrystusami i fałszywymi prorokami, jak mówi
Pan przez Salomona: <<Kto ufa fałszywym, ten pasie wiatry i
ściga latające ptaki. Opuścił bowiem drogi winnicy swojej, a
ścieżki pola swego pogubił. Wchodzi zaś przez miejsca
bezdrożne i suche, przez ziemię przeznaczoną na posuchę i
rękami
zbiera
bezowocne
rzeczy>>.661
I znów: <<Wstrzymuj się od obcej wody i nie będziesz pił z
cudzego źródła, byś długo żył i by dodano ci lat życia>>. 662 A w
Ewangelii swoim Bożym głosem Pan nasz Jezus Chrystus mówił:
<<Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha, nie może wejść do
królestwa Bożego>>.663 To jest ten Duch, który od początku
660 cf Ef 4,5n
661 Prz 9,12 (LXX)
662 Prz 9,18 (LXX)
663 J 3,5
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<<unosił się nad wodą>>.664 Bo Duch bez wody nie może
oddzielnie działać, ani woda bez Ducha. Dlatego źle niektórzy
sobie tłumaczą, ze przez włożenie rąk otrzymują Ducha
Świętego i tak są przyjmowani, podczas gdy jasne jest, iż przez
obydwa sakramenty mają odrodzić się w Kościele katolickim.
Wtedy będą mogli być synami Bożymi665 według słów Apostoła:
<<Starajcie się zachować jedność Ducha dzięki więzi jaką jest
pokój. Jedno jest ciało i jeden Duch, bo zostaliście wezwani do
jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna
wiara, jeden chrzest>>.666 To wszystko mówi Kościół katolicki. I
znów w Ewangelii mówi Pan: <<To, co się z ciała narodziło,
jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem>>, 667
ponieważ <<Bóg jest Duchem>> i <<z Boga jest
narodzony>>.668
Wszystko zatem, co czynią heretycy i schizmatycy, jest cielesne,
według słów Apostoła: <<Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie
uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, kazirodztwo,
uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść,
wzburzenie, niezgoda, herezje i tym podobne: co do nich
zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, że ci, którzy się
takich
rzeczy
dopuszczają,
królestwa
Bożego
nie
669
odziedziczą>> . Potępia więc Apostoł z wszystkimi złymi także
tych, którzy czynią podziały, to jest schizmatyków i heretyków.
Jeżeli więc nie otrzymali zbawiennego chrztu w Kościele
katolickim, który [to Kościół] jest jeden, nie mogą być zbawieni,
lecz z cielesnymi zostaną potępieni na sądzie Chrystusa Pana.
664 cf. Rdz 1,2
665 cf. Ef 4,13
666 Ef 4,3nn
667 J3,6
668 J4,24; 1J3,9; 4,7; 5,18
669 cf. Ga 5,19nn
użyte tu greckie słowo airesis oznacza: odszczepieństwo, stronnictwo, o stronnictwach
wyznaniowych. wśród żydów: Dz 5,17; 15,5; 24,5.14; 26,5; 28,22
wśród chrześcijan, odszczepieństwo: 1 Kor 11,19; Ga 5,20; 2 P 2,1 za [Słownik NT]
BT tłumaczy tu jako: rozłamy, a w 2 P2,1 tłumaczy jako herezje:
wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje.
(2P2,1)
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6. January z Lambezy rzekł: Twierdzę zgodnie z powagą Pisma
Świętego, iż wszystkich heretyków należy chrzcić i tak
dopuszczać do Kościoła świętego.
7. Lucjusz z Castra Galbae rzekł: Gdy Pan rzekł w swojej
Ewangelii: <<Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól zwietrzeje,
czymże ją przyprawić? Na nic się już nie przyda, chyba na
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi>>,670 i znów po swoim
zmartwychwstaniu posłał swoich apostołów mówiąc: <<Dana
mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i
nauczajcie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego>>.671 Gdy więc jasnym jest, że heretycy – to
jest wrogowie Chrystusa – nie w całości wyznają sakrament,
również schizmatycy nie są zaprawieni duchową mądrością,
gdy odstępując od jednego Kościoła zwietrzeli i stali się
przeciwnikami, jak napisano: <<Domy przeciwników prawa
winne być oczyszczone>>672 i wskutek tego ci, którzy chrztem
przeciwników zostali splamieni, najpierw muszą być
oczyszczeni, a potem dopiero ochrzczeni.
8. Krescens z Cyrty rzekł: … sądzę przeto, że wszyscy heretycy i
schizmatycy, którzy chcieliby przyjść do Kościoła katolickiego,
nie mogą wcześniej wstąpić, o ile najpierw nie zostaliby
egzorcyzmowani i ochrzczeni, z wyjątkiem oczywiście tych,
którzy kiedyś byli już ochrzczeni w Kościele; ci jednak będą
pojednani z Kościołem przez włożenie rąk na znak pokuty.
9. Nikomedes z Segermis rzekł: Moje zdanie jest takie, by
heretycy, przychodzący do Kościoła, byli ochrzczeni, ponieważ
poza Kościołem u grzeszników nie dostępują żadnego
odpuszczenia grzechów.

670 Mt 15,13
671 Mt 28,18n
672 Prz 14,9 (LXX)
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10. Monnulus z Girby rzekł: Prawda Kościoła katolickiego,
naszej Matki, zawsze u nas, bracia, była i jest, jako że w chrzcie
jest Trójca, jak mówi nasz Pan: <<Idźcie i udzielajcie chrztu
narodom w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego>>. 673 Skoro więc
wyraźnie wiemy, że heretycy nie mają ani Ojca, ani Syna, ani
Ducha Świętego, powracający do Kościoła, naszej Matki,
powinni przyjść, prawdziwie odrodzić się i przyjąć chrzest, by
choroba, niosąca gniew potępienia i ciemność błędu, została
uleczona świętym i niebiańskim obmyciem. 674
11. Sekundyn z Kedias rzekł: Gdy Chrystus, nasz Pan, mówi:
<<Kto nie jest ze mną, jest przeciwko Mnie>>, 675 a Jan apostoł
tych którzy wychodzą z Kościoła, nazywa Antychrystami, 676
niewątpliwie wrogowie Chrystusa, nazwani Antychrystami, nie
mogą udzielać łaski zbawiennego chrztu. Sądzę więc, że my,
którzy z łaskawości Boga jesteśmy nazwani Jego przyjaciółmi, 677
powinniśmy chrzcić uciekających do Kościoła z heretyckich
zasadzek.
12. Feliks z Bagai rzekł: <<Jak ślepy prowadzi ślepego, w dół
wpadną>>,678 tak chrzczący heretyk i chrzczony popadną w
śmierć. Dlatego heretyka należy chrzcić i ożywić, byśmy żywi nie
łączyli się z umarłymi.
13. Polianus z Mileu rzekł: Słusznie chrzci się heretyka w
Kościele świętym.
14. Teogenes z Hippo Regius rzekł: Według tajemnicy
niebiańskiej łaski Boga, którą otrzymaliśmy, wierzymy w jeden
chrzest,679 który jest w Kościele Świętym.

673 cf. Mt 28,19
674 cf. Tyt 3,5; Ef 3,26
675 Mt 12,30
676 cf. 1 J 2,18.22; 4,3; 2 J 1,7
Patrz str. 286 rozdział Nauczanie św. Jana apostoła
677 J 15,15
678 cf. Mt 15,14
679 cf. Ef 4,5
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15. Datiwus z Wadis rzekł: Co do nas, nie utrzymujemy
łączności z heretykiem, chyba że był ochrzczony w Kościele i
otrzymał odpuszczenie grzechów.
16. Sukcessus z Abbir Germaniciana rzekł: Heretykom albo nie
wolno niczego, albo wolno wszystko. Jeżeli mogą chrzcić, mogą
też dawać Ducha Świętego; jeżeli zaś nie mogą dawać Ducha
Świętego, ponieważ Go nie mają, to i nie mogą duchowo chrzcić.
Dlatego uważamy, że heretyków należy chrzcić.
17. Fortunat z Tukkaboris rzekł: Jezus Chrystus, nasz Pan i Bóg,
Syn Boga Ojca i Stworzyciela, na Piotrze zbudował Kościół, 680 a
nie na herezji, i biskupom, a nie heretykom, dał władzę
chrzczenia. Dlatego ci którzy są poza Kościołem i występują
przeciw Chrystusowi, rozpraszają Jego owce i trzodę681, nie
mogą chrzcić na zewnątrz.
18. Sedat z Tuburbp rzekł: O ile woda poświęcona modlitwą
kapłana w Kościele zmywa grzechy, o tyle zarażona mową
heretycką jakby wrzodem powiększa grzechy. Dlatego wszelkimi
pokojowymi sposobami należy się starać, by nikt zarażony
heretyckim błędem i oddzielnie zarażony nie unikał przyjęcia
prawdziwego chrztu Kościoła; stąd każdy, kto nie zostanie
ochrzczony, będzie obcy królestwu niebieskiemu.682
19. Prywacjan z Sufetuli rzekł: Kto twierdzi, że heretycy mają
władzę udzielania chrztu, niech wcześniej powie, kto stworzył
herezję. Jeśli bowiem herezja jest od Boga, to może mieć
odpuszczenie Boże; jeżeli zaś nie jest od Boga, jakże może mieć
lub udzielać komuś łaski Bożej?
20. Prywat z Sufes rzekł: Kto uznaje chrzest heretycki, cóż
innego czyni, niż łączy się z heretykami?

680 cf. Mt 16,18
681 cf. Mt 12,30
682 cf. Mk. 16,16
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21. Horezjan z Lares rzekł: Niech zuchwalcy i zwolennicy
heretyków zastanowią się: My przyznajemy Kościołowi jeden
chrzest683, który znamy jedynie w Kościele. Albo jak mogą w
imię Chrystusa chrzcić kogoś ci, o których On sam mówi, że są
Jego przeciwnikami?684
22. Kasjusz z Makomedes rzekł: Skoro nie może być dwóch
chrztów, dlatego kto przyznaje chrzest heretykom, nie uznaje
swojego. Sądzę więc, że należy chrzcić opłakanych i
nieszczęśliwych heretyków, gdy zaczęli zbliżać się do Kościoła, a
obmytych świętym i Bożym obmyciem i oświeconych światłem
życia 685 przyjmować do Kościoła nie jako wrogów, ale ludzi
pokoju, nie jako obcych, ale jako domowników wiary686 Pana,
nie jako cudzołożników, ale jako synów Bożych,687 nie jako
niewolników błędu, ale jako uczestników zbawienia, z
wykluczeniem tych, którzy będąc wcześniej wiernymi przeszliby z
Kościoła do ciemności herezji – ich należy przywracać przez
włożenie rąk.
23. Inny January z Vicus Caesaris rzekł: Jeżeli błąd nie słucha
prawdy, tym bardziej prawda nie zgadza się z błędem. Dlatego
zważamy w Kościele, w którym jesteśmy przełożonymi, ażeby
przypisując jedynie jemu jego chrzest chrzcili tych, których
Kościół nie ochrzcił.
24. Inny Sekundyn z Karpos rzekł: Heretycy są chrześcijanami, czy
nie? Jeżeli są chrześcijanami, dlaczego nie są w Kościele Boga?
Jeżeli nie są chrześcijanami, niech się staną. Albo do czego odnosi
się mowa Pana głoszącego; „Kto nie jest ze Mną jest przeciwko
Mnie, a kto ze Mną nie zbiera, rozprasza"?688 Stąd wiadomo, że
na obcych synów i pokolenie Antychrysta689 w żaden sposób nie
683 cf. Ef 4,5
684 cf. Łk 11,23
685 cf. J 8,12
686 cf. Ga 6,10
687 cf. J 1,12; 11,52
688 Mt 12,30
689 cf. 1 J 2,18.22; 4,3; 2 J 1,7

