
  



W jaki sposób papie  sta  si  przywódc  Ko cio a katolickie-
go? Kto okre la to, w co wierz  katolicy? Dlaczego ewangelia 
wed ug Rzymu jest tak odmienna od ewangelii chrze cija stwa, 
która opiera si  wy cznie na Biblii?

Cz  czwarta ksi ki odpowie na te pytania przez zbadanie 
struktury w adzy Ko cio a katolickiego. System ten oparty jest 
na trzech przekonaniach:

Biskupi katoliccy, z papie em jako ich g ow , s  nast pca-
mi aposto ów (Rozdzia  10, Papie  i biskupi).

Biskupi katoliccy s  autorytatywnymi nauczycie-
lami i stra nikami wiary katolickiej (Rozdzia  11, 
Magisterium).

Wiara katolicka jest zawarta zarówno w spisanym Pi mie 
wi tym, jak i w niespisanej Tradycji (Rozdzia  12, Pismo 
wi te i Tradycja).

W czwartej cz ci ksi ki Czytelnik zobaczy równie , jak 
funkcjonuje w adza katolicka. W rozdziale 10 Czytelnik powró-
ci wyobra ni  do dawnego Imperium Rzymskiego i powstania 
w adzy papieskiej. Spotka Sylwestra, Biskupa Rzymu i pozna 
jego nowego wielkiego sprzymierze ca, Cesarza Konstantyna. 
W rozdziale 11 Czytelnik b dzie uczestniczy  w Soborze Wa-
tyka skim I. W czasie tego historycznego zgromadzenia b dzie 
przys uchiwa  si , jak biskupi Ko cio a katolickiego debatuj  
nad doktryn  nieomylno ci papie a. W ko cu, w rozdziale 12 
Czytelnik zobaczy, jak rozwija si  wiara katolicka. Tam b dzie 
patrzy  przez rami  papie a Piusa XII podczas podpisywania do-
kumentu, na podstawie którego Wniebowzi cie Maryi sta o si  
dogmatem Ko cio a.



  

Rozdzia  10

Sylwester, Biskup Rzymu, z zafascynowaniem obserwowa  
z balkonu swego pa acu, jak poni ej dziesi tki robotników wno-
si kamienie do przyleg ego budynku. Bogu niech b d  dzi ki 
za cesarza! – pomy la  Sylwester. By  ca kowicie wiadomy, e 
gdyby cesarz nie wstrzyma  prze ladowania chrze cijan, to on 
sam móg by by  teraz w ród robotników wnosz cych kamienie. 
Ca kiem prawdopodobne, e znalaz by si  w karnych kopalniach 
o owiu na Sardynii. A najprawdopodobniej by by ju  martwy!

ród a swego szcz cia Sylwester móg  upatrywa  w wy-
darzeniu, które zdarzy o si  13 lat wcze niej  [400].  W roku 312 
Cesarz Konstantyn, przygotowuj c si  do bitwy ze swym od-
wiecznym wrogiem, Maksencjuszem, w wietle po udniowego 
s o ca zobaczy  krzy , na którym by y wypisane s owa W tym 
znaku zwyci aj.  Konstantyn natychmiast poleci  swoim o -
nierzom opatrzy  swoje tarcze znakiem Chrystusa i rozpocz  
walk  przeciwko wrogowi. Wynikiem tego by o odniesione 
w zadziwiaj cy sposób zwyci stwo, które wszyscy przypisali 
r ce chrze cija skiego Boga.  Wkrótce potem Konstantyn po-
leci  zako czy  prze ladowanie chrze cijan na obszarze ca ego 
Imperium i zacz  okazywa  chrze cija stwu wi kszy szacunek 
ni  jakimkolwiek innym religiom. 



Bogu niech b d  dzi ki za cesarza! – powtórzy  biskup Syl-
wester, gdy odpoczywa  w ch odzie swego pa acu. Pa ac, b d cy 
rezydencj  Fausty – drugiej ony cesarza – Konstantyn podaro-
wa  Biskupowi Rzymu. Tam w a nie Sylwester roz o y  si  na 
wielkiej sofie, która równie  by a darem od cesarza, podobnie 
jak reszta mebli, dzie a sztuki i s u ba. Faktycznie, wszystko 
w zasi gu wzroku Sylwestra pochodzi o od cesarza – nawet je-
dwabne, brokatowe szaty, które nosi . Wszystko! A mia  otrzy-
ma  jeszcze wi cej.

 Konstantyn, b d c cz owiekiem energicznym, mia  wielkie 
plany w stosunku do Ko cio a. Zarz dzi  ju , aby sta a cz  do-
chodów z prowincji by a sk adana bezpo rednio w ko cielnych 
szkatu ach. Ko cielny kler obdarzy  szczególn  ulg  podatko-
w . Niedziel  uczyni  wi tem publicznym. Zatwierdzi  plany 
budowy wspania ych wi ty  w Betlejem – miejscu narodzenia 
Chrystusa – i w Jerozolimie, na miejscu wi tego Grobu. Rzym 
mia  zosta  przyozdobiony trzema bazylikami: jedn  dla Piotra, 
jedn  dla Paw a i jedn  dla Biskupa Rzymu.

Ta ostatnia by a ju  w budowie na miejscu, które znajdowa o 
si  w pobli u pa acu Sylwestra. Mia a ona s u y  jako katedra 
biskupa. Projekt przewidywa  umieszczenie w niej siedmiu z o-
tych o tarzy. Robotnicy pracowali nad os on  g ównego o tarza, 
wykonan  ze szczerego srebra. Sam  bazylik  mia o ozdobi  
pi dziesi t yrandoli.

Cesarz odda  do dyspozycji Sylwestra równie  cesarsk  
poczt  i cesarski transport.    Sta o si  teraz mo liwe zwo ywanie 
ogólno wiatowych soborów. Faktycznie, nawet teraz, gdy Syl-
wester odpoczywa , by  w a nie otwierany pierwszy z soborów 
powszechnych  [401]. Jego miejscem by a Nicea, oddalona o 2000 
kilometrów od jego pa acu. Do uczestnictwa w tym soborze 
Konstantyn zaprosi  300 biskupów – wszystkie koszty zosta y 
op acone. Faktycznie, w tym momencie cesarz wydawa  bisku-
pom pierwsze instrukcje dotycz ce otwarcia soboru.    



Cesarska przychylno  ukszta towa a pos annictwo Biskupa 
Rzymu i Ko cio a katolickiego w wi kszym stopniu ni  jakie-
kolwiek inne doczesne czynniki. Jej efekty mog  by  widziane 
w Ko ciele do dnia dzisiejszego.

Najbardziej oczywiste s  materialne zabytki.  Bazylik  
w. Jana na Lateranie, zbudowan  obok pa acu Sylwestra, ci -

gle uwa a si  za najwa niejszy rang  ko ció  katolicki.   Jednak 
to Bazylika w. Piotra sta a si  centrum ceremonii papieskich. 
 Pierwotnie Bazylika w. Piotra zosta a zbudowana przez Kon-
stantyna w IV wieku.  Nast pnie zosta a przebudowana wed ug 
projektu Micha a Anio a w XVI wieku. Jej wspó czesna struktu-
ra wznosi si  na czterdzie ci pi ter i mo e pomie ci  50 tysi cy 
osób – czyli tyle, ile nowoczesny stadion sportowy. 

Bazylika w. Piotra mie ci si  w mie cie Watykan, które 
jest równocze nie niezawis ym pa stwem po o onym w rodku 
Rzymu. Miasto Watykan, które wielko ci  porównywalne jest 
do kampusu uniwersyteckiego, to najmniejsze suwerenne pa -
stwo na wiecie. Miasto Watykan ma swój rz d, flag , system 
pocztowy, walut , stacj  radiow  i korpus dyplomatyczny. Jest 
ono równie  rezydencj  papie a i siedzib  urz dów Kurii Rzym-
skiej – administracyjnego i s dowego ramienia Ko cio a.

 Imperialne wp ywy na dzisiejszy kszta t Ko cio a katolic-
kiego mo na tak e dostrzec w podzia ach geograficznych ad-
ministracji, które Ko ció  zapo yczy  od politycznej struktury 
Cesarstwa Rzymskiego. Na ca ym wiecie ko cio y katolickie 
wraz z s siedztwem tworz  parafie [2179]. Grupa oko o 2000 pa-
rafii tworzy diecezj  lub biskupstwo – ka d  z nich zarz dza bi-
skup [833, 1560]. Nast pnie Ko ció  pogrupowa  diecezje w oko o 
500 obszarów jurysdykcyjnych, zwanych prowincjami. G ówna 
diecezja prowincji jest nazywana archidiecezj  i jest zarz dzana 
przez arcybiskupa [887].  Rzym jest uwa any za g ówn  archidie-
cezj  ca ego Ko cio a [834]. Jest on wi c Stolic  Apostolsk , gdy  
wed ug Ko cio a, Piotr by  pierwszym Biskupem Rzymu.   



Na wiecie yje dzisiaj oko o 945 milionów katolików  [402]. 
Reprezentuj  oni 18% wiatowej populacji. Katolicy s  najwa -
niejsz  grup  religijn  w Ameryce Po udniowej (89%) i Amery-
ce Centralnej (87%). Spora cz  Europejczyków (40%), miesz-
ka ców Oceanii (27%) i Ameryki Pó nocnej (24%) jest tak e 
katolikami. Katolików mo na spotka  równie  w Afryce (14%) 
i w Azji (3%).

Narody z najwi ksz  populacj  katolick  to: Brazylia (135,2 
miliona), Meksyk (83,8 miliona), Stany Zjednoczone (56,4 milio-
na), W ochy (55,7 miliona), Filipiny (52,3 miliona), Francja (47,6 
miliona), Hiszpania (37,0 milionów), Polska (36,6 miliona), Ko-
lumbia (31,3 miliona) i Niemcy (26,8 miliona). Katolicy w tych 
dziesi ciu krajach reprezentuj  blisko 60% wiatowej spo ecz-
no ci katolickiej. 

