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PROBLEM POSŁUGI DIAKONÓW,
PREZBITERÓW I BISKUPÓW
W KOŚCIELE LOKALNYM
Przed rozpoczęciem przedstaw iania posługi w K o
ściele lokalnym należy zaznaczyć, że każdy lokalny
Kościół praw osław ny m a w sobie potencjalnie cały je 
den, święty, pow szechny i apostolski Kościół. Zgodnie ze sform ułow a
niem o. protoprezbitera M ikołaja A fanasjew a „na tej zasadzie w em pi
rycznej rzeczyw itości wielość Kościołów lokalnych zachow uje jedność
Kościoła Bożego w Chrystusie, a jedność ta przejaw ia się w wielości
Kościołów lokalnych” [1, s. 40]. N ależy o tym fakcie zawsze pam iętać,
gdy m ów im y o praw osław nym rozum ieniu Kościoła, ponieważ Kościół
nie tylko chroni tradycję, ale sam jest przez n ią chroniony. Jest to ważne
rów nież przy rozpatrywaniu posługi diakonów, prezbiterów i biskupów
w Kościele.
Jak kapłaństwo starotestainentowe, hierarchia Kościoła nowotestamentowego jest z ustanowienia Bożego. Mało tego, jak cały Nowy Testament
jest wypełnieniem Starego Testamentu, tak i w chrześcijańskim kapłań
stwie łaska Boża ulecza i uzupełnia „słabości i braki” hierarchii lewitów.
Już w księdze W yjścia spotykam y obietnicę Boga dla narodu w ybra
nego: „...będziecie dla mnie królew skim kapłaństw em ” (Wj 19, 5). W ie
m y jednak, że nie bacząc na te słowa kapłaństw o staro testam entowe było
dostępne w yłącznie dla pewnej części tego narodu. „K rólewskie kapłań
stwo całego Izraela w Starym Testamencie pozostało obietnicą” [3, s. 10].
O bietnica ta została zrealizow ana w Kościele Chrystusowym .
Świadom ość faktu, że kapłaństwo now otestam entow e zostało zapo
w iedziane ju ż w Starym Testam encie, była w łaściw a chrześcijanom od
pierw szych dni istnienia lokalnych w spólnot. W jednym z zabytków
z końca I w. czytamy: „A rcykapłan m iał szczególne posługi, kapłani też,
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jak również i lewici” [cyt za: 1, s. 45]. S ą to słowa K lem ensa Rzym skie
go, w świadom ości którego „arcykapłan starotestam entow y był archety
pem biskupa, kapłani - prezbiterów, a lewici - diakonów ” [1, s. 45]. Tego
typu analogia otw iera przed nami pew ne aspekty podstaw y posługi bi
skupów, prezbiterów i diakonów w Kościele nowotestam entow ym .
Pierwszy wniosek, który w ynika z faktu ustanow ienia hierarchii za
równo starotestam entow ej, jak i nowotestam entow ej przez Boga głosi,
że w obu wypadkach chodzi o odrębne posługi (w ydzielenia = świętych),
spełnianie których nie m ógł dokonywać każdy członek Kościoła, a jed y 
nie w ydzielony (w ydzielony = święty). Przy tym w yboru na wszystkie
posługi dokonuje sam Bóg, udzielając przy tym w ybranem u specjalnych
darów. Jedynie na zgrom adzeniach heretyckich, które nie m ają Ducha
Świętego, a tym sam ym jego darów, w edług uwagi Tertuliana „dzisiaj
jeden biskup, a jutro - drugi; dzisiaj diakon, a jutro ju ż lektor; dzisiaj prezbiter, a jutro - laik” [cyt za: 2, 8].