317

318

Część IV Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4.5)

może przez włożenie ręki zstąpić Duch Święty, skoro oczywiste
jest, że heretycy nie mają chrztu.
25. Wiktoryk z Thabraka rzekł: Jeżeli wolno chrzcić heretykom i
udzielać odpuszczenia grzechów, dlaczego zniesławiamy ich i
nazywamy heretykami?
26. Inny Feliks z Uthiny rzekł: Nikt nie wątpi, najświętsi
współkapłani, że ludzka śmiałość nie może tyle, ile szanowny i
czcigodny majestat naszego Chrystusa Pana. Pomni przeto
niebezpieczeństwa, nie tylko winniśmy to zachowywać, ale także
potwierdzać, że wszyscy heretycy, przychodzący na łono Matki
Kościoła, mają być chrzczeni, aby heretycka dusza, dotknięta
długotrwałą zarazą, oczyszczona uświęcającym obmyciem,
odmieniła się na lepsze.
27. Kwietus z Buruk rzekł: :żyjemy wiarą i winniśmy zachowywać i
iść za tym, co przepowiedziano dla naszej nauki. Napisane jest
bowiem u Salomona: „Kto obmywa się przez zmarłego, cóż
zyskuje z jego obmycia?"690 W każdym razie mówi się tu o
ochrzczonych i o chrzczących u heretyków. Jeśli ochrzczeni u
nich, przez odpuszczenie grzechów osiągają życie wieczne,
dlaczego przychodzą do Kościoła? Jeśli przez zmarłego niczego
nie otrzymuje się dla zbawienia i dlatego poznawszy poprzedni
błąd, z pokutą wracają do prawdy, jasne jest, ze winni być
uświęceni jednym żywotnym chrztem, który jest w Kościele
katolickim.
28. Kastus z Sikki rzekł: Kto wzgardziwszy prawdą uważa, że
idzie za zwyczajem,691 ten albo jest zazdrosny i złośliwy względem
braci, którym prawda się objawia, albo jest niewdzięczny względem
Boga, którego natchnienie daje wskazówki Kościołowi.
29. Eukracjusz z Thenis rzekł: Pan i Bóg nasz Jezus Chrystus
dopełnił naszą wiarę, łaskę chrztu oraz regułę prawa kościelnego
ucząc apostołów własnymi ustami: „Idźcie i nauczajcie narody
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". 692
690 Syr 34,25 (LXX); 34, 30 (Vlg)
691 i, jak się możemy domyślać, nie chrzci heretyków
692 Mt 28,19
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Dlatego fałszywy i nieprawy chrzest heretyków marny odrzucać i
zbijać wszelkim świadectwem, bo z ich ust płynie jad, nie życie, nie
łaska z niebios, ale bluźnierstwo wobec Trójcy. Toteż oczywiste jest,
że heretyków, przychodzących do Kościoła, należy chrzcić
integralnym i katolickim chrztem, by oczyszczeni ze swego
bluźnierczego uporu mogli odmienić się pod wpływem chwały
Ducha Świętego.
30. Libozus z Wagi rzekł: Pan mówi w Ewangelii: „Ja jestem
prawdą".693 Nie powiedział: Ja jestem zwyczajem. Dlatego
wobec ujawnienia prawdy niech zwyczaj ustąpi prawdzie, by choćby w przeszłości ktoś nie chrzcił heretyków w Kościele - teraz
zaczął chrzcić.694
31. [Inny] Lucjusz z Thebesty rzekł: Uważam, że heretyków należy
egzorcyzmować i chrzcić, gdyż wyklęci są za to, iż są bluźniercami,
na próżno posługujący się świętym i czcigodnym Pismem.
32. Eugeniusz z Ammedery rzekł: i ja również sądzę, że heretyków
należy chrzcić.
33. Jeszcze inny Feliks.'z Bamakkory rzekł: Idąc za powagą Bożych
Pism uważam, iż należy chrzcić heretyków, jak również tych,
którzy twierdzą, że zostali ochrzczeni u schizmatyków. Jeżeli
bowiem według zastrzeżenia Chrystusa źródło [chrztu] jest naszą
własnością, niech wszyscy przeciwnicy naszego Kościoła
zrozumieją, że nie może być cudzą. I Ten, który jest Pasterzem
jednej owczarni695, nie może udzielić zbawczej wody dwom ludom.
Dlatego jasne jest, że ani heretycy, ani schizmatycy nie mogą
otrzymać nic niebieskiego, skoro ważą się przyjmować od ludzi
grzesznych, Kościołowi obcych. Gdy dający nie ma możliwości,
oczywiście nie pomaga otrzymującemu.
34. Jeszcze inny January Muzuleński rzekł: Dziwię się, że gdy
wszyscy wyznają, iż jest jeden chrzest, nie wszyscy rozumieją
jedność tego chrztu. Kościół bowiem i herezja to dwie różne
693 J 14,6
694 Libozus z Wagi był więc świadom, że nie wszyscy chrzcili heretyków wracających do
Kościoła. za przypisem [Synody I]
695 J 10,16
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rzeczy. Jeśli heretycy mają chrzest my go nie mamy; jeśli natomiast
my go mamy, heretycy nie mogą go mieć. Nie ma zaś wątpliwości,
że jedynie Kościół posiada chrzest Chrystusa, bo on jedynie posiada
Jego łaskę i prawdę.
35. Adelfiusz z Thasvalthy rzekł: Bez przyczyny niektórzy
fałszywym i zawistnym słowem atakują prawdę twierdząc, że
chrzcimy powtórnie, ponieważ Kościół heretyków nie powtórnie
chrzci, lecz chrzci.
36. Demetriusz z Leptiminus rzekł: Strzeżemy jednego chrztu,
ponieważ tylko Kościołowi przyznajemy jego własność. Ci zaś,
którzy utrzymują, iż heretycy chrzczą prawdziwie i
prawomocnie, uznają nie dwa chrzty, lecz wiele. Herezji jest
przecież wiele, a odpowiednio do ich liczby liczono także chrzty.
37. Wincenty z Thibaris rzekł: Wiemy, że heretycy gorsi są od
pogan. Jeżeli nawróceni chcieliby przyjść do Pana, mają regułę
prawdy, którą Pan nakazem Bożym polecił apostołom mówiąc:
„Idźcie, w imię moje kładźcie rękę, wyrzucajcie demony''696.
Również w innym miejscu: „Idąc nauczajcie narody, udzielając im
chrztu w imię, Ojca i Syna, i Ducha Świętego”697.
Pierwsze [dokonuje się] przez włożenie rąk dla egzorcyzmu, drugie przez odrodzenie chrztu; wtedy mogą dojść do obietnicy
Chrystusa:698 w innym razie nie powinni.
38. Marek z Maktharis rzekł: Nie należy się dziwić, jeżeli heretycy,
wrogowie i burzyciele prawdy, przywłaszczają sobie cudzą
prawdę, władzę i godność. Należy się dziwić, że niektórzy z
naszych, zdrajcy prawdy, pomagają heretykom, a sprzeciwiają się
chrześcijanom. Dlatego postanawiamy, że należy chrzcić
heretyków.
39. Sattiusz z Sicilibby rzekł: Jeżeli heretykom, w ich chrzcie,
zostają odpuszczone grzechy, bez powodu przychodzą do

696 cf. Mk 16,17n
697 cf. Mt 28,19
698 cf. Tyt 3,5; Ga 3,14
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Kościoła. Skoro bowiem w dniu sądu699 policza się grzechy, za
które jest kara, heretycy nie mają się czego obawiać na sądzie
Chrystusa700, jeśli dostąpili odpuszczenia grzechów.
40. Wiktor z Gorduby rzekł: Jeśli grzechy zostają odpuszczone
jedynie w chrzcie Kościoła, kto heretyka dopuszcza do jedności
bez chrztu, jedno i drugie czyni nierozumnie: heretyków nie
oczyszcza, a chrześcijan kala.
41. Aureliusz z Utyki rzekł: Jeśli Apostoł mówi, by nie uczestniczyć w
cudzych grzechach,701 cóż innego czyni od uczestniczenia w cudzych
grzechach ten, kto bez chrztu Kościoła łączy się z heretykami?
Dlatego uważam, że należy chrzcić heretyków, by otrzymali
odpuszczenie grzechów, i tak się z nimi łączyć.
42.Jambus z Gerrnanicjany rzekł: Ci, którzy uznają chrzest
heretycki, nie uznają naszego, skoro uważają, że nie trzeba chrzcić
w Kościele - nie powiem nieobmytych poza Kościołem, ale
ubrudzonych.
43. Lucjan z Rukumy rzekł: Napisane jest: „I ujrzał Bóg światłość, że
była dobra i oddzielił światłość od ciemności''.702 Jeżeli może światłość
zgodzić się z ciemnościami, możemy mieć coś wspólnego z
heretykami. Dlatego uważam, że należy chrzcić heretyków.
44. Pelagian z Lupercjany rzekł: Napisane jest: „Albo Bóg jest
Bogiem, albo Baal jest Bogiem".703 Tak i teraz, albo Kościół jest
Kościołem, albo herezja jest Kościołem. Dalej, jeśli herezja nie jest
Kościołem, jak u heretyków może być chrzest Kościoła?
45. Jader z Midili rzekł: Wiemy, że jest tylko jeden chrzest w
Kościele katolickim. Dlatego nie powinniśmy dopuszczać
heretyka, o ile nie został u nas ochrzczony, by nie uważał, że został
ochrzczony poza Kościołem katolickim.

699 Mt 10,15; 11,22.24; 12,36; 1 J 4,17
700 J 16,8-11
701 1 Tym 5,22
702 Rdz 1,4
703 1 Krl 18,21
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46. Jeszcze inny Feliks z Marazany rzekł: „Jedna wiara, jeden
chrzest", lecz w Kościele katolickim, któremu jedynie wolno
chrzcić.
47. Paweł z Obby rzekł: Nie wzrusza mnie, jeżeli ktoś nie przyznaje
Kościołowi wiary i prawdy, skoro Apostoł mówi: „Cóż, jeśli
niektórzy z nich odpadli od wiary? Czyż ich niewierność zniweczyła
wierność Boga? Żadną miarą! Bóg bowiem jest prawdomówny,
każdy zaś człowiek kłamliwy”.704 Jeżeli zaś Bóg jest prawdomówny,
jakim sposobem może być u heretyków prawda chrztu, skoro nie
ma u nich Boga?
48. Pomponiusz z Dionizjany rzeki: Oczywiste jest, że heretycy nie
mogą chrzcić i udzielać odpuszczenia grzechów, ponieważ nie mają
władzy rozwiązywania lub związywania czegokolwiek na
ziemi705.
49. Wenancjusz z Thynizy rzekł: Gdyby małżonek, wybierając się
w daleką podróż, polecił swą żonę opiece przyjaciela, ten
strzegłby jej, na ile by zdołał, by nikt nie naruszył jej czystości i
świętości. Chrystus Pan i Bóg nasz, wybierając się do Ojca, nam
oddał swą Oblubienicę. Czy strzeżemy jej niezepsutej i
nieskażonej, czy też jej nieskazitelność i czystość wydajemy na łup
cudzołożnikom i rozpustnikom? Kto bowiem chrzest w Kościele
uznaje do spółki z heretykami, ten wydaje Oblubienicę
Chrystusa cudzołożnikom.
50. Ahymnus z Auswagi rzekł: Otrzymaliśmy jeden chrzest i ten
wykonujemy. Kto zaś mówi, że heretykom wolno chrzcić, ten
uznaje dwa chrzty.
51. Saturnin z Wiktoriany rzekł: Jeśli wolno chrzcić heretykom, to
usprawiedliwieni i wzięci w obronę są czyniący rzeczy
niedozwolone i nie wiem, dlaczego Chrystus nazwał ich swoimi
przeciwnikami, a apostoł — Antychrystami.706

704 Rz 3,3n
705 cf. Mt 16,19; 18,18
706 cf.1 J 2,18.22; 4,3; 2 J 1,7
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52. Inny Saturnin z Tukki rzekł: Choć poganie czczą bałwany, to
jednak uznają i wyznają najwyższego Boga Ojca i Stwórcę.
Przeciw Niemu bluźni Marcjon - a niektórzy nie wstydzą się
uznawać chrztu Marcjona. Jak tacy kapłani zachowują
kapłaństwo Boże albo go bronią, jeżeli nie chrzcząc wrogów
Boga, łączą się z nimi?
53. Marcel z Zamy rzekł: Ponieważ grzechy zostają odpuszczone
tylko w chrzcie Kościoła, kto nie chrzci heretyka, jednoczy się, z
grzesznikiem.
54. Ireneusz z Wlulów rzekł: Jeśli Kościół dlatego nie chrzci heretyka,
gdyż jak się mówi już jest ochrzczony, to większa jest herezja.
55. Donat z Kibaliany rzekł: Znam jeden Kościół i jeden jego
chrzest. Jeżeli jest ktoś, kto twierdziłby, iż u heretyków jest łaska
chrztu, musiałby przedtem wykazać i udowodnić, że jest tam
Kościół.
56. Zozim z Tharassy rzekł: Po objawieniu prawdy niech błąd
ustąpi prawdzie, ponieważ i Piotr, który przedtem obrzezywał,
ustąpił Pawłowi, głoszącemu prawdę.707
57. Julian z Telepte rzekł: Jest napisane: „Nikt nie może otrzymać
niczego, co by mu nie było dane z nieba''. 708 Jeżeli herezja
pochodzi z nieba, może udzielać także chrztu.
58. Faust z Tymidy Królewskiej rzekł: Niech patroni heretyków
nie pochlebiają sobie. Kto zabrania chrztu kościelnego dla
heretyków, czyni z nich chrześcijan, a z nas heretyków.
59. Geminiusz z Furniów rzekł: Niektórzy z kolegów mogą
heretyków stawiać wyżej od siebie, ale nie wyżej od nas. Dlatego
trzymamy się tego, co raz postanowiliśmy, Ze chrzcimy
przychodzących heretyków.
60. Rogacjan z Nowy rzekł: Kościół ustanowił Chrystus, herezję diabeł. Jak synagoga Szatana maże mieć chrzest Chrystusa?