[551-553, 857-896, 1555-1561]

  Ko ció  katolicki jest hierarchiczn  organizacj , podzielon  
na jednostki organizacyjne, na podobie stwo armii [771, 779]. Na 
czele organizacji stoj  biskupi Ko cio a. Uwa a si  ich za „na-
st pców aposto ów”  [403] [77, 861-862, 869, 880, 938, 1087, 1562, 1594]:

  […] biskupi z ustanowienia Bo ego stali si  
nast pcami aposto ów, jako pasterze Ko cio a. 
Kto ich s ucha, s ucha Chrystusa, kto za  nimi 
gardzi, gardzi Chrystusem i Tym, który pos a  
Chrystusa (por. k 10,16). 

Sobór Watyka ski II  [404]   

 Katolicyzm naucza, e biskupi Ko cio a odziedziczyli od 
aposto ów potrójn  w adz  [873, 939, 1536, 1558]:

 W adz  nauczania [77, 888-892].

Biskupi posiadaj  w adz , „by nauczali wszystkie naro-
dy”  [405]. Oni jedynie posiadaj  prawo interpretowania i na-
uczania objawienia w sposób autorytatywny [85, 100]. 



 W adz  u wi cania [893].

Ko ció  naucza, e biskupi maj  w adz , by „u wi cali lu-
dzi w prawdzie oraz obejmowali ich trosk  pastersk ”  [406]. 
Tylko biskupi posiadaj  w adz  konsekracji ksi y lub in-
nych biskupów [1559, 1575-1576]. Nadzoruj  oni równie  admi-
nistracj  sakramentów [1369]. 

 W adz  rz dzenia [883, 894-896].

Biskupi s  pasterzami wiernych i rz dz  Ko cio em. Maj  
oni „najwy sz  i pe n  w adz  nad ca ym Ko cio em”  [407]  .

 Katolicyzm uznaje Biskupa Rzymu za g ow  biskupów Ko-
cio a [880-883]. Jest on papie em, to znaczy ojcem, gdy  jest naj-

wy szym nauczycielem i pasterzem Ko cio a [882, 937]. 

  W adza papieska ma swe korzenie w doktrynie, któr  nazy-
wa si  prymatem, od aci skiego s owa oznaczaj cego pierwszy 
[881].   Piotr, jak mówi Ko ció , by  pierwszym w ród aposto ów 
i pierwszym w adc  Ko cio a [552, 765, 862]:

 Nauczamy zatem i wyja niamy, e wed ug wia-
dectw Ewangelii Chrystus Pan bezpo rednio 
i wprost przyrzek  i udzieli  wi temu Piotrowi 
Aposto owi prymatu jurysdykcji nad ca ym Ko-
cio em Bo ym.

Sobór Watyka ski I  [408]     

  Wed ug Ko cio a, jaki  czas po Pi dziesi tnicy Piotr prze-
prowadzi  si  do Rzymu i sta  si  jego pierwszym biskupem. 
Stamt d rz dzi  Ko cio em powszechnym jako g owa biskupów 
ca ego wiata. Dlatego ktokolwiek jest nast pc  Piotra, jako Bi-
skupa Rzymu, jest równie  jego nast pc  jako papie a [834, 862, 

880, 882, 936].  

 Katolicyzm naucza, e papie  jest zast pc  lub reprezentan-
tem Chrystusa na ziemi [869, 936].         Inne jego oficjalne tytu y to: Na-
st pca wi tego Piotra, Ksi  Aposto ów, Najwy szy Biskup 
Ko cio a Powszechnego, Patriarcha Zachodu, Prymas W och, 
Arcybiskup Metropolita Prowincji Rzymskiej i Suweren Pa -
stwa Watyka skiego.       



 Istnieje wyselekcjonowana grupa biskupów, zwanych kardy-
na ami, którzy s u  papie owi jako jego doradcy i administra-
torzy. Gdyby papie  zmar  lub zrezygnowa  z urz du, powinno-
ci  kardyna ów jest wybra  nast pnego papie a. 

  W porz dku hierarchicznym Ko cio a poni ej papie a i bi-
skupów znajduj  si  prezbiterzy 36 [1562-1568]. Wi kszo  ksi y 
s u y w ko cio ach parafialnych, w których s  odpowiedzialni za 
pos ug  pastersk  i administracj  sakramentów [1595]. Ich g ówne 
obowi zki obejmuj  ofiarowanie ofiary Mszy wi tej i przeba-
czanie grzechów w ramach sakramentu pokuty [1566, 1411, 1461].  

 Asystentami ksi y w udzielaniu sakramentów, zwiastowa-
niu S owa i parafialnej administracji s  diakoni [1569-1571]. Ordy-
nowani przez biskupa diakoni mog  udziela  sakramentu chrztu 
i sakramentu ma e stwa, lecz nie maj  prawa ofiarowania Mszy 
wi tej lub s uchania spowiedzi [1256, 1411, 1495, 1570, 1596, 1630]. 

 M czy ni i kobiety s u  równie  Ko cio owi w setkach 
instytucji religijnych [914-945]. W tych organizacjach m czy ni 
nazywani s  bra mi lub zakonnikami, a kobiety siostrami lub 
zakonnicami. S u  oni w wielu dziedzinach, które obejmuj : 
edukacj , opiek  zdrowotn , opiek  socjaln , administracj  
oraz misje. 

 W onie Ko cio a katolickiego istniej  dwa dominuj ce ob-
rz dki lub formy liturgii [1200-1209]. Pierwszy z nich rozwin  si  
w Zachodnim Cesarstwie Rzymskim i jest nazywany obrz dkiem 
zachodnim, rzymskim lub aci skim. Rozpowszechni  si  w Euro-
pie Zachodniej, a nast pnie zosta  przyniesiony przez katolickich 
misjonarzy do obu Ameryk. Obrz dek zachodni jest praktykowa-
ny dzisiaj przez ogromn  wi kszo  katolików. Ko cio y katolic-
kie obrz dku zachodniego mo na spotka  na ca ym wiecie.

        Oko o 14 milionów katolików stosuje obrz dek wschodni  [409]. 
Ko cio y tego obrz dku obejmuj  Ko ció  maronicki, Ko ció  
grecko-melkijski, Ko ció  rumu ski, Ko ció  ukrai ski i Ko ció  
syro-malabarski (indyjski). Ko cio y te tworz  to, co zwane jest 

 36.  Powszechnie zwani kap anami lub ksi mi (przyp. red.).



Wschodnim ko cio em katolickim lub Ko cio em katolickim ob-
rz dku wschodniego. G ówni biskupi tego obrz dku nazywani 
s  patriarchami. Chocia  liturgia Wschodniego ko cio a katolic-
kiego jest odmienna od Zachodniego, to doktryna jest ta sama. 
Obejmuje to oczywi cie podporz dkowanie si  Biskupowi Rzy-
mu, czyli papie owi.         

 Papie 1
Kardyna owie 148
Patriarchowie 10
Arcybiskupi 777
Biskupi 3 250
Prezbiterzy (ksi a) 404 031
Diakoni 18 408
Bracia zakonni 62 184
Siostry zakonne 875 332
Laikat 943 213 859
Razem 944 578 000

   Autorytet katolickiej hierarchii opiera si  na trzech twier-
dzeniach: Chrystus uczyni  Piotra g ow  aposto ów i Ko cio a 
powszechnego; aposto owie wyznaczyli biskupów jako swoich 
nast pców; papie  jako Biskup Rzymu jest nast pc  Piotra.   

Jednak adne z powy szych twierdze  nie mo e by  dowie-
dzione na podstawie Pisma wi tego. Poka emy, e:

Piotr nie by  g ow  aposto ów i Ko cio a.

Biskupi nie s  nast pcami aposto ów.

Papie  nie jest nast pc  Piotra.



      Chocia  Ko ció  katolicki zgadza si  z tym, e Pismo wi te 
naucza, i  Chrystus jest g ow  Ko cio a (Kol 1,17-18),  to dodaje, 
e papie  jest „widzialn  g ow  ca ego Ko cio a”  [411] [669, 882, 936]:

 Biskup Rzymski jest nast pc  wi tego Piotra, 
Ksi cia Aposto ów, prawdziwym zast pc  Chry-
stusa, g ow  ca ego Ko cio a oraz ojcem i nauczy-
cielem wszystkich chrze cijan. Jemu to w osobie 
wi tego Piotra przekazana zosta a przez Pana 

Jezusa Chrystusa pe na w adza pasterzowania, 
rz dzenia i kierowania ca ym Ko cio em.

Sobór Watyka ski I  [412]      

Na podstawie Pisma wi tego zbadamy cztery podstawowe 
argumenty, które Ko ció  przedstawia na poparcie powy szych 
twierdze :

Na tej skale

 Jezus powiedzia , e Piotr jest ska , na której zbuduje On 
swój Ko ció  (Mt 16,18). 

Klucze Królestwa

 Jezus da  Piotrowi klucze do Królestwa Niebios (Mt 16,19). 

Pa  owce moje

 Jezus uczyni  Piotra pasterzem Ko cio a powszechnego 
(J 21,16). 

Piotr przewodzi  aposto om

Nowy Testament przedstawia wiele przyk adów przy-
wództwa Piotra w ród aposto ów i nad Ko cio em.

W Ewangelii wed ug Mateusza czytamy:
 Gdy Jezus przyszed  w okolice Cezarei Filipo-
wej, pyta  swych uczniów: Za kogo ludzie uwa-
aj  Syna Cz owieczego? A oni odpowiedzieli: 



Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 
inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. 
Jezus zapyta  ich: A wy za kogo Mnie uwa a-
cie? Odpowiedzia  Szymon Piotr: Ty jeste  Me-
sjasz, Syn Boga ywego. Na to Jezus mu rzek : 
B ogos awiony jeste , Szymonie, synu Jony. Al-
bowiem nie objawi y ci tego cia o i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie. Otó  i Ja tobie 
powiadam: Ty jeste  Piotr czyli Opoka, i na tej 
opoce zbuduj  Ko ció  mój, a bramy piekielne 
go nie przemog .

