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KWALIFIKACJE KAZNODZIEI W ŚWIETLE DZIEŁA
„O KAPŁAŃSTWIE” ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

Dzisiejszy kaznodzieja szuka nieustannie nowych wzorów, inspiracji
oraz skutecznych metod w celu wykonywania swojej pos³ugi g³oszenia s³o-
wa Bo¿ego, gdy¿ wspó³czesny s³uchacz jest coraz bardziej wymagaj¹cy i czê-
sto pozwala siê uwie�æ fa³szywym prorokom. Jak jednak siê okazuje, naj-
wiêkszy wp³yw na skuteczno�æ przekazywania Dobrej Nowiny ma osoba
i przygotowanie tego, kto j¹ g³osi. Z pewno�ci¹ nie ka¿dy kap³an bêdzie
mówc¹ w wielkim stylu i nie wzniesie siê na szczyty idea³u kaznodziej-
skiego, jednak powinien nieustannie szukaæ najlepszych wzorców. Do ta-
kich niew¹tpliwie nale¿y �w. Jana Chryzostom zwany Z³otoustym. Skorzy-
stamy z bogactwa my�li �w. Jana Chryzostoma, jakie zosta³y zawarte w je-
go dziele O Kap³añstwie 1. Autor, t³umacz¹c swoj¹ ucieczkê przed decyzj¹

* Ks. dr Marian Wróblewski � adiunkt Wydzia³u Teologicznego UMK w Toruniu
doktor teologii z zakresu homiletyki.

1 Tekst �ród³owy znajduje siê w PG, t. 48 [623�692] i zosta³ przet³umaczony na jêzyk
polski przez W. Kaniê i zamieszczony w XXIII tomie Pism Ojców Ko�cio³a pt. �w. Jan Chry-
zostom O Kap³añstwie, Poznañ 1949, s. 3�143. Zagadnieniem kaznodziejstwa w twórczo�ci
�w. Jana Chryzostoma zajmowa³ siê m.in.: W. Kania, Idea³ mówcy ko�cielnego wed³ug �w. Jana
Chryzostoma, AK 39 (1947), t. 47, s. 113�131, 225�240, 329�339; W. Kosiñski, Teoretycy kazno-
dziejstwa i twórcy szkó³ kaznodziejskich: �w. Jan Chryzostom, PHom 10 (1932), s. 161�174, 249�
�254. E. Staniek, Wielcy mówcy staro¿ytnego Ko�cio³a: �w. Jan Chryzostom (+407), Materia³y
Homiletyczne 1998, nr 171, s. 30�39, s. 40�52.
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przyjêcia kap³añstwa i urzêdu kaznodziei, stworzy³ jedn¹ z najpiêkniejszych
rozpraw o kap³añstwie i umiejêtno�ciach kaznodziejskich, jak¹ przekaza³a
staro¿ytno�æ chrze�cijañska2.

1. ŚWIĘTY JAN CHRYZOSTOM RETOR, ASCETA I KAZNODZIEJA

�wiêty Jan Chryzostom przyszed³ na �wiat w Antiochii syryjskiej ok.
349 r. jako syn bogobojnego Sekundosa, dowódcy si³ rzymskich oraz pe³nej
cnót chrze�cijañskich matki Antuzi. Pochodzi³ z rodziny przeciêtnie zamo¿-
nej. Niestety, przedwczesna �mieræ ojca sprawi³a, ¿e poziom ¿ycia Chryzo-
stoma znacznie siê obni¿y³. Jednak matka, która ca³kowicie po�wiêci³a siê
wychowaniu syna, nie szczêdzi³a �rodków na jego wykszta³cenie. Prawdo-
podobnie Chryzostom, jak wszyscy ówcze�ni ch³opcy z jego warstwy spo-
³ecznej, ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, gdzie uczono pisania, czytania i pro-
stej arytmetyki. Miêdzy 10 i 14�15 rokiem ¿ycia uczêszcza³ do szko³y �red-
niej. W niej poznawa³ klasyczn¹ literaturê greck¹, a zw³aszcza prozaików
i mówców: Homera, Eurypidesa, Menandera, Demostenesa. Ch³opiec æwi-
czy³ siê nie tylko w gramatyce i sk³adni, ale uczy³ siê recytowania z pamiê-
ci d³ugich tekstów literackich oraz ich komentowania. Niestety, ca³a eduka-
cja nie zawiera³a elementów chrze�cijañskich i by³a na wskro� pogañska.
Trzeci stopieñ jego edukacji stanowi³a szko³a retoryki polegaj¹ca na naucza-
niu wszystkich aspektów sztuki oratorskiej, umiejêtno�ci uk³adania wyst¹-
pieñ publicznych oraz praktycznych æwiczeniach w wyg³aszaniu mów.
W Antiochii nauczycielem Jana w zakresie retoryki by³ Libaniusz; równo-
cze�nie uczêszcza³ on na wyk³ady z filozofii Andragatiusza. Czêsto bywa³
na salach s¹dowych, by³ te¿ ¿arliwym mi³o�nikiem teatru3. Libaniusz tak
by³ ol�niony zdolno�ciami i umiejêtno�ciami Jana, ¿e uwa¿a³by go za swo-
jego najgodniejszego nastêpcê, gdyby nie zabrali go chrze�cijanie. Pocz¹t-

2 Wielu autorów podkre�la, ¿e inspiracj¹ do napisania tego dzie³a by³a II Mowa �w.
Grzegorza z Nazjanzu. Wykazuj¹ to w swoich publikacjach min.: W. Kania, Idea³ mówcy ko-
�cielnego wed³ug �w. Jana Chryzostoma, AK 39 (1947), t. 46, s. 123; ten¿e, O kap³añstwie, w: POK,
t. 23, Poznañ 1949, s. XL, XLIV; F. Dr¹czkowski, Grzegorz z Nazjanzu, EK VI, s. 313; H. Volk,
Die Schutzrede des Gregor von Nazianz und die Schrift über das Priestertum von Johannes Chry-
sostomus, Zeitschrift für praktische Theologie, Münster 1950; B. Meller, Bleibendes im Wandel
der Kirchengeschichte, Tübingen 1973. Por. J. M. Szymusiak, Grzegorz Teolog, Poznañ 1965, s. 121;
M. Wróblewski, Model formacji kap³añskiej w nauce �w. Grzegorza z Nazjanzju i �w. Jana
Chryzostoma, praca magisterska (maszynopis), KUL 1993.

