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Chrystus Zmartwychwstał!

Niech te Święta Wielkanocne będą dla każdego
z nas okazją do poszukiwania tego, co prawdziwe.
Niech Zmartwychwstały Chrystus umacnia nas na
drodze do zbawienia!

Umiejmy dostrzec w tych Świętach znak nadziei na
życie w wiecznej szczęśliwości!

- życzy Redakcja SIEJMY



Dziękujemy
że jesteś z nami!

2 LATA
24 NUMERY



Piotr Ziemecki
W tym miesiącu przygotowaliśmy numer SIEJMY poświęcony
tematyce Prawdy i Zmartwychwstania. Głęboko wierzę w to, że
teksty w nim zawarte pozwolą każdemu z Czytelników przeżyć
tegoroczne Święta Wielkiej Nocy na sposób refleksyjny
i w poszukiwaniu tego, co w nadchodzących uroczystościach
najważniejsze.

Pamiętajmy, że bez przyjęcia prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa
nie ma Kościoła, nie ma wiary, nie ma jakichkolwiek form
chrześcijańskiej pobożności. Niech zatem uznanie tej prawdy
w naszym życiu, będzie równocześnie powodem do dalszego jej
zgłębiania i odnajdywania wszystkich pozostałych prawd, które
prowadzą nas do zbawienia.

Życząc owocnego przeżycia tegorocznych Świąt Paschalnych, całą
Redakcją SIEJMY oddajemy ku pożytkowi każdego z naszych
Czytelników kwietnowy (wielkanocny) numer naszego e-magazynu.

Owocnej lektury!



W TYM NUMERZE
KLIKNIJ W OKŁADKĘ ARTYKUŁU, ABY PRZENIEŚĆ SIĘ DO NIEGO OD RAZU



Chrystus umarł
Chrystus
zmartwychwstał!

PRZEMYSŁAW BANASIK



„Stargawszy pęta nałogów grzechowe,

Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,

Z dala mijając nieszczęść naszych groby,

miejsca, osoby, Alleluja!”



Jedna ze zwrotek pieśni Zwycięzca śmierci jest
dość zapomniana, ale ma piękny przekaz. Chrystus
jako pierwszy zniszczył grzech, zniszczył zło
i zniszczył szatana. Pierwszy wers pieśni opisuje
uwolnienie człowieka.My, którzy byliśmy związani
grzechem i słabościami, czyli żyliśmy w nałogu
popełniania grzechów, byliśmy kuszeni, słabi
i krusi, zostaliśmy ocaleni przez Jezusa, który
prawdziwie triumfował i stargał, zniszczył nasze
wszystkie więzy grzechowe. My na razie jesteśmy
w takim nałogu, ale nieustannie dążymy do
świetności naszej duszy. Choć nie będzie w pełni
świetna, bo świetny i najwspanialszy jest tylko sam
Bóg, to przez nasze dążenie do tego poprzez Słowo
Boże, uczynki miłosierdzia i praktyki życia
religijnego przybliżamy się do osoby Jezusa
Chrystusa, a zatemdążymydoJego chwały, abyśmy
zatriumfowali razem z Nim. Nie wolno nam
poddawać się w walce z szatanem. On nas kusi na
wszelkie sposoby, a my ulegamy złu, i oddalając się
od świętości, oddalamy się od Boga, a w niektórych
przypadkach od rodziny lub nawet od nas samych,
ponieważ tracimy kontrolę nad własną duszą
i ciałem.



Jezus jest prawdziwym wzorem naszego
postępowania w świecie. Jest najlepszym
przykładem tego, jak uwierzyć, oddać się Bogu,
oddać się Jego woli, a także służyć nie tylko Bogu,
ale i ludziom. To jest piękny wzór. Służba Bogu
i ludziom jest wielkim przykładem miłości
człowieka do naszego Ojca. Czy my umiemy być
takim przykładem jak Chrystus? Polskie
przysłowie brzmi: Dla chcącego nic trudnego.
Z tymi słowami warto się zgodzić, bo to od nas
zależy, czy uwierzymy i jak będziemy wierzyć: tak
jak Chrystus, który nie zawahał się nigdy w wierze,
czy jak uczniowie, którzy zwątpili, a w skrajnym
przypadku wyparli się swojego Nauczyciela? Sami
wybieramy sobie drogę do Boga, ale ta droga nie
może być łatwa, prosta. Nie oszukamy Boga, nie
kupimy gotowych drogowskazów czy możliwości
natychmiastowej „teleportacji”. Droga powinna być
trudna niczym Droga Krzyżowa Jezusa. On przez
mękę i śmierć zbawił cały rodzaj ludzki i to On jest
jedynym wzorem prawdziwego oddania się Ojcu
jako naszemu Bogu. Życie po śmierci rozpoczyna
nowy cykl. Jeśli zostajemy nagradzani za życie
oglądaniem Chrystusa, to rozpoczynamy nowe
życie – życie wieczne. Jednak i tutaj na ziemi mamy
możliwość nowego życia. Jeśli się nawrócimy,



prawdziwie uwierzymy iwejdziemywBożąmiłość,
to nic nam nie stanie na przeszkodzie, aby dążyć do
Chrystusa ścieżkami Ewangelii. Jeśli rozpoczniemy
nowe życie teraz, to Pan Bóg nas weźmie w swoje
ramiona i przeprowadzi nas na drugi brzeg z taką
troską o nas, że i my staniemy się prawie tak
niezwykle wrażliwi i sprawiedliwi jak On.

Poprzez nieszczęścia, które zostały spowodowane
przez naszych bliskich, rodzinę, przyjaciół czy
znajomych, czasem w miejscach, których teraz
boimy się odwiedzać, mamy nadzwyczajną niechęć
do wychodzenia z domu czy spotykania się
z krewnymi.Te złe wydarzenia, które nas spotykały
lub spotykają, mają swój kres. Można pięknie
powiedzieć, że zło już nas nie dotknie, ale czy to
zdanie będzie prawdziwe? Jeśli ujmiemy w tym
osobę Jezusa, to tak, bo, jak wiemy, to Baranek Boży
gładzi grzechy świata, gładzi on szatana i zło z nim
powiązane. Bardzo łatwo wyobrazić sobie moment,
w którym spacerujemy z Jezusem
Zmartwychwstałym i widzimy wokół nas
opuszczone, zarośnięte i zaniedbane groby,
a w nich to wszystko, co poszło w niepamięć, czyli
straszne rzeczy, które nas spotykały. Dobrze, że
mamy wyobraźnię.



Te fantastycznemyśli skutecznie przybliżają nas do
Boga – oczywiście wtedy, kiedy nie nadużywamy
tego intelektualnego daru. Niecierpliwie
czekaliśmy na to, aby wreszcie wykrzyknąć po
czterdziestodniowej tęsknocie słowo „Alleluja!”.
Takie słowo wykrzyczane po długim czasie
oczekiwania i prawdziwej tęsknocie jest
najbardziej szczere.

Tak też i dzisiaj, w pełni szczerości życzę
wszystkim szczególnie tego, aby Chrystus, który
zmartwychwstał dwa tysiące lat temu,
zmartwychwstał dziś w naszych sercach. Życzę,
abyśmy otworzyli nasze serca na prawdziwą
miłość, która płynie od Boga, która nie jest
fałszywa.

Spójrzmy na otaczający nas świat i ludzi, którzy
w każdym wieku odchodzą od Kościoła i Boga, nie
chcą się nawrócić, nie pragną miłości, odwracają
się od współwyznawców nawet wtedy, kiedy jest to
najbliższa rodzina. Wzbudźmy w sobie intencję
modlitwy zarówno za tychmłodych, jak i starszych,
aby wrócili do Matki – Kościoła. Nieważne w jakim
stanie wrócą – ważne, że Chrystus
Zmartwychwstały po nich wyjdzie, po raz kolejny



zaprosi i zabierze ich oraz nas na wieczerzę, tę
ostatnią, po której powtórnie zostanie umęczony
i zabity na Krzyżu za Twoje i moje uczynki.

* * *

„Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,

Pan z martwych powstał, Alleluja!”

* * *



Zaprzeć się
samego siebie

DOMINIKA MELLER



Zmartwychwstanie Chrystusa to wydarzenie
bez precedensu w historii ludzkości –
wydarzenie, które zmieniło losy świata.
Kościół każdego roku obchodzi święto
Zmartwychwstania Pańskiego w wyjątkowo
uroczysty sposób, a o jego doniosłości
świadczy również to, że wierni przygotowują
się do niego przez długi i wymagający okres
Wielkiego Postu. Czy jednak w pełni
uświadamiamy sobie, jaka prawda płynie do
nas z faktu Zmartwychwstania i że to
wydarzenie w diametralny sposób powinno
zmienić nasz sposób patrzenia na otaczającą
nas rzeczywistości?



Jeżeli nie zmartwychwstał…
Zmartwychwstanie Chrystusa to wydarzenie
historyczne. To, że grób, w którym pochowano ciało
Jezusa, okazał się pusty, jest niezaprzeczalnym faktem,
który właściwie nigdy nie był poddawany w wątpliwość.
Wszelkiego rodzaju teorie spiskowe negujące powstanie
z martwych próbują jedynie wyjaśnić, dlaczego grób był
pusty. Czy to uczniowie wykradli ciało, jak głosiła
rozsiewana przez Żydów pogłoska, o której informuje nas
święty Mateusz (Mt 28,13), a może kobiety, które
wybrały się w niedzielny poranek, żeby zobaczyć ciało
umęczonego Jezusa, pomyliły drogę i dotarły do
niewłaściwego grobu? Na przestrzeni wieków pojawiały
się jeszcze inne spekulacje, zgodnie z którymi Jezus
został pochowany żywcem po zapadnięciu w pewnego
rodzaju śmierć kliniczną, a także tłumaczenia, że
opowieść o Zmartwychwstaniu jest po prostu kolejną
wersją licznych starożytnych mitów o bóstwach, które
umarły i powróciły do życia.