Ewangelia wed ug Mateusza 16,13-18 

  Ko ció  katolicki twierdzi, e Jezus powiedzia  tutaj: „Ty je-
ste  Piotr, i na Tobie Ja zbuduj  Mój Ko ció ”. Piotr mia  sta  si  
ska , na której Ko ció  mia  zosta  zbudowany [552, 586, 881]. Mia  
on zosta  „ksi ciem wszystkich Aposto ów i widzialn  g ow  
ca ego Ko cio a”  [413]  .

Istnieje kilka problemów zwi zanych z tak  interpretacj . 
Pierwszym z nich jest to, e kto  czytaj c Ewangeli  wed ug 
Mateusza w j zyku oryginalnym (greckim) Nowego Testamen-
tu, nie stwierdzi by od razu, e Piotr jest opok  37.  W Ewangelii 
wed ug Mateusza, gdy Jezus powiedzia  do Szymona: „Ty je-
ste  Piotr, i na tej opoce zbuduj  Ko ció  mój” (Mt 16,18), wybór 
u ytych przez Niego s ów jest znacz cy.  Chocia  imi  Piotra 
oznacza ska k  (petros), Jezus nie powiedzia : „Ty jeste  Piotr 
(Petros), i na tej ska ce (petros) zbuduj  Ko ció  mój”. To, co Je-
zus powiedzia , brzmia o nast puj co: „Ty jeste  Piotr (Petros), 
i na tej skale (petra) zbuduj  Ko ció  mój”.

S owo, którego Jezus u y  na okre lenie ska y (petra), jest 
rodzajem e skim rzeczownika, który okre la lit  ska .  S owo 
to jest u yte w Nowym Testamencie w Ewangelii wed ug Ma-
teusza 7,24-25 w odniesieniu do fundamentu, na którym m dry 
cz owiek buduje swój dom.   S owo petra jest równie  u ywane 

 37.  Czyli ska  (przyp. red.).



w dalszej cz ci Ewangelii wed ug Mateusza w odniesieniu do 
grobu Jezusa, który robotnicy wykuli w litej skale (Mt 27,60). 

Z drugiej strony, imi  Piotra (Petros) jest rodzaju m skiego 
i odnosi si  do g azu lub osobnego kamienia. Literatura grecka 
u ywa tego s owa równie  na okre lenie ma ego kamyczka, któ-
ry mo na podnie  i rzuci .

To, co Jezus powiedzia  do Piotra, mo na by przet umaczy  
w nast puj cy sposób: „Ty jeste  Kamyk, a na tej litej skale zbu-
duj  Mój Ko ció ”. Dobór s ów, jakich u y  Jezus, wskazywa by, 
e ska a, na której b dzie zbudowany Ko ció , jest czym  innym 

ni  Piotr.

Ka dy czytaj cy Ewangeli  wed ug Mateusza w oryginalnej 
grece, zauwa y by t  ró nic .  Czytelnik musia by si  zatrzyma  
i zdecydowa , co oznacza okre lenie „na tej opoce” (Mt 16,18).  
Czytelnik nie uto sami by natychmiast ska y (petra) z Piotrem 
(Petros), poniewa  u yte tu s owa s  ca kowicie odmienne.

By znale  najlepsz  interpretacj  tego fragmentu, czytelnik 
musia by uwa niej przyjrze  si  kontekstowi. To jest druga i naj-
wi ksza s abo  katolickiej interpretacji: Zawodzi ona, gdy  nie 
daje w a ciwego miejsca kontekstowi.

 Kontekst Ewangelii wed ug Mateusza 16,13-20 nie dotyczy 
Piotra; dotyczy Jezusa.   Zaczyna si  od pytania Jezusa, dotycz -
cego Jego to samo ci: „Za kogo ludzie uwa aj  Syna Cz owie-
czego?” (Mt 16,13).   Punktem kulminacyjnym tego fragmentu 
jest deklaracja Piotra: „Ty jeste  Mesjasz, Syn Boga ywego” 
(Mt 16,16).   Fragment ten ko czy si  ostrze eniem Pana, „aby ni-
komu nie mówili, e On jest Mesjaszem” (Mt 16,20). 

 Gdy Piotr prawid owo odpowiedzia  na pytanie Jezusa 
dotycz ce Jego to samo ci, Pan powiedzia : „B ogos awiony 
jeste , Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawi y ci tego 
cia o i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16,17).  
Wgl d Piotra w prawdziw  to samo  Jezusa by  objawieniem 
pochodz cym od Boga.  W tym kontek cie Jezus, stosuj c gr  
s ów, mówi: „Ty jeste  Piotr, i na tej opoce zbuduj  Ko ció  
mój” (Mt 16,18). 



Kontekst dowodzi, e interpretacja okre lenia „na tej opoce” 
odnosi si  do objawienia i kontekstu tego objawienia.  Innymi 
s owy, Pan Jezus jako „Mesjasz, Syn Boga ywego” (Mt 16,16) 
b dzie t  lit  ska , na której spocznie chrze cija ska wiara.  
Ka da doktryna i praktyka b dzie oparta na Nim.  Wszyscy 
prawdziwie wierz cy b d  mieli wspólne przekonanie o tym, e 
Jezus jest „Mesjaszem, Synem Boga ywego” (Mt 16,16)  [414] .

Kontekst kulturowy tego fragmentu równie  wspiera inter-
pretacj  okre lenia „na tej opoce”, odnosz cego si  do Jezusa 
jako Syna Bo ego. Mateusz napisa  swoj  Ewangeli  dla ydów. 
Oczekiwa , e jego czytelnicy b d  zaznajomieni z wyobra e-
niami pochodz cymi ze Starego Testamentu.

W jaki sposób ydowski czytelnik zinterpretowa by okre-
lenie „na tej opoce”? G. Cambell Morgan odpowiada: „Je li 

prze ledzimy przeno ne u ycie s owa ‘ska a’ w hebrajskich pi-
smach Starego Testamentu, to odkryjemy, e nigdzie nie jest ono 
u ywane w przeno ni w odniesieniu do cz owieka, lecz zawsze 
w odniesieniu do Boga”  [415]. Na przyk ad:

 Nikt tak wi ty jak Pan, prócz Ciebie nie ma 
nikogo, nikt poza Tob , nikt tak  Opok , jak 
Bóg nasz.

1 Ksi ga Samuela 2,2 

 Bo któ  jest Bogiem prócz Pana? Lub któ  jest 
opok  prócz Boga naszego?

Ksi ga Psalmów 18,32 

 Czy jest jaki  bóg oprócz Mnie? Albo inna ska-
a? – Ja nie znam takiego!

Ksi ga Izajasza 44,8 

Szerszy kontekst Nowego Testamentu równie  potwierdza, 
e to Jezus, a nie Piotr, jest ska . Na przyk ad, sam Piotr pisa  

o Chrystusie jako o skale (petra):
 To bowiem zawiera si  w Pi mie: Oto k ad  na 
Syjonie kamie  w gielny, wybrany, drogocen-
ny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie 



zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, 
cze ! Dla tych za , co nie wierz , w a nie ten 
kamie , który odrzucili budowniczowie, sta  
si  g owic  w g a – i kamieniem obrazy, i ska  
(petra) potkni cia si . Ci, niepos uszni s owu, 
upadaj , do czego zreszt  s  przeznaczeni.

1 List Piotra 2,6-8 

Pawe  tak e mówi o Chrystusie, u ywaj c greckiego s owa 
petra.  W Li cie do Rzymian pisze o Chrystusie jako o „skale (pe-
tra) potkni cia si ” (Rz 9,33), o któr  ydzi si  potkn li.   W 1 Li-
cie do Koryntian Pawe  pisze o duchowej skale, która towarzy-

szy a ydom na pustyni. Identyfikuje t  ska , mówi c: „a ska  
(petra) by  Chrystus” (1 Kor 10,4). 

Interpretacja Chrystusa jako ska y, na której b dzie zbudo-
wany Ko ció , zgadza si  tak e z innymi stwierdzeniami Pisma 

wi tego.  Pawe  ostrzega : „Fundamentu bowiem nikt nie mo e 
po o y  innego, jak ten, który jest po o ony, a którym jest Je-
zus Chrystus” (1 Kor 3,11).  Pawe  podkre la tutaj, e Chrystus 
jest fundamentem, na którym Ko ció  jest zbudowany.  W Li cie 
do Efezjan Pawe  mówi o Ko ciele jako „zbudowanym na fun-
damencie aposto ów i proroków, gdzie g owic  w g a jest sam 
Chrystus Jezus” (Ef 2,20).  Pawe  przedstawia tutaj Chrystusa 
jako kamie  podstawowy, a aposto ów i proroków jako kamienie 
pomocnicze.

 Zwolennicy interpretacji katolickiej, wiadomi tego, e u y-
cie s owa petra w wyra eniu „na tej opoce” w Ewangelii wed ug 
Mateusza nie pomaga ich sprawie, kontrargumentuj , e Jezus 
naucza  w j zyku aramejskim, a nie greckim. Twierdz  oni, e 
gdy Jezus wymówi  s owa zapisane w Ewangelii wed ug Ma-
teusza 16,18, to nie zmieni  u ywanego s owa, lecz powtórzy  
aramejskie imi  Piotra, Kefa. Twierdz  oni, e Chrystus powie-
dzia : „Ty jeste  Kefa, i na tej kefa zbuduj  Ko ció  mój”. Tak 
wi c jest jasne, e Piotr mia  sta  si  fundamentem, na którym 
mia  zosta  zbudowany Ko ció .



Jasnym jest, e katolicka interpretacja Ewangelii wed ug 
Mateusza 16,18 nie jest w stanie znie  drobiazgowej analizy. 
W konsekwencji, obro cy katolickiej interpretacji musz  prze-
sun  dyskusj  z obszaru natchnionego Pisma wi tego w ob-
szar spekulacji.

