
  

Rozdzia  11

Sobór Watyka ski I mia  zebra  si  ponownie. Biskupi z ca-
ego wiata zacz li w ciszy wype nia  Bazylik  w. Piotra  [430]. 

Siedz cy ju  w niej biskup Vincent Ferrer Gasser, ksi  dóbr 
królewskich Austrii, nanosi  ostatnie poprawki do przemó-
wienia, które mia  wyg osi  na soborze. W przemówieniu tym 
przedstawi zalety propozycji, aby Ko ció  oficjalnie og osi , e 
papie  jest nieomylny i niezdolny do pope nienia b du w na-
uczaniu. Niektórzy biskupi zg osili ju  swój sprzeciw wobec tej 
propozycji.

Biskup Gasser szybko przejrza  swoje przemówienie. Rozpo-
cz  od powtarzania w my lach wst pu: „Przewielebni przewod-
nicz cy, wielebni i szanowni ojcowie soboru: Staj , by mówi  
dzisiaj z wielkim smutkiem i z jeszcze wi ksz  boja ni  […], aby 
wielka sprawa nie zosta a pogrzebana przez jej obro c . Tym 
niemniej, kontynuuj c, licz  na dzia anie Bo ej aski i na wasz  
dobr  wol ”  [431].

Nikt z cz onków komitetu, którzy przygotowali projekt tej 
propozycji, nie podziela  obaw biskupa Gassera o to, e sprawa, 
jak  z o yli w jego r ce, mo e si  nie powie . W ich opinii by  
idealnym mówc : by y profesor teologii dogmatycznej, szano-
wany uczony i wprawiony w bojach dyskutant.



Celem biskupa Gassera by o udowodnienie tezy, e papie-
ska nieomylno  jest cz ci  wiary katolickiej otrzymanej od 
Chrystusa. Stwierdzi to ju  na pocz tku swojego przemówienia: 
„Poniewa  nieomylno  ta jest objawion  prawd , powinna by  
dowiedziona ze róde  objawienia, to jest na podstawie Pisma 

wi tego i Tradycji”  [432].

                              Nie maj c ju  wiele czasu, Gasser przejrza  list  róde , któ-
re zamierza  zacytowa . Zacznie od Pisma wi tego, odwo u-
j c si  do czterech ewangelii i listów Aposto a Paw a. Nast pnie 
przejdzie do wiadków wi tej Tradycji. Spo ród nich zacytuje 
dwóch staro ytnych ojców Ko cio a, Ireneusza i Epifaniusza 
oraz trzech doktorów Ko cio a: Hieronima, Augustyna i Am-
bro ego. Nast pnie przejdzie do XVI wieku, wykorzystuj c pi-
sma teologów, kardyna a Cajetana i Melchiora Cano. Przypomni 
równie  biskupom o dobrze znanym napisie wewn trz Bazyliki 
w. Piotra: „Z tego miejsca jedna wiara ja nieje na ca y wiat”. 

W ko cu, zacytuje wypowiedzi trzech soborów powszechnych: 
Soboru Konstantynopolita skiego IV, Soboru Lyo skiego II 
i Soboru Florenckiego.                              

Podczas gdy ostatni biskup zajmowa  miejsce, Gasser uwa -
nie prze ledzi  swoje dwa koronne argumenty. Pierwszym z nich 
by  ten, e Chrystus da  Piotrowi zdolno  do bezb dnego na-
uczania. B dzie argumentowa , e sta o si  to wtedy, gdy Pan 
uczyni  Piotra g ow  aposto ów i Ko cio a powszechnego. Dru-
gi argument logicznie wynika  z pierwszego: skoro papie  jest 
nast pc  Piotra, jest on równie  dziedzicem piotrowego daru 
nieomylno ci.

D wi k dzwonka zako czy  przygotowania biskupa Gassera. 
Sobór Watyka ski I wznawia  swoje obrady.

Tego dnia biskup Gasser mówi  elokwentnie i z przekona-
niem, a jego przemówienie trwa o cztery godziny. Gdy sko czy , 
usiad  na miejscu w pe ni przekonany o historycznym znaczeniu 
tej chwili.  

 Teraz nast pi  za arty spór. W tajnym g osowaniu bisku-
pi odrzucili pierwszy projekt dekretu. Osiemdzisi ciu o miu 



biskupów by o przeciw. Dokument zosta  odes any do komisji 
w celu naniesienia poprawek.

Pi  dni pó niej, po dalszej debacie, biskupi g osowali po-
nownie. Tym razem zaaprobowali dekret: pi set trzydziestu 
trzech by o za, a tylko dwóch przeciw. Odt d Ko ció  katolic-
ki b dzie naucza  dogmatu objawionego przez Boga, e Biskup 
Rzymu jest wolny od b du nauczania.  Decyzja mia a by  nieod-
wracalna, niepodlegaj ca zmianom i wi ca dla katolików na 
ca ym wiecie. Roma locuta est; causa finita est – Rzym prze-
mówi ; sprawa jest zamkni ta.   