707 cf. Dz 15,1s; Ga 2,7s
708 J 3,27
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61. Terapiusz z Bulli rzekł: Kto heretykom przyznaje chrzest
Kościoła i wydaje, czymże jest innym, jak nie Judaszem
Oblubienicy Chrystusa?
62. Jeszcze inny Lucjusz'z Membrezy rzekł: Jest napisane: „Bóg
nie wysłuchuje grzesznika''.709 Jak heretyk, który jest
grzesznikiem, może być wysłuchany w chrzcie?
63. Jeszcze inny Feliks z Buslacen rzekł: Niech nikt w
dopuszczaniu heretyków bez chrztu Kościoła nie przedkłada
zwyczaju nad rozum i prawdę, ponieważ rozum i prawda zawsze
wykluczają zwyczaj.
64. Inny Saturnin z Awitynów rzekł: Jeżeli Antychryst może dać
komuś laskę Chrystusa, mogą chrzcić i heretycy, nazywani
antychrystami710.
65. Kwintus z Aggyi rzekł: Ten, który coś ma, może coś dać. Co zaś
mogą dać heretycy, o których wiadomo, że nic nie mają?
66.Inny Julian z Marcelliany rzekł: Jeżeli człowiek może służyć
dwom panom, Bogu i mamonie,711 może i chrzest służyć dwom,
chrześcijaninowi i heretykowi.
67. Tenaks z Horreów Celii rzekł: Jest napisane, że jest „jeden
Bóg"712 i jeden Chrystus, i jeden Kościół, i „jeden chrzest". Jak może
być ktoś ochrzczony tam, gdzie nie ma Boga, ani Chrystusa, ani
Kościoła.
68. Inny Wiktor z Assur rzekł: Jest jeden chrzest, lecz Kościoła.
Gdzie nie ma Kościoła, tam nie może być chrztu.
69. Denat z Kapsy rzekł: I ja tak zawsze myślałem, że heretycy,
którzy niczego na zewnątrz osiągnąć nie mogą, gdy wracają do
Kościoła, winni być chrzczeni.

709 J 9,31
710 cf. 1 J 2,18.22; 4,3; 2 J 1,7
711 cf. Mt 6,24
712 Ef 4,6
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70. Wetul z Rusikkady rzekł: Człowiek-heretyk nie może dać tego,
czego nie ma; tym bardziej schizmatyk stracił to, co miał.
71. Pudenejan z Kuikulum rzekł: Od niedawna [jestem] w
episkopacie, najmilsi Bracia, będę więc podtrzymywał to, co
mówią starsi. Oczywiste jest, że herezje niczego nie mają i nie
mogą. Bardzo słusznie więc rozstrzygnięto, że jeśli któryś z nich
by przyszedł, ma być chrzczony.
72. Piotr z Hippony Diarrhytus rzeki: Skoro jest jeden chrzest w
Kościele katolickim, oczywiste jest, że nie można być chrzczonym
poza Kościołem. Dlatego uważam, że zanurzonych w herezji czy
w schizmie, a przychodzących do Kościoła, należy chrzcić.
73. Jeszcze inny Luejusz z Auzafy rzekł: Według poruszenia mego
umysłu i Ducha Świętego, skoro jest jeden Bóg, Ojciec Pana
Jezusa Chrystusa i jeden Chrystus, jedna nadzieja, jeden Duch w
Kościele, to musi być także jeden chrzest. Dlatego mówię, że jeśli
coś u heretyków zostało poruszone lub uczynione, należy to
zerwać, a przychodzących stamtąd chrzcić w Kościele.
74. Jeszcze inny Feliks z Gurgitów rzekł: Uważam, że według
przepisów Pisma Świętego, bezbożnie ochrzczeni przez heretyków
poza Kościołem, o ile zechcą uciec się do Kościoła, tam mają
starać się o łaskę chrztu, gdzie jej ważnie udzielają.
75. Pusillus z Lamazby rzekł: Wierzę, że zbawienny jest tylko
chrzest w Kościele katolickim. Co byłoby poza nim, jest
udawaniem.
76. Salwian z Gazaufali rzekł: Wiadomo, że heretycy niczego nie
mają I dlatego do nas przychodzą, by mogli otrzymać to, czego
nie mają.
77. Honorat z Tukki rzekł: Skoro Chrystus jest prawdą,713
winniśmy iść bardziej za prawdą niż za zwyczajem, byśmy
heretyków, którzy dlatego do nas przychodzą, ponieważ niczego
nie mogli otrzymać na zewnątrz, uświęcali chrztem Kościoła.

713 J 14,6
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78. Wiktor z Oktawu rzekł: Jak sami wiecie, niedawno zostałem
ustanowiony biskupem i dlatego czekałem na zdanie
poprzedników. Uważam jednak, że przychodzący z herezji bez
wątpienia winni być chrzczeni.
79. Klarus z Maskuli rzekł: Oczywisty jest wyrok Pana naszego
Jezusa Chrystusa, posyłającego swych apostołów i tylko im
przekazującego władzę, daną sobie od Ojca,714 których my
jesteśmy następcami, tą samą władzą rządząc Kościołem Pana i
chrzcząc wiarę wierzących. Dlatego heretycy, którzy ani władzy
na zewnątrz, ani Kościoła nie mają, nikomu nie mogą udzielać
jego chrztu.
80. Sekundian z Thambów rzekł: Nie powinniśmy naszym
postępowaniem zwodzić heretyków, by - nieochrzczeni w Kościele
Pana naszego Jezusa Chrystusa, a przez to nie dostąpiwszy
odpuszczenia grzechów - gdy nadejdzie dzień sądu nie zarzucili
nam, ze przez nas nie zostali ochrzczeni i nie dostąpili
odpuszczenia z łaski Bożej. Skoro więc jest jedno w Kościele i
jeden chrzest, gdy się do nas nawracają, niechaj wraz z Kościołem
otrzymają chrzest Kościoła.
81. Jeszcze inny Aureliusz z Chullabis rzekł: Apostoł Jan napisał w
swym liście: „Jeśli ktoś przychodzi do was i nie ma nauki
Chrystusa, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go.
Kto bowiem pozdrowiłby go, staje się współuczestnikiem jego
złych czynów”.715 Jak mogą być lekkomyślnie dopuszczani do
domu Bożego716 ci, którym zakazuje się wpuszczać do waszego
prywatnego domu? Albo jak możemy mieć bez chrztu Kościoła
współudział z tymi, z którymi stajemy się współuczestnikami ich
złych czynów, jeślibyśmy ich tylko pozdrowili?
82. Litteusz z Gemellów rzekł: „Jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj w
dół wpadną". Gdy więc wiadomo, że heretycy jako ślepi nikogo nie
mogą oświecić, ich chrzest jest nieważny.

714 cf. J 10,18; 20,21; Mt 28,19n
715 2 J 1, 10n
716 Mt 15,14
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83-85. Natalis z Oei rzekł: Jestem tutaj również za Pompejusza
Sabrateńskiego i Dioga Leptimageńskiego, którzy dali mi
zlecenia, ciałem wprawdzie nieobecni, ale obecni duchem.
Uważamy, jak i nasi koledzy, że heretycy nie mogą mieć z
współuczestnictwa, chyba ze zostaną ochrzczeni chrztem kościelnym.
86. Juniusz z Neapolu powiedział: Nie odstępuję od tego, co już
raz postanowiliśmy, żebyśmy chrzcili heretyków przychodzących do
Kościoła.
87. Cyprian z Kartaginy rzekł: Moje zdanie najzupełniej wyraża
list, pisany do kolegi Jubajana, że heretyków, nazywanych według
ewangelicznego i apostolskiego świadectwa przeciwnikami
Chrystusa i antychrystami,717 gdy wracają do Kościoła, należy
chrzcić jedynym chrztem Kościoła, by mogli z przeciwników stać
się przyjaciółmi, a z antychrystów – chrześcijanami.

717 cf. 1 J 2,18.22; 4,3; 2 J 1,7
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STOSUNEK DO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGOWG 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 XVIIXIX 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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2.
Stąd [biorą się] różne i cudaczne herezje, które Kościół, „ubrany
w hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże” [Ef 6,17], już
u swojej kolebki zmuszony był przezwyciężać i [czyni to] aż do
dzisiaj, i będzie tak czynił w chwale przez wszystkie wieki, a po
każdej walce sam będzie się stawał coraz bardziej święty i coraz
silniejszy.
3.
Spośród tych herezji jedne zupełnie zanikły, inne [dopiero]
zanikają, jeszcze inne osłabły, a inne z kolei bardziej lub mniej
rozkwitają i istnieją aż do czasu, gdy zostaną obalone. Jeszcze inne
natomiast powracają, by na nowo przejść swoją drogę od
pojawienia się do zniszczenia. Lecz wszystkie one – nędzne
mędrkowania i ludzkie wymysły – razem ze swoimi twórcami
zostały porażone gromem anatemy siedmiu soborów powszechnych
i nie unikną [zniszczenia], choćby istniały tysiąc lat. Tylko jedna
bowiem jest prawdziwa wiara powszechnego i apostolskiego
Kościoła, napełniona żywym słowem Bożym, która będzie trwała
na wieki, zgodnie z prawdziwą Bożą obietnicą: „Bramy piekielne
go nie przemogą” [Mt 16,18], to znaczy (jak objaśniają święci
ojcowie), usta niegodziwców i heretyków, cokolwiek by nie
rozpowiadały, zgrozę i przekleństwo czy słodycz i pochwałę, nie
pokonają spokojnych i łagodnych nauk prawosławnych.
Dlaczego jednak „życie przewrotnych upływa pomyślnie”
[Jr12,1], a nieprawi „pysznią się i rozpierają jak cedr zielony [Ps
37,35], kusząc spokojne sługi Boże? Przyczyna tego nie jest jasna i
Kościół święty, chociaż codziennie modli się: „niech odstąpi” od
nas „paskudnik”, „wysłannik szatana”, ciągle słyszy od Pana:
„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”
[2 Kor 12,9], a także: „mam upodobanie w moich słabościach, w
obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w ucisku z
powodu Chrystusa” [2 Kor 12,10] i „muszą być wśród was
rozdarcia” [1 Kor 11,19].