Natchnione pisma Nowego Testamentu zosta y napisane 
w j zyku greckim, nie za  w j zyku aramejskim. To, co Jezus 
móg  powiedzie  po aramejsku, jest jedynie przypuszczeniem. 
Co wi cej, je li – jak twierdz  niektórzy – aramejski jest jasny, 
a greka niejasna i nieadekwatna, to dlaczego Duch wi ty po 
prostu nie wprowadzi  aramejskich s ów? W Nowym Testamen-
cie jest wiele przyk adów takiego dzia ania Ducha wi tego  [416]. 
Istnieje nawet dziewi  miejsc, w których Pismo wi te nazywa 
Piotra Kefasem, u ywaj c aramejskiej formy jego imienia  [417]. 
Albo dlaczego Duch wi ty po prostu nie powtórzy  s owa pe-
tros, jak wed ug spekulacji obro ców katolickiej interpretacji 
uczyni  to w j zyku aramejskim? Wtedy werset w Ewangelii we-
d ug Mateusza 16,18 brzmia by: „Ty jeste  Piotr (Petros), i na tej 
skale (Petros) zbuduj  Ko ció  mój”. 

Lecz zamiast spekulowa , dlaczego nie pozwoli , aby Pismo 
wi te mówi o samo za siebie? Gdy Duch wi ty natchn  grec-

ki tekst Nowego Testamentu, to dokona  rozró nienia mi dzy 
Piotrem (Petros), a ska  (petra). Przyczyna tego rozró nienia 
wynika jasno z kontekstu.

Po tym, jak Jezus zapowiedzia  Piotrowi, e zbuduje swój 
Ko ció , powiedzia  do niego:

 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; co-
kolwiek zwi esz na ziemi, b dzie zwi zane 
w niebie, a co rozwi esz na ziemi, b dzie roz-
wi zane w niebie.

Ewangelia wed ug Mateusza 16,19 



Ko ció  katolicki naucza, e klucze reprezentuj  tutaj naj-
wy sz  w adz  [553]. Piotr mia  zosta  g ow  aposto ów i Ko cio a 
[552-553, 1444-1445].

Klucze rzeczywi cie mog  reprezentowa  w adz . Jednak 
w adnym innym miejscu Pismo wi te nie potwierdza, e Piotr 
kiedykolwiek posiada  najwy sz  w adz  w stosunku do pozo-
sta ych aposto ów czy Ko cio a. Dlatego interpretacja ta musi 
by  odrzucona.

     Dodatkowo, inne miejsca w Pi mie wi tym mówi  o klu-
czach w sposób przeno ny, maj c na my li w adz  dan  po to, aby 
umo liwi  wst p lub zabroni  wst pu, moc, aby otwiera  lub za-
myka  (Iz 22,22; k 11,52; Ap 3,7-8; Ap 9,1-2; Ap 20,1-3).      Istniej  
biblijne przyk ady, jak Piotr korzysta  z tego rodzaju w adzy.

 To w a nie przez Piotra oraz jedenastu aposto ów Bóg zaofe-
rowa  zbawienie narodowi ydowskiemu po raz pierwszy po tym, 
jak w adcy tego narodu ukrzy owali Chrystusa (Dz 2,14-36).   To 
w a nie dzi ki Piotrowi, przy udziale Filipa i Jana, ewangelia 
dosi g a po raz pierwszy Samarytan (Dz 8,4-25).   Bóg u y  tak e 
Piotra, aby otworzy  Królestwo Niebios pierwszym wierz cym 
z pogan (Dz 9,32-10,48).   Pocz tkowo Piotr, a pó niej Pawe , stali 
si  ludzkimi instrumentami, których u y  Bóg i „otworzy  poga-
nom podwoje wiary” (Dz 14,27). 

 Druga cz  wiersza Ewangelii wed ug Mateusza 16,19 do-
starcza dalszej informacji o tym, jakiego rodzaju by a w adza, 
któr  Piotr mia  wykonywa .  Jest tam mowa o otrzymaniu 
przez Piotra w adzy do „zwi zywania” i „rozwi zywania”. 
 W Ewangelii wed ug Mateusza 18,18 Chrystus t  sam  w adz  
da  wszystkim pozosta ym uczniom. Kontekstem Ewangelii 
wed ug Mateusza 18,18 jest kwestia dyscypliny ko cielnej. Pan 
powiedzia  swoim uczniom, e je li b d  przestrzega  Jego in-
strukcji w sprawie ukarania cz onka ko cio a, który nie chce 
pokutowa , Bóg uzna ich decyzj : „Zaprawd , powiadam wam: 
Wszystko, cokolwiek zwi ecie na ziemi, b dzie zwi zane 
w niebie, a co rozwi ecie na ziemi, b dzie rozwi zane w nie-
bie” (Mt 18,18). Skoro jest to ta sama obietnica, któr  Chrystus 



da  wcze niej Piotrowi, wi c rozs dn  rzecz  jest stwierdzi , 
e oba te fragmenty Ewangelii wed ug Mateusza mówi  o tym 

samym rodzaju i zakresie w adzy. 

 Chrystus powiedzia  Piotrowi:
 Szymonie, synu Jana, czy mi ujesz Mnie? Od-
par  Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, e Ci  kocham. 
Rzek  do niego: Pa  owce moje.

Ewangelia wed ug Jana 21,16 

Ko ció  katolicki mówi, e w Ewangelii wed ug Jana 21,15-17 
Chrystus og osi , e Piotr ma sta  si  najwy szym pasterzem 
Ko cio a powszechnego [553, 816, 937].    Uczeni katoliccy mówi , e 
dwa s owa, których Jezus u y  w tym fragmencie, „pa ” (J 21,15; 
J 21,17) i „pa ” (J 21,16) oznaczaj :   

[…] w adz  w spo eczno ci. Skoro w adza ta jest 
dana tylko Piotrowi, posiada on prawdziwy pry-
mat, dzi ki któremu sprawuje urz d najwy sze-
go pasterza Ko cio a Chrystusowego.

A Manual of Dogmatic Theology  [418]

  Jednak w innych miejscach Biblii s owo przet umaczone jako 
„pa ” (J 21,15; J 21,17) nie wydaje si  mie  tak obszernego i szla-
chetnego znaczenia, jakie nadaj  mu uczeni katoliccy.   Siedem 
innych przypadków u ycia tego s owa w Nowym Testamencie 
odnosi si  do wypasania lub karmienia wi ! 

 Na przyk ad, ewangelista ukasz, przytaczaj c opowie  
o synu marnotrawnym, mówi, e pracodawca tego m odego 
cz owieka „pos a  go na swoje pola, eby pas  winie” ( k 15,15).  
W tpliw  rzecz  jest, aby syn marnotrawny zrozumia  to polece-
nie jako nadanie mu jakiegokolwiek prymatu!

S owo przet umaczone jako „pa ” oznacza troszczy  si , chro-
ni  i karmi . Mo e tak e znaczy  przewodzi , prowadzi , a nawet 
rz dzi .  Lecz nic w kontek cie Ewangelii wed ug Jana 21,1-23 
nie wskazuje, e Jezus prosi  Piotra, aby robi  co  wi cej ponad 



troszczenie si  o Jego owce – chodzi o o to, aby okazywa  pa-
stersk  trosk  tym, którzy stan  si  chrze cijanami. 

Pismo wi te uczy, e pasterzowanie jest odpowiedzialno ci  
zbiorow .  Pawe  pouczy  starszych w lokalnym ko ciele, e ich 
odpowiedzialno ci  jest „pa  zbór Pa ski” 38 (Dz 20,28).  Piotr 
naucza  tego samego:

 Starszych wi c, którzy s  w ród was, prosz , ja 
równie  starszy, a przy tym wiadek Chrystu-
sowych cierpie  oraz uczestnik tej chwa y, któ-
ra ma si  objawi : pa cie stado Bo e, które jest 
przy was, strzeg c go nie pod przymusem, ale 
z w asnej woli, po Bo emu; nie ze wzgl du na 
brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy 
ciemi  wspólnoty, ale jako ywe przyk ady 
dla stada. Kiedy za  objawi si  Najwy szy Pa-
sterz, otrzymacie niewi dn cy wieniec chwa y.

1 List Piotra 5,1-4 

Tutaj Piotr opisuje pasterzowanie jako przywództwo przez 
przyk ad. Jest to s u ba starszych lokalnego ko cio a.  Piotr 
nie opisuje samego siebie jako najwy szego pasterza, lecz jako 
„równie  starszego” (1 P 5,1).   Piotr jasno zabrania komukolwiek 
„ciemi y ” (1 P 5,3) innych chrze cijan.   Piotr nie okre la siebie 
samego jako „Najwy szego Pasterza” (1 P 5,4), lecz okre la tak 
Pana Jezusa Chrystusa. 

Uczeni katoliccy twierdz , e ca y Nowy Testament wskazu-
je na prymat Piotra:

Piotr odegra  kluczow  rol  w wielu wydarzeniach.

Imi  Piotra wyst puje na pierwszym miejscu w listach 
imion aposto ów.

Piotr by  rzecznikiem aposto ów.

 38.  Tekst tego fragmentu Pisma wi tego zosta  zaczerpni ty z Biblii Warszawskiej (przyp. red.).



Piotr by  pierwszym wiadkiem zmartwychwstania.

Piotr napisa  dwa listy Nowego Testamentu.

Piotr przewodniczy  Soborowi w Jerozolimie.

Czy te stwierdzenia rzeczywi cie dowodz  tego, e Piotr by  
najwy sz  g ow  aposto ów i Ko cio a powszechnego? Rozwa-
ymy te twierdzenia jedno po drugim, a nast pnie wszystkie 

razem.

Czy Piotr odegra  kluczow  rol  w wielu wydarzeniach?