3 Por. J. N. D. Kelley, Z³ote usta, Jan Chryzostom � asceta, kaznodzieja, biskup, wyd.
Homini, Bydgoszcz 2001, s. 13�18.
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kowo Jan my�la³ o karierze adwokata lub urzêdnika sacra scrina, która
wówczas prowadzi³a do osi¹gniêcia najwy¿szych urzêdów pañstwowych.
Jednak jego prostolinijny charakter i uczciwo�æ, ukszta³towane pod wp³y-
wem warto�ci chrze�cijañskich nie da³y siê pogodziæ z nierzetelnymi �rod-
kami, jakimi czêsto pos³ugiwali siê prawnicy. Staj¹c siê dojrza³ym intelek-
tualnie mê¿czyzn¹, wraz ze swoim przyjacielem Bazylim, postanowi³ obraæ
drogê b³ogos³awionego ¿ycia pustelników i prawdziwej filozofii (co ozna-
cza³o w jêzyku wykszta³conych chrze�cijan tamtych czasów wycofanie siê
z ¿ycia, kontemplacje i studiowanie Pisma). Jednak plany te zmieni³a jego
matka, która przekona³a go, aby pozosta³ w domu do jej �mierci. W tym
czasie Jan zosta³ uczniem Diodora i Karteriusza, którzy zarz¹dzali szko³¹
ascetyczn¹ (asketerion). Jan, pozostaj¹c, jak inni uczniowie, w swym domu
i ¿yj¹c w �wiecie, postêpowa³ wed³ug �cis³ych regu³ wyrzeczenia. Spotyka³
siê na wspólnych modlitwach, studiowa³ Bibliê i s³ucha³ jej obja�nieñ oraz
rad swego mistrza na temat sztuki ascezy. W³a�nie w tej szkole Jan sta³ siê
orêdownikiem prostej biblijnej egzegezy historycznej4. Niemal równocze�nie
podda³ siê pod duchowe kierownictwo ortodoksyjnego biskupa Antiochii
Melecjusza, który ochrzci³ go w 368 r. Asystowa³ mu przez 3 lata, a nastêp-
nie zosta³ lektorem. By³ odpowiednim kandydatem na duchownego, jed-
nak czuj¹c siê niegodnym tego urzêdu odszed³ w góry Silpios, aby tam
pod okiem syryjskiego mnicha studiowaæ Bibliê, medytowaæ na temat sa-
mego Boga i �wiata widzialnego i niewidzialnego. W czasie sze�cioletniego
pobytu w pustelni Chryzostom nauczy³ siê na pamiêæ niemal ca³ego Stare-
go i Nowego Testamentu. Po powrocie do Antiochii zosta³ wy�wiêcony na
diakona, a piêæ lat pó�niej na kap³ana. Maj¹c 37 lat by³ u szczytu swego
duchowego i intelektualnego rozwoju. Bêd¹c pomocnikiem biskupa Flawia-
na przez 12 lat (386�397) wyró¿nia³ siê jako wiod¹cy kaznodzieja w stolicy
Syrii, Antiochii, gdzie otrzyma³ przydomek Chryzostom � Z³otousty. Jego
kazania o przepiêknej formie oraz tre�ci �ci¹ga³y t³umy s³uchaczy. Czêsto
by³y improwizowane, jednak spisywali je stenografowie, dziêki czemu za-
chowa³y siê do naszych czasów. S³uchacze byli zdumieni nie tylko kraso-
mówstwem przewy¿szaj¹cym pogañskich retorów, ale tak¿e ró¿norodno-
�ci¹ zagadnieñ, które podejmowa³ Z³otousty na ambonie5. S³awa kaznodziej-
ska Jana sprawi³a, ¿e gdy zmar³ biskup Konstantynopola Nektariusz, jedy-
nym godnym kandydatem na ten urz¹d by³ Jan Chryzostom, który po na-
mowach przyjació³ przyj¹³ go w 398 r. Niestety, jego bezkompromisowy

4 Por. tam¿e, s. 25�30.
5 Tam¿e, s. 66�68.
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styl ¿ycia oraz publiczne napiêtnowanie w kazaniach nadu¿yæ i zgorszenia
cesarzowej Eudoksji doprowadzi³y do wypêdzenia go ze stolicy i �mieræ
na wygnaniu w 407 r.6

Jak podkre�la W. Kania, Jan Chryzostom nie by³ filozofem jak Grze-
gorz z Nysy, poniewa¿ dla niego prawdziw¹ filozofi¹ by³a pobo¿no�æ i æwi-
czenia ascetyczne. Nie by³ te¿ mê¿em stanu jak �w. Ambro¿y ani teologiem
tej miary, co �w. Augustyn. Przewy¿sza³ ich jednak jako wychowawca i kie-
rownik dusz, zw³aszcza poprzez swoje niezrównane kazania i pisma7. Jego
spu�cizna pisarska jest bogatsza ni¿ wszystkich pozosta³ych pisarzy Ko�cio³a
Wschodniego i obejmuje 18 tomów Patrologia Graeca8. W Ko�ciele Zachod-
nim dorównuje mu jedynie �w. Augustyn. Z³otousty by³ przede wszystkim
kaznodziej¹ i duszpasterzem praktykiem, st¹d w wiêkszo�ci jego dzie³a to
homilie syntetyczne i analityczne, kazania �wi¹teczne, mowy, traktaty i li-
sty. Kazania, które czêsto trwa³y ponad dwie godziny nie mêczy³y s³ucha-
czy, poniewa¿ Z³otousty po mistrzowsku wplata³ obrazy, porównania, na-
wi¹zywa³ do tamtejszych okoliczno�ci ¿ycia oraz stosowa³ liczne dygresje
i aluzje9. Jego g³ównym tworzywem kaznodziejskim by³a Biblia i ¿ycie co-
dzienne s³uchaczy. Jan, obja�niaj¹c ksiêgi biblijne, kierowa³ siê zasadami
szko³y antiocheñskiej. Nikt do tej pory nie przed³o¿y³ tak gruntownej i za-
razem praktycznej wyk³adni Pisma �w. jak Chryzostom. Jêzykiem i stylem
pe³nym porównañ i pytañ retorycznych dorównywa³ autorom klasycznym10.

Spogl¹daj¹c na przepiêkn¹ sylwetkê kaznodziejsk¹ Jan Chryzostoma
przejd�my obecnie do analizy jego traktatu O Kap³añstwie, nazywanego tak-
¿e magna carta kap³añstwa, w którym zawar³ podziw dla samego urzêdu
kap³añskiego, ale równocze�nie nakre�li³ wzór kaznodziei.

2. FORMACJA INTELEKTUALNA KAPŁANA–KAZNODZIEI

W zakres wiedzy intelektualnej kap³ana�kaznodziei wchodzi³a wów-
czas wiedza z zakresu enkyklois paideia11, jak równie¿ wiedza biblijna i reli-

 6 Por. W. Kania, dz. cyt., s. 126�130.
 7 Por. tam¿e, s. 116.
 8 Por. PG 47�64.
 9 Por. B. Altanek, A. Stoiber, Patrologia, PAX, Warszawa 1990, s. 435.
10 Szczegó³ow¹ analizê warsztatu kaznodziejskiego Chryzostoma odnajdujemy w opra-

cowaniach: W. Kania, dz. cyt., s. 113�131, 225�240, 329�339; W. Kosiñski, dz. cyt., s. 161�
�174, 249�254; E. Staniek, dz. cyt., Materia³y Homiletyczne 1998, nr 171, s. 30�39, 40�52.

11 W staro¿ytno�ci terminem tym okre�lano wiedzê ogóln¹, zarówno w zakresie nauk
humanistycznych jak i �cis³ych. Obejmuje ona wiadomo�ci z dziedziny literatury, historii,
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gijna12. Jak ukazano wcze�niej, Jan Chryzostom uzyska³ staranne wykszta³-
cenie w zakresie enkyklois paideia13. By³o to zreszt¹ zgodne z duchem ów-
czesnych przeobra¿eñ spo³eczno-politycznych Cesarstwa Rzymskiego, gdzie
ka¿dy, niezale¿nie od wyznania, móg³ czerpaæ z wiedzy wybranego mi-
strza. Dlatego nie dziwi¹ s³owa Chryzostoma pisz¹cego, ¿e nie wybra³by
do godno�ci kap³añskiej tego, który z pobo¿no�ci¹ nie ³¹czy³by wiedzy14.