[85-90, 168-171, 888-892, 2032-2040, 2049-2051]

  Katolicyzm naucza, e Bóg wyznaczy  biskupów na nauczy-
cieli wiary katolickiej [77, 888-892]:

 Aby za  ywa i nienaruszona Ewangelia zawsze 
przechowywana by a w Ko ciele, Aposto owie po-
zostawili biskupów jako swych nast pców, „prze-
kazuj c im swoje stanowisko nauczycielskie”.

Sobór Watyka ski II  [433]  

  W adza nauczania w Ko ciele spoczywa na biskupach i jest 
nazywana Magisterium, od aci skiego s owa oznaczaj cego 
mistrz.   Tylko biskupi Ko cio a maj  prawo okre lania prawdzi-
wego znaczenia objawienia i nauczania go w sposób autoryta-
tywny [85, 100, 939]:

 Zadanie za  autentycznego wyja niania s owa 
Bo ego spisanego b d  przekazanego w Tra-
dycji zosta o powierzone samemu tylko y-
wemu Urz dowi Nauczycielskiemu Ko cio a, 
który autorytatywnie dzia a w imieniu Jezusa
Chrystusa.

Sobór Watyka ski II  [434]    



  Dlatego katolicy maj  by  pos uszni biskupom tak, jak same-
mu Chrystusowi [87, 862]:

  […] 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  [435]   

  W konsekwencji [891, 2034, 2037, 2041, 2050]:

 […] wierni za  powinni zgadza  si  ze zdaniem 
swojego biskupa w sprawach wiary i moralno-
ci, wyra onym w imieniu Chrystusa, i trwa  

przy nim w religijnej uleg o ci ducha.

Sobór Watyka ski II  [436]  

Sprawy wiary odnosz  si  tutaj do doktrynalnych przekona  
religii katolickiej, takich jak rzeczywista obecno  Chrystusa 
w Eucharystii i Niepokalane Pocz cie Maryi. Sprawy moralno-
ci odnosz  si  do w a ciwego post powania, takiego jak mi o-

wanie bli niego czy pos usze stwo przykazaniom.

Ko cielna doktryna wiary i moralno ci ma by  odró niana 
od ko cielnej dyscypliny i praktyki. Ta druga obejmuje aspekty 
religii katolickiej, które mog  by  opcjonalne, takie jak odma-
wianie ró a ca, lub mog  si  zmieni , jak na przyk ad abstynen-
cja od spo ywania mi sa w pi tki.  Przeciwnie, katolicka nauka 
dotycz ca wiary i moralno ci nie zmienia si :

 Dlatego zawsze nale y si  trzyma  takiego zna-
czenia wi tych dogmatów, jakie raz okre li a 
wi ta Matka – Ko ció  i nigdy nie wolno od 

tego znaczenia odst powa  pod pozorem i okre-
leniem g bszego pojmowania.

Sobór Watyka ski I  [437]   

 Jak twierdzi Ko ció , katolicyzm jest zawsze taki sam: „to 
jest w tej samej nauce, w tym samym znaczeniu i w tej samej 



my li”  [438] [84]. St d pochodzi aci ski aksjomat: Semper Eadem 
(Zawsze ten sam). 

[890-891, 2032-2040, 2051]

 Katolicyzm naucza, e Bóg w sposób nadprzyrodzony chroni 
Magisterium od nauczania fa szu. Gdy biskupi nauczaj  doktryn 
na temat wiary i moralno ci, nie myl  si  i nie mog  si  myli . 
Mówi si , e posiadaj  dar nieomylno ci. 

Wierzy si , e biskupi s  nieomylni w swym nauczaniu, nie 
jako poszczególne osoby, lecz kolektywnie. Innymi s owy, prze-
konania, które formu uj  wspólnie i w harmonii z papie em, re-
prezentuj  autentyczn  i nieomyln  wiar  katolick  [890-891, 939]. 
Ta zasada stosuje si  do nauczania biskupów bez wzgl du na to, 
czy jest wyra ona przez dekret soboru powszechnego, czy ich 
codzienne us ugiwanie [2033-2034, 2049]  [439] .

  Katolicyzm naucza, e dar nieomylno ci w szczególny spo-
sób spoczywa na nauczaniu Biskupa Rzymu. Sobór Watyka -
ski I (1869-1870) zadekretowa :

 […] nauczamy i definiujemy jako dogmat obja-
wiony przez Boga to, e Biskup Rzymski, gdy 
mówi ex cathedra – to znaczy, gdy sprawuj c 
urz d pasterza i nauczyciela wszystkich wier-
nych, sw  najwy sz  apostolsk  w adz  okre la 
zobowi zuj c  ca y Ko ció  nauk  w sprawach 
wiary i moralno ci.

Sobór Watyka ski I  [440]   

Orzekanie ex cathedra oznacza dos ownie orzekanie z fotela 
w adzy. Oznacza to, e gdy papie  przemawia jako najwy szy 
nauczyciel Ko cio a, to nie uczy i nie mo e uczy  fa szywej 



doktryny.  Z tego powodu dogmatyczne nauczanie papie a nie 
mo e by  kwestionowane:

     Nieomylno ci  t  cieszy si  na mocy swego 
urz du Biskup Rzymu, g owa kolegium bisku-
pów, gdy jako najwy szy pasterz i nauczyciel 
wszystkich wiernych, który swoich braci umac-
nia w wierze (por. k 22,32), og asza definityw-
nym aktem nauk  dotycz c  wiary lub moralno-
ci. Tote  orzeczenia jego s usznie s  nazywane 

okre leniami nie podlegaj cymi dyskusji same 
z siebie, a nie na mocy zgody Ko cio a, jako e 
zosta y og oszone z pomoc  Ducha wi tego 
przyrzeczon  mu w osobie w. Piotra i dlatego 
nie potrzebuj  niczyjej aprobaty ani nie dopusz-
czaj  odwo ywania si  do niczyjego s du.    