To, e Piotr odegra  wa n  rol  w czasie ziemskiej s u by Je-
zusa i we wczesnym Ko ciele, nie podlega adnej dyskusji. Jako 
aposto  posiada  w adz . Jako m  Bo y cieszy  si  szacunkiem. 
By  cz owiekiem o otwartym sercu, z silnymi przekonaniami 
i odwa nym. Pod wieloma wzgl dami by  dominuj c  postaci  
w ród aposto ów. Jednak nie ma adnego dowodu na to, e Piotr 
rz dzi  aposto ami albo sprawowa  najwy sz  w adz  nad wcze-
snym Ko cio em.

   Dlaczego imi  Piotra wyst puje na pierwszym miejscu w li-
stach imion aposto ów (Mt 10,2-4; Mk 3,16-19; k 6,14-16)?   

Wa n  i cz sto dominuj c  rol  Piotra w ród aposto ów 
mo e t umaczy  fakt, e jego imi  jest zawsze wymieniane na 
pierwszym miejscu. By  mo e ten porz dek nie oznacza niczego 
wi cej ni  fakt, e Piotr by  najstarszym z aposto ów. ydzi byli 
skrupulatni w honorowaniu najstarszych na takich listach.

 Chocia  w Ewangeliach Piotr wymieniany jest na pierwszym 
miejscu, to jednak, gdy Pawe  wspomina  osoby uwa ane „za 
filary” ko cio a jerozolimskiego, wymieni  Piotra na drugim 
miejscu: „Jakub, Kefas i Jan” (Ga 2,9).   Pawe  uzna , e tych 
trzech m czyzn „cieszy o si  jakim  powa aniem” (Ga 2,6), 
lecz nast pnie doda : „jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez 
znaczenia; u Boga nie ma wzgl du na osob ” (Ga 2,6).  Jest jasne, 
e Pawe  nie my la  o tych trzech osobach jako hierarchicznych 

przywódcach Ko cio a powszechnego lub o Piotrze jako g owie 
tego Ko cio a.



Czy Piotr by  rzecznikiem aposto ów?

Prawd  jest, e Piotr zwykle reagowa  jako pierwszy. Jako 
m ody m czyzna by  szczery do bólu, porywczy i pe en ufno-
ci w siebie. (Wed ug standardów biblijnych nie s  to pozytyw-

ne cechy charakteru). Rezultaty jego czynów nie zawsze by y 
przewidywalne.  Gdy Jezus powiedzia  aposto om, e wkrótce 
umrze, wtedy Piotr wzi  Go na bok i zgani : „Nie przyjdzie to 
nigdy na Ciebie”. Jezus odpowiedzia : „Zejd  Mi z oczu, sza-
tanie! Jeste  Mi zawad , bo nie my lisz po Bo emu, lecz po 
ludzku” (Mt 16,22-23).  Niezbyt udany pocz tek, jak dla nowego 
papie a!

Czy Pan najpierw ukaza  si  Piotrowi?

Nie jest prawd , e Chrystus po zmartwychwstaniu najpierw 
ukaza  si  Piotrowi. Ten zaszczyt spotka  Mari  Magdalen .   Naj-
pierw Pan ukaza  si  Marii (Mk 16,9-11; J 20,11-18).    Nast pnie 
ukaza  si  grupie wiernych kobiet (Mt 28,8-10).   Dopiero potem 
ukaza  si  Piotrowi, pierwszemu m czy nie, który dost pi  
tego przywileju (1 Kor 15,5). 

Jezus naucza :

 A wy nie pozwalajcie nazywa  si  Rabbi, albowiem jeden 
jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jeste cie bra mi. Ni-
kogo te  na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden 
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie rów-
nie , eby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko 
wasz Mistrz, Chrystus. Najwi kszy z was niech b dzie 
waszym s ug .

Ewangelia wed ug Mateusza 23,8-11 

Ko ció  katolicki zorganizowa  swoj  hierarchi  i nada  jej cz onkom 
tytu y, zupe nie lekcewa c powy sze przykazania. Oto niektóre z tytu ów 
najpowszechniej u ywanych przez Ko ció :

 Opat: Prze o ony klasztoru. Nazwa tytu u pochodzi od aramejskie-
go s owa abba, oznaczaj cego ojca. 



Czy Piotr napisa  dwa listy Nowego Testamentu?

Piotr dost pi  zaszczytu napisania dwóch ksi g Nowego Te-
stamentu. Jednak w sprawie jego prymatu niczego to nie dowo-
dzi. Gdyby by o odwrotnie, to papie em powinien zosta  Pawe , 
który napisa  13 ksi g Nowego Testamentu.

Czy Piotr przewodniczy  Soborowi w Jerozolimie?

 W trakcie Soboru Jerozolimskiego aposto owie i starsi ze-
szli si , aby rozstrzygn  spór dotycz cy relacji pomi dzy ju-
daizmem i chrze cija stwem (Dz 15,1-5).  W szczególno ci 
spotkali si , aby rozstrzygn  kwesti , czy nawróceni spo-
ród pogan musz  by  obrzezywani.  Odby a si  wielka debata 

(Dz 15,7).   Piotr wniós  do niej wa ny wk ad, lecz nie decyduj -
cy (Dz 15,7-11).   To Jakub by  tym, który wyg osi  mow  ko co-
w  (Dz 15,13-21).   Powo uj c si  na Stary Testament, który dla 
wczesnego Ko cio a by  autorytatywny, Jakub rozstrzygn  t  
kwesti  (Dz 15,19-21).  Sobór osi gn  konsensus i sprawa zo-
sta a zamkni ta. Piotr ani nie przewodniczy  Soborowi, ani nie 
zdecydowa  o jego rezultacie.

 Doktor Ko cio a: Grupa 32 nauczycieli, kanonizowanych jako wi -
tych i uznanych za wiarygodnych przewodników wiernych. Pocho-
dzi od aci skiego s owa, oznaczaj cego nauczyciel. 

 Monsignor: Honorowy tytu  przyznawany niektórym ksi om za 
wybitn  s u b . Nazwa tytu u pochodzi od w oskiego okre lenia, 
oznaczaj cego mój pan. 

 Ojciec: Tytu  nadawany najpierw biskupom, a pó niej wszystkim 
ksi om. 

 Ojciec wi ty: Jeden z tytu ów papie a.  W Pi mie wi tym tytu  ten 
jest zarezerwowany wy cznie dla Boga (J 17,11).  

 Papie : Tytu  nadawany najpierw wszystkim biskupom, a pó niej 
zarezerwowany dla Biskupa Rzymu. Nazwa tytu u pochodzi od a-
ci skiego s owa papa, oznaczaj cego ojca.  



 Podsumowuj c, gdy rozwa a si  ycie Piotra w ca o ci, to jest 
ewidentne, e chocia  by  przywódc  w ród aposto ów i wcze-
snego Ko cio a, to jednak nie by  on najwy szym prze o onym 
nad aposto ami i wczesnym Ko cio em.  Pan Jezus by  g ow  
aposto ów (J 13,13),  i Pan Jezus, zgodnie z Pismem wi tym, 
jest g ow  Ko cio a powszechnego:

 I On jest G ow  Cia a – Ko cio a. On jest Po-
cz tkiem, Pierworodnym spo ród umar ych, aby 
sam zyska  pierwsze stwo we wszystkim.

List do Kolosan 1,18  

Prymat nale y wy cznie do Jezusa!

Ko ció  twierdzi, e na podstawie prawa Bo ego jego biskupi 
s  nast pcami aposto ów. Cztery g ówne argumenty, przytacza-
ne przez Ko ció  katolicki z Pisma wi tego, s  nast puj ce  [419]:

Niezniszczalno  Ko cio a

 Sukcesja apostolska jest potrzebna, aby Ko ció  móg  
osta  si  dzia aniom mocy piekielnych (Mt 16,18). 

Koniec wieku

 Chrystus obieca  by  z aposto ami „przez wszystkie dni, 
a  do sko czenia wiata” (Mt 28,20). 

Przekazanie wiarygodnym ludziom

 Pawe  powiedzia  Tymoteuszowi, aby przekaza  swój 
urz d „wiarygodnym ludziom, którzy b d  zdolni na-
ucza  te  innych” (2 Tm 2,2). 

Tymoteusz i Tytus

Pawe  ordynowa  Tymoteusza i Tytusa na biskupów i da  
im w adz  apostolsk .



 Chrystus obieca :

[…] zbuduj  Ko ció  mój, a bramy piekielne go 
nie przemog .

Ewangelia wed ug Mateusza 16,18

Katoliccy uczeni rozumuj , e aby Ko ció  móg  przetrwa  
do ko ca wieku, jest rzecz  konieczn , aby w adza Piotra i in-
nych aposto ów w zakresie nauczania, u wi cania i rz dzenia 
trwa a równie  do ko ca [552]. Argumentuj  oni, e z tego powo-
du aposto owie musieli przekaza  swoj  w adz  biskupom jako 
swoim nast pcom.

Wysuwaj c takie twierdzenia, uczeni katoliccy wychodz  
jednak poza to, co jest napisane w Pi mie wi tym. W Ewan-
gelii wed ug Mateusza 16,18 Chrystus obieca , e Jego Ko ció  
zwyci y. Nie powiedzia  nic o sposobie osi gni cia tego celu 
przez sukcesj  apostolsk . 

Zanim Jezus wst pi  do nieba, obieca  swoim uczniom:

 A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a  
do sko czenia wiata.

Ewangelia wed ug Mateusza 28,20 

Ko ció  mówi, e je li Jezus mia  pozosta  z aposto ami do 
ko ca wieku, to musieli mie  oni nast pców [860]. Ko ció  twier-
dzi, e s  nimi biskupi Ko cio a katolickiego.

Ponownie, cytowany werset nie mówi nic o sukcesji apostol-
skiej.  W poprzednim wersecie Jezus powiedzia  swym aposto-
om, aby szli i „nauczali wszystkie narody” (Mt 28,19), a nie aby 

szli i wyznaczali biskupów w diecezjach.   W Ewangelii wed ug 
Mateusza 28,20 Jezus obiecuje uczniom swoj  osobist  obecno  
po ród nich, po ród uczniów, których oni pozyskaj  i tak dalej, 
a  do ko ca wieku. 