Wybór do posługi kapłańskiej nie m ógł być dokonyw any poza K o
ściołem lokalnym , to znaczy w śród tych, którzy nie przynależeli do da
nego Kościoła. Jeśli w czasach Starego Testam entu w tym celu w ydzielo
no z narodu pokolenie Lewiego, to w N ow ym Testam encie hierarchicz
ne kapłaństwo jest m ożliwe jedynie w środowisku „królewskiego kapłań
stw a” (7 P 2, 9). „Lud B oży” , który Bóg zgrom adził „w C hrystusie” , stał
się w Kościele nosicielem kapłaństw a - pisze o. protoprezbiter Mikołaj
Afanasjew. Kapłaństw o Lewitów zostało zastąpione w Kościele przez
kapłaństwo ludu Bożego, lub inaczej, kapłaństwo Lewitów zostało roz
przestrzenione na w szystkich członków ludu Bożego [1, s. 80].
Będąc organizm em Bogoczłow ieczym K ościół C hrystusa jest budo
wany przez Ducha Świętego przy pom ocy rozlicznych darów i posług,
w śród których szczególne m iejsce zajm uje biskupstw o (biskup znaczy
„nadzorca”, „ten, który pilnuje”).
W Kościele pierw otnym posługa biskupa polegała przede w szyst
kim na spełnianiu czynności świętych, przede w szystkim Eucharystii.
Przez spełnienie pierwszej Eucharystii w tej wspólnocie, dla której został
ustanowiony, biskup w stępow ał w sw oją posługę, w ym agającą od niego,
aby „pasł św iętą ow czarnię i spełniał nieskalanie posługę arcykapłańską”
[5, s. III]. Według św. Jana Dam asceńskiego biskupowi jest pow ierzony
Kościół [8, s. 136].

Eucharystia jest bezkrw aw ą ofiarą, składaną zgodnie z nakazem Zba
w iciela na Jego pam iątkę. Podkreśla to jeszcze raz zw iązek kapłaństwa
starotestam entow ego i now otestam entow ego, na co w skazuje św. K le
m ens Rzymski. Posługa arcykapłanów tak Starego, jak i N owego Testa
m entu w iąże się ze składaniem ofiar. Jednak budząca bojaźń Ofiara G ol
goty, złożona przez W ielkiego A rcykapłana Jezusa Chrystusa, naszego
Boga, zakończyła ofiary Starego Testam entu oraz napełniła now ą treścią
sam ą posługę arcykapłańską biskupów.
Jako przełożony wspólnoty chrześcijańskiej biskup zajm uje central
ne m iejsce w jej życiu. Według św. C ypriana z Kartaginy biskup jedno
czy wokół siebie przede wszystkim lokalną wspólnotę. „Biskup w K o
ściele i Kościół w biskupie, a kto nie jest z biskupem , ten nie jest w K o
ściele” [11, s. 369]. Sens tych słów w szczególnych sposób ujaw nia się
w zgrom adzeniu eucharystycznym K ościoła lokalnego.
M iejsce biskupa-przełożonego na zgrom adzeniu eucharystycznym
jest m iejscem Chrystusa na Ostatniej W ieczerzy. Ale w tym wypadku
biskup „zajm ując m iejsce C hrystusa na Ostatniej W ieczerzy, nie zastępu
je Chrystusa, gdyż jest to niem ożliwe. Nie m ożna C hrystusa zastąpić dla
tego, że nikt nie m oże zastąpić Syna Bożego i Jego posługi. Nie m ożna
C hrystusa zastąpić także dlatego, że On sam jest obecny na swojej ‘W ie
czerzy’ ze swoim i przyjaciółm i” [1, s. 81].
Ten fakt podkreśla, że biskup-przełożony jest nieoddzielny od ludu
Bożego, gdyż sam wcześniej był członkiem królew skiego kapłaństw a
w iernych. „W tym wspólnym posługiw aniu przełożonego, który sam na
leży do ludu, z ludu w yłania się królew skie kapłaństw o w iernych w K o
ściele - pisze o. protoprezbiter M ikołaj Afanasjew. - Z tego powodu ono
nie tylko nie w yklucza szczególnej posługi przełożonych (to znaczy bi
skupów i prezbiterów), ale bez niego nie m oże się przejaw ić” [3, s. 38].