Teorie stanowią wspaniałą pożywkę dla osób
próbujących znaleźć argumenty służące obaleniu
najbardziej fundamentalnego elementu chrześcijańskiej
wiary. Jest jednak jeden fakt, który trudno racjonalnie
wytłumaczyć. Mowa tu o wyjątkowej przemianie, jakiej
po Zmartwychwstaniu doświadczyli apostołowie –



ludzie, których świat w piątek się załamał i którzy później
ze strachem schowali się przed światem, a po spotkaniu
ze zmartwychwstałym Chrystusem byli zdolni do tego,
żeby przemierzać świat w celu głoszenia Dobrej Nowiny,
znosić cierpienie i niewolę, a w końcu zginąć męczeńską
śmiercią w obronie swojej wiary. Nie ulega wątpliwości,
że musieli doświadczyć czegoś niepojętego. Czymś takim
było właśnie spotkanie człowieka, którego jeszcze
niedawno widzieli męczonego i umierającego na krzyżu.

O tym, jak wielkim wstrząsem było dla uczniów
zobaczenie Chrystusa, który wstał z grobu, świadczy fakt,
że wielu spośród nich nie od razu uwierzyło
w wiadomość o Zmartwychwstaniu. Przy pierwszych
spotkaniach ze Zmartwychwstałym nie mamy bowiem do
czynienia z jakąś zbiorową, ekstatyczną radością, wręcz
przeciwnie – uczniowie spotykający Chrystusa na
początku w ogóle go nie rozpoznają i czują przede
wszystkich strach i smutek:

Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie
poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy

prowadzicie z sobą w drodze?»
Zatrzymali się smutni.

Łk 24,16-17



Są przestraszeni nawet wówczas, kiedy sam Chrystus
staje przed nimi:

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich
i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym

i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On
rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego

wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.

Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała
ani kości, jak widzicie, że Ja mam».

Łk 24,36-39

Zaprzeć się samego siebie
Z jednej strony wiara w zmartwychwstanie Chrystusa
implikuje to, że każdy chrześcijanin, również
współcześnie, powinien wykazywać się na co dzień takim
samym heroizmem jak apostołowie u kresu swojego
życia. Świadomość, że śmierć została pokonana, jak nic
innego zachęca nas bowiem do życia pełnego miłości
i poświęceń, a jednocześnie wolnego od wszelkiego
strachu. Skoro jednak nawet Apostołowie w pierwszym
momencie po Zmartwychwstaniu doświadczali lęku –
a przecież na własne oczy widzieli żyjącego Jezusa – to
skąd my, dwa tysiące lat później, mamy czerpać podobną
im wiarę?



Warto zwrócić tutaj uwagę, że Apostołom nie
wystarczyło samo zobaczenie Chrystusa – konieczne
było porzucenie ich dotychczasowych wyobrażeń co do
sensu ich dążeń i wartości, które uważali za
najcenniejsze. Po Zmartwychwstaniu zaczęli bowiem
funkcjonować w zupełnie innym świecie – świecie
w którym otrzymali namacalny dowód na istnienie innej,
nadprzyrodzonej rzeczywistości. W taki sam sposób
również w naszym przypadku, w obliczu
Zmartwychwstania, konieczna jest diametralna
przemiana. Wskazówką mogą być tutaj słowa Ewangelii
wg św. Mateusza, w której Chrystus mówi o tym, jak
powinien zachować się człowiek, który pragnie za Nim
iść:

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że
musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od

starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że
będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty:
„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 nie
myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Wtedy
Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść

za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech



weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci

swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem
za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat

zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da
człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn
Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem
z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według

jego postępowania”.

Mt 16, 21–27

Warunkiem pójścia za Chrystusem jest więc zaparcie się
samego siebie, wzięcie swojego krzyża i naśladowanie
Go. Zaparcie się samego siebie to próba pokonania
naszego egoizmu i zaprzestanie koncentrowania się na
sobie. To również umiejętności związane z byciem
„ponad sobą” – ponad tym, co czujemy i myślimy. Chodzi
więc o powstrzymanie się od krzywdzących komentarzy
i niesprawiedliwych ocen w imię innych wartości, takich
jak łagodność czy miłość bliźniego. Zaparcie się samego
siebie nie oznacza jednak oczywiście, że mamy zacząć
sobą pogardzać – wręcz przeciwnie, niskie poczucie
wartości może być bowiem przyczyną wielu problemów
w relacjach z Bogiem i z ludźmi. Podążanie za
Chrystusem możliwe jest jednak tylko wtedy, kiedy
będziemy w stanie wyrzec się naszych pragnień, wygód



i wyobrażeń o tym, jak powinno wyglądać nasze życie,
a także oddać Mu to wszystko i zaufać, że droga, jaką On
dla nas przeznaczył, jest dla nas najlepsza.

Początkowo sami Apostołowie dalecy są od takiego
podejścia. Kiedy Jezus mówi im, że poniesie męczeńską
śmierć, oni od razu odrzucają od siebie taką myśl – Piotr
wręcz robi Mu wyrzuty. Nie potrafią oni jeszcze patrzeć
na świat oczami chrześcijanina, wciąż bardziej zależy im
na powodzeniu materialnym, obietnicy wyzwolenia
narodu, czy po prostu bezpieczeństwie i pres�żu, jakie
czują, będąc blisko znanego nauczyciela. Pójście za
Chrystusem wymaga jednak odrzucenia wszystkich tych
rzeczy, które sprawiają, że żyje się nam na tym świecie
miło i wygodnie, a co do których pojawia się
niebezpieczeństwo, że staną się naszym bożkiem i to
wokół nich będziemy budować nasze poczucie wartości.
Warto zauważyć również, że we wspomnianym
fragmencie Ewangelii Jezus mówi uczniom o swoich
planach wprost i wyraża się bardzo konkretnie – oni
jednak ten plan odrzucają. Bardzo często myślimy
podobnie do Apostołów: nieraz zdarza się, że bardzo
wyraźnie słyszymy wezwanie Boga, objawiające się
poprzez różne wydarzenia czy poruszenia serca
i ignorujemy je ze strachu przed utratą czegoś, do czego
jesteśmy przywiązani.



Kolejny krok, czyli wzięcie swojego krzyża, jest równie
wymagający. Jezus, w przeciwieństwie do
współczesnych trenerów rozwoju osobistego, nie mówi
nam, że mamy sobie zawsze folgować, postępować
w zgodzie z własną intuicją i że najważniejsze to
zrozumieć własne „ja”. Wręcz przeciwnie – pójście za Nim
możliwe jest jedynie wówczas, jeśli zgodzimy się
przyjmować wydarzenia, na które często nie mamy
ochoty. Nie oznacza to jednak, że gotowość pójścia za
Chrystusem wiąże się wyłącznie z ciągłym cierpieniem.
Nie jest bowiem tajemnicą, że Bóg nie daje nam różnych
pragnień bez przyczyny – jest gotów spełnić wszystkie
z nich, a jeśli powierzymy Mu te sprawy, odda nam je
w jeszcze wspanialszej formie, niż bylibyśmy sobie
w stanie kiedykolwiek wyobrazić.

Warto podkreślić również, że Jezus nie daje nam innego
wyjścia. Są jedynie dwie możliwości – możemy albo
zachować nasze ziemskie i wygodne życie, odwracając
się tym samym od Chrystusa, albo stracić życie,
podejmując wymagającą, ale piękną drogę za Nim.



Wielkanocne
PRAWDY

poszukiwanie

PIOTR ZIEMECKI



jest prawda pozłacana

jest trochę nie w porę

jest jak zagadka w ciemność przechylona

jest w białych rękawiczkach

niekiedy jak rana

jak piękność co minęła a cnota została

jak kamień który mówi wiedzącym na pewno

przyjdź tu po trzystu latach wtedy pogadamy

jest także taka co się siebie wstydzi

smutna chuda jak szczapa

bo zbyt określona

ks. Jan Twardowski, Prawda



Czas Wielkanocy motywuje każdego z nas
do zagłębienia się w podstawową
i najważniejszą prawdę chrześcijaństwa, jaką
jest Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie
Chrystusa. To czas, w którym spoglądamy na
umęczonego Zbawiciela, słysząc piłatowe
pytanie o prawdę i starając się zrozumieć jej
prawdziwy sens.

Próba odpowiedzi na pytanie, co jest prawdą o nas
samych w perspektywie naszych wzlotów
i upadków, rzeczy świętych i grzesznych, jest
niezbędnym elementem naszej drogi do zbawienia.
Musimy jednak pamiętać, że prawda ta ma charakter
obiektywny, zaś naszym zadaniem jest tylko i aż jej
odkrycie.



Doskonałą intuicją w tym zakresie wykazał się
papież Benedykt XVI w Encyklice Caritas in veritate,
pisząc:

„Prawda, która jest darem w takim samym stopniu co
miłość, jest większa od nas, jak naucza św. Augustyn.

Także prawda o nas samych, o sumieniu każdego
z nas, w pierwszym rzędzie jest nam dana. Istotnie,

w każdym procesie poznawczym prawda nie jest
czymś, co tworzymy, lecz zawsze tym, czego szukamy
albo — lepiej — co otrzymujemy. Ona to, podobnie jak

miłość, «nie rodzi się z myśli i woli człowieka, ale
w pewien sposób mu się narzuca».”