 Pawe  pouczy  Tymoteusza:
A to, co us ysza e  ode mnie za po rednictwem 
wielu wiadków, przeka  wiarygodnym lu-
dziom, którzy b d  zdolni naucza  te  innych.

2 List do Tymoteusza 2,2

Uczeni katoliccy mówi , e ten werset naucza, i  tak jak Pa-
we  udzieli  Tymoteuszowi w adzy apostolskiej przez w o enie 
r k, tak Tymoteusz mia  przekazywa  t  w adz  innym. Tymo-
teusz mia  wybiera  wiarygodnych ludzi i ordynowa  ich bisku-
pami. Ci biskupi mieli ordynowa  innych, i tak dalej w ci gu 
wieków [861-862, 1556].

Ta rozszerzona interpretacja 2 Listu do Tymoteusza 2,2 jest 
nieuzasadniona.  Pisz c ten list z wi zienia, Pawe  w ka dej chwi-
li oczekiwa  egzekucji (2 Tm 4,6).  Poucza  w nim Tymoteusza, 
którego duchowo wychowa , aby wybra  wiarygodnych ludzi 
i przekaza  im to, co us ysza  od Paw a (2 Tm 2,2). Tymoteusz 
mia  przekaza  prawdy i umiej tno ci, których nauczy  si  od 
Paw a. Ten fragment nic nie mówi o przekazaniu Tymoteuszowi 
przez Paw a swojej w adzy apostolskiej, czy o przekazywaniu 
tej w adzy oraz urz du biskupa przez Tymoteusza innym. 

Uczeni katoliccy twierdz , e Pawe  ordynowa  Tymoteusza 
na biskupa Efezu, a Tytusa na biskupa Krety [1590].       Mówi  oni, 
e jest to widoczne w potrójnej w adzy, któr  sprawowali zarów-

no Tymoteusz, jak i Tytus [1558]: w adzy nauczania (2 Tm 4,2-5; 
Tt 2,1), w adzy rz dzenia (1 Tm 5,19-21; Tt 2,15) i w adzy u wi -
cania (1 Tm 5,22; Tt 1,5).      

Jednak te fragmenty Pisma wi tego nie dowodz  niczego 
ponad to, e Tymoteusz i Tytus byli zaanga owani razem z Paw-
em w aktywn  i wa n  s u b .  Pisz c do Koryntian, Pawe  

powiedzia  im, aby przyj li Tymoteusza nie dlatego, e jest on 



biskupem, lecz „albowiem podobnie jak ja trudzi si  dla Pa -
skiego dzie a” (1 Kor 16,10).   Mówi c o Tymoteuszu i Apollosie, 
Pawe  powiedzia  Koryntianom: „ eby cie takim zawsze byli po-
s uszni, podobnie jak ka demu, kto wspó pracuje i wspó trudzi 
si  z wami” (1 Kor 16,16).   O Tytusie Pawe  napisa : „Tytus jest 
moim towarzyszem i trudzi si  ze mn  dla was” (2 Kor 8,23).  
Pismo wi te nigdy nie nazywa Tymoteusza i Tytusa biskupami. 
Nigdzie nie znajdziemy, aby oni (czy ktokolwiek inny) spotykali 
si  z kolegium biskupów i rz dzili Ko cio em powszechnym.

Na podstawie Pisma wi tego Ko ció  nie jest w stanie okre-
li  stopnia w adzy, która – jak Ko ció  mówi – nale a a do apo-

sto ów i zosta a przekazana biskupom. Nigdzie te  Biblia nie na-
ucza, e aposto owie rz dzili Ko cio em powszechnym.  Wed ug 
Pisma wi tego to Chrystus rz dzi Ko cio em (Kol 1,18).  Biblia 
nigdzie nie naucza, e aposto owie mieli w adz  u wi cania. 
   Wed ug Pisma wi tego, u wi cenie jest dzie em Boga, a nie 
ludzi (Ef 5,26; 1 Tes 5,23; 2 Tes 2,13).   

 Aposto owie odgrywali znacz c  rol  w nauczaniu, szcze-
gólnie jako wiadkowie zmartwychwstania Chrystusa (Dz 1,22).  
 Ich nauczanie, cznie z nauczaniem proroków, stworzy o funda-
ment wiary chrze cija skiej (Ef 2,20).  Jednak fundament jest ju  
za o ony. W konsekwencji, sprawowany przez aposto ów urz d 
nauczania, który by  czym  wyj tkowym, nie posiada dzisiaj 
swego odpowiednika. 

Ko ció  katolicki nie przedstawia nawet pojedynczego biblij-
nego argumentu, aby dowie  swojego twierdzenia, e Biskup 
Rzymu jest nast pc  Piotra i w konsekwencji jest papie em. Ko-
ció  nie mo e przedstawi  takiego argumentu, bo on po prostu 

nie istnieje. Ko ció  musi ponownie uciec si  do ludzkiego rozu-
mowania i ludzkich przypuszcze .

 Katolickie przekonanie, e Biskup Rzymu jest nast pc  Pio-
tra, opiera si  nie na Pi mie wi tym, lecz na argumentacji hi-
storycznej [834, 882, 936]. Argumentacja ta mówi przede wszystkim, 



e Biskup Rzymu jest nast pc  Piotra, poniewa  historycznie 
tak si  zdarzy o.

 Ujmuj c to dok adniej, argumentacja historyczna mówi, e 
Chrystus uczyni  Piotra g ow  aposto ów i Ko cio a. W ten 
sposób Pan ustanowi  „hierarchiczn  i monarchiczn ”  [420] spo-
eczno  – Ko ció  katolicki. Wed ug argumentacji historycznej 

jaki  czas po Pi dziesi tnicy aposto owie ordynowali biskupów 
na swoich nast pców. Biskupi ci podporz dkowali si  Piotrowi 
jako swojej g owie. Gdy Piotr przeprowadzi  si  do Rzymu i zo-
sta  pierwszym Biskupem Rzymu, ustanowi  to miasto siedzib  
w adzy apostolskiej. 

                   Ko ció  twierdzi, e nast pc  Piotra jako Biskupa Rzymu 
i g owy Ko cio a by  Linus (67-76). Nast pc  Linusa by  Ana-
kletus (76-88); jego nast pc  by  Klemens (88-97); jego nast pc  
by  Ewaryst (97-105); jego nast pc  by  Aleksander I (105-115); 
jego nast pc  by  Sykstus I (115-125) i tak dalej, a  do cza-
sów wspó czesnych. Jedenastu ostatnich papie y to: Pius IX 
(1846-1878), Leon XIII (1878-1903), Pius X (1903-1914), Bene-
dykt XV (1914-1922), Pius XI (1922-1939), Pius XII (1939-1958), 
Jan XXIII (1958-1963), Pawe  VI (1963-1978), Jan Pawe  I (1978), 
Jan Pawe  II (1978-2005) i Benedykt XVI (2005-dzisiaj).                   

   Uczeni katoliccy nauczaj , e ci g o  sukcesji, razem z Tra-
dycj  i nieomylno ci  nauczania biskupów, wiadczy o tym, e 
rzecz  historycznie pewn  jest, i  Biskup Rzymu jest nast pc  
Piotra na podstawie prawa boskiego.    

Te twierdzenia nie mog  by  jednak dowiedzione ani na 
gruncie biblijnym, ani na gruncie historycznym. Pismo wi te 
nigdzie nie nazywa Piotra Biskupem Rzymu, który w ada Ko-
cio em powszechnym lub ma swego nast pc . W Pi mie wi -

tym nie ma tak e adnej wzmianki o tym, by Rzym by  admini-
stracyjnym centrum wczesnego Ko cio a.  Fakt, e apostolstwo 
Piotra by o w szczególny sposób wykonywane w odniesieniu do 
narodu ydowskiego i pogan (Ga 2,7-8), nie wymaga , aby re-
zydowa  on w Rzymie.  Chocia  ydzi mieszkali w Rzymie, to 
Rzym nie by  centrum judaizmu.  Faktycznie, wiadomo, e oko-
o roku 50 „Klaudiusz wysiedli  z Rzymu wszystkich ydów” 



(Dz 18,2).  Co wi cej, z pierwszych 15 rozdzia ów Dziejów Apo-
stolskich i Listu do Galatów wiemy, e obszarem s u by Piotra, 
przynajmniej do 49 roku, by  Bliski Wschód: Jerozolima, Judea, 
Samaria, Galilea i Antiochia.

Je li Piotr jaki  czas pó niej sprawowa  swoj  s u b  w Rzy-
mie, to kto  móg by zasadnie pomy le , e Pawe  powinien by  
wspomnie  o tym w swoim Li cie do Rzymian, który zosta  na-
pisany oko o 58 roku.  Pawe  ani nie adresuje tego listu do Piotra, 
ani nie wymienia go z imienia, chocia  pozdrawia imiennie 26 
innych osób w Rzymie (Rz 16,1-16).  Pawe  nie wspomina tak e 
o Piotrze w jakimkolwiek z czterech innych listów, które napisa  
w rzymskim wi zieniu oko o 61 roku: Li cie do Efezjan, Li cie 
do Filipian, Li cie do Kolosan i Li cie do Filemona.  W swoim 
ostatnim li cie pisanym z Rzymu (oko o 66 roku n.e.) Pawe  
pisze: „Tylko ukasz jest ze mn ” (2 Tm 4,11).   Wcze niej by  
zupe nie sam: „W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie 
stan , ale mnie wszyscy opu cili: niech im to nie b dzie poli-
czone!” (2 Tm 4,16). 

Tym niemniej niektórzy uczeni wierz , e Piotr przyby  do 
Rzymu, zanim umar  tam m cze sk  mierci  w 67 roku. Jako 
dowód przytaczaj  ko cowe pozdrowienia z 1 Listu Piotra.  Piotr 
pisze: „Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie, razem z wami 
wybrana, oraz Marek, mój syn” (1 P 5,13).  Niektórzy s dz , e 
Babilon by  kryptonimem Rzymu.