Poza biskupam i Kościół pierw otny otrzym ał od A postołów także
i kapłanów (prezbiter - znaczy „starszy”). Później prawo ustanaw iania
prezbiterów stanie się prerogatyw ą biskupów. W księgach N owego Te
stam entu po raz pierw szy spotykamy, chociaż niezupełnie w yraźne ozna
ki posługi prezbiterów w Kościele apostolskim . N atom iast list św. Kle
m ensa R zym skiego zaw iera ju ż w yraźne św iadectwo na tem at prezbite
rów realizujących swoja posługę w lokalnych K ościołach Rzym u i K o
ryntu. Prezbiterzy zajm owali szczególne m iejsce na zgrom adzeniu eu-
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charystycznym , co - w edług o. protoprezbitera M ikołaja A fanasjew a „było wyrazem ich posługi, która oznaczała kierow anie ludem B ożym ”
[1, s. 82]. Oto dlaczego instytut prezbiterów św. Ignacy Antiocheński
nazywał „sinedrionem ” Kościoła, zwracając uwagę na ich jednom yśl
ność z biskupem: „Prezbiterzy zgadzają się z biskupem tak, jak struny
w cytrze” [7, s. 136].
Potw ierdzają to słowa m odlitwy ustanow ienia prezbitera. W edług
świadectwa św. H ipolita R zym skiego proszono o „ducha łaski i rady, aby
miał on udział w prezbiterium i kierow ał ludem Bożym w prostocie ser
ca” [5, s. VIII]. „U dział w prezbiterium ” w skazuje na to, że „prezbiter
dzielił z biskupem posługę kierow ania ludem ” [1, s. 50]. W zw iązku z tą
posługą kierow ania w spólnotą św. Polikarp ze Sm yrny wzywał chrześci
jan do „podporządkow ania się prezbiterom i diakonom jak Bogu i C hry
stusow i” [10, s. 222]. K ierow anie w spólnotą wiązało się wprost z posłu
gą nauczania. Świadectw a na ten tem at w ystępująjuż w pierw szym liście
św. Pawła do Tymoteusza, w którym jest m owa o prezbiterach, „którzy
trudzą się dla słowa i nauczania” (5, 17).
Chociaż przy sprawowaniu przez biskupa Eucharystii „prezbiter nie
odróżnia się od pozostałych członków Kościoła” [1, s. 82], a współsłuży
z biskupem, jak i wszyscy pozostali członkowie wspólnoty. Jednakże z
polecenia biskupa prezbiter mógł sam przewodniczyć zgromadzeniu eu
charystycznemu. Z listy św. Jakuba Apostoła wiemy o sprawowaniu przez
prezbiterów sakramentu namaszczenia chorych: „Choruje kto między wami?
Niech przywoła prezbiterów Kościoła i niech się m odlą nad nim, nam a
ściwszy go olejem w imię Pańskie” (5,14). Zgodnie z 39 kanonem apostol
skim „prezbiterzy i diakoni bez woli biskupa nic nie spełniają, gdyż jem u
[biskupowi] jest powierzony lud Boży i on odpowiada za ich dusze” [9].
Diakoni ze swej strony otrzymywali odrębną posługę, na co wskazuje
już ich sama nazwa (dosłownie: „sługa”). Przy czym określenie „diakonia”
- według o. Mikołaja A fanasjewa - „ma bezpośrednie odniesienie do po
sługi na zgromadzeniu eucharystycznym ”. [1, s. 45]. Swoje rozważania na
ten temat o. Mikołaj Afanasjew buduje na porównaniu narracji Ewangelii
o Ostatniej Wieczerzy, na której Chrystus był wśród Apostołów jako posłu
gujący („...k to jest większy, zasiadający, czy też posługujący? Czyż nie
zasiadający? Otóż Ja jestem pośród was jako ten, kto posługuje”, Ł k 22,27)
ze słowami św. Ignacego z Antiochii o tym, że diakoni spełniają posługę

90

Chrystusa. Na tej podstawie o. Mikołaj wnioskuje, że diakoni „byli na zgro
m adzeniu eucharystycznym jako posługujący” [1, s. 45-46].