Benedykt XVI, Encyklika CARITAS IN VERITATE, pkt 34, Rzym 2009

Jednym z wyraźnych przykładów myśli wyrażonej
w Caritas in veritate, widocznym szczególnie
w okresie Świąt Paschalnych, są słowa Apostoła
Pawła odnoszące się do Zmartwychwstania:

„A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest
nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.”

1 Kor 15, 14



Prawda Zmartwychwstania jest czymś od nas
niezależnym. W istocie jest czymś „narzuconym”.
Jedyne, co nam pozostaje, to jej odkrycie i przyjęcie.
Jej odrzucenie nie powoduje natomiast, że przestaje
ona istnieć, lecz pociąga za sobą wyrzeczenie się
całej wiary, czy nawet najprostszych form
chrześcijańskiej religijności, a w konsekwencji życie
w nie-prawdziwej rzeczywistości. Życie w ramach
doskonale zakamuflowanych pozorów tego świata.
To właśnie na prawdzie Zmartwychwstania możemy
się uczyć, czym jest prawda. Zmartwychwstały
Chrystus w jeszcze donioślejszy i bezpośredni
sposób jest do niej drogą.

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.»
J 14, 6

Nasza grzeszność powoduje jednak, że nie zawsze
chcemy skorzystać z Bożego drogowskazu. Ileż to
razy odrzucamy obiektywną prawdę na rzecz życia
w kłamstwie lub ułudzie. Prawda nie zawsze jest
przecież w krótkiej perspektywie wygodna.
Szczególnie bolesna bywa prawda o nas samych –
grzesznikach, których Pan powołał do zbawienia
poprzez uprzednie niesienie krzyża naszych słabości
i upadków.



Czemu nie mogę zostać świętym bez tych
wszystkich przykrych rzeczy? Na co zda mi się to
całe „hartowanie” ducha? Po co szukać sensu
cierpienia, skoro (znowuż w krótkiej perspektywie)
mogę się go pozbyć? A bycie „grzesznikiem” – czy na
pewno nim jestem? A może grzechem jest tylko to,
co subiektywnie wydaje mi się na dany moment
szkodliwe?

We współczesnym – i zarazem do bólu doczesnym
– świecie poszukiwanie tej jednej jedynej prawdy
o nas samych i rzeczywistości, w której żyjemy,
nieustannie napotyka na pytania i wątpliwości, na
które nie każdy znajdzie dobrą odpowiedź. A jednak
od tej jednej prawdziwie dobrej odpowiedzi zależy
wszystko. Mniej lub bardziej świadome życie
w kłamstwie, motywowane pragmatyką, realizmem,
czy czystym wyrachowaniem, długofalowo nie
poprowadzi nas bowiem ku rozwojowi, lecz ku
upadkowi.

O tym, jak ważne jest życie prawdą i życie
w prawdzie, przekonuje nas już na wstępie
wspomnianej Encykliki Caritas in veritate papież
Benedykt XVI:



„MIŁOŚĆ W PRAWDZIE, której Jezus Chrystus dał
świadectwo swoim życiem ziemskim, a zwłaszcza

swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, stanowi
zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju

każdego człowieka i całej ludzkości. Miłość — «caritas»
— to nadzwyczajna siła, która każe osobom odważnie
i ofiarnie angażować się w dziedzinie sprawiedliwości

i pokoju. To siła, która pochodzi od Boga — odwiecznej
Miłości i absolutnej Prawdy. Każdy odnajduje swoje

dobro, przyjmując plan, który Bóg ma wobec niego, by
w pełni go urzeczywistnić: w tym planie znajduje

bowiem swoją prawdę, a przyjmując ją staje się wolny
(por. J 8, 22). Dlatego obrona prawdy, przedstawianie

jej z pokorą i przekonaniem oraz świadczenie o niej
w życiu stanowią trudne i niezastąpione

formy miłości.”
Benedykt XVI, Encyklika CARITAS IN VERITATE, pkt 1, Rzym 2009

To właśnie w przyjęciu i urzeczywistnieniu Bożego
planu w naszym życiu odnajdujemy swoją prawdę
i stajemy się przez to wolni. Tylko w prawdzie
możemy też prawdziwie miłować. O tę prawdę
warto się też w swoim życiu, jak i w najbliższym
otoczeniu starać. Jak słusznie zauważa bowiem
papież-emeryt, obrona prawdy jest formą miłości.



Nie możemy zmarnować kolejnych w naszym życiu
Świąt Wielkiej Nocy. Nie warto kolejny raz skupiać
się w nich na tym, co nieistotne. To zaś, co jest
w tych Świętach ważne, a co z nich wypływa, to
prawda o tym, że sam Bóg zesłał swojego Syna, aby
Ten umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, dając
nam tym samym nadzieję życia w wiecznej
szczęśliwości. Tylko przyjęcie tej prawdy
i zagłębienie się w nią podczas uroczystości
paschalnych, pomoże odnaleźć nam również
prawdę o nas samych, prawdę o naszym życiu,
powołaniu i sensie wszystkiego tego, co za nami, jak
i przed nami.



Czy święty
(s)pokój
nie ma ceny?

MONIKA PIOSIK



Od kilku lat, a ostatnio widać to
szczególnie wyraźnie, żyjemy w ciągłym
kłamstwie. Nie nazywamy już rzeczy po
imieniu i nie jest to tylko domeną mediów
i polityków, ale również Kościoła i wiary
oraz przestrzeni naszych osobistych
relacji międzyludzkich.
Przywykliśmy już do relatywizmu, tak samo jak do tego, że
ludzie wokół nas realizują swoje partykularne interesy. W imię
świętego spokoju jesteśmy w stanie się na taki stan rzeczy
zgodzić, i to najczęściej poprzez niemy krzyk wynikający
z braku naszych reakcji. Kto z nas zawalczy o pryncypia, jeśli
ma wygodne mieszkanie, dobrą pracę i udane życie? Po co?
Czy są rzeczy ważniejsze od naszego codziennego
zadowolenia? Może faktycznie lepiej przymknąć oko,
zaakceptować półprawdę, a nawet kłamstwo…. Byleby tylko
nie trzeba się było angażować… Przecież, jak to mówią, święty
spokój nie ma ceny. Ale czy naprawdę jej nie ma? A co, jeśli
właśnie tym naszym bezrefleksyjnym zachowaniem
zaciągamy najcięższy z długów? Taki, z którego nie uda nam
się wypłacić, nie tyle latami, co wręcz całymi pokoleniami?



Walka z kłamstwem wymaga obnażenia schematów jego
działania, tak by móc się mu skutecznie przeciwstawić.
Przyjrzyjmy się zatem pewnym sposobom działania Złego,
którym jesteśmy poddawani każdego dnia.

Zwątpienie w istnienie rzeczywistości duchowej

Jesteśmy istotami, które mają nie tylko fizyczną, ale też
duchową naturę. Musimy zdawać sobie sprawę, że głównym
celem szatana jest zatem to, byśmy zatracili wiarę w jego
obecność i realne działanie w świecie. Chce, byśmy mu służyli,
nie mając nawet świadomości tego faktu. Jeśli uznamy, że
diabła nie ma, nie będziemy mogli, ani z nim walczyć, ani mu
się przeciwstawiać. On zaś dalej będzie nas niszczył, również
od wewnątrz, atakując z kierunków, z których wcale nie
spodziewamy się uderzenia.

„Każdy człowiek, choć tego nie czuje, jest stale pod działaniem
świata nadprzyrodzonego, a więc świętych, duchów jasnych,
bardzo jasnych albo duchów marnych, bardzo marnych, złych
a wreszcie szatanów - zależnie od tego, ku którym jego wola się
skłania. […][Demon] rad by z zemsty i nienawiści całą ludzkość
ściągnąć w bezdeń cierpień i nieszczęścia w jakiej sam od wieków
i na wieki się męczy. Całą moc swego działania wytęża w tym
kierunku. Gdyby jednak ludzie wiedzieli, jak bezgraniczną pogardę
czuje dla człowieka, który mu uległ! Jak go nienawidzi za jego
słabość, nikczemność, uległość i głupotę! Jakże okrutnie – gdy cel
swój osiągnie – znęca się potem nad duszą. […] Dopiero gdy
człowiek przekroczy pewną granicę, spoza której nie może się już
najczęściej wycofać, szatan odstępuje go i oddaje na pastwę
rozpaczy i samotności.”¹



Jeśli zakwes�onujemy odwieczną walkę Dobra ze Złem, nie
będziemy w stanie dostrzec szerszego kontekstu procesów,
które zachodzą w naszym życiu na wielu poziomach, każdego
dnia. Zatem nie będziemy też mogli stanąć po stronie prawdy,
bo nie będziemy wiedzieli, czym ona w ogóle jest.

Wewnętrznywróg

Ciosy, które wyprowadzają kłamcy, są nam zadawane
z ukrycia, w sposób, którego zupełnie się nie spodziewamy.
Szatan pod przykrywką fałszywego dobra wprowadza do
Kościoła szereg szkodliwych trendów, które mają niewiele
wspólnego z prawdziwą duchowością i oddaniem życia
w służbie Bogu.Walka z wrogiem zewnętrznym zawsze będzie
prostsza, szybciej poznamy nieprzyjaciela, a przeprowadzony
przez niego atak automatycznie wywoła w nas chęć oporu.
Groźniejsze są ataki wewnętrzne, bo to one usypiają naszą
czujność. Nie spodziewamy się, że kolejny szturm nadejdzie
z naszego własnego „obozu”, nawet nie chcemy w to wierzyć.