Je li chodzi o rzekomych nast pców Piotra, to Nowy Te-
stament nic o nich nie mówi. Z innych róde  historycznych 
niewiele o nich wiadomo w pierwszych dwóch wiekach naszej 
ery.  Historyk Ko cio a Philip Schaff pisze: „Najstarsze ogniwa 
a cucha biskupów Rzymu s  pogr one w nieprzeniknionej 

ciemno ci”  [421] . W konsekwencji, dowiedzenie twierdze  o ci -
g o ci papieskiej sukcesji pocz wszy od Piotra, a sko czywszy 
na obecnym papie u, jest rzecz  niemo liw .

 Co wi cej, chocia  lista papie y wygl da imponuj co, to na-
le y by  wiadomym tego, e porównanie obecnej listy z listami 
publikowanymi wcze niej wskazuje na ci gle dokonywane rewi-
zje. Ostatnia taka rewizja zosta a dokonana przez A. Mercatiego 



w 1947 roku.   Wtedy okaza o si , e dokonywanie dalszych zmian 
jest konieczne. Nie jest jasne, czy niektórzy z wymienionych na 
tej li cie posiadali jakiekolwiek prawo do uznania ich za nast p-
ców Piotra jako Biskupa Rzymu. W okresie 1305-1378 siedmiu 
kolejnych papie y na siedzib  swej w adzy wybra o francuski 
Awinion, a nie Rzym! 

        Dysputy dotycz ce rodowodu papie y jeszcze bardziej gma-
twaj  kwesti  sukcesji papieskiej. Katoliccy uczeni uznaj  po-
nad 30 m czyzn jako antypapie y lub fa szywych pretenden-
tów. Najbardziej znacz cymi w ród antypapie y s  ci, którzy 
yli w 39-letnim okresie zwanym wielk  schizm . W 1378 roku 

kardyna owie wybrali na papie a Urbana VI. Wkrótce potem 
og osili, e pope nili straszliwy b d. Wed ug nich Urban VI by  
odst pc , wi c wybrali nowego papie a, Klemensa VII. Na ten 
fakt Urban zareagowa  wyznaczeniem nowego kolegium kardy-
nalskiego. Po latach sporów, kolejnych nast pców i wielkiego 
zamieszania, kardyna owie z obydwu stronnictw spotkali si  
i wybrali jeszcze innego papie a, Aleksandra V.   Gdy to nie za-
ko czy o kontrowersji, w celu rozstrzygni cia problemu cesarz 
Zygmunt zwo a  Sobór w Konstancji (1414-1418).   Gdy w ko cu 
sytuacja wyja ni a si , na tronie papieskim pojawi  si  jeszcze 
inny cz owiek, Marcin V. Oficjalne listy papie y wskazuj  dzi-
siaj Marcina V jako 206 nast pc  Piotra w „nieprzerwanej” linii 
genealogicznej papie y.        

  Realnie rzecz bior c, b dem Ko cio a katolickiego jest wy-
mienianie papie y yj cych w pierwszych pi ciu wiekach histo-
rii Ko cio a. Ko cielny historyk, Michael Walsh, zauwa a:

W adza papieska, jak si  j  obecnie sprawuje, 
wraz z towarzysz c  jej doktryn  o papieskiej 
nieomylno ci, nie mo e by  oparta na teoriach 
o szczególnej roli papie y, wyra anych przez 
wczesnych papie y i innych chrze cijan w okre-
sie pierwszych pi ciuset lat chrze cija stwa.

An Illustrated History of the Popes  [422]  



Rozwini cie papiestwa do takiej formy, jaka znana jest dzi-
siaj, zaj o ca e wieki. Jego pocz tkiem by o pojawienie si  bi-
skupów w II wieku oraz wydarzenia, które mia y miejsce w poli-
tycznej strukturze Cesarstwa Rzymskiego w IV i V wieku. Aby 
prze ledzi  ewolucj  wspó czesnego papiestwa, trzeba cofn  
si  do nowotestamentowego Ko cio a.

Po Pi dziesi tnicy aposto owie rozg aszali ewangeli  na 
znacznej cz ci terytorium ródziemnomorskiego.  Prowadze-
ni przez Ducha wi tego, nauczali oni wierz cych, aby trwali 
w nauce aposto ów, we wspólnocie, w amaniu chleba i w modli-
twach (Dz 2,42).  Aposto owie nakazywali, aby w ka dej lokal-
nej spo eczno ci wierz cych uznano dwie grupy przywódców.

  Pierwsz  grup  byli diakonoi, czyli diakoni, tzw. s udzy 
(1 Tm 3,8-13).    Ich zadaniem by a praktyczna s u ba lokalnemu 
ko cio owi w takich dziedzinach, jak: rozdzielanie po ywienia 
potrzebuj cym (Dz 6,1-6) i troska o wdowy (1 Tm 5,9-16).   

   Drug  grup  byli presbyteroi (1 Tm 3,1-7; Tt 1,5-9).   S owo to 
dos ownie oznacza starszych m czyzn i zwykle jest t umaczone 
jako starsi. Tytu  ten podkre la duchow  dojrza o  i do wiad-
czenie yciowe, jako niezb dne kwalifikacje do tej s u by. Nowy 
Testament równie  nazywa starszych episkopoi, co oznacza ob-
serwatorzy, nadzorcy lub biskupi. Tytu  ten akcentuje rol  star-
szych w nadzorowaniu i trosce o trzod . Na podstawie Nowego 
Testamentu jest zrozumia e, e starsi i biskupi to ta sama grupa 
ludzi.     Porównanie Dziejów Apostolskich 20,17 z Dziejami Apo-
stolskimi 20,28 i Listu do Tytusa 1,5 z Listem do Tytusa 1,7 po-
twierdza ten punkt widzenia.     

 W II i III wieku pojawi y si  dwa znacz ce zjawiska. Po 
pierwsze, w niektórych lokalnych spo eczno ciach chrze cija -
skich g ównym przywódc  by  sam biskup. To spowodowa o po-
wstanie trójstopniowej hierarchii: biskup, grupa starszych i gru-
pa diakonów [1554]. Pomimo braku biblijnej podstawy dla takiej 
zmiany, wzorzec ten szybko si  rozpowszechni .

  Nast pnie w ród samych biskupów rozwin a si  hierarchia 
odzwierciedlaj ca polityczn  struktur  Cesarstwa Rzymskiego. 



Biskupom ko cio ów miejskich okazywano wi kszy szacunek ni  
biskupom ko cio ów wiejskich. Biskupi stolic prowincji wznie li 
si  ponad biskupów mniejszych miast. Na Wschodzie biskupów 
tych nazywano metropolitami, a na Zachodzie arcybiskupami.  

 W IV wieku cesarska przychylno  wynios a w adz  i presti  
biskupów na jeszcze wi ksze wy yny.  Konstantyn nada  bisku-
pom status urz dników rz dowych.  Pó niejsi cesarze wynie li bi-
skupów do godno ci prowincjonalnych ksi t.      Najwi ksz  czci  
obdarzono biskupów czterech g ównych miast Cesarstwa Rzym-
skiego: Rzymu, Konstantynopola, Aleksandrii i Antiochii. Biskup 
Jerozolimy, siedziby pierwotnych ko cio ów, by  obdarzany czci  
na równi z nimi. Tych biskupów nazywano patriarchami.      

W V wieku biskupi stali si  g ównymi nauczycielami i nie-
kwestionowanymi przywódcami Ko cio a. Stawa o si  coraz 
bardziej mo liwym, aby jeden z patriarchów, Biskup Rzymu, 
ro ci  sobie prawo do jurysdykcji nad ca ym Ko cio em. Pro-
ces ten musia  jednak zaj  jeszcze troch  czasu.  Historyk Bruce 
Shelley komentuje: „Do czasów Konstantyna historia nie dostar-
cza przekonuj cych dowodów na to, e Biskup Rzymu sprawo-
wa  jurysdykcj  poza Rzymem. Tak, oddawano mu cze ; lecz 
jurysdykcji mu nie przyznawano”  [423]  .

 Pi cie si  w gór , a  do wspó czesnej formy papiestwa, mo -
na przypisa  o miu biskupom. Pierwszym z nich by  Sylwester 
(314-335).  Gdy w 300 roku Konstantyn przeniós  sw  stolic  do 
Wschodniego Bizancjum i zmieni  nazw  tego miasta na Kon-
stantynopol (czyli wspó czesny Stambu ), na Zachodzie powsta-
a pró nia w adzy.  To zjawisko, w po czeniu ze zmierzchem 

Cesarstwa Rzymskiego, okaza o si  yzn  gleb  dla ambicji Syl-
westra i jego nast pców. 

 Nast pnym w kolejno ci wa nych papie y by  Leon I 
(440-461). Nie bez przyczyny Ko ció  nazywa go Leonem I Wiel-
kim. Gdy Cesarstwo Rzymskie podupada o, uwidoczni y si  
niezwyk e zdolno ci przywódcze Leona.  Gdy Attyla, król Hu-
nów, przekroczy  Alpy w 452 roku, to w a nie Leon by  tym, 
który wyszed  naprzeciw niego i sam namówi  barbarzy c  do 



powrotu w pokoju do domu.    Gdy w 455 roku Wandalowie na-
padli na Rzym, Leon ponownie uratowa  mieszka ców miasta 
przed masakr , a samo miasto przed spaleniem.  

 Wielu badaczy przypisuje Leonowi przedstawienie skutecz-
nego roszczenia Biskupa Rzymu do prymatu w charakterze 
nast pcy Aposto a Piotra.  Leon twierdzi , e Pismo wi te do-
wodzi, i  Piotr by  g ow  aposto ów. Nast pnie argumentowa , 
e Rzym by  Stolic  Apostolsk , gdy  Piotr by  pierwszym Bi-

skupem Rzymu.  U ywaj c prawa rzymskiego, Leon wyja ni  
nast pnie, w jaki sposób ka dy nast pny Biskup Rzymu jest 
prawowitym dziedzicem prymatu Piotra  [424]  .