Sobór Watyka ski II  [441]  

  Jednak nawet gdy papie  nie og asza czego  w sposób do-
gmatyczny i w konsekwencji nieomylny, oczekuje si  od katoli-
ków, aby byli mu bezwzgl dnie pos uszni [892, 2037, 2050]:

 T  za  pobo n  uleg o  woli i rozumu w sposób 
szczególny nale y okazywa  autentycznemu 
urz dowi nauczycielskiemu Biskupa Rzymu na-
wet wtedy, gdy nie przemawia on ex cathedra; 
nale y mianowicie ze czci  uznawa  jego naj-
wy szy urz d nauczycielski i do orzecze  przez 
niego wypowiedzianych stosowa  si  szczerze.

Sobór Watyka ski II  [442]     

 Pomimo roszcze  biskupów do absolutnej w adzy nauczy-
cielskiej w Ko ciele, katolicy dzisiaj, jak nigdy dotychczas, sami 
formu uj  w asne opinie. Wielu z nich jest wykszta conych, po-
siada otwarty umys  i s  niezale ni. Je li chodzi o wiar  i mo-
ralno , to przekonania niektórych katolików s  tak odmienne, 



e pojawi  si  termin katolickiej kafeterii na opisanie sposo-
bu, w jaki sami wybieraj  oni to, w co wierz . Kto  wyrazi  to 
nast puj co: „Jestem katolikiem wed ug mojej w asnej definicji, 
jedynej, która si  liczy”. 

 Bez wzgl du na to Watykan nie ma zamiaru porzucania swe-
go roszczenia do „najwy szego urz du nauczycielskiego”  [443]. 
Wprost przeciwnie, w ostatnich latach hierarchia Ko cio a pod-
kre la z coraz wi kszym naciskiem, e jej definicja katolicyzmu 
jest jedyn , która si  liczy [2039]. A definicja ta staje si  coraz 
bardziej konserwatywna i tradycjonalistyczna. 

    Obecny kierunek Ko cio a jest w du ej mierze zas ug  przy-
wództwa Jana Paw a II. Podczas pierwszych 15 lat swojego pon-
tyfikatu Jan Pawe  II wyznaczy  ponad 1600 nowych biskupów, 
z grubsza 40% ca ego obecnego grona biskupów i arcybiskupów. 
Wewn trzny dokument ko cielny opisuj cy wytyczne, których 
Watykan u ywa do wyznaczania kandydatów na urz d bisku-
pi „przeciek ” ostatnio do prasy. W ród wymienionych w nim 
kryteriów znajduj  si : codzienne odprawianie Mszy wi tej, 
oddanie Maryi, pe ne przekonanie co do s uszno ci nauki Ma-
gisterium Ko cio a, wierne trzymanie si  tej nauki, pos usze -
stwo Ojcu wi temu, wierno  prawdziwej Tradycji Ko cio a, 
popieranie Soboru Watyka skiego II i odnowy, która po nim na-
st pi a, wed ug instrukcji papieskich oraz popieranie encykliki 
Humanae Vitae 39 papie a Paw a VI, opublikowanej w 1968 roku 
i zabraniaj cej stosowania jakichkolwiek sztucznych metod kon-
troli p odno ci [2366-2372]  [444]    .

Bior c pod uwag  konserwatywny kierunek Watykanu i ab-
solutne roszczenia hierarchii ko cielnej do posiadania w adzy 
nauczycielskiej, niniejsza ksi ka skupia si  (jak zapowiedziano 
w Prologu) na zbadaniu tradycyjnego katolicyzmu, którego na-
ucza Magisterium. W tym rozdziale zbadamy nauczanie Magiste-
rium, dotycz ce jego w asnego autorytetu. Zostanie dowiedzione, 
e wbrew katolickiej doktrynie Pismo wi te naucza, e:

 39.  ród o: Pawe  VI, Encyklika Humanae Vitae z 25 lipca 1968, AAS 60 (1968), ss.481-503 
(przyp. red.).



Pismo wi te, a nie Magisterium, jest nieomylnym prze-
wodnikiem chrze cijanina w interpretacji samego siebie.

Duch wi ty, a nie Magisterium, jest nieomylnym i auto-
rytatywnym nauczycielem chrze cijanina.

  G ównym argumentem u ywanym przez Ko ció  katolicki 
w prezentacji swojego stanowiska odno nie nieomylnej w adzy 
nauczycielskiej Magisterium jest argument dziedzictwa. Argu-
ment ten opiera si  na dwóch przes ankach. Po pierwsze, Chry-
stus da  aposto om i Piotrowi jako ich g owie w adz  nauczania 
w Ko ciele i dar nieomylno ci [890-891]. Po drugie, aposto owie 
„przekazali […] swoje stanowisko nauczycielskie”  [445] biskupom 
jako swoim nast pcom [77].  