„Przerażają nas ataki, jakich [Kościół] doświadcza od wrogów,
tymczasem piekło swoją najstraszliwszą walkę toczy w samym
łonie Kościoła. I próbuje na wszelkie sposoby zniszczyć organizm,
jakim jest Kościół. Czemu? Bo silniejszy jest efekt, kiedy walczy się
z organizmem, próbując zatruć wszystkie jego wewnętrzne części,
aniżeli walcząc z zewnątrz i próbując powalić go siłą. Bo organizm
przeciwstawi się sile. Ale truciźnie się nie oprze. Kiedy organizm
jest zatruty, zostają sparaliżowane wszystkie centra jego oporu.
I to jest pułapka, perfidna pułapka szatana przeciw Kościołowi.”²



Ten sam mechanizm wykorzystuje się w wielu dziedzinach
życia. Kłamstwo przychodzi do nas od osób, którym powinno
zależeć właśnie na tym, żeby nam pomóc, po których nigdy nie
spodziewalibyśmy się, że grają w przeciwnej drużynie. Często
bardzo długo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zostaliśmy
zaatakowani lub oszukani. Przez to stajemy się, wobec tego
kłamstwa oraz podążającego za nim zła, zupełnie bezbronni
i bezradni.

Otępienie duszy

W momencie, gdy – tak jak chce tego szatan – zgubimy
podstawy religii i moralności chrześcijańskiej, rezygnując przy
tym z sakramentów, to stracimy też zdolność rozeznania
prawdy – poznania dobra i zła. Brak odniesienia do
rzeczywistości nadprzyrodzonej spowoduje, że łatwo
zaczniemy ulegać złudzeniom świata materialnego. Świat
wtedy, poprzez codzienny pośpiech i wszechobecną,
angażującą naszą uwagę technologię, zamyka nam drzwi
rozwoju duchowego.

Mówił o tym sam „Jezus: W nowoczesnym życiu człowiek nie ma
czasu na rozwój życia wewnętrznego. Brak troski o jego wzrost
przeszkadza w rozwoju łaski, uśmierca ją często i jednocześnie
zaślepia dusze urokiem wyrobów obecnej cywilizacji. Ułuda
i kłamstwo dążą do zmaterializowania życia i do całkowitego
wykreślenia z pamięci głównego celu istnienia. A przecież życie na
ziemi ma wysłużyć wam wieczność, dla której zostaliście
stworzeni. Ta złudna gra, wprowadzona przebiegle w czyn przez
szatana, sprowadziła społeczeństwo na zgubną drogę, odciągając
ludzi od dobrego życia i nie oszczędziła Kościoła.”³



Bez boskich drogowskazów, do których dostęp zapewniają
łaska uświęcająca i sakramenty, błąkamy się po meandrach
życia niczym ślepcy, ulegając złudzeniom tego świata. Mary i
ułudy dezinformacji stają się dla nas rzeczywistością
niemożliwą do zdemaskowania.

Technologia w służbie dezinformacji

„Jeżeli Europa nie dokona natychmiast zrywu w obronie swych
chrześcijańskich korzeni, opowiadając się za wiernością prawdzie
– zginie europejska kultura. […] Olśniewający rozwój technologii
lepiej niż gilotyna zetnie ostatnie głowy ludzi niezależnie
myślących.”⁴

Powszechny dostęp do mediów pozwala na kreowanie
wrażenia, że wszyscy wokół nas myślą tak jak to jest
przedstawione w środkach masowego przekazu. Sztucznie
kreujemy tłum, który wyznacza pożądane przez grupy interesu
schematy myślenia i przekazuje je nam, jako bezdyskusyjne
„dogmaty”.

„Dezinformacja i wpływanie mogą być skutecznie stosowane
dopiero, gdy istnieje już pewna masa krytyczna
zdezinformowanych lub ulegających wpływom. […] Po
przekroczeniu jednak pewnej liczby jednostki przekształcają się
w tłum. Sproletaryzowane intelektualnie (bez względu –
nawiasem mówiąc - na poziom wykształcenia) zatracają instynkt
samozachowawczy i ich masa, zerwawszy wszelkie cumy,
przesuwa się bezradnie z jednej strony na drugą pod własnym
ciężarem, gotowa z wdzięcznością poddać się manipulacjom
ekspertów przywracających jej poczucie bezpieczeństwa.”⁵



Dlatego przestało nas już dziwić to, że coraz częściej
rozważamy problemy z punktu widzenia enigmatycznych i
zrelatywizowanych kryteriów, takich jak np. „dobro społeczne”
czy „zdrowie publiczne”. Nikt jednak nigdy nie tłumaczy, co te
pojęcia oznaczają. Po prostu odpowiednio duża grupa ludzi
powinna przyjąć je za istotne w procesie podejmowania
decyzji. Grunt, żeby przestano te kryteria kwes�onować.
Gdybyśmy jednak zaczęli drążyć, wyszłoby na jaw, że pojęcia
te znaczą zupełnie co innego zależnie od tego, kto pyta i do
czego w danej chwili dąży.

„Tylko jednostka ma zdolność niezależnego myślenia i tylko
w małych grupach może nastąpić rzeczywista wymiana myśli.
Opinią publiczną, tłumem można w dowolny sposób
manipulować, a gwałcenie ludzkiej świadomości przez
dezinformację i propagandę stanowi dla ludzi cynicznych
podstawowy element sztuki rządzenia.”⁶

Głos prawdy i rozsądku znika w dyskursie publicznym, nie ma
dla niego miejsca… Dyskusja jest domeną pojedynczych
umysłów i małych grup społecznych, w których ludzie już
coraz rzadziej funkcjonują. Porzucamy tradycyjne formy relacji
społecznych na rzecz ich namiastki dostępnej w formie
zdalnej, która notabene fałszuje nam w głowach obraz
prawdziwego świata. Przyjęcie tzw. konsensusu (bliżej
nieokreślonej) większości ma nas automatycznie zwalniać
z potrzeby jakiejkolwiek debaty… Nie wolno już myśleć
samodzielnie i zadawać pytań. Niestety, człowiek duchowo
otępiały i zabiegany nawet nie zauważy, że został pozbawiony
możliwości kwes�onowania rzeczywistości. Nie będzie miał
nawet czasu, aby o tym pomyśleć.



Rozemocjonowanie burzy porządek

Dzisiaj już „[…] nie rozumiemy że prawdziwa wolność polega na
tym, że sami, zgodnie z własnym sumieniem, kierujemy swoim
życiem, że wolność to wybór dobra, a prawdziwe szczęście można
osiągnąć, żyjąc w sposób uporządkowany i moralny. Że tylko
prawda może nas wyzwolić. Współczesny człowiek przestał
używać swojego rozumu, aby docierać do prawdy. Większość ludzi
kieruje się uczuciami, nawet podejmując ważne życiowo decyzje.
Jak wiadomo nie od dziś, silne emocje powodują zaćmienie
umysłu, który przestaje już pełnić swoją rolę i dociekać tego, co
naprawdę ważne w życiu.”⁷

Popadamy w emocjonalne histerie, zupełnie odrzucając
obiektywne kryteria wyboru. Odarci z duchowości nie mamy
punktów odniesienia, które pozwolą nam się odnaleźć
w spanikowanym tłumie. Pędzimy przez życie bez sprawnych
hamulców, gotowi roztrzaskać się o najbliższą ścianę.

Zapominamy o tym, że nawet miłość ma swój porządek
i zasady, czyli że istnieje tzw. ordo carita�s:

„Nie możemy robić rzeczy, które mogłyby zburzyć porządek,
miłość i jedność w narodzie czy w społeczeństwie. […] Działania
moralne, szczególnie w przestrzeni społecznej, muszą brać pod
uwagę różne porządki, bowiem zdarza się, że chcąc czynić dobro,
w istocie czynimy zło, niszczymy tkankę społeczną. Potrzebna jest
głęboka refleksja, czy dobro, które chcemy wypełnić, nie zakłóci
dobra, które już istnieje.”⁸

Czy zadajemy sobie pytanie, jakie będą w przyszłości
konsekwencje naszych obecnych decyzji lub ich braku? Czy
dociekamy, kto za nie odpowie?



Zbiorowe umywanie rąk
„Agata Chris�e w jednej ze swoich najlepszych powieści
kryminalnych [Morderstwo w Orient Expressie] skonstruowała
taki schemat zbrodni, który powinien skłonić […] do poważnej
refleksji. Morderstwo zostało dokonane przez grupę działających
w porozumieniu ludzi. Każdy z nich zadał cios, ale nikt nie wiedział,
który spośród współsprawców zadał cios śmiertelny. Nikomu nie
można dowieść zarzutu dokonania morderstwa. Sprawca
pozostaje anonimowy. […] Dotyczy to jednak również
powszechnej realizacji doktryny dezinformacji, stanowiącej rodzaj
broni masowej zagłady, wymierzonej w ludzką świadomość
i możliwość mobilizowania się ludzi do zespołowej obrony przed
manipulacją.”⁹

Funkcjonujemy dokładnie w opisanym wyżej mechanizmie.
Zło bombarduje nas zewsząd, drobnymi odłamkami pocisków,
których właścicieli nie sposób ustalić. Okruchy te są tak małe
i tak wszechobecne, że nawet ich nie zauważamy, ginąc,
powoli i ostatecznie, w zupełnej nieświadomości okaleczenia…

***

Nasze życie – to wieczne – jest tak cenne, że sam Boży Syn
oddał swoje własne w straszliwej męce Ofiary Krzyżowej, by
nam tę wieczność, zupełnie niezasłużenie, podarować.