331

332

Część IV Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4.5)

4.
Pośród herezji rozprzestrzeniających się, Bóg wie jakimi drogami
w wielu częściach świata, niegdyś był arianizm, a teraz papizm. A
ten ostatni (podobnie jak pierwszy, który już sczezł), chociaż teraz
jest mocny, nie przetrwa do końca, lecz przeminie i zostanie
obalony, a „donośny głos mówiący w niebie” powie o nim:
„strącony”.[Ap12,10]
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" [J 15,26], i na przekór temu, co wyznaje
cały Kościół powszechny, a co zostało poświadczone przez siedem
soborów powszechnych następującymi słowami: „który od Ojca
pochodzi".
1) Narusza ono jedność (eniken), z jednego początku, i pokazuje w
innej formie (eteroeide) pochodzenie Boskich Osób Trójcy Świętej
potwierdzone świadectwem Ewangelii.
2) Przypisuje równym i równie czcigodnym Osobom [Bożym] różne i
nierówne relacje, zlewa je lub miesza [ze sobą].
3) 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], że to czego nauczali o Synu i Duchu Świętym było
jakoby niedoskonałe, czyli jakby zataili tak ważny przymiot dwóch
Osób Bożych wówczas, gdy należało przedstawić wszystkie ich
Boskie cechy przeciwko arianom i macedonianom.
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5) Obraza 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. Poprawiając go i uzupełniając
zmienia się całe teologiczne nauczanie ojców soborowych, co też
uczyniono odkrywając nowe różnice między Osobami Trójcy
Świętej.
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" (tes apostoles), co wyznał papież Marcin
Maksymowi Wyznawcy i jak to wyjaśniał Anastazy, bibliotekarz
papieża Jana VIII.
7) Arogancko i z niesłychanym tupetem uderzyli w sani Symbol i
zmienili wspólne dziedzictwo chrześcijaństwa.
8) Wprowadziło to tylko zamęt do Kościoła Bożego i podzieliło
narody.
9) Kiedy [filioque] pojawiło się po raz pierwszy, zostało odrzucone
przez dwóch czcigodnych papieży Leona III i Jana VII, który w
liście do błogosławionego Focjusza nazwał wspólnikami Judasza
tych, którzy jako pierwsi wprowadzili [je] do Symbolu.
10) Osądzone [to zostało] przez wiele świętych soborów
[zwoływanych przez] czterech wschodnich patriarchów.
11) Obłożone anatemą, jako nowinka i dodatek wprowadzony do
Symbolu, na [tak zwanym] ósmym soborze powszechnym,
zwołanym w Konstantynopolu w celu pojednania Kościołów
wschodnich i zachodnich.
12) Odkąd pojawiło się w zachodnich Kościołach, 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
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[zmiany] jak: kropienie zamiast zanurzenia [podczas chrztu],
odebranie świętego Kielicha wiernym i komunia tylko pod postacią
chleba, używanie opłatków bez soli zamiast chleba kwaszonego,
usunięcie z Liturgii błogosławieństwa [epiklezy — przyp. E.P.], czyli
wezwania Świętego i Prawdziwego Ducha, a także [zmiany]
naruszające stare apostolskie obrzędy Kościoła powszechnego,
czyli: odsunięcie chrzczonych dzieci od bierzmowania i komunii,
odsunięcie żonatych [mężczyzn] od kapłaństwa, uznanie papieża za
osobę bezgrzeszną i za następcę Chrystusa. W ten sposób
wypaczono wszystkie stare, apostolskie obrzędy, wszystkie
sakramenty i wszelkie kościelne czynności oraz obrzędy, przy których
trwał starożytny, święty i apostolski Kościół rzymski, który był
najbardziej szanowanym członkiem świętego, powszechnego i
apostolskiego Kościoła.
13) Zachęciło swoich obrońców, teologów zachodnich, by bez
oparcia w Piśmie i w ojcach dojść do niezliczonych, kłamliwych
mędrkowań, nie tylko do sprzecznych z Pismem komentarzy,
jakich nie znajdujemy u żadnego z ojców świętego Kościoła
powszechnego, ale też do skażenia świętych i nienaruszalnych tekstów
świętych ojców wschodnich i zachodnich.
14) Wydało się to dziwacznym, niesłychanym i bluźnierczym także
innym Chrześcijańskim wspólnotom, które, jeszcze przed jego
[filioque] pojawieniem się, z powodu innych, sprawiedliwych
przyczyn, na przestrzeni wieków zostały oddzielone od Kościoła
powszechnego.
15) Niezależnie od wszelkich trudów i starań swoich obrońców,
wobec przytoczonych przez nas dowodów, dotąd jeszcze nie można
w jego obronie przytoczyć żadnego przekonującego i wyraźnego
dowodu z Pisma Świętego albo z ojców Kościoła. Taka nauka, w
samej swej istocie i w swoich cechach, nosi oznaki
nieortodoksyjnego nauczania, a wszelkie nieprawe nauczanie
dotyczące dogmatów Kościoła powszechnego o Trójcy Świętej, o
relacjach pomiędzy Osobami Boskimi, a także o pochodzeniu Ducha
Świętego to herezja, a myślący w ten sposób są heretykami,
zgodnie z tym, co mówił święty Damazy, papież rzymski: „Kto o Ojcu
i Synu myśli w sposób prawidłowy, a o Duchu Świętym
nieprawidłowo, ten jest heretykiem" (Wyznanie wiary papieża
Damazego przesłane Paulinowi, biskupowi Tessalonik).
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Dlatego jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, w ślad za
świętymi ojcami wschodnimi i zachodnimi, jak dawniej w czasach
ojców, tak i dzisiaj znów ogłasza na soborze, że nowo
wprowadzone nauczanie, jakoby Duch Święty pochodził od Ojca i
Syna, jest zwykłą herezją, a ich zwolennicy, kimkolwiek by niebyli,
są heretykami, zgodnie ze wspomnianym orzeczeniem soborowym
świętego papieża Damazego. Wspólnoty z nich złożone to
wspólnoty heretyckie, wszelkie zaś duchowne i modlitewne
spotkania prawosławnych sług Kościoła powszechnego z nimi
jest sprzeczne z prawem, zwłaszcza sprzeczne z siódmym
kanonem trzeciego soboru powszechnego.720
6.
Herezja ta, wraz ze wszystkimi odmianami, które się z niej
wywodzą, jak powiedziano wyżej, pojawiła się około połowy VII
stulecia. Początkowo [była] nieznana i bezimienna, i przez
cztery lub pięć wieków pod różnymi postaciami sekretnie
rozprzestrzeniała się po eparchiach zachodniej Europy. Potem przez niedbalstwo tamtejszych pasterzy i przedstawicieli władz pokonała prawowierność tych krajów, powoli wprowadziła w
błąd nie tylko hiszpańskie, dotąd jeszcze prawowierne Kościoły,
ale również Kościół niemiecki i gallikański, a także włoski, z
którego dawniej po całym świecie było głoszone prawosławie i z
którym nasi święci ojcowie, Atanazy Wielki i nieustraszony Bazyli,
często się porozumiewali, a których jedność i bliskie z nami
obcowanie służyło ochronie czystości nauki powszechnego i
apostolskiego Kościoła do siódmego soboru powszechnego.
Jednakże, z powodu zawiści nieprzyjaciela wszelkiego dobra,
nowinki skaziły zdrowe i prawowierne nauczanie o Duchu
Świętym, przeciwko któremu bluźnierstwo, według słów Pańskich
„nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym" [Mt
12,31-32].
720 [Kanon VII.] Nikomu nie wolno głosić, spisywać ani formułować innej wiary niż ta,
która została ustalona przez świętych Ojców zgromadzonych w Nicei wraz z Duchem
Świętym. Ci którzy ośmielają się inną wiarę formułować, rozpowszechniać lub głosić
pragnącym nawrócić się z pogaństwa, judaizmu czy jakiejkolwiek herezji i poznać
prawdziwą wiarę - to jeśli są biskupami albo duchownymi mają być pozbawieni urzędu:
biskupi episkopatu, duchowni przynależności do kleru; jeśli są to osoby świeckie, mają
być wyłączone ze wspólnoty Kościoła. … Patrz str. 14

336

Część IV Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4.5)

Jedne za drugimi pojawiające się nowinki dotykały świętych
sakramentów, a zwłaszcza przynoszącego zbawienie sakramentu
chrztu, Komunii świętej i kapłaństwa, a kiedy owe niezgodności,
następując bezpośrednio jedna po drugiej, owładnęły najstarszym
Rzymem, wówczas [herezja], przeobrażając to, co znamienite w
Kościele, przywdziała rozpoznawalną nazwę papizmu, bowiem
pochodziła od biskupów Rzymu, nazywających siebie papieżami.
Początkowo niektórzy z nich jak Leon III i Jan VIII (o których
wspomniano wyżej), sprzeciwili się nowinkom i odrzucili je wobec
całej wspólnoty, jeden przy pomocy słynnych srebrnych tablic,
drugi w liście do błogosławionego Focjusza podczas [tak
zwanego] ósmego soboru powszechnego i w liście do Świętopełka
w sprawie Metodego, biskupa morawskiego. Jednak większość ich
następców, zwiedziona podsuniętą im herezją i sprzecznymi z
kanonami soborów prawami służącymi zawładnięciu Kościołami
Bożymi, znalazła w tym dla siebie wiele świeckich wygód i wiele
zysków. Umyśliwszy sobie jedynowładztwo w Kościele
powszechnym i jedynowładztwo w rozdzielaniu Ducha Świętego,
nie tylko zmieniła dawne obrzędy, ale też [przyjmując] nowinki
odcięła się od dawnej i prawdziwej chrześcijańskiej wspólnoty, a
także starała się, używając haniebnych sposobów, co pokazuje
historia, pociągnąć za sobą w odstępstwo od ortodoksji
pozostałych patriarchów, aby w ten sposób chęciami i
pragnieniami ludzkimi zniewolić Kościół powszechny.
7.
Czcigodni poprzednicy i ojcowie nasi widzieli jak depcze się
nogami praojcowskie ewangeliczne nauczanie, jak tkana tunika
Zbawiciela naszego [J 19,23] jest rozdzierana rękami
niegodziwców. Zatem kierując się miłością ojcowską i braterską
opłakiwali zgubę takiego mnóstwa chrześcijan, za których Chrystus
umarł, ale także okazali wiele gorliwości i [włożyli wiele] wysiłków,
soborowych i jednostkowych, aby przywrócić prawowierne
nauczanie świętego i powszechnego Kościoła, i ponownie złączyć - o
ile to możliwe - [to, co zostało] rozdzielone. Jak doświadczeni
lekarze, wspólnymi siłami, starali się ocalić część cierpiącą, ale też i
sarni znosili wiele cierpień, hańb i prześladowań, aby tylko Ciało
Chrystusa nie rozdzieliło się na części i by nie zostały złamane
kanony Bożych i świętych soborów.
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Lecz Zachód, według świadectwa prawdziwych historii, uparcie
trwał w błędzie. I prześwięci mężowie w praktyce poznali prawdę
słów świętego ojca naszego, Bazylego Wielkiego, który w oparciu o
własne doświadczenie mówił o biskupach zachodnich, a w
szczególności o ówczesnym papieżu: „prawdy nie mają i znać nie
pragną; z tym, kto obwieszcza im prawdę, toczą spory, a sami
utrwalają herezję" (List do Euzebiusza, biskupa Samosat). W ten
sposób, Po pierwszym i drugim braterskim napomnieniu,
poznawszy ich zatwardziałość, strzepnęli [proch z sandałów],
odżegnali się od nich i zostawili ich z ich fałszywym
mędrkowaniem (gdyż „walka jest lepsza od pokoju, który
oddziela od Boga", jak twierdził święty ojciec nasz Grzegorz pisząc o
arianach). Od tego czasu nie ma żadnej duchowe więzi między
nimi a nami, gdyż własnymi rękami wykopał głęboką przepaść
między sobą a ortodoksją.
8.
Zresztą papizm nie zatrzymał się na tym w swym zamachu na
pokój Kościoła Bożego, lecz rozsyłając wszędzie tak zwanych
misjonarzy, ludzi podstępnych, [faryzeuszy,] którzy „obchodzą
morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę"
(Mt 23,15), skusić kogokolwiek z prawosławnych, wypaczyć
nauki Pana naszego, skazić dodatkiem Boski Symbol wiary naszej
świętej, uznać za niepotrzebne nakazane przez Boga
zanurzenie podczas chrztu i uczestnictwo w Kielichu
Przymierza oraz niezliczoną liczbę innych [rzeczy], gdyż duch
nowinkarstwa wpajał gotowość na wszystko średniowiecznym i
dzisiejszym scholastykom, a miłość do władzy [sprawiła, że
biskupi starego Rzymu pozwalali sobie na wszystko.
Zadowalający się pobożnością poprzednicy i ojcowie nasi,
chociaż wielokrotnie i na różne sposoby znieważani i uciskani
przez papizm, z zewnątrz i od wewnątrz, bezpośrednio i
pośrednio, pokładali ufność w Panu i zachowali nieskażoną
[wiarę] i nam przekazali drogocenną spuściznę ojców swoich,
którą i my, z Bożą pomocą będziemy przekazywać, jako
najcenniejszy skarb, przyszłym pokoleniom, aż do skończenia
wieków. Mimo to papiści nie uspokoili, się do dzisiaj i nie
uspokoją się z powodu swojej zwykłej nienawiści do
prawosławia, które jako odstępcy od wiary swoich przodków -
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codziennie mają przed oczami jako żywy dowód winy. 0, gdybyż
skierowali swoje wysiłki przeciwko herezji rozprzestrzeniającej
się i królującej na Zachodzie! Nie ma wątpliwości, że jeśli ich
gorliwość w nienawiści do ortodoksji zostałaby ukierunkowana
na wykorzenienie herezji i nowinek, zgodnie z błogosławionymi
wskazówkami Leona III i Jana VIII, owych ostatnich świętych i
ortodoksyjnych papieży, dawno nie pozostałby po nich nawet ślad
na świecie i wszyscy byśmy mądrze „mędrkowali", zgodnie z
apostolskim przepowiadaniem. Lecz gorliwość ich poprzedników
nie była ukierunkowana na zachowywanie wiary prawosławnej,
jak owa słynna gorliwość błogosławionego Leona III !
9.
Zresztą od pewnego czasu napaści właściwe dawnym papieżom
zmieniły się, a zdarzały się tylko ze strony misjo narzy,
jednak teraz papież pod imieniem Piusa IX wyniesiony w 1847
roku na biskupią katedrę Rzymu, 6 stycznia 1848 roku
wydał encyklik napisaną do chrześcijan wschodnich składającą
się- w greckim tłumaczeniu - z dwunastu stronic, które jego
posłaniec poroznosił jak jakąś oszczerczą zarazę pośród naszej
prawosławnej owczarni. W liście tym najpierw zwraca się do tych,
którzy w różnym czasie odstąpili od chrześcijańskich wspólnot i
samowolnie przeszli do papizmu, czyli do „swoich"721. Potem zwraca
się do prawosławnych, choć nie mówi dokładnie, do których z nich
szczególnie, jednak imiennie wskazuje (strona 3, wiersz 14-18;
strona 4, wiersz 19 i strona 9 wiersz 17 i 23) na Bożych i świętych
ojców naszych, jawnie mówiąc nieprawdę o nich i o nas, ich
następcach i potomkach, ukazując ich jako tych, którzy
przyjmowali postanowienia i zarządzenia papieży, jakoby
rządzących Kościołem prawosławnym, nas zaś jako niewiernych ich
wzorowi. I właściwie przed powierzoną nam od Boga owczarnią
nazywając nas odstępcami od ojców naszych i lekceważącymi
swoje święte obowiązki oraz zbawienie dusz dzieci naszych.