Je li chodzi o pierwsz  przes ank , to wszyscy zgadzaj  si  
przynajmniej w jednym: aposto owie nauczali autorytatyw-
nie.  Pismo wi te mówi nam, e pierwsi chrze cijanie „trwa-
li […] w nauce aposto ów i we wspólnocie, w amaniu chleba 
i w modlitwach” (Dz 2,42).  Jednak Pismo wi te nie sugeruje, 
e aposto owie byli nieomylni, za wyj tkiem napisanych przez 

nich natchnionych pism.

Ko ció  katolicki wskazuje na d ug  list  wersetów, próbuj c 
dowie  apostolskiej nieomylno ci  [446]. Jednak wi kszo  z tych 
miejsc Pisma wi tego jest tak ma o powi zanych z tematem 
dyskusji, e bez dodatkowego wyja nienia trudno by oby zna-
le  jakikolwiek zwi zek.

 Aposto  Pawe  z pewno ci  nie my la , e jest nieomylny; nie 
chcia  te , aby inni my leli, e jest niezdolny do pope nienia b -
du. Powiedzia  Galatom:

 Ale gdyby my nawet my lub anio  z nieba g osi  
wam Ewangeli  ró n  od tej, któr  wam g osili-
my – niech b dzie przekl ty!

List do Galatów 1,8  



Nast pnie doda , zostawiaj c niewiele miejsca dla nieomyl-
no ci Piotra lub kogokolwiek innego:

 Ju  to przedtem powiedzieli my, a teraz jeszcze 
mówi : Gdyby wam kto  g osi  Ewangeli  ró n  
od tej, któr  od nas otrzymali cie – niech b dzie 
przekl ty!

List do Galatów 1,9 

 Pawe  naucza , e nie nale y przyjmowa  niczyjej nauki bez 
uwa nego jej zbadania: „Wszystko badajcie, a co szlachetne 
– zachowujcie” (1 Tes 5,21).  Jan naucza  pierwszych chrze cijan, 
aby byli podejrzliwi w stosunku do ka dego, kto twierdzi, e 
przemawia w imieniu Boga:

 Umi owani, nie ka demu duchowi dowierzajcie, 
ale badajcie duchy, czy s  z Boga, gdy  wielu 
fa szywych proroków pojawi o si  na wiecie.

1 List Jana 4,1 

Standardowym kryterium badania nauczania w pierwotnym 
Ko ciele nie by  Piotr lub aposto owie, lecz Pismo wi te. Pier-
wotnie s u y  w tym celu Stary Testament. Pó niej, obok pism 
hebrajskich swoje miejsce zaj y natchnione pisma aposto ów 
i ich towarzyszy.

 Sami aposto owie podporz dkowywali si  najwy szemu au-
torytetowi Pisma wi tego. Na przyk ad, w trakcie Soboru Jero-
zolimskiego po d ugiej debacie Piotr przedstawi  swoj  opini . 
 Jakub zgodzi  si  z ni , mówi c: „Zgadzaj  si  z tym s owa Pro-
roków, bo napisano…” (Dz 15,15).   Nast pnie zacytowa  on pro-
roka Amosa (Am 9,11-12).  Jakub dokona  porównania rady Piotra 
z proroctwem Starego Testamentu. Odkry , e si  zgadzaj  i st d 
wiedzia , e wspólne zrozumienie osi gni te przez aposto ów 
i starszych jest prawid owe.  Dopiero wtedy Jakub przygotowa  
swoj  konkluzj  (Dz 15,19). 

Podporz dkowanie si  aposto ów Pismu wi temu mo na te  
zobaczy  w nauczaniu Paw a.   Chocia  by  aposto em i otrzyma  
objawienie bezpo rednio od Pana (Ga 1,12; Ef 3,3), tym niemniej 



regularnie u ywa  w swoich pismach wyra enia „jak napisano”.   
Po u yciu tego zwrotu cytowa  odpowiedni tekst ze Starego Testa-
mentu na potwierdzenie, e to, co mówi, jest prawd  pochodz c  
od Boga. W swoim Li cie do Rzymian Pawe  odwo uje si  45 razy 
do pism Starego Testamentu. Wiedzia , e rzymscy chrze cijanie 
I wieku oczekiwali, i  wszelka nowa nauka b dzie potwierdzona 
przez porównanie jej z wcze niejszym objawieniem. 

Takie by o dziedzictwo wczesnych chrze cijan, które wyra-
sta o z ich ydowskich korzeni. Prze ycia Paw a w macedo skim 
mie cie Berea pokazuj , jak wielkie mia y one znaczenie. Gdy 
Pawe  najpierw zwiastowa  ewangeli  ydom, oni natychmiast 
zwrócili si  do swego nieomylnego przewodnika: pism Starego 
Testamentu. ukasz relacjonuje:

 Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyj li 
nauk  z ca  gorliwo ci  i codziennie badali Pi-
sma, czy istotnie tak jest.