Nie zrozumiemy sensu własnego istnienia i nie wykorzystamy
właściwie otrzymanego czasu bez uznania, że to Jezus „jest
drogą, prawdą i życiem” (J 14,6).

On oddał wszystko i prawdziwie zmartwychwstał, pokonując
wszelki grzech, abyśmy razem z Nim mogli radować się
wiecznym szczęściem w niebie.



Cena, którą przyjdzie nam zapłacić po stoczonej walce
naszego życia, liczona jest w wieczności, więc nie przedkładaj
już dłużej tego przysłowiowego świętego spokoju nad
prawdziwy Boży pokój.

Potraktuj tegoroczną Wielkanoc jako początek prawdziwego
zmartwychwstania twojej własnej duszy. Pozwól się wyzwolić
z ciemności kłamstwa ku światłości Prawdy i „dołóż starania,
byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik,
który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy”.
(2 Tm 2,15).
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Piotr
jako skała i fundament (Mt 16,18)
w interpretacji patrystycznej do 451 roku

PAWEŁ GŁOWACKI



Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, i na tej Skale zbuduję
Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18).
Dokładne znaczenie tych słów, które wypowiedział Chrystus
Pan do apostoła Piotra pod Cezareą Filipową, stało się kością
niezgody dokonującą podziału wśród chrześcijan różnych
wyznań. Kim lub czym jest skała, na której sam Chrystus
buduje swój Kościół, który będzie trwał aż do skończenia
świata? Jest nią osoba apostoła Piotra, jego wiara, czy może
tylko Chrystus Pan? Ujmując tę kwes�ę jak najbardziej
ogólnie: na przestrzeni wieków katoliccy uczeni skłaniali się
ku interpretacji skały jako osoby apostoła Piotra,
prawosławni uczeni widzieli w skale wiarę bądź wyznanie
wiary Piotra (zob. Mt 16,16), a protestanccy teologowie
utożsamiali skałę z osobą samego Zbawiciela. Podobnie było
już w starożytności chrześcijańskiej, gdzie słowa Jezusa
skierowane do apostoła Piotra interpretowano na różne
sposoby. W dużej mierze było to zależne od tego, który
ojciec Kościoła nawiązywał do tego ustępu Pisma Świętego,
w jakim kontekście historycznym to czynił i jaki finalny cel
chciał osiągnąć. Trzeba też pamiętać, że Pismo Święte nie ma
tylko jednej linii interpretacyjnej.

Różne interpretacje skały
Jedni ojcowie Kościoła, np. Hilary z Poi�ers czy Dydym
Ślepy, widzieli w tym fragmencie to, że skała, na której Jezus
buduje swój Kościół, to prawidłowa wiara w bóstwo Jezusa
jako jedynego Syna Bożego, którą wyznał Piotr przed
Chrystusem. Ta interpretacja była niezwykle popularna na



Wschodzie w IV i w V wieku i miała pomóc w walce z
herezjami chrystologicznymi, w szczególności z arianizmem,
który negował prawdziwe bóstwo Chrystusa Pana.

Augustyn z Hippony pod koniec swojego życia interpretował
ten fragment wyłącznie chrystologicznie („skałą jest Jezus”).
Jedną z przyczyn takiej interpretacji były wciąż trwające
kontrowersje związane z donatyzmem w Afryce, który
negował Boże działanie w sakramentach sprawowanych
przez upadłych kapłanów (traditor). Augustyn, błędnie
interpretując łacińskie tłumaczenie tego tekstu, wykazywał,
że według jego prywatnej opinii to Chrystus, a nie Piotr jest
skałą, na której opiera się Kościół. Kościół ostatecznie opiera
się na Bogu, Jezusie Chrystusie i Jego działaniu, a nie na
grzesznym człowieku. Podobnie jest z ważnością
sakramentów, które nie opierają się na grzeszności bądź
świętości ich szafarza, lecz na Bogu i Jego łasce. Jednak
nawet Augustyn nie uważał interpretacji skały jako
Chrystusa za dogmatyczną i wiążącą, ponieważ dał wybór
swojemu czytelnikowi między rozumieniem tego fragmentu
jako odnoszącego się do Chrystusa, a wskazywaniem na jego
podstawie na osobę Piotra, na którym Zbawiciel buduje swój
Kościół:

Czytelnik niech osądzi, która z tych dwóch opinii jest bardziej
prawdopodobna. (Sprostowania I, 21)

Jeszcze inni pisarze chrześcijańscy, tacy jak np. Orygenes czy
Ambroży z Mediolanu, interpretowali ten fragment w sposób



typologiczny, skupiając się na sensie moralnym i wymiarze
pastoralnym, który można odnieść do każdego
chrześcijanina. Niektórzy, jak np. Hieronim, wskazywali, że na
wszystkich apostołach Chrystus buduje Kościół, ponieważ
Kościół w swojej ziemskiej egzystencji jest przede wszystkim
apostolski. Co więcej, nawet ci sami ojcowie Kościoła
wielokrotnie w swoich pismach podawali więcej niż jedną
interpretację skały z Ewangelii wg św. Mateusza. Nie ma tutaj
sprzeczności, ponieważ Pismo Święte można interpretować
zarówno w sensie dosłownym, jak i alegorycznym czy
moralnym. Te interpretacje bezpośrednio się nie wykluczają,
tylko wskazują na różne warstwy natchnionego tekstu,
z których wypływa więcej niż jedno znaczenie. Ku
zaskoczeniu wielu prawosławnych i protestantów sam
Kościół katolicki podaje więcej niż jedną interpretację tego
fragmentu. Oficjalne nauczanie Kościoła, zawarte
Katechizmie Kościoła Katolickiego, w punkcie 424 podaje:

Poruszeni przez łaskę Ducha Świętego i pociągnięci przez Ojca,
wierzymy i wyznajemy o Jezusie: ‘Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego’ (Mt 16,16). Na skale tej wiary, wyznanej przez św.
Piotra, Chrystus założył swój Kościół (Por. Mt 16, 18).

Jednak to nie przeczy temu, że również Piotr jest skałą, na
której Chrystus buduje swój Kościół, ponieważ Kościół
katolicki, idąc w ślad za wieloma ojcami Kościoła, nie
interpretuje skały z Ewangelii Mateuszowej
ekskluzywistycznie, przeciwstawiając wiarę Piotra jego
osobie. Oznacza to, że skałą jest wiara Piotra wyrażona



w jego wyznaniu oraz osoba Piotra. Święty Piotr, który jest
skałą, powinien być brany pod uwagę jako cała osoba ludzka
wraz ze swoją wiarą, którą wyznał Jezusowi pod Cezareą
Filipową. Właśnie to jest rzeczywista skała, na której
Chrystus buduje swój Kościół. A więc, biorąc pod uwagę
dosłowny sens Pisma Świętego, Jezus buduje swój Kościół
na osobie Piotra i nie można temu zaprzeczyć zarówno na
gruncie egzegezy, jak i historii. Dlatego właśnie większość
ojców Kościoła zinterpretowała ten fragment jako mówiący
o tym, że Chrystus ustanawia apostoła Piotra widzialną skałą
i fundamentem swojego Kościoła. Podobnie czyni Kościół
katolicki, pisząc w punkcie 552 katechizmu:

W kolegium Dwunastu pierwsze miejsce zajmuje Szymon Piotr
(Por. Mk 3, 16; 9, 2; Łk 24, 34; 1 Kor 15, 5). Jezus powierzył mu
wyjątkową misję. Dzięki objawieniu otrzymanemu od Ojca
Piotr wyznał: ‘Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego’. Nasz Pan
powiedział wtedy do niego: ‘Ty jesteś Piotr, i na tej Skale
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą’
(Mt 16, 18). Chrystus, ‘żywy kamień’ (1 P 2, 4), zapewnia
swemu Kościołowi zbudowanemu na Piotrze zwycięstwo nad
mocami śmierci. Piotr z racji wyznanej wiary pozostanie
niezachwianą skałą Kościoła. Będzie strzegł tej wiary przed
wszelką słabością oraz umacniał w niej swoich braci
(por. Łk 22, 32).



Głosy opozycji
Niestety duża część osób zarówno wyznania
prawosławnego, jak i protestanckich uczonych, nie zgodziła
się z tym, pisząc, że większość ojców Kościoła nie
interpretowała skały jako osoby Piotra, lecz mówiąc o skale,
w dużej mierze wskazywali na wiarę Piotra bądź na jego
wyznanie wiary, ewentualnie na samego Chrystusa. Tylko
nieliczni starożytni pisarze widzieli w Piotrze skałę
i fundament Kościoła. Według tych niekatolickich uczonych
Kościół katolicki odszedł od głównej interpretacji
patrystycznej tego wersetu, idąc za swoim błędnym
odczytaniem tego fragmentu narzuconym głównie przez
papiestwo. Wybitny prawosławny patrolog, prof. Jean–
Claude Larchet oraz znany protestancki uczony, prof. Keith
A. Mathison napisali następująco odnośnie do tej kwes�i:

Papiestwo stopniowo rozwinęło i narzuciło ideę tego, że
Kościół został zbudowany na papieżu, ponieważ on jest
następcą i wikariuszem Piotra i że Chrystus zbudował swój
Kościół na Piotrze. Otóż ta ostatnia idea (pierwsza przesłanka
rozumowania), która rzekomo opiera się na Piśmie Świętym,
przeczy egzegezie dokonanej przez teologów prawosławnych
i przezwiększośćOjców. Ci ostatni w rzeczywistości uważają, że
kiedy Chrystus mówi do Piotra: ‘otóż i Ja tobie powiadam: Ty
jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne
go nie przemogą (Mt 16,18), nie ma On na myśli, że tą ‘opoką’
jest osoba Piotra, ale słusznewyznanie wiarywNiego, którego
Piotr właśnie dokonał, mówiąc Chrystusowi: ‘Ty jesteś Chrystus
syn Boga żywego’ (Mt 16,16) i to w oparciu o to słuszne



wyznanie wiary Chrystus twierdzi, że bramy piekieł nie
przemogą. (…) Niektórzy Ojcowie słusznie podkreślają fakt, że
wyznanie wiary Piotra wskazuje Chrystusa i że wobec tego,
rozważywszy ostatecznie, to sam Chrystus jest tym
kamieniem, którą to interpretację potwierdzają słowa
apostoła Pawła: ‘skałą był Chrystus’ (1 Kor 10,4).
– J. C. Larchet, Kościół – Ciało Chrystusa. Relacje między Kościołami, Orthdruk
Sp. z o.o., Białystok 2016, s. 62-63.