Wed ug prawa rzymskiego Leon móg  mie  racj . Lecz z bi-
blijnego punktu widzenia nie by o adnej podstawy dla którego-
kolwiek z jego twierdze . Bez wzgl du na to, inni biskupi Za-
chodu nie byli w stanie mu si  przeciwstawi .   Leon cieszy  si  
pe nym poparciem Cesarza Walentyniana III, który wyda  edykt 
cesarski potwierdzaj cy prymat Biskupa Rzymu.   Jednak bisku-
pi na Wschodzie nie zastosowali si  do tego edyktu.  Historyk 
Will Durant komentuje:

Biskupi na Zachodzie generalnie uznali jego 
zwierzchno , ci na Wschodzie sprzeciwili si . 
    Patriarchowie Konstantynopola, Antiochii, Je-
rozolimy i Aleksandrii domagali si  w adzy 
równej tej, któr  posiada  Rzym.     W ten sposób 
rozpocz  si  za arty spór Ko cio a Wschodnie-
go, przy okazywaniu niewielkiego pos usze -
stwa Biskupowi Rzymu.

The Story of Civilization  [425] 

    Godno  i si a papiestwa wzros a jeszcze bardziej podczas 
pontyfikatu Grzegorza I Wielkiego (590-604). Niektórzy histo-
rycy uwa aj  go za pierwszego faktycznego papie a Ko cio a 
Zachodniego.    Chocia  surowo krytykowa  on Jana IV, Patriar-
ch  Konstantynopola, za arogancj  tytu owania siebie biskupem 
powszechnym, to Grzegorz sam wykorzystywa  ka d  oka-
zj , by rozszerzy  zakres w adzy swojego urz du.    Pod koniec 



panowania wyznaczy  kierunek ko cielnej teologii na ca e re-
dniowiecze. Rozwin  on szczególn , muzyczn  form  liturgii 
(zwan  chora em gregoria skim), rozpocz  nawracanie Anglo-
sasów na Wyspach Brytyjskich i uczyni  Ko ció  katolicki naj-
wi kszym posiadaczem ziemskim we W oszech.    

Dot d wszystkich biskupów tytu owano papa ( aci ska 
forma) lub papas (grecka forma), co oznacza ojciec. By  to za-
szczytny tytu  uznaj cy ich duchowe ojcostwo. Jednak pod ko-
niec VII wieku w Ko ciele Zachodnim tytu  ten zosta  zarezer-
wowany dla Biskupa Rzymu.

 Innym kamieniem milowym w procesie ewolucji papiestwa 
by y wi ta Bo ego Narodzenia w 800 roku.   To w a nie wtedy 
papie  Leon III (795-816) w o y  z ot  koron  na g ow  Karola 
Wielkiego, króla Franków i og osi  go cesarzem odnowionego 
Cesarstwa Chrze cija skiego.   Teraz sytuacja odwróci a si !  Du-
rant komentuje: „odt d nikt nie móg  zosta  uznany na Zacho-
dzie za w adc  bez namaszczenia przez papie a”  [426] . Karol Wiel-
ki odwzajemni  si  przez zapewnienie przestrzegania rzymskiej 
liturgii i dyscypliny ko cielnej na obszarze ca ego cesarstwa. 

 W XI wieku ambicje papie y zwróci y si  w kierunku pod-
bojów militarnych. W 1095 roku papie  Urban II podniós  miecz 
i wezwa  do pierwszej krucjaty w celu uwolnienia Ziemi wi tej 
od muzu manów. Podczas nast pnych 200 lat papie e wysy ali 
tysi ce krzy owców, aby zabija  i gin  w trakcie o miu darem-
nych wypraw krzy owych. Nie sposób zmierzy  zniszcze  spo-
wodowanych przez te krucjaty w postaci odepchni cia milionów 
ludzi od ewangelii Jezusa Chrystusa. 

 Papie  Grzegorz IX (1227-1241) by  pierwszym, którego uko-
ronowano potrójn  koron , zwan  tiar :

Papie  nie by  ju  jedynie konsekrowany. By  ko-
ronowany tiar  – nakryciem g owy w kszta cie 
he mu, pierwotnie u ywanym przez w adców 
Persji, których uwa ano za bogów. Sam obrz d 
koronacji, tak bardzo przywo uj cy na my l im-
perialne prerogatywy, by  wykorzystywany do 



nadawania godno ci papieskiej od tego czasu a  
do 1978 roku.

The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism  [427] 

   Gdy w adza polityczna papie a zosta a dobrze ugruntowa-
na, Grzegorz IX zwróci  uwag  na wzmocnienie swojej w adzy 
nauczania. W 1231 roku ustanowi  urz d rzymskiej inkwizycji 
w celu oczyszczenia Ko cio a z heretyków. Instytucja ta, jak 
równie  pó niejsza hiszpa ska inkwizycja (1478-1820), przy-
nios y procesy, tortury i uwi zienie tysi cy ludzi. Ci, którzy 
odmawiali wyrzeczenia si  swoich przekona , byli zg adzani 
– zwykle przez spalenie na stosie – przez w adze cywilne, które 
dzia a y w imieniu Ko cio a.    Papie  Bonifacy VIII (1294-1303) 
broni  zwi zku pomi dzy Ko cio em a pa stwem, mówi c:

   […] ta w adza ma dwa miecze, mianowicie du-
chowy i doczesny […] Obydwa wi c miecze ma 
w adza Ko cio a, duchowy mianowicie i mate-
rialny. Lecz tego nale y u ywa  w obronie Ko-
cio a, tamten za  winien by  u ywany przez 

Ko ció . Tamten w r ku kap ana, ten w r ku 
królów i o nierzy, lecz na skinienie kap a-
na i w uleg o ci wobec niego. Trzeba za , aby 
miecz by  pod mieczem i aby doczesna w adza 
by a podleg a duchowej.

Unam Sanctam  [428]     

Wielu z tych, którzy zgin li w czasach inkwizycji, by o chrze-
cijanami staraj cymi si  praktykowa  prost , biblijn  wiar .

 Szczyt rozkwitu wspó czesnego papiestwa nast pi  za pano-
wania papie a Piusa IX (1846-1878).  To w a nie wtedy Sobór 
Watyka ski I (1869-1870) og osi , e papie , sprawuj c swoj  
najwy sz  apostolsk  w adz , jest nieomylny i chroniony przez 
Boga od b du w swoim oficjalnym nauczaniu.  

Chocia  w ostatnich latach papiestwo znacznie stonowa o 
swój publiczny wizerunek, nie wycofa o si  z jakichkolwiek 
wcze niejszych twierdze . Wprost przeciwnie, Sobór Watyka -
ski II potwierdzi  je wszystkie  [429].



Jak widzieli my, próby uzasadnienia swojej w adzy na pod-
stawie autorytetu Pisma wi tego przez katolick  hierarchi  s  
zadziwiaj co s abe.  Twierdzenie Ko cio a, e Chrystus uczyni  
Piotra g ow  Ko cio a powszechnego, opiera si  niemal zupe nie 
na katolickiej interpretacji Ewangelii wed ug Mateusza 16,18-19.  
Twierdzenie, e katoliccy biskupi s  nast pcami aposto ów, opie-
ra si  na bardzo s abych przes ankach. Ko ció  nie przedstawia 
ani jednego biblijnego uzasadnienia na poparcie twierdzenia, e 
poniewa  papie  jest Biskupem Rzymu, to jest on tak e nast p-
c  Piotra.

Twierdzenia te tworz  fundament, na którym opiera si  w a-
dza katolickiej hierarchii. Jednak na podstawie Pisma wi tego 
Ko ció  nie jest w stanie dowie  prawdziwo ci któregokolwiek 
z tych twierdze . Dlaczego wi c katolicy podporz dkowuj  si  
w adzy papie a i biskupów?

Wielu katolików b dnie przypuszcza, e istnieje solidna pod-
stawa biblijna dla istnienia katolickiej hierarchii.  „Ty jeste  Piotr 
czyli Opoka, i na tej opoce zbuduj  Ko ció  mój” (Mt 16,18) to 
jeden z niewielu wersetów Pisma wi tego, które katolicy potra-
fi  zacytowa .  Jednak niewielu z nich kiedykolwiek zastanowi o 
si  nad tym, co ten werset ma wspólnego z katolickim papie em 
i biskupami.

Inni katolicy s  usatysfakcjonowani argumentami opiera-
j cymi si  na Tradycji i autorytatywnym nauczaniu papie y 
i biskupów.

Jeszcze inni podporz dkowali si  rzymskiej hierarchii bez 
pytania kiedykolwiek, dlaczego powinni to uczyni . Uwa aj  
oni, e samo pomy lenie o zakwestionowaniu kwalifikacji pa-
pie a i biskupów, by oby z ich strony nielojalno ci  wobec Boga. 
 Jednak w a nie za to Chrystus pochwali  Efezjan: „próbie pod-
da e  tych, którzy zw  samych siebie aposto ami, a nimi nie s , 
i e ich znalaz e  k amcami” (Ap 2,2). 



W ko cu, wielu katolików podporz dkowuje si  papie owi 
i biskupom, poniewa  s  pod wra eniem wielko ci i d ugowiecz-
no ci Ko cio a katolickiego. Mówi , e Bóg musi by  moc , któ-
ra stoi za Ko cio em. W przeciwnym razie, w jaki sposób tak 
niewielu ludzi zapanowa oby nad tak wieloma innymi i zdoby o 
tak wielkie bogactwo?

Jednak z pewno ci , gdyby by o wol  Bo , aby katolicki 
papie  i biskupi panowali nad Ko cio em, to Bóg jasno by to 
powiedzia  w Pi mie wi tym. Skoro jest jasnym, i  tak si  nie 
sta o, musimy doj  do wniosku, e w adza papie a i biskupów 
nie pochodzi od Boga.