2.1. WIEDZA Z ZAKRESU FILOZOFII

Dokonuj¹c analizy dzie³a O Kap³añstwie, dochodzimy tylko do pew-
nych �ladów, które mog³yby nam sugerowaæ konieczno�æ wiedzy filozo-
ficznej przysz³ego kap³ana�kaznodziei. Maj¹c na uwadze fakt, ¿e na etapie
filozofii uzyskujemy pewn¹ dojrza³o�æ umys³u uzdalniaj¹c¹ do przyjêcia
prawdy15, mo¿emy siê jedynie doszukiwaæ jej elementów w stwierdzeniu
Chryzostoma, który w nawi¹zaniu do spraw tego �wiata pisa³: [kap³an]
�winien wszystko rozumieæ, powtarzam, wszystko powinien rozumieæ i do-
k³adnie przemy�leæ�16. Owa zdolno�æ umys³u pozwala w jakim� stopniu
wyznaczyæ w³a�ciw¹ drogê w g¹szczu szerz¹cych siê wówczas b³êdów
dotycz¹cych chocia¿by jednej natury Trójcy Przenaj�wiêtszej17. Taka wiedza
pomo¿e przezwyciê¿yæ b³êdne pogl¹dy Ariusza, Sabeliusza oraz przygoto-
waæ siê nie do jednego rodzaju walki, ale do walki ró¿norodnej i z ró¿ny-
mi wrogami18.

Jednak trzeba podkre�liæ, ¿e Chryzostom wysuwa na pierwszy plan
praktykowanie prawdziwej filozofii. Zazdro�ci³ swojemu przyjacielowi Bazy-
lemu, ¿e on �szczê�liwy móg³ oddaæ siê ¿yciu pustelniczemu i prawdziwej
filozofii [�], jego szala jakby l¿ejsza, sz³a do góry, moja na skutek mego
przyci¹gania do �wiata, spada³a w dó³�19. Mnichów prowadz¹cych asce-

nauk przyrodniczo-matematycznych. W �redniowieczu nazywana jest naukami wyzwolony-
mi, a obecnie wykszta³ceniem ogólnym. Wyra¿enie to oznacza kulturê podstawow¹, która
winna dopiero przygotowywaæ umys³ do przyswojenia sobie wy¿szych postaci nauczania
i kultury. Szerzej na ten temat pisze J. Danielou, Historia wychowania w staro¿ytno�ci, Warsza-
wa 1969, s. 128; F. Dr¹czkowski, Mi³o�æ syntez¹ chrze�cijañstwa, Lublin 1990, s. 118.

12 Obejmowa³a ona wówczas wiedzê z zakresu: Biblii, teologii, moralno�ci, duchowo�ci.
13 Por. W. Kania, dz. cyt, s. 115.
14 Ksiêga 3. 15.
15 Por. F. Dr¹czkowski, Mi³o�æ syntez¹..., s. 129.
16 Ksiêga 6. 4.
17 Ksiêga 4. 4.
18 Ksiêga 4. 3; 4.
19 Ksiêga 1. 3.
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tyczny tryb ¿ycia nazywa filosofoi � filozofami, a ich tryb ¿ycia, prawdziw¹
filozofia � filozofi¹20. Dla Chryzostoma prawdziw¹ filozofi¹ by³a pobo¿no�æ
i æwiczenia ascetyczne21.

2.2. WIEDZA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII

Nie³atwa jest droga Bo¿ego pasterzowania, gdy¿ jak pisze Chryzostom:
�trzeba umieæ odpowiednio im [s³uchaczom] prawdê przedstawiæ oraz wp³y-
n¹æ na ich wolê, aby chcieli i�æ za dobrem�22. Jest to wiêc jedna z podstawo-
wych umiejêtno�ci, gdy¿ nie mo¿na nikogo leczyæ przemoc¹, ale w³a�ciwym
przekonywaniem trzeba sprowadziæ na lepsz¹ drogê23. Sprawiæ, aby dobro-
wolnie poddaæ siê radom kap³ana i jednocze�nie byæ wdziêcznym za lecze-
nie24. Z³otousty podkre�la, ¿e nie jest to sztuka ³atwa, dlatego ka¿dy, kto otrzy-
ma opiekê nad �Cia³em Chrystusowym�, winien do³o¿yæ wszelkich starañ,
aby karmiæ nim we w³a�ciwy sposób25. Zanim jednak przyst¹pi do leczenia,
winien poznaæ psychikê i mentalno�æ zarówno t³umów, jak i poszczególnych
ludzi, �poznawaæ usposobienie grzesz¹cych� � pisa³ Jan26. We w³a�ciwy spo-
sób musi dotrzeæ do dziecka, mê¿czyzny, ma³¿onków, ludzi bogatych i bied-
nych, osób pe³ni¹cych wysokie stanowiska, wdów i sierot27. Nie mo¿e jednak
u¿ywaæ jednakowej metody wzglêdem wszystkich wiernych, skoro nawet
lekarzowi nie wolno u¿ywaæ tylko jednego sposobu leczenia, a sternikowi
nie wystarczy znajomo�æ tylko jednego sposobu walki z wichrami28.

Je¿eli chodzi o s³uchaczy rzeczywisto�ci wy¿szej, Chryzostom do-
strzega³ 3 zasadnicze grupy ludzi: bardzo prostych i tych jest najwiêcej,
dobrze wykszta³conych oraz grupê w³a�ciwie ukszta³towanych chrze�ci-
jan, co uj¹³ nastêpuj¹co: �Niemo¿liwym jest, aby ca³a spo³eczno�æ ko�cio-
³a sk³ada³a siê z ludzi wykszta³conych, lecz wiêksza jej czê�æ stanowi¹
prostaczkowie [�] jest to zaledwie jeden, czy drugi, który potrafi wydaæ
nale¿yty s¹d�29.

20 Por. W. Kania, Wstêp, [do:] J. Chryzostoma, O Kap³añstwie, w: POK, t. XXIII, Po-
znañ 1949, s. XIV.

21 Por. W. Kania, Idea³ mówcy ko�cielnego...,  s. 116.
22 Ksiêga 2. 3.
23 Ksiêga 2. 4.
24 Ksiêga 2. 3.
25 Ksiêga 4. 2.
26 Ksiêga 2. 4.
27 Ksiêga 6. 4.
28 Ksiêga 6. 4.
29 Ksiêga 5. 6.
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Widaæ wiêc, jak wnikliwa powinna byæ obserwacja s³uchaczy przez
przysz³ego kap³ana�kaznodziejê, aby skutecznie zastosowaæ odpowiedni¹
�kuracjê�. Do tego jednak potrzeba du¿ego do�wiadczenia i roztropno�ci:
Tak wiêc opiekun wdów w swym postêpowaniu winien byæ ³agodny i cier-
pliwy30. W stosunku do mê¿ów i ¿on oraz bogatych i urzêdników nie nale-
¿y byæ skrytym lub pochlebc¹, lecz pe³nym swobody i odwagi, ³agodnym,
a równocze�nie stanowczym31.