721 Czyli do unitów
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Dalej, przywłaszczając sobie jako dobro jemu przynależne,
powszechny Kościół Chrystusowy dlatego, że zajmuje - jak się
chwali - biskupi tron świętego Piotra, w ten sposób chce pokusą
skłonić najprostszych ludzi do odstępstwa od prawosławia, dodając
do tych słów [inne], dziwne dla każdego, kto jest obznajomiony z
naukami teologicznymi, słowa: „obecnie nie ma żadnego powodu,
dla którego mielibyście odżegnywać się od powrotu do prawdziwego
Kościoła i od kontaktów z naszym świętym tronem" 722.
10.
Każdy z naszych braci i dzieci w Chrystusie, wychowanych i
wykształconych w pobożności, czytając ze zrozumieniem i w świetle
danej mu od Boga mądrości bez wątpienia pojmie, że słowa
obecnego biskupa rzymskiego, podobnie jak [słowa] jego
poprzedników z czasu podziału, to nie słowa pokoju - jak on sam
twierdzi (strona 7, wiersz 8) - i miłości, lecz słowa pochlebstwa i
oszustwa, zmierzające do jego wyjątkowego wywyższenia, zgodnie
z obyczajem jego poprzedników działających przeciwko soborom.
Dlatego wierzymy, że jak dotąd, taki teraz prawosławni nie
zostaną zwiedzeni, gdyż według słowa Pana naszego: „za obcym
nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych"
[J 10,5].
11.
Przy tym wszystkim uznaliśmy za naszą ojcowską i braterską
powinność oraz za święty obowiązek, poprzez ten długo oczekiwany
list, utwierdzić was w prawosławiu, które otrzymaliśmy od
przodków, jak również przy okazji pokazać słabość mędrkowania
rzymskiego biskupa, którą i on sam oczywiście rozumie. Gdyż nie
apostolskim tronem próbuje potwierdzić swoje dostojeństwo, ale
dostojeństwem [chce potwierdzić] swoje wyznanie. W
rzeczywistości zaś jest inaczej. …

11.-15. ... [Tu następuje obszerna polemika z encykliką papieża głównie dotycząca herezji
papizmu oraz innych odstępstw kościoła Rzymskiego ]. CZYTAJ ciąg dalszy od str. 205