Prawdopodobnie najważniejszą obserwacją, jaką można
poczynić na temat tego tekstu [Mt 16, 17-19] dla celów naszych
badań, jest fakt, że przed XVI-wieczną Reformacją fragment ten
był bardzo rzadko używany na poparcie papieskich twierdzeń.
Prostym powodem jest to, że większość wczesnego
i średniowiecznego Kościoła interpretowała ‘skałę’ jako
Chrystusa lub jako wiarę Piotra, a nie jako samego Piotra.
– K. A. Mathison, The Shape of Sola Scriptura, Canon Press, 2001, s. 184

A jednak skałą Piotr
Dlatego odpowiadając na te zarzuty i twierdzenia,
ograniczając materiał dowodowy do okresu, który jest
najbardziej autorytatywny – w szczególności dla
protestanckich uczonych – czyli do soboru chalcedońskiego
z 451 roku, w artykule wykażę, że w okresie pierwszych
pięciu wieków ojcowie Kościoła oraz pisarze
wczesnochrześcijańscy przede wszystkim widzieli w osobie
Piotra skałę i fundament, na którym Chrystus buduje swój
Kościół. Zrobię to poprzez zaprezentowanie czterech
historycznych argumentów, które będą opierać się na



zawartym w dalszej części artykułu florilegium mojego
autorstwa, składającym się z najbardziej reprezentatywnych
przykładów patrystycznej interpretacji na rzecz Piotra jako
skały i fundamentu Kościoła Chrystusowego.

1) Po pierwsze, najwcześniejszym historycznym
świadectwem bezpośrednio mówiącym o tym, kto bądź co
jest skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół, jest
fragment z pisma polemicznego łacińskiego pisarza
chrześcijańskiego, Tertuliana z Kartaginy. Pisząc w ok. 200 r.
swoje dzieło, znane pod nazwą Preskrypcja przeciw
heretykom, autor jednoznacznie stwierdził, że skałą z
Ewangelii wg św. Mateusza jest osoba apostoła Piotra.
Trafnie to skomentował znany katolicki konwertyta z
protestantyzmu na katolicyzm, Steve Ray w swojej genialnej
książce poświęconej zagadnieniu prymatu Piotra i Rzymu w
Piśmie Świętym i w historii starożytnego Kościoła (zachęcam
Cię gorąco, drogi Czytelniku, do jej przeczytania), pisząc, że:

Są tacy, którzy mówią, że wczesny Kościół nigdy nie rozumiał
‘skały’ jako Piotra; że ten termin tylko nawiązywał do jego
wyznania lub wiary. Oto jedno z pierwszych zanotowanych
odniesień do Ew. Mateusza 16 i jest ono dość wyraźnie użyte do
ogłoszenia Piotra jako ‘skały’ lub fundamentu Kościoła. Nie ma
tutaj żadnej wskazówki, że skała odnosi się do Chrystusa,
wyznania lub wiary Piotra, z wyłączeniem Piotra - to jest Piotr
człowiek, który jest skałą.
– S. K. Ray, Upon This Rock: St. Peter and the Primacy of Rome in Scripture and the
Early Church, Igna�us Press, San Francisco 1999, s. 255.



2) Po drugie, patrząc na okres przednicejski, czyli na pierwsze
trzy wieki ziemskiej egzystencji Kościoła, który był
prześladowany przez aparat polityczny Cesarstwa
Rzymskiego, interpretacją przewodnią, która występowała
zarówno na zachodnim, jak i na wschodnim obszarze
chrześcijaństwa, jest utożsamienie osoby apostoła Piotra ze
skałą, na której Chrystus zbudował swój Kościół.

3) Po trzecie, w okresie ponicejskim, często nazywanym
złotym wiekiem ery patrystycznej, datowanym na lata
325–451, zarówno w Rzymie, jak i w: Kartaginie, Mediolanie,
Aleksandrii, An�ochii, Jerozolimie, Konstantynopolu,
Kapadocji i na Cyprze (czyli, nawiasem mówiąc, praktycznie
wszędzie, we wszystkich ważniejszych ośrodkach
kościelnych), chrześcijanie wierzyli, że sam Chrystus uczynił
Piotra skałą i fundamentem swojego Kościoła.

4) Po czwarte, katolicka interpretacja skały z Ewangelii wg
św. Mateusza została potwierdzona przez sobory
powszechne starożytnego Kościoła katolickiego, tzn. przez
sobór efeski z 431 r. oraz przez sobór chalcedoński z 451 r.
Podzielał ją również wielki ojciec i doktor Kościoła, papież
Leon Wielki.

Sobór efeski
11 lipca 431 r., na III sesji soboru efeskiego, legat papieski,
prezbiter Filip wygłosił słynną przemowę do ojców
soborowych, w której jednoznacznie podkreślił supremację



apostoła Piotra jako głowy i księcia apostołów. Nawiązując
do ustępu z fragmentu Ewangelii Mateuszowej, stwierdza, że
to Piotr jest fundamentem Kościoła katolickiego, który od
naszego Zbawiciela otrzymał klucze Królestwa Niebieskiego.
Co więcej, kapłan Filip w sposób szczególny łączy apostoła
Piotra z biskupem i kościołem Rzymu. Biskup Rzymu
w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny jest następcą
i dziedzicem Piotra, przez którego książę apostołów sprawuje
swoją władzę sądzenia. Ważne jest to, że legat papieski
wygłasza to stwierdzenie na soborze wobec greckich ojców
w kontekście jurysdykcyjnej władzy biskupa Rzymu,
Celestyna, który wydał autorytatywny i ostateczny osąd
w sprawie wschodniego arcybiskupa Konstantynopola,
Nestoriusza. Sobór nie odrzuca tych słów, nie protestuje
przeciwko nim, nie polemizuje z nimi, lecz zgadza się na nie
i umieszcza je w oficjalnych greckich aktach soborowych.

Święty Leon Wielki
Charakteryzując spojrzenie papieża Leona Wielkiego
w temacie Piotra i skały, prymatu Piotrowego oraz prymatu
jego następcy, biskupa Rzymu, po analizie materiału
źródłowego trzeba stwierdzić, że w istocie ono było już
zawarte w aktach soboru efeskiego. Protestancki historyk
Kościoła, wykładowca w ewangelicznym seminarium
w Denver, profesor Bruce Shelley odniósł się do słów
papieża Leona Wielkiego w taki sposób:



Wkazaniu, które Leon wygłosił w dniu objęcia urzędu, wychwalał
'chwałę błogosławionego apostoła Piotra (...) na której stolicy
jego władza żyje nadal, jego autorytet unosi się nad nią'. Miasto,
które kiedyś cieszyło się przychylnością stolicy imperium,
miejscem męczeństwa Piotra i Pawła, otrzymało teraz potężnego
nowego przywódcę. Leon wszedł do historii świata jako
Najwyższa Głowa całego chrześcijaństwa. Odwołując się do
trzykrotnego świadectwa ewangelicznego (Mt 16,13-19;
Łk 22,31, 32 i J 21,15-17), nowy papież położył teoretyczne
podstawy papieskiego prymatu. Chrystus obiecał zbudować
swój Kościół na Piotrze, trwałej skale przez wszystkie wieki,
a biskupi Rzymu są jego następcami w tym autorytecie (...)
Leon wyniósł status urzędu biskupa w Rzymie raz na zawsze.
Doprowadził do rozumienia papiestwa tak teoretycznie daleko
jak jest to możliwe. Dynas�a Piotra, księcia Kościoła, została
ustanowiona uroczyście, zdecydowanie (...) Wizja papiestwa
Leona zdawała się mieć poparcie nie tylko cesarza, ale
i świętego spotkania Ojców w Chalcedonie. Rok przed
spotkaniem z A�ylą, w październiku 451 r. na przedmieściach
Konstantynopola, na azjatyckim brzegu Bosforu, znajdowało się
350 biskupów, aby bronić prawdziwej wiary przed fałszywymi
interpretacjami życia Jezusa Chrystusa. Chociaż cesarz zwołał
Sobór do Chalcedonu i przybył tam osobiście, duch papieża
Leona był dominujący. Jego listy, decyzje i czyny były cytowane
tak często, że czasami zwykłe odniesienie do niego wystarczało,
aby większość biskupów krzyczała radośnie: 'To była wiara
Ojców, to była wiara Apostołów (...) Piotr przemówił przez
Leona.'
– B. L. Shelley, Church History in Plain Language, edycja III, Thomas Nelson, Nashville
2008, s. 137–138.