Natomiast je¿eli chodzi o kierownictwo duchowe, Chryzostom wska-
zuje, ¿e nie mo¿na wymierzaæ pokuty bezwzglêdnie równej grzechom. Lecz
nale¿y wzi¹æ pod uwagê usposobienie grzesz¹cych, aby, chc¹c zaszyæ to,
co rozerwane, nie rozedrzeæ dalej32. Je¿eli chodzi o szczegó³owe wskazania
to zaleca, aby na s³abych, opiesza³ych, lgn¹cych do przyjemno�ci �wiato-
wych, na dumnych z rodu i stanowiska wp³yn¹æ ³agodno�ci¹ i spokojem,
i je�li nie zupe³nie, to czê�ciowo wyrwaæ z b³êdów. Stosuj¹c �rodki surowe,
pozbawi siê nawet ma³ej naprawy, gdy¿ cz³owiek zmuszany si³¹ do zej�cia
z b³êdnej drogi zatnie siê i nie ust¹pi nawet ³agodnym s³owom33. Chryzo-
stom przestrzega jednak przed nadu¿ywaniem umiejêtno�ci dostosowywa-
nia siê do s³uchaczy w celu egoistycznego przypodobania siê34.

2.3. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU RETORYKI

Umiejêtno�ci oratorskie Chryzostoma, uwa¿anego za najwiêkszego
mówcê chrze�cijañskiego35 do dzi� wprawiaj¹ nas w zachwyt, dlatego wska-
zania w tym zakresie wydaj¹ siê szczególnie cenne dla pe³ni¹cych pos³ugê
kaznodziejsk¹. Chocia¿ zna³ klasyków pogañskiej retoryki, to umia³ patrzeæ
na nich krytycznie i korzystaæ z nich z umiarem. Nie jest on teoretykiem
wymowy w tej mierze co Augustyn i tylko ubocznie staje siê nim, szczegól-
nie w ksiêdze IV dzie³a O Kap³añstwie. Wszystkie uwagi i wymagania przed-
stawia w tonie przyjacielskim, co sprawia, ¿e staj¹ siê jeszcze cenniejsze 36.

Prowadzenie ludu Bo¿ego ku prawdziwej nagrodzie nie jest spraw¹
³atw¹. Dlatego Chryzostom w odniesieniu do przysz³ego kap³ana�kazno-

30 Ksiêga 3. 16.
31 Ksiêga 6. 4.
32 Ksiêga 2. 4.
33 Ksiêga 2. 4.
34 Ksiêga 5. 2.
35 E. A. Livingstone (ed.), The Concine Oxford Dictionary Of The Christian Chuch, Oxford

� New York 1987, s. 108: �The greatest Christian expositor�.
36 W. Kania, Idea³ mówcy ko�cielnego..., s. 118; por. T. Sinko, dz. cyt., s. 795.
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dziei pisze: �oprócz dobrego przyk³adu jeden tylko pozostaje �rodek, jedna
droga wyleczenia � s³owo pouczaj¹ce. Oto �rodek, oto pokarm, najlepsza
temperatura powietrza, spe³nia rolê lekarstwa, ognia i no¿a. Gdy ono nie
pomo¿e, wszystko inne daremne. Dobry przyk³ad potrafi zapaliæ, ale nie-
zbêdne jest ustne pouczenie�37. Nakazuje wiêc usiln¹ pracê nad zdobyciem
sztuki wymowy, gdy¿ sam przyk³ad nie wystarcza. G³ównym jednak mo-
tywem zdobywania tej umiejêtno�ci powinna zawsze stanowiæ chwa³a
Bo¿a38 w odró¿nieniu od pogañskich retorów popisuj¹cych siê s³owem dla
swego zysku i pochlebstw. Podkre�la, ¿e jest ona niezbêdna do obrony praw-
dy Objawionej: �wymow¹ musimy siê obwarowaæ, by�my nie byli wysta-
wieni na pociski nieprzyjació³, lecz by�my sami raczej w nich godzili�39.

Na przyk³adzie �w. Paw³a Chryzostom ukazuje, ¿e nawet dar czynienia
cudów domaga siê pomocy s³ów wyja�niaj¹cych40. Aposto³ Pawe³ �ceni³ wy-
mowê i nikomu nie wolno twierdziæ, ¿e dziêki cudom sta³ siê s³awny, i wsku-
tek tego przeciwnicy pom�cili klêskê. Dot¹d bowiem zwyciê¿a³ wymow¹�41.
To, ¿e mieli go za Hermesa, to pochodzi³o nie z cudów, ale w³a�nie z wymo-
wy. Dziêki niej nawi¹za³ kontakt ze �wiatem nauki staro¿ytnych Aten42.

Czêste powo³ywanie siê na �w. Paw³a wskazuje, ¿e Z³otousty widzi
w nim idea³ kaznodziei, ku któremu winien zd¹¿aæ ka¿dy mówca ko�ciel-
ny, szczególnie w zakresie sztuki oratorskiej. Chryzostom wskazuje kazno-
dziejom, ¿e w przemówienia g³oszone do ludu trzeba w³o¿yæ wiele trudu,
dlatego nale¿y przygotowaæ siê na nieustann¹ pracê w tym zakresie43. Za-
znacza, jak wa¿ne jest opanowanie sztuki przekonywania i stosowania w³a-
�ciwej argumentacji. Jak pisze, �nie przemoc¹ nale¿y poprawiaæ b³¹dz¹cych,
lecz przekonywaniem trzeba sprowadzaæ na lepsz¹ drogê. Wielkiej zatem
potrzeba sztuki, aby chory dobrowolnie podda³ siê radom kap³ana�44. Poza
tym ró¿norodno�æ s³uchaczy sprawia, ¿e jêzyk kaznodziei musi byæ dosto-
sowany: do poziomu wiedzy, stanu, wieku, uposa¿enia i charakteru. Z jed-
nej strony ³agodny i spokojny, cierpliwy, drugiej stanowczy i bezlitosny45.

37 Ksiêga 4. 3.
38 Ksiêga 5. 7.
39 Ksiêga 4. 3.
40 Ksiêga 4. 6.
41 Ksiêga 4. 7.
42 Ksiêga 4. 7.
43 Ksiêga 5. 1.
44 Ksiêga 3. 3.
45 Ksiêga 6. 4.
46 Ksiêga 5. 5.
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Chryzostom odnosi siê tak¿e do bardzo zdolnych kaznodziejów, prze-
strzegaj¹c ich, ¿e �zdolny mówca musi wiêcej pracy wk³adaæ w przygoto-
wanie przemówienia ni¿ mniej zdolny, gdy¿ ma³o zdolnym nikt nie we-
�mie za z³e, ¿e nic nadzwyczajnego nie dali w przemówieniu; je�li za� zda-
rzy siê to zdolniejszemu, spotka siê z zarzutami�46. W ten sposób Z³otousty
dochodzi do ciekawego wniosku: �poniewa¿ wymowa nie jest darem natu-
ry, lecz æwiczenia Ou fyseos, alla matheseos to legein, choæby kto doszed³ do
jej szczytu, straci j¹, je�li tej zdolno�ci nie bêdzie rozwija³�47. Jan akcentuje
w ten sposób przeogromn¹ i nieustann¹ wagê pracy kaznodziei nad sztuk¹
wymowy. Byæ mo¿e to stwierdzenie zosta³o wypowiedziane pod wp³ywem
przyk³adu jego nauczyciela � mistrza retoryki Demostenesa, który wytrwa-
³¹ prac¹ wzniós³ siê na wy¿yny oratorskiej sztuki.