722 [In suprema Petri] strona 10, wiersz 29 - strony zawsze podawane według greckiego
przekładu, z którego korzystali patriarchowie -przypis [Wyznania Wiary]
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15. … I jeśli by Wasza Świątobliwość także przysłała nam [wyznanie
wiary], zgodne ze starożytnymi i świętymi siedmioma soborami
powszechnymi, zamiast chwalić się pobożnością swoich
poprzedników, poświadczoną przez naszych poprzedników i ojców na
soborze powszechnym, to również sprawiedliwie [Wasza
Świątobliwość] mógłby się chwalić swoją ortodoksją, bo zamiast
bohaterstwa przodków pokazałby własne bohaterstwo. Jeśli Jego
Świątobliwość zachce, choćby teraz, przysłać nam list, który dwustu
ojców, po zbadaniu i osądzeniu, uzna za zgodny z dawnymi soborami,
to i teraz – twierdzimy – mógłby usłyszeć od nas grzesznych nie tylko
słowa: „Piotr tak rzekł”, ale i – co ważniejsze – następujące słowa:
„ucałujmy świętą rękę, która otarła łzy Kościoła powszechnego”.
16.
Rzeczywiście, od mądrości Jego Świątobliwości można było
oczekiwać takiego przedsięwzięcia, które byłyby godne prawdziwego
następcy świętego Piotra, Leona I i Leona III, który dla ochrony
prawosławnej wiary wyrył święty i nieuszkodzony Symbol na
nietłukących się tablicach; przedsięwzięcia, które połączyłoby
Kościoły zachodnie, kanoniczną główną katedrę Jego Świątobliwości
i katedry wszystkich biskupów Zachodu ze świętym Kościołem
prawosławnym, w którym [jego miejsce] pozostaje puste i [przez
nikogo] nie jest zajęta. Bowiem Kościół powszechny oczekując,
oczywiście, nawrócenia pasterzy, którzy wraz ze swoją owczarnią
odpadli [od wiary], aby nie poniżać kapłaństwa nie opiera się na
owych nowych arcypasterzach, posługujących się pustymi
wezwaniami, podczas gdy w rzeczywistości są oni zajęci czymś
innym. Istotnie oczekiwaliśmy „słów pocieszenia” i mieliśmy
nadzieję, że one „odnowią stare ślady ojców”, jak pisał św. Bazyli do
św. Ambrożego, biskupa Mediolanu (List 55). Jednak ku naszemu
wielkiemu zdziwieniu, przeczytawszy wzmiankowaną encyklikę do
wschodnich [chrześcijan], z głębokim żalem dostrzegliśmy, że Jego
Świątobliwość, wysławiany za mądrość, podobnie jak jego
poprzednicy żyjący w czasach rozłamu, również wygłasza słowa
[zmierzające do] uwiedzenia, to znaczy [głosi] niezgodne z zasadami
dodatki do świętego naszego Symbolu, zatwierdzonego przez sobory
powszechne, skażenie świętych Liturgii, których skład jest tylko jeden,
a imiona autorów niebiańskie, i jedna jest poważana starożytność i
ważność nadana im przez siedem powszechnych soborów.
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Podnieśli tę świętokradczą i zuchwałą rękę, by przeżegnać się na
odwrót723 i by rzucić oszczerstwo na Pana chwały, a [ręka] im uschła.
Z tego wszystkiego zbłądzili w jakimś labiryncie bez wyjścia, [w
labiryncie] błędów i niemożliwych do naprawienia wad kłamliwego
mędrkowania, w jaki papizm wprowadził także rozumnych i
świątobliwych biskupów rzymskiego Kościoła. Oni [jak twierdzą],
zmuszeni są chronić „nieskalaną [wiarę] oraz tych, którzy są im
podporządkowani, naśladując namiestników i rządzących
przywódców”, stykają się z tym, co Boże i niewzruszone, i porywają
się na wszystko, by pokazać prawdę słowami i [okazać] szacunek dla
„wielce szanowanej starożytności” (strona 11, wers 16), lecz w
rzeczywistości
oddają
się
niepohamowanej
namiętności
wprowadzania nowinek, w odniesieniu do rzeczy świętych. Widać to
w słowach papieża: „należy oddzielić od nich, to co wkradło się po
rozłamie” (strona 11, wers 11), gdzie [papież] wprowadza jad
nowinek do samej Wieczerzy Pańskiej. Z tych słów można
wnioskować, że Jego Świątobliwość jest pewien, że w Kościele
powszechnym dokonało się to, co w Kościele rzymskim po
umocnieniu się papizmu, czyli zupełne przekształcenia wszystkich
sakramentów i skażenie ich wpływem scholastycznego
mędrkowania, przy pomocy którego stara się on wykazać takie
właśnie niedostatki również i w naszych Liturgiach świętych,
sakramentach i dogmatach, wypowiadając się przy tym z
poważaniem o ich wielce czcigodnej starożytności i zupełnie nie
myśląc – oczywiście, jak sam twierdzi, z powodu czysto apostolskiej
wyrozumiałości - „zasmucać nas surowymi wyrzutami” (dotyczącymi
Liturgii, świętych obrzędów itd., str 11, wers 5). Z tej nieznajomości
apostolskich i soborowych obyczajów naszych wzięła się, bez
wątpienia, również inna jego wypowiedź, „jednak między nami nie
mogła być zachowana jedność nauki i władzy duchownej”, w
której to [wypowiedzi] dziwnym sposobem przypisuje nam
istotny brak, podobnie jak dawniej papież Leon IX w liście do
świętej pamięci Michała Cerulariusza obwiniał Greków o
zepsucie Symbolu Kościoła powszechnego, nie wstydząc się ani
swojego stanu, ani historii.724 Jednak wierzymy, że jeśli Jego
723 Patrz Jak żegnano się w kościele Rzymsko-katolickim - świadectwo papieża z XIII w.
str. 92
724 bulla kardynała Humberta legata papieskiego ekskomunikująca patriarchę Bizancjum
Cerulariusza. Patrz Wielka schizma 1054 – wschodnia czy zachodnia? str. 28
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Świątobliwość przypomni sobie kościelną archeologię i historię,
nauki świętych ojców i starożytne Liturgie Galii i Hiszpanii oraz
Liturgikon starożytnego Kościoła rzymskiego, to z przerażeniem
zobaczy, jak wiele innych niedorzeczności istniejących jeszcze do
dzisiaj, wprowadził papizm na Zachodzie, podczas gdy u nas
prawosławie uchroniło Kościół powszechny, nieskalaną
Oblubienicę dla jej Oblubieńca - chociaż nie posiadamy żadnej
świeckiej władzy (astynomian kosmiken), ani, jak twierdzi jego
Świątobliwość, „władzy duchowej" (strona 7, wers 23), a połączeni
jesteśmy tylko jednością wiary, związkiem gorliwości i miłości do
wspólnej matki, [związkiem] zapieczętowanym siedmioma
pieczęciami Ducha [Ap 5,1], to znaczy siedmioma soborami
powszechnymi, oraz związani jesteśmy] posłuszeństwem
prawdzie - a wówczas zobaczy on, ze - przeciwnie - „należy
oddzielić się od niejszych papieskich dogmatów i sakramentów",
jako „przykazań ludzkich" po to, aby zachodni Kościół, który
wszystko pozmieniał, mógł przybliżyć się do niezmienionej,
powszechnej, prawosławnej wiary wspólnej naszym ojcom, z
powodu której (co [papież] wie, zgodnie z jego własnymi słowami;
strona 8, wers 30) wszyscy staramy się uchronić to nauczanie,
które zachowywali nasi przodkowie (tamże, wers 31). Dlatego też
on sam dobrze czyni, nakazując nam „naśladować starożytnych
hierarchów i wiernych wschodnich eparchii" (tamże, wers 31). Jak
rozumieli oni nauczycielską władzę arcybiskupów starożytnego
Rzymu, i jak my, słudzy Kościoła prawosławnego, powinniśmy ją
rozumieć, oraz w jaki sposób należy przyjmować ich nauczanie, tego
przykład dali nam uczestnicy soboru (zob. § 15), a oświecony przez
niebo Bazyli wyraźnie to objaśnił (§ 7). Co zaś dotyczy ich [papieży]
nadrzędnej władzy, ponieważ nie zamierzamy tutaj przedstawiać
szczegółowych wywodów, zacytujemy jedynie krótką wypowiedź
tegoż Bazylego Wielkiego: „chciałem pisać do głównego pośród
nich (auton koryphaio ...)".
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17.
Z tego wszystkiego każdy wychowany w zdrowej, katolickiej
nauce, a tym bardziej Jego Świątobliwość, może wywnioskować,
jak bezbożna i niezgodna z kanonami soborowymi jest pokusa
zmiany naszych dogmatów, Liturgii i innych świętych obrzędów,
których starożytność jest równie stara, jak sarno chrześcijańskie
nauczanie, poświadczona otaczaniem ich stałą czcią i wiarą w
ich nienaruszalność, także przez starożytnych i prawowiernych
papieży, którzy niegdyś wszystko to dzielili z nami. Z drugiej strony
korzystnie i pobożnie jest tępić nowinki, czas wprowadzenia
których doskonale znamy i przeciwko którym niezapomniani
ojcowie nasi w określonym czasie często występowali. Są i inne
przyczyny, dla których Jego Świątobliwość łatwo może
przeprowadzić takie zmiany. Po pierwsze, wszystkie nasze
[dogmaty, postanowienia itp.] były dawniej poważane także przez
zachodnich [biskupów i wiernych], mających te same święte
obrzędy oraz wyznających jeden i ten sam Symbol. Poza tym,
ponieważ nowo wprowadzone zmiany nie były znane naszym
ojcom, nie mogą też być potwierdzone pismami samych zachodnich
prawowiernych ojców, a nawet nie mogą być dowiedzione
poprzez odniesienie do starożytności ani do powszechności. Dalej:
u nas ani patriarchowie, ani sobory nie mogli wprowadzać
niczego nowego, dlatego że strażnikiem pobożności (hyperaspistes
tes threskeias) jest u nas samo ciało Kościoła to znaczy lud, który
zawsze pragnie chronić swoją wiarę, jako niezmienną i zgodną z
wiarą swoich ojców, czego doświadczyło wielu papieży i
łacińskich patriarchów, którzy od czasu rozłamu nie ustawali w
próbach zwodzenia go [ludu prawosławnego]. Ponadto, jak
poprzedni papieże, którzy od czasu do czasu bez trudu i przemocą
uświęcali liczne nowinki dla lepszej ekonomii (di' oikonomian), jak w
obronie samych siebie mówili naszym ojcom, chociaż w
rzeczywistości wprowadzali niezgodę w Ciele Chrystusowym, tak
teraz papież, działając na rzecz świętej, pobożnej i lepszej ekonomii,
mógłby naprawić już nie sieci, ale samą rozdartą suknię
Zbawiciela, przywracając szacowne i starożytne obrzędy, które
„stoją na straży pobożności", jak twierdzi Jego Świątobliwość (strona
11, wers 16), a którym cześć oddaje on sam, zgodnie z jego słowami
(strona 11, 14) oraz jego przodkowie, powtarzając
niezapomnianą mowę jednego błogosławionej pamięci swojego
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poprzednika [czyli Celestyna na trzecim soborze powszechnym]:
Desinat novitas incesere vetustatem - „niech zaprzestaną nowinki
nastawać na to, co starożytne". Niechby chociaż w tym jednym
przysłużył się dobru Kościoła powszechnego, dotąd wierzącego w
nieomylność papieskich orzeczeń! Prawda, w takim przedsięwzięciu
również i taki papież, jak Pius IX, przy całej swojej mądrości,
pobożności i trosce o zjednoczenie Kościołów chrześcijańskich - jak
sam o sobie mówi - może zostać odrzucony i obwiniony o
przeszkadzanie i utrudnianie. Jednak tutaj powinniśmy zwrócić
uwagę Jego Świątobliwości (mamy nadzieję, że nie okaże się to
grubiaństwem z naszej strony) szczególnie na następujący
fragment jego listu: „w kwestiach dotyczących wyznawania Bożej
wiary nie ma nic aż tak ciężkiego, czego nie można byłoby
przecierpieć dla chwały Chrystusa i dla nadziei otrzymania życia
wiecznego" (strona 8, wers 32). Z tego powodu Jego świątobliwość
winien pokazać przed Bogiem i ludźmi, ze on sam, będąc tym,
który daje początek miłemu Bogu przedsięwzięciu, jest
równocześnie gorliwym obrońcą prześladowanej prawdy
Ewangelii i świętych soborów, poświęcającym wygody, by być,
według słów Proroka, przywódcą w pokoju [por. Iz 9,6] i biskupem
w prawdzie [por. 2 Tm 2,15]. I niech tak się stanie! Jednak dopóki
istnieje to oddzielenie Kościołów odpadłych od Ciała jednego,
świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła, którego głową
jest Chrystus [Ef 4,15], bowiem wszyscy ostatecznie jesteśmy
częścią, dokąd każda ich pokusa i każde samozwańcze napomnienie,
zmierzające do zepsucia naszej, przekazanej nam przez ojców i
[nigdy] nie odrzuconej wiary, nie tylko jako podejrzane i
niebezpieczne, ale także jako nieuczciwe i zgubne dla duszy - warte
jest soborowego osądu. Takiemu osądowi podlega w szczególności
także encyklika napisana do wschodnich [chrześcijan] przez
papieża Piusa IX i jako taką ogłaszamy ją w Kościele
powszechnym!
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18.
Dlatego, ukochani bracia i współsłudzy Naszej Pokorności, jak
zawsze, tak w szczególności w tych czasach, z powodu wydania
wspomnianej encykliki, uważamy za swoją powinność - w
następstwie decyzji podjętej z naszego patriarszego i soborowego
nakazu, by nie zaginął nikt z świętej owczarni powszechnego i
prawosławnego Kościoła, najświętszej naszej wspólnej matki - nie
tylko samych siebie codziennie napominać, ale i was prosić, byście i
wy napominali jedni drugich słowami świętego Pawła do naszych
przodków zebranych w Efezie: „Uważajcie na samych siebie i na
całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami,
abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne,
nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną
ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za
sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we
dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was"
[Dz 20,28-31]. Przodkowie i ojcowie nasi, którzy wysłuchali jego
błogosławionych nakazów, zalali swoje twarze łzami, rzucali mu się
na szyję i całowali go, pocieszeni jego mocną obietnicą, że nikt nie
odłączy nas od miłości Chrystusa, nikt nie odciągnie nas od
nauk Ewangelii i nikt nie odwróci nas od dającego nadzieję
kierownictwa ojców naszych, aby nas, podobnie jak ich, nikt nie
mógł zwieść, choć co pewien czas domagali się tego ludzie
podburzeni przez kusiciela. Obyśmy, osiągnąwszy cel naszej
wiary, to znaczy zbawienie dusz naszych i powierzonego nam
stada, nad którym Duch święty postawił nas jako pasterzy,
usłyszeli od Pana: „dobrze sługo dobry i wierny!" [ Mt 25,21].
19.
Owo apostolskie napomnienie i przestrogę przez was posyłamy
całej prawosławnej wspólnocie wiernych, gdziekolwiek się ona
znajduje: kapłanom i hieromnichom, diakonom i mnichom, jednym
słowem całemu duchowieństwu i ludowi kochającemu Boga,
naczelnikom i ich podwładnym, bogatym i biednym, wykształconym
i niewykształconym, panom i sługom, aby wszyscy umocnieni i
jeden drugiego umacniający radami mogli sprzeciwiać się
diabelskim knowaniom.
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Tak bowiem wszystkim nam prorokuje święty apostoł Piotr:
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew
ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie
się jemu!" [1 P 5,8-9].
20.
Wiara nasza, bracia, [jest] nie od człowieka i nie przez człowieka,
ale z objawienia Jezusa Chrystusa, które głosili święci
apostołowie, umocniły święte sobory powszechne, przekazali w
dziedzictwie wielcy i mądrzy nauczyciele powszechni, a święci
męczennicy zapieczętowali swoją krwią! Będziemy więc
zachowywać czyste wyznanie, które przyjęliśmy od tylu mężów,
odrzucając wszelakie nowinki jako namowy szatana. Każdy, kto
przyjmuje nowe [nauki] w pewien sposób uznaje za niedoskonałą
wykładaną mu wiarę prawosławną. Ona jednak, będąc w pełni
odkryta i zapieczętowana, nie dopuszcza żadnych dodatków ani
ujmowania niczego, ani żadnej innej zmiany, a zamierzający albo
to uczynić, albo doradzać [zmianę], albo ją zamyślający, już
odrzucił wiarę Chrystusową, już dobrowolnie poddał się
wiecznej anatemie za bluźnierstwo przeciwko Duchowi
Świętemu, bowiem to On przemawiał zarówno poprzez Pisma, jak
ma soborach powszechnych. Tę straszną anatemę, bracia i
ukochane dzieci Chrystusa, nie my dzisiaj wypowiadamy, ale
wypowiedział ją przede wszystkim nasz Zbawiciel: „Jeśli ktoś
powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu
odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi świętemu, nie
będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym" [Mt
12,32]. Powiedział też św. Paweł: „Nadziwić się nie mogę, że od
Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie
przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są
tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby
przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub
anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam
głosiliśmy - niech będzie przeklęty!" [Ga 1,6-8].
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Tak samo wypowiadały się powszechne sobory i cały szereg
świętych ojców. I tak, wszyscy wprowadzający nowinki - herezje
czy rozłam - dobrowolnie odziewają się, według słów Psalmisty,
„przekleństwem jak szatą" [Ps 109(108),18], choćby to nawet
byli papieże czy patriarchowie, klerycy albo świeccy. Nawet gdyby
to był anioł z nieba i on zostanie objęty anatemą [por. Ca 1,8],
jak pod wpływem zbawiających duszę słów Pawła sądzili
ojcowie nasi [którzy mówili]: „Łatwiej wam głosić, aniżeli się o
was troszczyć". Twardo i niezłomnie trzymali się wiary,
przekazanej im jako dziedzictwo, uchronili jej niezmienność i
czystość pośród tylu herezji, i przekazali ją nam w całości, i bez
uszczerbku tak, jak wypłynęła ona z ust pierwszych sług Słowa. W
to wierząc i my przekażemy ją następnym pokoleniom dokładnie
tak, jak sarni ją przyjęliśmy, bez żadnej zmiany, aby i oni,
podobnie do nas, bez wstydu i nienagannie mogli mówić o wierze
swoich przodków.
21.
Dlatego, bracia i ukochane dzieci Boże, oczyściwszy dusze
nasze, zgodnie ze słowami Apostoła, „będąc posłuszni prawdzie"
[1 P 1,22], będziemy „zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli,
abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża" [Hbr 2,1]. Wiara
przez nas wyznawana nie ma w sobie nic wstydliwego! Była
wyłożona w Ewangelii przez samego Pana naszego, poświadczona
przez świętych apostołów i siedem świętych soborów
powszechnych, głoszona po całej ziemi, poświadczona także
przez jej wrogów, którzy przed swoim odpadnięciem od
prawosławia w herezję wyznawali tę właśnie wiarę - oni sarni,
ich ojcowie, albo praojcowie. Ona, według świadectwa historii,
triumfowała nad wszystkimi herezjami, które napadały i
napadają na nią, jak widać, do dzisiaj. Nasi święci ojcowie i
poprzednicy, nieprzerwanie następujący jeden po drugim,
począwszy od Apostołów i od ustanowionych przez nich
następców, aż po obecne czasy, tworzący jeden nieprzerwany
łańcuch, łączą się rękami tworząc świętą zagrodę, której bramą
jest Chrystus, gdzie na zielonych pastwiskach ukrytego Edenu, a
nie na „drogach krzywych i wyboistych", jak twierdzi Jego
Świątobliwość (strona 7, wers 12), pasie się cała prawosławna
owczarnia. Kościół nasz posiada bezbłędne i zachowane bez
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uszczerbku teksty Pisma Świętego, Stary Testament w dokładnym i
wiernym przekładzie, Nowy zaś w oryginale, święte obrzędy
sakramentów, a zwłaszcza Liturgię świętą, w niej jest bowiem ta
sama, świetlana i poruszająca [wiara], którą przekazali
apostołowie. Żaden inny naród, żadna inna chrześcijańska
wspólnota nie może pochwalić się świętym Jakubem, Bazylim,
[Janem] Złotoustym. Siedem soborów powszechnych - te siedem
filarów domu Mądrości Bożej - było zwołanych u nas, a nasz
Kościół przechowuje oryginały ich orzeczeń. Jego pasterze,
czcigodne kapłaństwo i stan mniszy, przechowują starożytną
nieprzerwaną strukturę pierwszych wieków chrześcijaństwa,
zachowaną dzięki poszanowaniu instytucji, stylu życia, a także
dzięki samej prostocie ubrania. Tak, to prawda, do tej świętej
zagrody [czyli Kościoła] nieprzerwanie wdzierały się - i dalej, jak
widzimy, się wdzierają - drapieżne wilki [por. Mt 7,15], zgodnie
z zapowiedzią Apostoła, który dowodzi, że w niej zamknięte są
prawdziwe baranki Pasterza. Jednak Kościół zawsze wyśpiewywał
i wyśpiewuje: „Osaczyły mnie w krąg, tak, osaczyły mnie, lecz
starłem je w imię Pańskie" [Ps 118(117),11]. Przypomnimy
jeszcze jedną okoliczność. Chociaż jest bolesna, jednak może
wyjaśnić i dowieść prawdy naszych słów. Wszystkie
chrześcijańskie narody, które wierzą w imię Chrystusa, nie
wyłączając samego Zachodu, ani Rzymu, co wiemy z listy
pierwszych papieży, zostały nauczone prawdziwej wiary
chrześcijańskiej przez naszych świętych poprzedników i ojców.
Jednak po pewnym czasie ludzie podstępni i zdradliwi, spośród
których wielu było pasterzami i arcypasterzami wspomnianych
narodów - niestety! - odważyli się swoim żałosnym
mędrkowaniem skazić prawowierność tychże narodów, o czym
świadczy historia i to, co przepowiedział Apostoł Paweł.
22.
Z tego, bracia i duchowe dzieci nasze, poznajemy, jak wielką
łaską obdarzył Bóg prawosławną wiarę, naszego i jedynego,
świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła, który jak matka,
wierna swojemu Małżonkowi, przyjmie nas z powrotem bez
piętnowania i bez wyrzutów, ale będzie dobrym uzasadnieniem
naszej nadziei [por. 1 P 3,15]. Czymże odwdzięczymy się Bogu,
my grzeszni, za wszystko, cośmy otrzymali?