Dzieje Apostolskie 17,11 

 Znajduj c jasny zwi zek pomi dzy nauk  Paw a i S owem 
Bo ym, „wielu te  z nich uwierzy o, a tak e wiele wp ywowych 
Greczynek i niema o m czyzn” (Dz 17,12). 

 By  czas, kiedy ka dy chrze cijanin z zadowoleniem identyfikowa  si  
z Ko cio em katolickim – katolickim przez ma e k. Po Pi dziesi tnicy 
ewangelia szybko si  rozprzestrzenia a. Pomimo okresów intensywnych 
i brutalnych prze ladowa  na terenie ca ego Cesarstwa Rzymskiego po-
wstawa y grupy chrze cijan. Pierwsi chrze cijanie trzymali si  wspólnej 
wiary i kiedykolwiek si  spotykali, cieszyli si  ze wspólnej przynale no ci 
do Bo ej rodziny.  Nauczanie Paw a o tym, e Ko ció  jest jednym cia em, 
z o onym ze wszystkich prawdziwie wierz cych, stanowi o teologiczn  
podstaw  zrozumienia tej nowej relacji (1 Kor 12,12-31). 

Do opisania ogólno wiatowej natury Ko cio a pierwsi chrze cijanie 
u ywali okre lenia katolik, greckiego s owa oznaczaj cego co , co dotyczy 
ca o ci. Gdy pierwsi chrze cijanie mówili o wierze katolickiej, to mówili 
o wierze ca ego powszechnego Ko cio a. Najstarszym dokumentem, który 
zawiera to okre lenie, jest list Ignacego z pocz tku II wieku. Napisa  on: 



Je li chodzi o drug  przes ank , e katoliccy biskupi odzie-
dziczyli nieomyln  w adz  nauczania aposto ów, to opiera si  
ona ca kowicie na teorii sukcesji apostolskiej. Jak dowiedziono 
w poprzednim rozdziale, ta teoria nie mo e by  poparta dowoda-
mi z Pisma wi tego. Piotr nie by  g ow  aposto ów i Ko cio a; 
katoliccy biskupi nie s  nast pcami aposto ów; a papie  nie jest 
nast pc  Piotra. Dlatego Magisterium nie ma prawa do nauczy-
cielskiego urz du Piotra lub aposto ów, bez wzgl du na to, czy 
byli oni nieomylni, czy nie.

 Drugim argumentem, którego u ywaj  katoliccy ucze-
ni, przedstawiaj c argumentacj  na poparcie Magisterium, 
jest „moralna konieczno ”  [448]. Mówi  oni po prostu, e silna 
i nieomylna w adza nauczycielska jest wielce po dana po to, 
aby wiara mog a zosta  zachowana, obroniona i wyja niona [77, 

889]. Bez Magisterium królowa aby kakofonia ró nych opinii. 

„Gdziekolwiek znajduje si  Jezus Chrystus, tam jest Ko ció  katolicki”  [447]. 
W trzech pierwszych wiekach chrze cija stwa okre lenie ko ció  katolicki 
odnosi o si  do wszystkich wierz cych, którzy trzymali si  tej samej wiary 
na ca ym wiecie. 

Posiadaj c tak szczytne dziedzictwo, nie jest zaskoczeniem, e dzisiaj 
nie tylko Ko ció  katolicki, lecz wi kszo  chrze cija skich denominacji, 
twierdzi, i  trzyma si  wiary katolickiej – to znaczy wiary ca ego Ko cio a 
w czasach apostolskich. Cech  wyró niaj c  tych, którzy identyfikuj  si  
z Ko cio em katolickim, jest podporz dkowanie si  papie owi jako repre-
zentantowi Chrystusa na ziemi [834, 837, 936]. Tym niemniej Ko ció  rzadko 
nazywa sam siebie Ko cio em rzymskokatolickim. Woli nazywa  siebie Ko-
cio em katolickim, tak aby w aden sposób nie ogranicza  swego roszcze-

nia do sprawowania powszechnej jurysdykcji jako jedyny, wi ty, katolicki 
i apostolski Ko ció  [811-812]. 



Katoliccy zwolennicy Magisterium wskazuj  na ci gle rosn c  
liczb  protestanckich denominacji jako ca kowicie wystarczaj -
cy dowód na to, e posiadanie jednego, autorytatywnego cia a 
nauczaj cego jest konieczno ci . Jeden z katolickich uczonych 
podsumowuje:

Dlatego z wszelkim prawdopodobie stwem po-
winni my wierzy , e Chrystus, który chcia , 
aby Jego Ewangelia by a zwiastowana wszelkie-
mu stworzeniu, wybra  ywe i nieomylne Magi-
sterium jako w adz  religijn .

A Manual of Dogmatic Theology  [449] 

Koncepcja Magisterium mo e wydawa  si  pozornie atrak-
cyjna. Gdyby Bóg ustanowi  autorytatywne cia o nauczaj ce 
i obieca  chroni  je w sposób nadprzyrodzony od wszelkiego 
b du, to ycie chrze cija skie by oby w pewnych aspektach 
znacznie prostsze. Lecz poniewa  Pismo wi te nie naucza, e 
Bóg ustanowi  takie cia o, wynajdywanie go z „moralnej ko-
nieczno ci” i traktowanie jego nauczania nieomylnym, mo e 
jedynie prowadzi  do tragicznego b du doktrynalnego.