Kolejnym powodem zg³êbiania sztuki wymowy przez przysz³ego
kap³ana�kaznodziejê, jest nie zawsze przychylne usposobienie s³uchaczy,
którzy zachowuj¹ siê czasem jak widzowie na �wieckich widowiskach48.
Ewentualne nieprzygotowanie sprawi, ¿e �drwiæ bêd¹ z jego [kaznodziei]
nieuctwa, spodziewaj¹c siê w ten sposób zakryæ w³asne wystêpki49.

Chryzostom podejmuje równie¿ problem czerpania przez kaznodzie-
jów z gotowych opracowañ innych mówców. Mo¿na dostrzec w tym wzglê-
dzie do�æ niechêtne stanowisko, gdy¿ uwa¿a to za pospolit¹ kradzie¿, pi-
sz¹c: � gdy kto� z mówców wplecie w sw¹ mowê choæby tylko czê�æ przez
innych opracowan¹, spotka siê z licznymi zarzutami ni¿ ci, którzy kradn¹
pieni¹dze�50. Domaga siê wiêc w³asnej refleksji, pracy, choæ przestrzega, ¿e
czasem nawet z w³asnych pomys³ów nie zawsze wolno skorzystaæ. Wielu
bowiem s³ucha nie dla zbudowania, lecz dla przyjemno�ci, chwytaj¹c ra-
czej s³owa ni¿ to, co one wyra¿aj¹ i oznaczaj¹. Z tego powodu wymowa
kandydata winna byæ doskonalsza ani¿eli u sofistów51.

Nale¿y siê ustrzec przed najwiêkszym niebezpieczeñstwem dla ka-
znodziejów, którym jest szukanie w swych wyst¹pieniach pró¿nej chwa³y52.

47 Ksiêga 5. 5. £aciñski odpowiednik tego powiedzenia brzmi orator fit, poeta nascitur.
Z tym stwierdzeniem nie zgadza siê W. Kania, twierdz¹c, ¿e kto z natury nie ma pewnych
danych, mówc¹ porywaj¹cym nigdy nie bêdzie. Por. W. Kania, �w. Jan Chryzostom O Ka-
p³añstwie, w: POK T. XXIII, Poznañ 1949, s. 113.

48 Ksiêga 5. 1.
49 Ksiêga 5. 3.
50 Ksiêga 5. 1.
51 Ksiêga 5. 1.
52 Ksiêga 5. 2.
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Nara¿ony jest na ni¹ zarówno ten, który posiad³ sztukê wymowy, jak i ten,
który j¹ dopiero zdobywa. Ka¿dy przysz³y kap³an�kaznodzieja winien wie-
dzieæ, ¿e tak nale¿y g³osiæ S³owo, by siê podoba³o Bogu, a nie ludziom53.

2.4. WIEDZA BIBLIJNA I RELIGIJNA

Drugim wielkim skrzyd³em w zakresie wiedzy intelektualnej, dziêki
któremu kap³an�kaznodzieja bêdzie w stanie poprowadziæ lud ku Bogu,
stanowi jego wiedza religijna. Nie ma wiêc prawa �t³umaczyæ siê swoj¹
niewiedz¹, bo on w³a�nie na to jest postawiony, aby innych z niewiedzy
poprawiæ�54. Otrzymuj¹c opiekê nad Cia³em Chrystusowym, winien do³o-
¿yæ wszelkich starañ, by l�ni³o zewsz¹d piêkno�ci¹55.

Patrz¹c na ¿ycie Jana Chryzostoma, mo¿na jednoznacznie stwierdziæ,
¿e by³ kaznodziej¹, którego chlebem powszednim by³a Biblia. Jako uczeñ
Diodora z Tarsu umia³ szanowaæ Nowy i Stary Testament, jako �ród³o wszel-
kiego prawdziwego poznania56. Chryzostom pisze: �kto chce budowaæ wie-
¿ê, musi najpierw po³o¿yæ fundamenty�57, które bêd¹ nie do obalenia w cza-
sie walki z szatanem. Có¿ mo¿e stanowiæ lepszy fundament ni¿ Biblia? Dla-
tego kandydat winien do³o¿yæ wszelkich starañ, aby S³owo Chrystusowe
mieszka³o w nim obficie (por. Kol 3.16), staj¹c siê broni¹ z ró¿nymi wroga-
mi�58. Pragnie, aby kap³an�kaznodzieja zna³ zarówno Stare, jak i Nowe Przy-
mierze, gdy¿ wówczas �bêdzie w stanie przeciwstawiæ siê zwolennikom g³u-
piej nauki Walentyna i Marcjana�59. Gdy wszyscy bêd¹ walczyæ za pomoc¹
Pisma �w., on musi byæ tym, który wska¿e w³a�ciw¹ i jedyn¹ drogê60. Chry-
zostom, powo³uj¹c siê na �w. Paw³a, ukazuje idea³ mówcy ko�cielnego oraz
przyk³ad, jak rozleg³a winna byæ wiedza biblijna przysz³ego kap³ana61.

Pojawiaj¹ce siê wówczas b³êdy teologiczne na ka¿dym kroku próbo-
wa³y zjednaæ sobie nowych s³uchaczy. Chryzostom zdaje sobie z tego spra-
wê, dlatego nie przechodzi obojêtnie obok tego zagadnienia. Jako uczeñ szko³y
antiocheñskiej stosuje w teologii biblijnej interpretacjê literacko-historyczn¹62.

53 Ksiêga 5. 7.
54 Mowa 6. 1.
55 Ksiêga 4. 2.
56 H. Campenhausen, dz. cyt., s. 143.
57 Ksiêga 4. 6.
58 Ksiêga 4. 3.
59 Ksiêga 4. 4.
60 Ksiêga 4. 9.
61 Ksiêga 4�5.
62 S. W³odarczyk, Cz³owiek obrazem Boga wed³ug J. Chryzostoma, RBL 3�6: 1990, s. 122.
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Uwa¿a, ¿e w takiej interpretacji teologicznej Pisma �w. kap³an�kaznodzieja
powinien unikaæ b³êdu Walentyna przyjmuj¹cego tylko Stary Testament oraz
wyolbrzymienia nauki �w. Paw³a � jak Marcjan. W swej interpretacji ma do-
strzegaæ wzajemn¹ wspó³zale¿no�æ, wybieraj¹c drogê �rodkow¹63.

Gdy za� powstanie ró¿nica w interpretacji, nawet w�ród samych
chrze�cijan, odno�nie do prawd wiary, któ¿ jak nie kap³an ma wskazaæ w³a-
�ciw¹ naukê? �Kto wiêc jest powo³any do nauczania drugich, ten musi mieæ
w tych zmaganiach wiêcej od wszystkich wiedzy i do�wiadczenia�64. Szcze-
gólnie odnosi siê to do nauki o naturze Bo¿ej. Chryzostom jednak prze-
strzega przed zbytni¹ i pró¿n¹ dociekliwo�ci¹ w dziedzinie teologii, gdy¿
czêsto zdarza siê, ¿e jest to wynik w³asnej pychy. Podwa¿a siê zasadno�æ
Bo¿ych s¹dów, próbuj¹c zg³êbiaæ to, co dla uczciwego ¿ycia nie jest wcale
potrzebne65.