Taka pozycja diakonów we w spólnocie lokalnej, w edług św. Ignace
go z Antiochii, zakłada odpowiedni stosunek do samych diakonów: „.. .dia
konom , posługującym przy tajem nicach Jezusa Chrystusa, należy okazy
w ać szacunek, poniew aż nie są oni sługami pokarm u i napoju, ale sługa
m i K ościoła B ożego” [10, s. 222].
N ajw cześniejsze świadectwo o posłudze diakonów na zgrom adze
niu eucharystycznym zawarte jest w dziełach św. Justyna M ęczennika.
O pisując w swojej pierwszej apologii Eucharystię zw iązaną z chrztem,
zauważa: „Po dziękczynieniu przełożonego i odpowiedzi całego ludu tak
zw ani u nas diakoni dają każdem u z obecnych Chleb nad którym odm ó
w iono dziękczynienie oraz wino i wodę, a także zanoszą nieobecnym ”
[4, s. 106]. O takich sam ych działaniach m ówi św. Justyn opisując nie
dzielną Eucharystię. Z tym św iadectw em św. Justyna zgadza się opis św.
H ipolita Rzym skiego [5]. Diakoni byli w ięc pom ocnikam i biskupa, ale
nie w posłudze kościelno-adm inistracyjnej, a liturgicznej.
Podczas święceń diakoni otrzym ują łaskę - jak pisze o tym Christos
Jannaras - „dla posługi dynam icznego rozprzestrzenienia Eucharystii na
w spólne życie ciała eucharystycznego w tym celu, żeby dostosować po
sługę do praktycznych potrzeb autentycznego życia jako wspólnoty m i
łości, zgodnie z trynitam ym archetypem życia” [12, s. 244].
Tego typu powołanie do posługi na Uczcie Pańskiej wyjaśnia szczegól
ne wymagania, stawiane diakonom przez Apostołów (7 Tm 3,8-13): diakoni
powinni dysponować tymi samymi cechami duchowymi, co i biskupi.
Kapłaństw o hierarchiczne istnieje w Kościele w łaśnie dzięki kró
lew skiem u kapłaństw u wiernych. „Jednych Bóg ustanow ił w Kościele
po pierw sze apostołam i, po drugie prorokam i, po trzecie nauczycielam i”
(7 K or 12, 28).
Trzystopniowe kapłaństw o - biskupa, prezbitera i diakona - było
ogólnie przyjętym i zachow ało się do dzisiaj, chociaż w historii doznało
różnych zm ian w swojej praktycznej realizacji. D la norm alnego życia
organizm u K ościoła konieczne są w szystkie trzy stopnie hierarchiczne.
Najw ażniejszej zasady sukcesji apostolskiej należy poszukiw ać w apo
stolskiej tradycji K ościoła w jej integralności.
W spółczesna sytuacja biskupów i prezbiterów, gdy pierw si stoją na
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czele i kierują częściam i K ościoła (diecezje, K ościoły lokalne), a drudzy
stoją na czele parafii na podstawie decyzji biskupów, a diakoni ze swej
strony pom agają jednym i drugim w posłudze eucharystycznej, bez żad
nej wątpliwości pozostaje w zgodności z tradycją apostolską. Przecież
podstawowym obowiązkiem wszystkich wyświęconych członków ducho
w ieństw a było i jest grom adzenie ludu Bożego i budow anie Ciała Chry
stusa (EfĄ, 12) drogą głoszenia Słowa Bożego, spełniania sakramentów
Kościoła, przede wszystkim Eucharystii, a także kierowanie życiem wspól
noty. Nikt z przedstaw icieli hierarchicznego kapłaństw a nie może jako
taki działać poza w spólnotą K ościoła lokalnego. „Jak w spólnota nie może
być Kościołem bez kapłana - zauw aża biskup Hilarion (Alfiejew) - tak
i kapłan nie może być poza w spólnotą” [7, s. 134].
Trzy stopnie hierarchiczne m ają pochodzenie apostolskie, jak pisze
o. W ładysław Cypin, i „będą istniały do końca św iata” [8, s. 141]. Na to
odpowiadamy: „A m en” .
Przetłum aczył ks. H enryk Paprocki
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