Sobór chalcedoński
Na III sesji soboru chalcedońskiego, która odbyła się
13 października 451 r., Dioskur został wezwany trzykrotnie,
lecz nie stawił się. Sobór poprosił legatów papieskich, aby
wydali oficjalny wyrok zdjęcia z urzędu arcybiskupa
Aleksandrii. Julian, biskup Hypaipy twierdzi, że papiescy
legaci powinni wydać wyrok w imieniu papieża Leona
Wielkiego. Paschazyn ponownie pyta sobór, czy na pewno
takie jest jego życzenie. Arcybiskup An�ochii, Maksymus
odpowiada w imieniu ojców soborowych, że wszyscy biskupi
zgodzą się z tym, co ogłoszą reprezentanci Stolicy
Apostolskiej. Legaci papiescy w osobie biskupów Paschazyna
i Lucencjusza oraz kapłana Bonifacego, wyliczając publicznie
przewinienia Dioskura, ogłosili autorytatywny wyrok jego
depozycji wydany przez papieża Leona Wielkiego. W swojej
przemowie powołali się na apostoła Piotra, odwołując się do
fragmentu, w którym Piotr został uczyniony skałą Kościoła.
Połączyli uniwersalny prymat apostoła Piotra ukazany
w Ewangelii wg św. Mateusza z powszechną władzą biskupa
Rzymu. Gdy Leon ogłasza swój wyrok, wtedy tak naprawdę
apostoł Piotr, którego autorytet w sposób wyjątkowy dzierży
każdorazowy biskup Rzymu, podaje swoje rozporządzenie
przez papieża. Ten sam pogląd został wyrażony
i zaaprobowany już na poprzednim soborze Kościoła
katolickiego – soborze efeskim. Co więcej, rzymscy
przedstawiciele stwierdzili, że to tak naprawdę papież Leon
Wielki przez nich i przez święty sobór zgromadzony
w Chalcedonie, zdejmuje z urzędu arcybiskupa Aleksandrii.
Legaci i sobór, wydając kanoniczny wyrok na Dioskura,



używają autorytetu papieskiego, od którego są zależni.
Arcybiskup Konstantynopola, Anatoliusz wraz z pozostałymi
ojcami soborowymi w swoich krótkich przemowach zgadzają
się ze słowami legatów, a następnie składają podpis pod
wyrokiem depozycji arcybiskupa Aleksandrii.

Florilegium

1. Tertulian z Kartaginy (ok. 155–220):
Czy nie pouczył o wszystkim Piotra, nazwanego skałą
zaplanowanego Kościoła [zob. Mt 16,18], któremu oddał
klucze Królestwa Niebieskiego i przekazał władzę rozwiązywania
i związywania tak w niebie jak i na ziemi? (Preskrypcja przeciw
heretykom, 22)

2. Orygenes z Aleksandrii (185–254):
Piotr, na którym został zbudowany Kościół Chrystusowy,
którego nie przemogą bramy piekielne [zob. Mt 16,18-19],
zostawił tylko jeden list, uznawany przez wszystkich;
przypuśćmy że i drugi - ale ten jest niepewny. (Komentarz do
Ewangelii św. Jana V, 3)

Zobacz, co jest powiedziane przez Pana temu wielkiemu
fundamentowi Kościoła i najsilniejszej skale, na której
Chrystus zbudował Kościół [zob. Mt 16,18]: czemu zwątpiłeś
małej wiary. (Homilie o Księdze Wyjścia, 5)



3. Święty Cyprian z Kartaginy (ok. 205–258):
Także Piotr, któremu Pan powierzył pasienie i strzeżenie
swych owiec [zob. J 21,15-17], na którym założył i zbudował
Kościół [zob. Mt 16,18], zaprzecza, by miał złoto i srebro, lecz
uważa się za bogatego łaska Chrystusa, za zasobnego jego wiarą
i mocą, dzięki czemu w cudowny sposób wielkie czynił rzeczy,
przez co ku łasce chwały w duchowe dobra opływał. (O stroju
dziewic, 10)

A i Pan w Ewangelii, gdy Go z powodu tego, co mówił, uczniowie
opuścili, zwrócił się do dwunastu tymi słowy: ‘Czy i wy chcecie
odejść? Odpowiedział mu Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty
masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i przekonali
się, że jesteś Synem Boga żywego’ [J 6,67]. Tymi słowy Piotr, na
którym Kościół został zbudowany [zob. Mt 16,18], naucza
i wskazuje w imieniu Kościoła, że choćby mnóstwo upartych
i pysznych, nie chcących go słuchać, z niego wystąpiło, Kościół
jednak od Chrystusa nie odstępuje i tylko lud, złączony
z kapłanem i trzodą, trzymający się swego pasterza Kościół
stanowi. (List 66,8)

4. Synod w Kartaginie (1 września 256 r.):
[Biskup] Fortunat z Tukaboris rzekł: Jezus Chrystus i Bóg nasz,
Boga Ojca i Stworzyciela Syn, zbudowałKościół na Piotrze [zob.
Mt 16,18], nie na herezji, i władzę chrzczenia dał biskupom, nie
heretykom. (Orzeczenia 87 biskupów o chrzcie heretyków, 17)



5. Pseudo–Klemens (III/IVw.):
Niech będzie ci wiadome, mój panie, że Szymon [Piotr] z powodu
swojej prawdziwej wiary opartej na najpewniejszej doktrynie,
został uznany za fundament Kościoła i z tego powodu sam
Jezus osobiście swoimi prawdziwymi ustami nazwał go Piotrem
[zob. Mt 16,18]. (List Klemensa do Jakuba, 2)

6. Pseudoklementyny (III/IVw.):

[Apostoł Piotr powiedział do Szymona Maga] Bo w bezpośredniej
opozycji do mnie, który jestem mocną skałą, fundamentem
Kościoła [zob. Mt 16,18], stoisz teraz. (Homilia 17, 19)

7. Święty Afrahat (ok. 275/280 – 345):
Wy, którzy błagacie o nawrócenie, bądźcie podobni do Aarona,
przywódcy kapłanów: gdy nakłonił do grzechu lud przez cielca,
uznał swój grzech i jego Pan wybaczył mu. Również Dawid,
najwyższy z królów Izraela, uznał swój grzech i zostało mu
wybaczone. I Szymon, który stał na czele uczniów, a który
zaprzeczył, że widział Chrystusa, zaklinał się, przysięgając: Nie
znam go; gdy skrucha przyszła na niego, przelał wiele łez. Nasz
Pan przyjął go i uczynił go fundamentem, i nazwał go skałą,
budowlą Kościoła [zob. Mt 16,18]. (O pokutujących 7, 15)

8. Święty Jakub z Nisibis (pocz. IVw.):

Jozue ułożył i postawił kamienie na świadectwo dla Izraela;
a Jezus, nasz Zbawiciel, nazwał Szymona skałą wiary [zob.
Mt 16,18] i umieścił go jako wierne świadectwo wśród pogan.
(Kazanie VI)



9. Święty Hilary z Poi�ers (310–368):
O szczęśliwy fundamencie Kościoła w nadaniu nowego
imienia. O godna skało tej budowli [zob.Mt 16,18], która miała
usunąć prawa piekielne, zburzyć bramy piekła i uwolnić
wszystkich więźniów śmierci! O szczęśliwy kluczniku nieba,
osądowi którego zostają przekazywane klucze do wieczności,
którego wyrok ogłoszony na ziemi cieszy się autorytetem
wyroku nieba. Cokolwiek bowiem zostanie związane lub
rozwiązane na ziemi, otrzyma i w niebie taki sam status [zob.
Mt 16,19]. (Komentarz do Ewangelii Mateusza 16, 7).

10. Święty Efrem Syryjczyk (ok. 306–373):
O niewypowiedziana mocy! Ty przez włożenie rąk biskupa
uczyniłaś sobie w nas mieszkanie! Jak wielką godnością jest
straszliwe kapłaństwo! Szczęśliwy, kto je spełnia godnie, bez
skazy. Piotr zwany ‘Skałą’, zagarnięty niegdyś przez sieć na
brzegu morza, otrzymał od wielkiego Pasterza zapewnienie:
‘Na tej skale zbuduję Kościół mój’ [Mt 16,18]. (Mowa
o kapłaństwie, 4)

11. Święty Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330–390):
Widzisz, jak z uczniów Chrystusa, choć wszyscy byli wielcy i
godni wyboru, jeden [Piotr] otrzymuje nazwę skały [zob. Mt
16,18] i powierzone mu zostają podwaliny Kościoła, drugi zaś
więcej jest umiłowany i spoczywa na piersi Jezusa [zob. J 13,25],
a pozostali — ze spokojem przyjmują to zaszczytne wyróżnienie!
(Mowa 32, 18)



12. Święty Grzegorz z Nyssy (ok. 330 – ok. 395):
Obchodzimy wspomnienie Piotra, który jest szefemApostołów,
a wraz z nim uwielbieni są inni członkowie Kościoła; bo na nim
założony jest Kościół Boży [zob. Mt 16,18]. Rzeczywiście, ten
człowiek, zgodnie z tytułem nadanym mu przez Pana, jest
mocną i bardzo solidną skałą, na której Zbawiciel zbudował
swój Kościół. (Altera Lauda�o S. Stephani Protomartyris; PG 46,
733)

13. Święty Bazyli Wielki (330–379):
Kiedy słyszymy imię Piotr, imię to nie skłania nas do myślenia
o jego istocie, ale wyobrażamy sobie właściwości, które są z nim
związane. Gdyż od razu, słysząc to imię, pomyślmy o synu tego,
który pochodził z Betsaidy, brat Andrzeja; ten, który został
powołany spośród rybaków do posługi apostolskiej; ten, który ze
względu na pierwszeństwo swojej wiary przyjął na siebie
budynek Kościoła [zob. Mt 16,18]. (Przeciw Eunomiuszowi, 4)