Kaznodziejstwo Chryzostoma charakteryzuje przede wszystkim po-
ruszanie kwestii moralnych s³uchaczy. Spotykamy siê z tym równie¿
w omawianym dziele O Kap³añstwie 66. Kap³an�kaznodzieja jako ten, który
nie ¿yje dla siebie, ale dla Ko�cio³a, staje siê najpierw sam ¿ywym przyk³a-
dem ¿ycia cnotliwego67. Otrzymuj¹c opiekê nad Cia³em Chrystusowym �
Ko�cio³em, powinien dbaæ o jego piêkno duchowe, aby ¿adna zmarszczka
lub inna skaza nie naruszy³a Jego powabu i wdziêku 68. Chryzostom chce,
aby kap³an�kaznodzieja posiada³ �tysi¹ce oczu na wszystkie strony�, w porê
dostrzegaj¹c gro¿¹ce z³o69. Nie ma on t³umaczyæ siê niewiedz¹, ale �usta-
wicznie przypominaæ walkê z szatanem [�] tr¹biæ przed innymi, ostrzega-
j¹c przed niebezpieczeñstwami�70.

3. FORMACJA DUCHOWA KAPŁANA–KAZNODZIEI

Pos³uga kaznodziejska to nie tylko wiedza za zakresu enkyklois pa-
ideia oraz znajomo�æ Biblii i prawd wiary, ale przede wszystkim przyjêcie
okre�lonego sposobu ¿ycia i postêpowania, bêd¹cego wynikiem w³a�ciwie
ukszta³towanego wnêtrza kap³añskiego. Kap³ana jako tego, który daje �wia-

63 Ksiêga 4. 4.
64 Ksiêga 4. 9.
65 Ksiêga 4. 5.
66 H. Campenhausen, dz. cyt., s. 145.
67 Ksiêga 3. 12.
68 Ksiêga 4. 2.
69 Ksiêga 3. 12.
70 Ksiêga 6. 1.
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dectwo i s³u¿y Ko�cio³owi, winien cechowaæ wysoki poziom ¿ycia ducho-
wego. Wszelka bowiem argumentacja rozumowa mo¿e zawie�æ, lecz �wia-
dectwo w³asnego ¿ycia bêdzie nie do pokonania71.

Jan Chryzostom to nie tylko najwybitniejszy kaznodzieja, cz³owiek
o niezwyk³ych zdolno�ciach, ale tak¿e m¹¿ wielkiej wiary i pobo¿no�ci, asce-
ta znany z umartwienia i cierpienia. Chryzostom zauwa¿a w swym dziele
O Kap³añstwie, ¿e pos³uga kap³ana domaga siê wielkiego ducha, bo god-
no�æ kap³añska jest godno�ci¹ anielsk¹ � he ton angelon hadzia, poniewa¿
kap³an sprawuje pos³ugê anielsk¹ i niebiesk¹ w³adzê, chocia¿ pe³ni j¹ na
ziemi, a to nale¿y ona do rzêdu rzeczy niebieskich72.

3.1. WALKA Z WADAMI

Kap³an�kaznodzieja powinien, bardziej ni¿ inni ludzie, wystrzegaæ
siê grzechów, gdy¿ to on ma poci¹gaæ ludzi do dobrego, a z³y przyk³ad
wywiera skutek ujemny, tym bardziej ¿e b³êdy kap³ana dostrzegaj¹ wszy-
scy. Jego grzechy nie ukryj¹ siê, ale wyjd¹ na jaw73. Dostrzegamy to w s³o-
wach: �niemo¿liwe jest, aby siê b³êdy kap³ana ukry³y, lecz nawet drobne,
wnet wyjd¹ na �wiat³o dzienne�74. Ilustruje to Chryzostom, porównuj¹c
kap³ana�kaznodziejê do atlety, który dopóki siedzi w domu, mo¿e wyda-
waæ siê, ¿e jest silny, gdy stanie do zawodów, okazuje siê co� ca³kiem od-
miennego75. �Dlatego zewsz¹d powinna l�niæ piêkno�æ jego duszy, aby
mog³a rozweseliæ oczy wszystkich�76.

Chryzostom nawo³uje za �w. £ukaszem; �kto chce budowaæ wie¿ê,
niech najpierw zak³ada fundamenty�77. Czêsto trzeba nawet zburzyæ to, co
zbudowali�my, aby móg³ powstaæ jeszcze piêkniejszy dom naszego wnê-
trza. Natomiast pokonywanie s³abo�ci we wspó³pracy z ³ask¹ Bo¿¹ zagwa-
rantuje oczekiwane zwyciêstwo78.

Miejsce, w którym ma nast¹piæ formowanie �mocnego ducha�79 przez
wyzbycie siê wad, a nastêpnie nabywanie cnót nie jest przez Chryzostoma

71 S. Olejnik, W odpowiedzi na dar i powo³anie Boga, Warszawa 1979, s. 590.
72 Ksiêga 3. 1�5.
73 W. Kania, Wstêp..., s. XXXIV.
74 Ksiêga 3. 14.
75 Ksiêga 3. 14.
76 Ksiêga 6. 14.
77 Ksiêga 4. 2.
78 Ksiêga 6. 12.
79 Ksiêga 2. 4.
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okre�lone. Maj¹c w³asne do�wiadczenie w tym wzglêdzie, autor wskazuje
na pustyniê. Jednak ¿ycie samotne, jakie prowadz¹ mnisi, wolne jest od
wszelkich zewnêtrznych pokus, a przysz³y kap³an to cz³owiek ¿yj¹cy w�ród
ludzi i pokus tego �wiata80. Inny jest zakres dzia³ania mnichów, a inny ¿y-
j¹cych w �wiecie81. Dlatego mo¿na by wnioskowaæ, ¿e kap³an�
�kaznodzieja, by dobrze wype³niæ swoja pos³ugê, nie powinien unikaæ pro-
blemów i zgie³ku spraw doczesnych82.

G³ówn¹ wad¹, któr¹ przysz³y kap³an�kaznodzieja powinien siê wy-
strzegaæ, jest pycha. Pycha ¿¹da bowiem pró¿nej chwa³y, jest niebezpiecz-
niejsza, jak pisze Chryzostom, od g³osów Syren przedstawianych przez
poetów w staro¿ytno�ci83. Porównuje on pychê z wysok¹ gór¹ skalist¹ �
�ród³o nieprzeliczonych grzechów. Na jej szczycie zamieszkuj¹ liczne �zwie-
rzêta�, takie jak: gniew, smutek, zazdro�æ, niezgoda, potwarze, skargi, k³am-
stwo, ob³uda, zemsta na niewinnych, smutek z powodzenia innych, pra-
gnienie czci dla w³asnego zadowolenia, pochlebstwa, szukanie poklasku,
pogarda ubogich, s³u¿alczo�æ wzglêdem bogatych, liczne pozory pokory,
pomijanie nagan i kar wzglêdem mo¿nych i bogatych84.