Stosunek do kościoła Rzymskiego-wg Synodu czterech patriarchów z 1848 r

Opływający w łaski Pan i Bóg nasz, który wykupił nas własną
Krwią, niczego od nas nie wymaga, jak tylko naszego oddania
się, z całej duszy i z całego serca, świętej wierze ojców naszych;
oddania i miłości do Kościoła prawosławnego, który nas zrodził
nie przez nowo wymyślone pokropienie, ale poprzez Bożą kąpiel
chrztu apostolskiego; karmi nas, zgodnie z wiecznym nakazem
naszego Zbawiciela, prawdziwym Jego Ciałem; szczodrze, jak
prawdziwa matka, poi nas czcigodną Krwią Jego, przelaną dla
naszego zbawienia i dla zbawienia całego świata. I tak w myślach
powracamy do niego jak pisklęta do swojej matki, gdziekolwiek
byśmy się nie znaleźli - na północy czy na południu, na wschodzie
czy na zachodzie, kierujemy swój wzroki swoje myśli ku Jego
świętemu i jaśniejącemu wizerunkowi oraz ku dobroci [Kościoła];
chwytamy się obiema rękami jego przeświętej sukni, w którą oblekł
go [Kościół] swoimi przeświętymi rękami rozpalony dobrocią jej
Oblubieniec, kiedy wybawił go z niewoli grzechu i uczynił swoją
wieczną Oblubienicą. Doświadczamy w duszach naszych
prawdziwego uczucia matki, kochającej swoje dzieci i dzieci
kochających swoją matkę, kiedy aroganckie i podstępne
drapieżniki wszelkimi sposobami starają się albo uprowadzić
nas w niewolę, albo wyrwać z matczynych wspólnot. Będziemy
pobudzać w sobie to uczucie, duchowieństwo i świeccy, zwłaszcza
wtedy, gdy duchowy wróg naszego zbawienia, kusząc wygodami
(strona 11, wers 2-25), stosując wszelkie środki, chodząc wszędzie
i - zgodnie ze słowami świętego Piotra - szukając, kogo by zwieść,
na drodze, którą podążamy w pokoju i łagodnie, rozstawia swoje
podstępne sieci.
23.
,,Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego
wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec" [Hbr
13,20], który „nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad
Izraelem" [Ps 121 (120) ,4], niech ochroni serca wasze i myśli
wasze, i niech skieruje stopy wasze ku wszelkiemu dobru, Bądźcie
zdrowi, radując się w Panu!
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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.

352

Część IV Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4.5)

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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NASZA EWANGELICZNA POSTAWA WOBEC SCHIZM I HEREZJI
729

Zadajmy sobie na sam koniec ostatnie już pytanie. Jaką postawę zgodną z duchem
Chrystusowej ewangelii winni przyjąć prawosławni chrześcijanie będąc częstokroć, jak ma
to miejsce w naszym kraju, malutkimi wysepkami w morzu rzymskiego katolicyzmu. Czy
winna być to postawa zacietrzewienia i osądzania? A może postawa religijnego
indyferentyzmu przyznająca Kościół wspólnotom oderwanym przez wiele wieków od
Chrystusowej Cerkwi, sprzeczna z autentyczną miłością bliźniego gdyż poprzez ukrywanie
prawdy odbierająca szansę odnalezienia prawdziwego Chrystusa. Przytoczmy poniżej tylko
kilka podstawowych naszym zdaniem tekstów. Niech stanowią one punkt wyjścia do dalszej
osobistej lektury Pisma Świętego.
Miłujcie nieprzyjaciół

Ewangelia św. Łukasza 6,27n
Ewangelia św. Mateusza 5,45n

Ale [Ja Jezus] mówię wam słuchającym: Miłujcie swoich
wrogów, dobrze czyńcie nienawidzącym was. Błogosławcie
przeklinających was, módlcie się za uwłaczających wam.
żebyście się stali synami Ojca waszego w niebiosach, bo [on]
sprawia wschód słońca dla złych i dobrych; a deszcz pada na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeżeli bowiem miłujecie
miłujących was, jakąż macie zapłatę?

Nie osądzajcie

Ewangelia św. Mateusza 7,1-5; 5,22

Nie sądźcie, a nie zostaniecie osądzeni. Jakim bowiem sądem
sądzicie, osądzeni zostaniecie. I jaką miarą mierzycie, taką
będzie wam odmierzone.
Dlaczego widzisz drzazgę w oku brata swego, w swoim zaś oku
belki nie zauważasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól,
niech wyrzucę drzazgę z twego oka – a oto w twoim oku belka!
Obłudniku, wyrzuć najpierw ze swego oka belkę, a wtedy
przejrzysz, by wyrzucić drzazgę z oka brata swego.

729 Cytaty z Ewangelii podano wg tłumaczenia z [Synopsa], pozostałe z [BT]
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Ja zaś mówię wam, że każdy gniewający się na swego brata
podlega sądowi. Kto zaś rzekłby swemu bratu „Raka” [pustak]
podlega radzie, kto zaś rzekłby „Głupcze”, podlega Gehennie
ognia

Siebie badajcie czy trwacie w wierze św. Paweł:
2 Kor 13,5a; Ga 6,4n; Ef 5, 10n; 1Tes 5,21
Św. Jan 1 J 4,1.6b

Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze; siebie samych
doświadczajcie
Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do
chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie
z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar.
Badajcie co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych
czynach ciemności
Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!
Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie
duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło
się na świecie … w ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha
fałszu.

Strońcie od heretyków i schizmatyków Rz16,17; 2 J 9-11

Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają
spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie
od nich!
Każdy kto wybiega zbytnio naprzód a nie trwa w nauce
Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten
ma i Ojca i Syna.
Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie
przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, albowiem kto go
pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

Nasza Ewangeliczna postawa wobec schizm i herezji
Zachowajcie wiarę nieskażoną 1J 2,24 -26

Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku.
Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy
będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez
Niego samego, jest życie wieczne.
To wszystko napisałem wam o tych którzy wprowadzają was w
błąd.

Wypełniajcie przykazania Jezusowe Ewangelia św. Mateusza 7,21-27

Nie każdy mówiący mi, „Panie, Panie!” wejdzie do królestwa
niebios, ale czyniący730 wolę mego Ojca w niebiosach. Wielu
powie mi w ów dzień: Panie , Panie, czyż nie w twoim imieniu
prorokowaliśmy i w twoim imieniu demony żeśmy wyrzucali, i w
twoim imieniu liczne dzieła mocy żeśmy czynili? A wtedy im
ogłoszę: Nigdy was nie znałem, odstępujcie ode mnie, czyniący
bezprawie.
Każdy więc, kto słucha mych słów i czyni według nich, będzie
podobny mężowi rozsądnemu, który zbudował swój dom na
skale. I spadł deszcz, nadpłynęły rzeki, zadęły wiatry i napadły
ów dom; i nie upadł, fundament miał bowiem na skale.
A każdy słuchający mych słów i nie czyniący według nich
podobny będzie mężowi głupiemu, który zbudował swój dom na
piasku. I spadł deszcz, nadpłynęły rzeki, zadęły wiatry i uderzyły
w ów dom; i upadł, a upadek jego był wielki.

730
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Tu przypomina mi się opowieść Abby
największych ojców pustyni 731:

Makarego Egipcjanina (300-390 r.) jednego z

Opowiadał abba Makary: „Kiedyś idąc przez pustynię znalazłem czaszkę
ludzką,wyrzuconą na powierzchnię ziemi; i kiedy poruszyłem ją laską, czaszka
do mnie przemówiła. Zapytałem: <<Kto ty jesteś?>> Odpowiedziała mi
czaszka: <<Byłem kapłanem bałwanów, które tu kiedyś czcili poganie; ale ty
jesteś Makary, który ma Ducha Świętego: ilekroć się litujesz nad tymi, którzy
są w męce piekielnej, i modlisz się za nich, odczuwają trochę ulgi>>”.
Starzec zapytał: „Na czym polega ta ulga i jaka jest ta męka?”
Odpowiedziała czaszka: <<Jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak głęboka
jest otchłań ognia pod nami, a my od stóp do głów zanurzeni jesteśmy w
ogniu. I nie możemy sobie wzajemnie spojrzeć w twarz, bo grzbietami
przylegamy jeden do drugiego. Otóż kiedy ty modlisz się za nas, częściowo
widzimy swoje twarze, i na tym polega nasza ulga>>”. Starzec zapłakał i
rzekł: „O, nieszczęśliwy to dzień, w którym narodził się człowiek!”
I pytał dalej: „Czy istnieje jeszcze większa męka?” Czaszka odpowiedziała:
„Cięższe jeszcze męki znajdują się pod nami”. Starzec pytał: „A kto je
cierpi?” Czaszka odrzekła: „Myśmy nie znali Boga, więc doznajemy trochę
litości; ale ci, którzy Go znali, a zaparli się Go albo nie wypełnili Jego woli,
są tam poniżej nas”. Wtedy starzec wziął czaszkę i pogrzebał ją.

731[Geriontikon]
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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
Deklaracja z Toronto, 1950 736