  Co wi cej, nawet posiadaj c Magisterium, Ko ció  katolicki 
z trudem mo e by  uznany za oaz  doktrynalnej harmonii w teo-
logicznie skomplikowanym wiecie. Faktycznie, nadrz dnym 
celem Katechizmu Ko cio a Katolickiego jest st umienie ci gle 
narastaj cych ró nic zda  wewn trz Ko cio a.   W ksi ce, która 
wyja nia potrzeb  napisania Katechizmu, Michael J. Wrenn, 
specjalny konsultant kardyna a Johna O’Connora do spraw wy-
chowania religijnego, wymieni  tylko niektóre obszary doktry-
nalne, w których niezale nie my l cy katoliccy ksi a i teologo-
wie rzucaj  wyzwanie oficjalnej nauce Ko cio a: istnienie anio-
ów, bezpo rednie stworzenie ludzkiej duszy, upadek cz owieka 

w Adamie, narodzenie Chrystusa z dziewicy, przeb agalna ofiara 
Chrystusa, kontynuacja ofiary krzy a we Mszy wi tej, rzeczy-
wista obecno  Chrystusa w Eucharystii, nieomylno  Magi-
sterium, hierarchiczna w adza papie a i biskupów, skuteczno  
sakramentów, Trójca, czy ciec i etyka seksualna  [450]  .



Magisterium zawiod o równie  w stworzeniu wspólnej wiary 
w ród laikatu. Wielu katolików jest przeciwnych ustanowionemu 
przez Ko ció  zakazowi u ywania rodków antykoncepcyjnych 
i wy czeniu kobiet ze wi ce  kap a skich. Sympatyzuj  oni 
z rosn c  liczb  tych cz onków kleru, którzy uwa aj , e obo-
wi zkowy celibat kap anów czyni wi cej szkody ni  po ytku. 
Niektórzy katolicy przestali ca kowicie s ucha  Magisterium.

W ko cu, Magisterium nie jest moraln  konieczno ci . 
 Chrystus obieca  swoim uczniom: „Nie zostawi  was sierotami. 
Przyjd  do was” (J 14,18).   „A Paraklet, Duch wi ty, którego Oj-
ciec po le w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przy-
pomni wam wszystko, co Ja wam powiedzia em” (J 14,26). 

 Duch wi ty, a nie papie  i biskupi, jest ywym nauczyciel-
skim autorytetem Ko cio a (J 16,13-15).    B d c doradc  i pocie-
szycielem, Duch wi ty zamieszkuje w ka dym wierz cym 
(J 14,16-18; Ef 1,13).    On prowadzi chrze cijanina w jego post -
powaniu (Rz 8,14).   On kieruje jego s u b  (Dz 8,29). 

  Duch wi ty daje niektórym chrze cijanom szczególn  zdol-
no  nauczania Pisma wi tego w sposób jasny i autorytatywny 
(1 Kor 12,28).  Jednak ta w adza nie rezyduje wewn trz tych na-
uczycieli, lecz jest czerpana ze ród a ich nauczania, natchnio-
nego S owa Bo ego. 

Dodatkowo, Duch wi ty wzbudza starszych, aby nadzoro-
wali lokalny ko ció , pa li trzod  i chronili wierz cych od z ej 
nauki.  Z tego powodu starsi musz  umie  „udziela  upomnie  
i przekonywa  opornych” (Tt 1,9). 

Pierwszorz dnym instrumentem Ducha wi tego w na-
uczaniu Ko cio a jest S owo Bo e.  Biblia jest „mieczem Du-
cha” (Ef 6,17).    Gdy wierz cy czytaj  i studiuj  Pismo wi te, 
Duch wi ty o wieca ich umys y, daj c im zrozumienie i prze-
mawiaj c do nich osobi cie (1 Kor 2,10-16; Hbr 4,12).  

Biblijne chrze cija stwo, pok adaj ce ufno  w s u bie na-
uczania Ducha wi tego, traktuje Bibli  jak otwart  ksi g  
– ksi g  dla ludzi. Zach ca ich do osobistego studiowania, inter-
pretacji i stosowania S owa Bo ego.



To samo by o prawd  w odniesieniu do pierwotnego Ko cio a. 
Na d ugo przedtem, zanim ktokolwiek w ogóle us ysza  o Magi-
sterium czy jego roszczeniach, chrze cijanie czytali Pismo wi -
te i byli mu pos uszni. W ko cu Duch wi ty zaadresowa  ksi gi 
Nowego Testamentu do zwyk ych ludzi – nie do aposto ów, nie 
do biskupów, nie do papie a i nie do Magisterium.  Nawet List do 
Rzymian nie zosta  zaadresowany do Ko cio a katolickiego, lecz 
„do wszystkich przez Boga umi owanych, powo anych wi tych, 
którzy mieszkaj  w Rzymie” (Rz 1,7). 

Bóg nie powierzy  chrze cija skiej wiary papie owi i bisku-
pom.  Powierzy  j  „ wi tym” (Jud 3).   To ko ció , zgromadzenie 
wybranych Boga, jest „filarem i podpor  prawdy” (1 Tm 3,15). 