Wad¹, która wyklucza kap³ana�kaznodziejê z pos³ugi, jest po¿¹dli-
wo�æ urzêdu ko�cielnego, który móg³by staæ siê wyrazem jego samowoli,
pró¿nej chwa³y i potêgi85. Mo¿na pragn¹æ godno�ci, nawet biskupstwa, jed-
nak nie po to, aby b³yszczeæ, lecz aby s³u¿yæ86. Dlatego wykorzenienie wszel-
kich przejawów tej z³ej sk³onno�ci jest kluczem do w³a�ciwego stosunku
wobec przysz³ych zaszczytów. Owa po¿¹dliwo�æ mo¿e staæ siê równie¿
�ród³em innych wad, takich jak: zawi�æ i zazdro�æ, pochlebstwa i s³u¿al-
czo�æ, które ma³o maj¹ wspólnego z postaw¹ s³ugi Chrystusa87.

Chciwo�æ pieniêdzy jest kolejnym niebezpieczeñstwem gro¿¹cym
duszy przysz³ego kap³ana�kaznodziei. Posiadaj¹c bowiem szeroki dostêp
do nich, mo¿e niestety uczyniæ z nich g³ówny cel swych zabiegów i sta-
rañ88. Trzeba wiêc, aby dobrze rozezna³, co jest mu zbêdne, a co konieczne.
Je¿eli chodzi o ca³¹ sferê stosunku kap³ana�kaznodziei do spo³eczno�ci

80 Ksiêga 6. 3.
81 Ksiêga 6. 7.
82 Ksiêga 6. 4.
83 Ksiêga 3. 9.
84 Ksiêga 3. 9.
85 Ksiêga 3. 10.
86 Ksiêga 3. 11.
87 Ksiêga 6. 12.
88 Ksiêga 3. 16.
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wiernych, to zauwa¿a nasz autor, ¿e powinien byæ on wyczulony i zabez-
pieczony przed takimi wadami, jak: chêæ przypodobania siê piêknymi, lecz
pustymi s³owami, s³uchanie pochlebstw oraz szukanie s³awy dla w³asnej
osoby89. Musi wyzbyæ siê podwójnej namiêtno�ci: z jednej strony s³u¿alczo-
�ci wobec jego dobrodziejów, która przejawia siê w pochlebstwach, a z dru-
giej � g³upiej pychy wobec ludzi prostych i nieuczonych90.

Chryzostom przestrzega, ¿e �nic tak nie m¹ci jedno�ci i czysto�ci
duszy jak nieopanowany i gwa³towny gniew, który nawet najm¹drzejszych
gubi�91. Gniew bowiem niejednego ju¿ zniechêci³ i zrani³ na zawsze. �Du-
sza gwa³townie bowiem pobudzona do ¿alu, wpadnie w nieczu³o�æ i po-
tem ani ³agodnym nie ust¹pi s³owom, ani przed gro�bami siê nie cofnie,
ani dobrodziejstwom siê nie podda�92. Dlatego wyzbycie siê przez kap³a-
na�kaznodziejê wszelkiej gwa³towno�ci zabezpieczy go przed licznymi nie-
szczê�ciami, jakie mo¿e ona spowodowaæ dla niego samego i dla powie-
rzonych mu dusz93.

Ciekawe wydaje siê wskazanie Chryzostoma dotycz¹ce unikania
przez kap³ana�kaznodziejê nêdzy i bogactwa. Jak twierdzi, to pierwsze
poci¹ga za sob¹ nieschludny wygl¹d, brud i brak delikatno�ci, natomiast
to drugie � strojenie siê i zatrzymywanie siê na rzeczach pozornych, nie-
istotnych94. Takie postawy mog¹ tylko przysporzyæ wrogów i odpychaæ
wiernych od swego pasterza.

3.2. PRACA NAD CNOTAMI

Z³otousty bardzo mocno akcentuje warto�ci duchowe w ¿yciu g³osi-
ciela s³owa Bo¿ego. Kap³an�kaznodzieja, otrzymuj¹c najwiêkszy Bo¿y dar
� powo³ania, powinien do³o¿yæ wszelkich starañ, aby budowaæ �wi¹tyniê
swego serca95. Otrzymuj¹c tê szczególn¹ moc, powinien wykorzystaæ j¹ do
postêpu w cnocie96. Walkê bêdzie toczy³ z wrogami naszej duszy, nie cia³a,
dlatego nie tyle jest mu potrzebna si³a, ile moc ducha97. Dlatego Chryzo-

89 Ksiêga 5. 3, 6, 7.
90 Ksiêga 6. 3.
91 Ksiêga 3. 14.
92 Ksiêga 3. 11.
93 Ksiêga 3. 13, 14.
94 Ksiêga 6. 2.
95 Ksiêga 4. 1.
96 Ksiêga 4. 1; 3. 5.
97 Ksiêga 4. 12; 6. 5.
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stom pragnie, aby przysz³y kap³an�kaznodzieja znacznie przewy¿sza³ in-
nych w cnocie98. Mnich wprawdzie posiada nieskalan¹ czysto�æ, równowa-
gê duchow¹, �wiêto�æ, cierpliwo�æ i inne cnoty, jednak on tylko sobie przy-
nosi po¿ytek99. Natomiast kap³an�kaznodzieja ¿yje nie dla siebie, ale dla
Ko�cio³a100. Zatem, kto otrzyma³ opiekê nad �Cia³em Chrystusowym�, ten
winien dbaæ równie¿ o swoj¹ cnotê101.

Kap³an�kaznodzieja ma prowadziæ ¿ycie podobne do innych ludzi, ale
jednocze�nie powinien byæ bardziej wolny od mnichów, ca³¹ sw¹ m¹dro�æ
chowaj¹c w skarbach swej duszy102. Jak pisze: �dusza winna byæ jego ja�niej-
sza od promieni s³oñca, by go nie opu�ci³ Duch �wiêty i móg³ powiedzieæ:
¿yjê ju¿ nie ja, ale ¿yje we mnie Chrystus�103. Dlatego powinien nieustannie
wzrastaæ w duchowej piêkno�ci, staraj¹c siê o coraz to nowe cnoty104.

Chryzostom przestrzega przed ewentualn¹ bezczynno�ci¹, szczegól-
nie w zakresie przymiotów swego ducha, lub: �gdy za� swych zdolno�ci
nie bêdzie rozwija³, niema³¹ ich czê�æ zmarnuje�105. Dopóki ¿ycie kap³ana�
�kaznodziei jest u³o¿one nale¿ycie, jest on nie do pokonania przez wro-
gów; gdy jednak choæ trochê uchybi, a nietrudno o to, gdy¿ jest równie¿
cz³owiekiem, pomimo dobrych uczynków nie uniknie oszczerstw, a drob-
ny b³¹d postawi wszystko w cieniu106. Tylko wiêc ¿ycie cnotliwe gwarantu-
je mu oczekiwane owoce jego misji, a szczególnie pos³ugi s³owa.