Rady

Kościołów

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
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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.
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III. Nierespektowanie Kanonów zakazujących wspólnoty z
wyłączonymi z kościoła
KARTA EKUMENICZNA
Wytyczne dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami w
Europie - 2001739
Jako Konferencja Kościołów Europejskich ... zdecydowanie
postanawiamy, by strzec i rozwijać wspólnotę, która się
wytworzyła między nami. Dziękujemy naszemu Bogu w Trójcy
Jedynemu, że przez swego Ducha Świętego kieruje nasze kroki
ku coraz głębszej wspólnocie. ...
W tym duchu przyjmujemy tę Kartę jako wspólne zobowiązanie
do dialogu i współpracy. Opisuje ona podstawowe zadania
ekumeniczne, wyprowadzając z nich szereg wytycznych i
zobowiązań. ...
5. Wspólnie się modlić
Ekumenia żyje dzięki temu, że wspólnie słuchamy Słowa Bożego
oraz pozwalamy, aby Duch Święty działał w nas i przez nas.
Mocą otrzymanej w ten sposób łaski istnieją dziś różne
inicjatywy, które zmierzają – przez modlitwy i nabożeństwa – do
pogłębienia wspólnoty duchowej między Kościołami oraz do
widzialnej jedności Kościoła Chrystusowego. …
11. Utrzymywać relacje z islamem
...Chcemy nasilić spotkania między chrześcijanami i
muzułmanami oraz rozwinąć dialog chrześcijańsko-muzułmański
na wszystkich płaszczyznach. W sposób szczególny zalecamy
wspólną refleksję na temat wiary w jednego Boga ...
Prym w ruchu ekumenicznym wiedzie patriarcha ekumeniczny Konstantynopola który w
mediach błędnie jest określany jako honorowy zwierzchnik Kościoła Prawosławnego. Już w
1948 roku delegaci patriarchatu weszli w skład 147 związków wyznaniowych które
powołały do życia w Amsterdamie Światową Radę Kościołów. 740
739 www.ekumenia.pl/index.php?D=49
740 Za: Herezja Herezji, Tomasz Niecikowski,www.gdynia.piusx.org.pl/index.php/innetematy/30-z-archiwum-zawsze-wierni/837-tomasz-niecikowski-herezja-herezji (2013-07)
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Podczas Wszechprawosławnej Konferencji w Chambesy w 1986 roku deklarowano:
„Cerkiew Prawosławna jest całkowicie zintegrowanym i równouprawnionym członkiem
Europejskiej Rady Kościołów i będzie przyczyniać się wszelkimi dostępnymi jej środkami do
zapewnienia postępu i sukcesu działaniom ERK” Od tego czasu wiele lokalnych Cerkwi
wstąpiło w szeregi Światowej Rady Kościołów.
W 2006 roku rada mnichów Świętej Wspólnoty Góry Atos wystosowała do patriarchy
Konstantynopola, którego jurysdykcji podlegają list protestacyjny: Wierzymy iż ten nasz
Święty Prawosławny Kościół jest Jednym, Świętym, Katolickim i Apostolskim Kościołem
Chrystusa, mającym pełnię Łaski i Prawdy, i z tego powodu, nieprzerwaną Apostolską
Sukcesję. W przeciwieństwie do „kościołów” i „wyznań” Zachodu ...
W 1997 roku w Gruzji pod wpływem oddolnej inicjatywy wierni zagrozili zerwaniem
wspólnoty z własnym Patriarchą: nadszedł czas, aby prawdziwe dzieci Prawosławnej
Cerkwi odłączyły się od ulegającej i sprzyjającej herezji hierarchii, bowiem los Kościoła
zawisł na włosku z powodu bezczelności heretyckiej nauki.741
Cerkiewni autorzy protestu zdefiniowali antyekumeniczne tezy: 742
Teza 1.Ekumenizm jest herezją! Więcej nawet: ekumenizm jest herezją
herezji!
Teza 2. Z wielu zdrożności, które niesie ze sobą ekumenizm, najbardziej
podstawowym i najgłębszym błędem, z uwagi na naturę samego Kościoła, jest
herezja eklezjologiczna. Stoi ona w sprzeczności do ortodoksyjnego wyznania
wiary z Nicei i Konstantynopola, które zapewnia, że istnieje na ziemi tylko
„jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół”.
Teza 3. Tzw. Światowa Rada Kościołów” już swoją nazwą zaprzecza
prawowiernej chrześcijańskiej nauce o jedynym prawdziwym Kościele. A
propagowana przez nią tzw. „teoria gałęzi” stanowi całkowite odrzucenie
ortodoksyjnego dogmatu. Tego rodzaju pryncypialne odrzucenie Prawdy
„ŚRK” próbuje wcielić w czyn także poprzez agresywne praktykowanie
„religijnego prozelityzmu”.
Teza 4. Cerkiew Prawosławna, która bierze udział w pracach wyżej
wymienionej „ŚRK”, wyraża przez ten fakt aprobatę dla jej nauki i działań,
stając się uczestnikiem wszystkich kłamstw i zdrożności Rady. Cerkiew wiec
stanie się heretycka w takim samym stopniu, jak heretycka jest sama Rada.
Teza 5. Jeszcze głębsze zainfekowanie ciała Kościoła herezją spowodowane
jest udziałem cerkiewnej hierarchii w różnych formach wspólnych
nabożeństw organizowanych przez poszczególne struktury Rady w ramach jej
aktywności.

741 Za j.w.
742 Za j.w.
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Teza 6. Gruzińska Cerkiew Prawosławna jest od dłuższego czasu (od 1962 r.)
aktywnym członkiem „ŚRK”. Ta aktywność, która znajduje swój wyraz w
postawie najwyższej hierarchii odpowiada popadnięciu w herezję, albo
wyrażając się precyzyjniej, jest ona w swej istocie herezją.
Teza 7. W licznych publikowanych wyjaśnieniach, tak jak i w uroczystym
nauczaniu, najwyżsi hierarchowie Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej okazali
się głosicielami i apologetami ekumenicznej herezji. W czasie soboru
krajowego Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej w 1995 r. udział w ruchu
ekumenicznym został jeszcze raz potwierdzony, a nawet pochwalony przez
kościelny autorytet soborowy. Pochwała ta była ostatecznym wszczepieniem
herezji w Ciało Kościoła.
Teza 8. Gdy Cerkiew zaczyna w jakimkolwiek stopniu przyjmować heretycką
naukę, zanika w niej ratująca Łaska. Gdy jednak Kościół krajowy zostaje w
zupełności zarażony herezją, wspólnota ta zostaje całkowicie pozbawiona
działania Łaski, co oznacza, że ratunek dla dusz jej członków staje się
niemożliwy, nawet gdyby ofiarowali oni swoje życie za wyznawane
przekonania.
Teza 9. Z powstałej w Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej sytuacji istnieją
tylko dwa wyjścia: albo Cerkiew odetnie się od tych zdrożności, albo też ci,
którym zależy na zbawieniu będą zmuszeni opuścić zgromadzenie
niewiernych.
Teza 10. Odrzucenie przez Cerkiew herezji ekumenizmu musi zostać
udokumentowane wystąpieniem ze „ŚRK”. Innej drogi nie ma.
Teza 11. Decyzja taka może być podjęta jedynie przez najwyższą hierarchię
Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej, bowiem należy to do jej prerogatyw, ale
hierarchowie uchylają się od podjęcia tej decyzji.
Teza 12. Część z nich uważa taki krok za sprzeczny ze „współczesnym
globalnym procesem integracji”. Przy tym w swoich wyobrażeniach
podporządkowują oni życie cerkiewne jedynie zdolności do funkcjonowania
Cerkwi w społeczeństwie, straszą chrześcijan „trudnościami ekonomicznymi,
izolacją polityczną, religijną i kulturową” oraz całą masą innych zagrożeń.
Teza 13. Ten sposób myślenia jest jednakże niewiarą w Świętą Opatrzność i w
opiekę, jaką Stworzyciel, Nasz Pan Jezus Chrystus darzy Swój Kościół. Jest to
niewiara, faktyczny ateizm zniewalający rozum i sumienie. Czy ci ludzie
rzeczywiście nie wiedzą, że Nasz Pan, jak dotąd, nigdy nie opuścił swoich
prawdziwych sług, nie odwrócił swojego oblicza, i że Jego Prawica jest silna?
Teza 14. Inna część hierarchii, która nie ma już świadomości chrześcijańskiej,
i która nie chce zagłębić się w dogmatach Kościoła Chrystusowego, twierdzi
jakoby członkostwo w „ŚRK” nie było w żadnym razie grzechem. Przez różne
kompromisy ci ludzie próbują oszukać Boga i siebie samych.
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Teza 15. Co zatem pozostaje prawosławnym chrześcijanom szukającym
zbawienia i przekonanym o tym, że zbawienie nie jest możliwe bez
wyznawania prawdziwej i wolnej od heretyckiego splugawienia Wiary?
Teza 16.„…A oni właśnie wracali sprzed Rady, ciesząc się, że stali się
godnymi dla imienia Jezusowego zelżywość cierpieć” (Dz 5, 41).

W odpowiedzi na protest w 1997 r. Święty Synod Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej
ogłosił swoją decyzję o wystąpieniu Cerkwi zarówno z Ekumenicznej Rady Kościołów,
jak i z Europejskiej Konferencji Kościołów.
743

Drugim przykładem jest działalność Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Zagranicą.
Powstała ona w kręgach tzw. „białej emigracji” w latach 20 naszego stulecia jako reakcja
na postępujące uzależnienie „oficjalnej” Cerkwi w Rosji od władz na Kremlu. Obecnie
posiada ona ugruntowaną strukturę organizacyjną z własną hierarchią, na czele ze Świętym
Synodem i z prężnie działającą siecią monastyrów rozsianych w różnych częściach naszego
globu (głównie w USA, Argentynie, Anglii, Francji i Niemczech). Klasztory te, z których
najważniejszy to Monastyr
p.w. Najświętszej Trójcy w Jordanville w Stanach
Zjednoczonych.
Swoje antyekumeniczne stanowisko „Cerkiew Zagraniczna” wykrystalizowała stosunkowo
wcześnie. Już w 1983 r. Święty Synod ogłosił uroczystą anatemę na wszystkich
wspierających w jakikolwiek sposób ideologię i wysiłki ekumeniczne:

„Każdy, kto atakuje Kościół Chrystusowy i naucza, jakoby
rzekomo dzielił się on na gałęzie, które różnią się między sobą
głoszoną nauką i wewnętrznym życiem, i kto twierdzi, że Kościół
nie jest widzialną rzeczywistością, lecz składa się z różnych
schizmatyckich i innowierczych odgałęzień; oraz ten kto nie
odróżnia
prawdziwego
Kapłaństwa
i
prawdziwych
Sakramentów Kościoła od heretyckich, lecz naucza, że chrzest i
eucharystia heretyków prowadzą do zbawienia, i ten kto
utrzymuje ich w owych błędach i popiera, albo broni nowej
herezji ekumenizmu, ponieważ roi sobie, iż jest ona wyrazem
braterskiej miłość i zjednoczenia z oddzielonymi chrześcijanami
– niech będzie przeklęty.”

743 Za j.w.

369

DODATEK II.
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.

372

Dodatek II.

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 Igo 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.
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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, ośmiokońcowy) 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
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palące się przed ikonami. Wierni podczas nabożeństw często przemieszczają
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
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odbywa się ryt poświęcenia: modlitwy, kadzenie oraz kropienie wodą święconą.
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
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Liturgii na język starosłowiański, stworzyli podwaliny naszej chrześcijańskiej
cywilizacji oraz oryginalnego prawowiernego słowiańskiego obrządku.
Obrządek ten był bezkompromisowo zwalczany i niszczony przez frankijskogermański 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.
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Święci Cyryl (Konstantyn) i Metody, apostołowie Słowian
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 frankijskogermańskich. 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,
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Kiszkowie, Chlebowiczowie, Czetwiertyńscy, Masalscy, Siemaszkowie,
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
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stanowczo ostro potępiał ideę powszechnego biskupa.
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.
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Data Wielkanocy jest też przeważnie inna od tej na Zachodzie, ponieważ
według Soborów Powszechnych, dla zachowania chronologii wydarzeń,
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
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w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo.”) czasami w
drodze wyjątku udziela rozwodów.
- 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
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3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

wpadł jako stolica Imperium Rzymskiego i ośrodek polityczny w ręce
germanów w r. 476. Patriarcha starego Rzymu (tzn. papież) , natomiast,
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.
Kościół Prawosławny jest w łączności ze Stolicą Apostolską,
ponieważ każdy ze starożytnych patriarchatów również jest stolicą
apostolską (czyli kościołem założonym przez apostoła).
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.
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.
Drugi późniejszy Chrzest Polski przez Mieszka I w obrządku łacińskim
odbył się też przed 1054 więc można Mieszka uważać za Ortodoksa
rzymskiego obrządku.
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 CyryloMetodiańskim 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:
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TERMINOLOGIA
Cerkiew Prawosławna = Kościół Prawosławny = Ortodoksyjny Kościół Katolicki
= Kościół Grecki
Kościół rzymsko-katolicki = Kościół rzymski = Kościół łaciński = Kościół frankijski
= Kościół papieski = Kościół zachodni
katolicki = powszechny = kafoliczeskij = soborny
Msza = Liturgia
Obrządek – Cały zespół Liturgii, rytów, nabożeństw, modlitw, szat liturgicznych,
utensyliów kościelnych, architektury sakralnej i śpiewów liturgicznych, który jest
charakterystyczny dla pewnego regionu, przeważnie powstający wokół
patriarchatów, czyli stolic apostolskich.
Patriarchaty: Alexandria, Antiochia, Jerozolima, Konstantynopol i Rzym. Są to
stolice apostolskie posiadające pewne honorowe pierwszeństwo.
Nowsze patriarchaty: rosyjski, bułgarski, serbski, rumuński i gruziński.
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www.orthodoxpress.org

(Anglo języczna księgarnia.

Informacje w internecie
•

Orthodox Poland – Prawosławni Katolicy – www.orthodoxpoland.pl - polski misyjny serwis
internetowy skierowany głównie do rzymskich katolików

•
•
•

Prawosławny Serwis internetowy - www.cerkiew.pl

•

www.fatheralexander.org – prawosławny serwis po angielsku mający dziesiątki
broszur. Prowadzony przez prawosławnego biskupa

•

Holy Trinity Orthodox School - www.holytrinitymisssion.org. - pełny kurs studiów teologicznych
po ang., ros., lub hiszp. oraz podręczniki dostępne ONLINE. (uwaga: wejście nie działa
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Liturgiczne teksty po Polsku - www.liturgia.cerkiew.pl
Orthodox Christian Information Service - www.orthodoxinfo.com - setki artykułów po angielsku
na tematy Prawosławia
ciekawych
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