 Ko ció  Jezusa Chrystusa, maj c Ducha wi tego jako swego 
nauczyciela i natchnione Pismo wi te jako swój przewodnik, 
nie potrzebuje katolickiego Magisterium. Duch wi ty, którym 
ka dy wierz cy zosta  namaszczony, jest jedynym autorytatyw-
nym nauczycielem, którego potrzebujemy:

 Co do was, to namaszczenie, które otrzymali-
cie od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie po-

uczenia od nikogo, poniewa  Jego namaszczenie 
poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe 
i nie jest k amstwem. Tote  trwajcie w nim tak, 
jak was nauczy o.

1 List Jana 2,27  

Ko ció  katolicki uznaje s u b  nauczania Ducha wi tego 
i autorytet Biblii [101-108, 737-741, 788]. Jednak Ko ció  utrzymuje, e 
to Magisterium, a nie Biblia, jest pierwszym organem nauczaj -
cym, u ywanym przez Ducha [108, 113, 119].  Ojciec Matthias Premm 
wyja nia:

[…] Urz d Nauczycielski Ko cio a jest wa niej-
szy ni  Biblia: tylko nieomylny Ko ció  mo e 
powiedzie  nam, które ksi gi nale  do Pi-
sma wi tego, i tylko nieomylny Ko ció  mo e 



interpretowa  prawdziwe znaczenie Pisma 
wi tego; nikt nie mo e tego czyni  sam. Wi c, 

katolik mo e czyta  tylko jedn  Bibli , t , któ-
ra zosta a opublikowana przez Ko ció . Innymi 
s owy: Bezpo redni  i najwy sz  regu  wiary 
jest ywy urz d Ko cio a.

Dogmatic Theology for the Laity  [451] 

 Niektórzy uwa aj , e drugorz dna rola Biblii w dzisiejszym 
katolicyzmie zmienia si . Na dowód tego wskazuj  nauczanie 
Soboru Watyka skiego II. „Nieznajomo  Pisma wi tego jest 
bowiem nieznajomo ci  Chrystusa”  [452] – uzna  sobór, cytuj c 
Hieronima [133]. Sobór stwierdzi , e „S owo Bo e dla ka dego 
zawsze powinno by  dost pne”  [453] [131, 2653]. Duchowni zostali 
napomniani, aby „pozostawali w za y o ci z Pismem wi tym 
przez pilne czytanie duchowe oraz staranne studium”  [454] [132]. Je-
den z komentatorów katolickich napisa : „Od wczesnych wieków 
Ko cio a nie by o dokumentu, który by nakazywa  udost pnie-
nie wszystkim Pisma wi tego”  [455] .

Po Soborze Watyka skim II parafie katolickie zacz y spon-
sorowa  studia biblijne, a szko y parafialne w swoich programach 
nauczania zacz y k a  nacisk na studium Pisma wi tego. W re-
zultacie wielu katolików lepiej pozna o i bardziej doceni o Bibli .

  Tym niemniej, katolicka Biblia ci gle nie jest ksi g  ludzi, 
lecz ksi g  Ko cio a. Objawienie – stwierdzi  sobór – „zosta o 
powierzone samemu tylko ywemu Urz dowi Nauczycielskiemu 
Ko cio a”  [456] . Zadanie ustalenia autentycznej interpretacji S owa 
tak e „zosta o powierzone samemu tylko ywemu Urz dowi Na-
uczycielskiemu Ko cio a”  [457].  Sobór Watyka ski I stwierdzi :

 […] w zagadnieniach wiary i moralno ci wcho-
dz cych w sk ad doktryny chrze cija skiej 
[nale y] uwa a  za prawdziwy ten sens Pisma 

wi tego, jaki utrzymywa a i utrzymuje wi ta 
Matka Ko ció , którego zadaniem jest os dza  
o prawdziwym znaczeniu i t umaczeniu pism 
wi tych. Dlatego nikomu nie wolno t umaczy  



Pisma wi tego wbrew temu znaczeniu albo te  
wbrew powszechnej zgodzie Ojców.

Sobór Watyka ski I  [458]   

W konsekwencji, chocia  katolicy mog  by  zach cani do 
czytania Biblii, to nie posiadaj  swobody okre lania jej znaczenia 
[113, 119]. Interpretacja Biblii jest wy cznym prawem Magisterium 
[85, 100, 890].  Aby zapewni , e czytanie Biblii doprowadzi katoli-
ków do wcze niej zaaprobowanych konkluzji, Sobór Watyka -
ski II nakaza , aby Biblie by y zaopatrzone w „odpowiednie uwa-
gi”  [459] . Prawo Kanoniczne nakazuje, aby katolickie Biblie by y 
zaopatrzone „w konieczne i wystarczaj ce wyja nienia”  [460].

Ta sama regu a dotyczy katolickich uczonych i teologów. 
Maj  oni pracowa  „pod opiek  wi tego Urz du Nauczyciel-
skiego”  [461]. Mog  pomóc Ko cio owi osi gn  „pe niejsze ro-
zumienie i obja nianie Pisma wi tego”  [462], lecz jedynie samo 
Magisterium posiada prawo os dzania i interpretowania Biblii. 
 Papie  Pius XII napisa :

   […] na tym polega najszczytniejsze zadanie teo-
logii, by wskazywa a, jak zawiera si  w ród ach 
nauka, któr  Ko ció  podaje do wierzenia […], na-
le y w depozycie wiary odszuka  t  nauk  „w tym 
samym sensie, w jakim Ko ció  j  okre li ”.