14. Święty Epifaniusz z Salaminy (ok. 315–403):
Ze względu na świątynię Bożą będą też nazwani świętymi
ludźmi, którzy ustanowili w sobie Świętego Ducha Bożego,
o czym świadczy naczelnik Apostołów [Piotr], ten, który został
uznany za godnego błogosławieństwa Pana , bo Ojciec mu
objawił [por. Mt 16,16-17]. Dlatego Ojciec objawia mu
[Piotrowi] prawdziwego Syna i jest błogosławiony; i znowu ten
sam [Ojciec] objawia swojego Ducha Świętego. Pierwszy
zApostołów, ta mocna skała, na której zbudowany jest kościół
Boży, aby bramy piekielne, to znaczy herezje i herezjarchowie,
go nie przemogły [zob. Mt 16,18]. Bo pod każdym względem



wiara została potwierdzona w Tym, który otrzymał klucz nieba,
w Tym, który rozwiązuje na ziemi i wiąże w niebie [zob.
Mt 16,19]. W nim bowiem znajdują się wszystkie subtelne
kwes�e wiary. (...) [Ten człowiek] to ten, który usłyszał od niego
[Chrystusa]: ‘Piotrze, paś owce moje’ [zob. J 21,15] ten,
któremu powierzono trzodę, ten, który dobrze prowadzi
[Kościół] w mocy swego Pana… (Anocratus 9, 4–8.13)

15. Święty Ambroży z Mediolanu (339–397):
Do tego samego Apostoła [Piotra], gdy przy okazji powiedział: ‘Ty
jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego’, On odpowiedział: ‘Ty jesteś
Piotr, i na tej Skale zbuduję Mój Kościół, i dam ci klucze
królestwa niebieskiego’ [Mt 16,18-19]. Czy zatem nie mógłby
On wzmocnić wiary człowieka, któremu, korzystając z własnej
władzy, dał królestwo, którego nazwał Skałą, tym samym
ogłaszając go fundamentem Kościoła? (O wierze IV, 57)

16. Święty Asteriusz z Amazji (ok. 330 – ok. 420):
Wten sposób Piotr nazywa Chrystusa Synem Boga żywego [zob.
Mt 16,16]. Piotr i nikt inny przemówił ostrożnie; i wyznał słuszną
regułę wiary, która nie miała w sobie żadnego błędu. A dawszy
nam wszystkim, w tym nienaruszalnym prawie, dzieło
pobożności, bynajmniej nie odszedł bez nagrody, ponieważ –
błogosławiony przez Tego, który jest w najwyższym stopniu
błogosławiony – został [Piotr] nazwany skałą wiary,
fundamentem i podstawą Kościoła Bożego [zob. Mt 16,18].
(Homilia 8: O świętym Piotrze i Pawle; PG 40, 280)



17. Święty Jan Chryzostom (ok. 349–407):
Opłakujcie swoje grzechy i uczcie się tego ze świętych Ewangelii,
[z] przykładu Piotra, głowy apostołów, pierwszego w Kościele,
przyjaciela Chrystusa, który objawienie otrzymał nie od
człowieka, ale od Ojca, jak Pan daje o nim świadectwo, mówiąc:
‘Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie’
[Mt 16,17]; ten Piotr, a kiedy mówię Piotr, mam na myśli
solidną skałę [zob. Mt 16,18], niewzruszony fundament,
wielkiego apostoła, pierwszego z uczniów, pierwszego
powołanego i pierwszego, który był posłuszny. (Homilia na temat
jałmużny i dziesięciu dziewic 3, 4, 20)

18. Święty Hieronim ze Strydonu (347–420):
‘Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój Kościół’ [Mt 16,18]. Jak
sam udzielił światła apostołom, aby się zwali światłem świata,
i pozostałe imiona, które otrzymali od Pana, coś oznaczają, tak
też Szymonowi, który wierzył w skałę, jaką jest Chrystus,
udzielił imienia Piotr i stosownie do tej metafory skały słusznie
mówi mu: ‘Zbuduję Kościół mój na Tobie’ [zob. Mt 16,18].
(Komentarz do Ewangelii wg. świętego Mateusza III, 16, 18)

Tak jak Pan, który jest światłem, nazywa światłem swoich
Apostołów i mówi: ‘Wy jesteście światłem świata’ (Mt 5, 14),
a sam będąc skałą udzielił też tego Piotrowi, aby był skałą
(por. Mt 16,18); również, będąc dobrym pasterzem, ich nazwał
pasterzami (por. Mt 10,6; J 21,15-17); tak więc cokolwiek jest
powiedziane o nim, dotyczy też jego sług. (Komentarz do Księgi
Abadiasza I, 20-21)



Co Arystoteles ma wspólnego z Pawłem, a Platon z Piotrem? Jak
tamten był księciem filozofów, tak ten [tj. Piotr] [był księciem]
Apostołów. Na nim jako na stałym fundamencie, opiera się
Kościół [zob. Mt 16,18] i żadna gwałtowność wód, żadne
burze nie zdołają go obalić. (Dialog przeciw pelagianom I, 14b)

19. Uczeń Augustyna, Paweł Orozjusz (ok. 415 r.):
O Piotrze, na którym Chrystus założył swój Kościół [zob.
Mt 16,18], i o Pawle, który położył fundament, poza którym nikt
nie może postawić innego, mianowicie Chrystusa [zob.
1 Kor 3,11]: błogosławieni apostołowie, filary i podpory prawdy
[zob. 1 Tm 3,15]... (Liber Apologe�cus Contra Pelagium 27, 3)

20. Święty Maksym z Turynu (pocz. Vw.):
To jest Piotr, któremu Chrystus Pan dobrowolnie przyznał udział
w swoim imieniu. Albowiem jak naucza Apostoł, Chrystus jest
skałą [zob. 1 Kor 10,4]; a przez Chrystusa Piotr został
uczyniony skałą, gdy Pan powiedział do niego: ‘Ty jesteś Piotr
i na tej skale zbuduję mój Kościół’ [Mt 16,18]. (Homilia 68,
In Na�vitate Petri et Pauli; Patrologia La�na 57, 394)

21. Święty Nil z Ancyry (zm. ok. 430):
Jeśli ponadto chodzi o męża Pańskiego, to pierwszym, którego
można porównać do złota, byłby Kefas, którego imię
interpretuje się jako ‘skała’. Jest to najwyższy z apostołów,
Piotr, zwany także Kefasem, który w swoim wyznaniu wiary
dostarczył fundament pod budowę Kościoła [zob. Mt 16,16-18].
(Komentarz do Pieśni nad Pieśniami, PG 87, 1693)



22. Święty Cyryl Aleksandryjski (378–444):
A on [Jezus] już nie pozwala mu nazywać się Szymonem. On już
sprawuje nad nim autorytet i władzę, działając z założeniem, że
stał się [on] jednym z jego własnych. Zmienia jego imię na Piotr,
nadając mu imię po ‘petra’ [skale], ponieważ na nim [Piotrze]
właśnie miał założyć swój kościół [zob. Mt 16,18]. (Komentarz
do Jana 1, 42)

23. Sobór efeski (431 r.):
Nikt nie wątpi, owszem całemu światu jest znane, że święty,
błogosławiony Piotr, książę i głowa Apostołów, filar wiary
i fundament Kościoła katolickiego [zob. Mt 16,18] otrzymał od
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawcy rodu ludzkiego
i Odkupiciela, klucze Królestwa [zob. Mt 16,19], oraz władzę
odpuszczania i zatrzymywania grzechów. On aż do tej chwili
i na zawsze w osobach swych następców żyje i sprawuje
władzę sądzenia. Tego Piotra następca i dziedzic, biskup nasz
Celestyn, mnie [tj. legata papieskiego Filipa] dziś na ten synod
[Sobór Efeski] przysłał. (Mansi IV, 1296)

24. Święty LeonWielki (440–461):
Trwa zatem, co wieczna zarządziła prawda: Święty Piotr,
utwierdzony w mocy granitowej, nie wypuszcza z dłoni steru
Kościoła. Wysunięty przez Pana na czoło innych, nazwany
Skałą, ogłoszony fundamentem, mianowany klucznikiem
niebios, ustanowiony sędzią trybunału, który wydaje wyroki,
wiążące i rozwiązujące nawet na życie wieczne [zob.
Mt 16,18-19], tyle otrzymuje tajemniczych nazw, aby z samej
ich symboliki można było poznać, jak ścisły łączy go związek



z Chrystusem. Jeszcze pełniej i potężniej piastuje on swój urząd
obecnie. Wszystkie cząstki swego zadania i swej pieczy wykonuje
w Tym i przez Tego, który go wyróżnił. Cokolwiek zatem my
dobrze wykonamy lub rozstrzygniemy, cokolwiek wybłagamy
w codziennych modłach u miłosiernego Boga, wszystko
winniśmy sprowadzać do działania i zasługi Piotra. Jego władza
żyje nadal w jego stolicy [Rzymskiej], jego autorytet unosi się
nad nią. (Mowa 3, 3)

25. Sobór chalcedoński (451 r.):
Najświętszy i błogosławiony Leon, arcybiskup wielkiego
starożytnego Rzymu, przez nas i przez najświętszy synod [Sobór
Chalcedoński], razem z trzykroć błogosławionym
i chwalebnym Piotrem Apostołem, który jest skałą
i fundamentem Kościoła katolickiego [zob. Mt 16,18]
i ortodoksyjnej wiary, odbiera mu [Dioskurowi] godność
biskupa. (Mansi VI, 1047)
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