Humani Generis  [463]    

Innymi s owy, celem katolickiego studium Biblii niekoniecz-
nie jest zrozumienie Pisma wi tego w jego oryginalnym zamie-
rzonym znaczeniu, lecz zrozumienie go w znaczeniu, które nada  
mu Ko ció . Od katolickiego uczonego oczekuje si , by zacz  od 
wst pnego za o enia, e interpretacja Ko cio a jest prawid owa, 
a nast pnie studiowa  Bibli , aby odkry , dlaczego.

Jaki jest rezultat oddania w adzy nauczania jednej grupie lu-
dzi i traktowania ich interpretacji jako autentycznej i nieomylnej? 



Odpowied  mo na znale  przypatruj c si , w jaki sposób Ko-
ció  traktuje Pismo wi te, które stanowi wyzwanie dla ustalo-

nych katolickich przekona  lub praktyk. Na przyk ad, rozwa my 
nast puj cy fragment Dekalogu:

 Nie b dziesz czyni  adnej rze by ani adnego 
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, 
co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach 
pod ziemi ! Nie b dziesz oddawa  im pok onu 
i nie b dziesz im s u y . 

Ksi ga Wyj cia 20,4-5

To przykazanie zabrania czynienia obrazów w celach reli-
gijnych. Zabrania ono równie  oddawania czci takim obiektom. 
 Podstawowe znaczenie hebrajskiego czasownika przet umaczo-
nego jako „oddawa  im pok onu” (Wj 20,5) oznacza dos ownie 
k anianie si   [464] . Z powodu tego przykazania zarówno ydzi, jak 
i niekatoliccy chrze cijanie, praktykuj c swoj  wiar , wzbrania-
j  si  przed u ywaniem takich rzeczy, jak figurki.

  Ko ció  katolicki ma swoj  w asn  interpretacj  przykazania 
z Ksi gi Wyj cia 20,4-5 [2129-2132]  [465]:

Przykazania te nie zabraniaj  tworzenia obra-
zów Chrystusa i wi tych. Tworzenie i oddawa-
nie czci obrazom Chrystusa, Pana naszego, Jego 
wi tej Matce Dziewicy i wszystkim wi tym 

– a wszyscy oni byli przyobleczeni w ludzk  na-
tur  i ukazywali si  w ludzkiej postaci – nie tyl-
ko nie jest zabronione przez to przykazanie, lecz 
zawsze by o uwa ane za wi t  praktyk  i naj-
pewniejsz  oznak  wdzi czno ci. To stanowisko 
jest potwierdzone przez pomniki z czasów apo-
stolskich, sobory powszechne Ko cio a i pisma 
wielu Ojców, wybitnych zarówno z powodu 
swojej wi to ci jak i erudycji, którzy s  w tej 
kwestii ca kowicie jednomy lni.

The Roman Catechism  [466]  



Zauwa my, jak w tym wyja nieniu praktyk  Ko cio a u yto 
do potwierdzenia interpretacji Pisma wi tego.  To samo podej cie 
zosta o zastosowane przez Sobór Watyka ski II do udzielenia po-
parcia wykorzystywania przedmiotów w kulcie religijnym:

Od najwcze niejszych dni Ko cio a istnieje tra-
dycja pokazywania w ko cio ach podobizn na-
szego Pana, Jego wi tej Matki i wi tych w celu 
oddawania im czci przez wiernych.

Sobór Watyka ski II  [467] 

 Katolicka interpretacja Ksi gi Wyj cia 20,4-5 jest produktem 
zastosowania najwa niejszej regu y katolicyzmu w odniesieniu 
do interpretacji Biblii: autentycznym znaczeniem ka dego wer-
setu Pisma wi tego jest to, które zosta o zatwierdzone w tym 
wzgl dzie przez Magisterium Ko cio a [119].  Uj wszy to inaczej: 
to, w co Ko ció  wierzy i co praktykuje, okre la to, czego Pismo 

wi te naucza albo co znaczy. Dlatego katolicy maj  interpreto-
wa  Pismo wi te „w ywej Tradycji ca ego Ko cio a” (113), „we-
d ug sensu duchowego, który Duch daje Ko cio owi” (113).  

Takie podej cie do studiowania Pisma wi tego jest bez-
owocne. W rezultacie mo e przynie  jedynie utwierdzenie po-
zycji Ko cio a przez sam Ko ció . Korekta jest niemo liwa, po-
niewa  norm  prawdy nie jest jasne znaczenie Pisma wi tego, 
weryfikowanego przez porównywanie z innymi fragmentami 
Pisma, lecz autorytatywne nauczanie Ko cio a, potwierdzone 
przez przekonania i praktyki Ko cio a. agodny g os Ducha 

wi tego przemawiaj cego przez natchnione Pismo wi te nie 
mo e by  s yszany w ród dogmatycznych twierdze  rzymskie-
go Magisterium. 