Chryzostom nie pomija równie¿ zdolno�ci kap³ana�kaznodziei do
ofiary cielesnej. Powinien on byæ �zdolny do surowego postu, le¿enia na
ziemi, czuwañ nocnych, ciê¿kiej pracy107. Jednak przede wszystkim, na wzór
�w. Paw³a, powinien byæ zdolny do ofiary duchowej, przebaczaj¹c zarzuty
i pomówienia ze strony wiernych, ale z³o�liwych108. Chryzostom podkre�la
równie¿ w swoich rozwa¿aniach potrzebê posiadania przez kap³ana cnót
boskich. Mi³o�æ, najwiêksza z nich, jest uznawana przez Jana za �korzeñ
wszelkich dóbr�109, �daj¹ca nam niebo i niewypowiedziane dobra � jest kró-

  98 Ksiêga 4. 12.
  99 Ksiêga 6. 8.
100 Ksiêga 3. 12.
101 Ksiêga 4. 2.
102 Ksiêga 6. 4, 5
103 Ksiêga 6. 1.
104 Ksiêga 6.1, 7.
105 Ksiêga 6. 7.
106 Ksiêga 3. 14.
107 Ksiêga 6. 5.
108 Ksiêga 6. 9.
109 F. Dr¹czkowski, dz. cyt., s. 31.
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low¹ cnót�110, dlatego jej obecno�æ u przysz³ego kap³ana�kaznodziei jest
wrêcz niezbêdna. Wyrazem powy¿ej rozpatrywanej �wiêto�ci wnêtrza ka-
p³ana jest mi³o�æ. Kto jej nie posiada, jest niegodny kap³añstwa. To za ni¹
Chrystus obdarzy³ �w. Piotra urzêdem apostolskim111. Chryzostom w roz-
mowie z Bazylim tak pisze: �to w³a�nie najwiêksze dobro, znamiê uczniów
Chrystusowych, wa¿niejsze od charyzmatów, widzia³em zaszczepione
w twej duszy pe³ne licznych owoców�112.

Mi³o�æ kap³ana�kaznodziei do wiernych i s³uchaczy jest warunkiem
jego przysz³ej s³u¿by w nowej ekonomii zbawienia ca³ego rodzaju ludzkie-
go113. Widzimy to w trzykrotnym pytaniu Jezusa �Piotrze, mi³ujesz mnie?
A gdy ten to wyzna³, Jezus doda³, je�li mnie mi³ujesz pa� owce moje (por.
J 21.15)�114. Wyrazem mi³o�ci do Mistrza bêdzie jego mi³o�æ do wszystkich
ludzi, za których odda³ swoje ¿ycie115. Chryzostom zauwa¿a, ¿e Chrystus
chcia³ pouczyæ nas i Piotra, jak kocha swój Ko�ció³ i chce, aby przysz³y
kap³an�kaznodzieja z ca³¹ gorliwo�ci¹ odda³ siê na Jego s³u¿bê116. Powinien
on zdobyæ tak¹ mi³o�æ, jak¹ posiada³ wspomniany Bazyli, który nie waha³
siê po�pieszyæ z pomoc¹ nawet fa³szywie oskar¿onym. �Inaczej kochaæ nie
umiem, jak nawet ¿ycie oddaæ za przyjaciela�117. Zaznacza jednak, ¿e nikt
bardziej nie kocha³ Jezusa ni¿ �w. Pawe³, który pragnie byæ nawet odrzu-
cony od Chrystusa za braci swoich, którzy s¹ krewnymi jego wedle cia³a118.
Na wzór �w. Paw³a powinien staæ siê aposto³em Chrystusowej owczarni.
W tym wypadku mnich, troszcz¹c siê tylko o siebie, nie jest w stanie podo-
³aæ temu zadaniu119.

Bezpo�rednio z cnot¹ mi³o�ci ³¹czy nasz autor inn¹ z cnót, na któr¹
k³adzie ogromny nacisk w pos³udze kap³ana�kaznodziei. Jest ni¹ roztrop-
no�æ. �Choæby kto wykaza³ nawet wielk¹ sumienno�æ, która jest bardzo
potrzebna do tej godno�ci, ale musi z ni¹ ³¹czyæ koniecznie wielk¹ roztrop-
no�æ�120. Jest ona, obok do�wiadczenia i sumienno�ci, wrêcz niezbêdna

110 Tam¿e.
111 W. Kania, dz. cyt., s. XXX.
112 Ksiêga 2. 5.
113 B. Kosecki, Misterium zbawienia w teologicznej my�li J. Chryzostoma, Studia Pelpliñ-

skie, Pelplin 1975, s. 9; Jest to jeden z rozdzia³ów pracy doktorskiej tego¿ autora pt.: Le Sacre-
doce dans le bystre du salut d�aprés saint Jean Chrysostome.

114 Ksiêga 2. 1.
115 Ksiega 2. 1, 4.
116 Ksiêga 2. 1,
117 Ksiêga 2. 6.
118 Ksiêga 3. 7.
119 Ksiêga 6. 3.
120 Ksiêga 3. 15.
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w pos³udze kap³ana. Mo¿na to zauwa¿yæ równie¿ w s³owach: �nie tylko
powinien byæ czysty, lecz tak¿e bardzo roztropny i do�wiadczony121.

Chryzostom dostrzega tak¿e konieczno�æ posiadana przez kap³ana�
�kaznodziejê cnoty m¹dro�ci, gdy¿ jej brak sprzyja, �¿e stajemy siê raczej
wodzem dla szatana ni¿ dla Chrystusa�122. Chodzi mu, aby przysz³y ka-
p³an�kaznodzieja zdoby³ tak¹ m¹dro�æ, któr¹ �chowa siê w skarbach swej
duszy.� Podobnie jak �prawdziwy filozof kryje sw¹ sztukê w duszy i nie
potrzebuje materialnych narzêdzi�123.

Wszystkie powy¿ej ukazane wymagania czyni Chryzostom w nawi¹-
zaniu do konkretnych cnót, jakie nakre�li³ �w. Pawe³ w li�cie do Tymote-
usza (Tm 3.2�3.), ukazuj¹c niezbêdne przymioty duchownych124. Domaga
siê za �w. Paw³em, aby by³: pracowity, cierpliwy125, ³agodny w reakcjach126,
sumienny127, wielkiego ducha128, trze�wy, umiarkowany i skromny129, go-
spodarny130, aby nie by³ neofit¹131, przystêpny i umiarkowany oraz pow�ci¹-
gliwy w s¹dach132. Co do innych zalet ducha to winien byæ: �powa¿ny,
wcale jednak nie wynios³y, sprawiedliwy, ale i wyrozumia³y, powinien
umieæ zdobywaæ sw¹ godno�æ, ale te¿ byæ przystêpny, nie kierowaæ siê
wzglêdem ludzkim, uprzejmy, pokorny, ale nie s³u¿alczy, o ¿ywym uspo-
sobieniu, ale rozwa¿ny�133. Przede wszystkim jednak powinien gardziæ s³a-
w¹ i panowaæ nad gniewem134. Na przyk³adzie �w. Paw³a stawia przez
kap³anem�kaznodziej¹ wymaganie troski o Ko�ció³, a w szczególno�ci
wspó³czucie dla chorych i s³abych135.

* * *

¯ycie i walory duchowo-intelektualne �wiêtego Jana Chryzostoma do
dzi� mog¹ zachwycaæ i poci¹gaæ kap³anów�kaznodziejów. W swoim dziele

121 Ksiêga 6. 4.
122 Ksiêga 6. 13.
123 Ksiêga 6. 5.
124 Ksiêga 6. 5.
125 Ksiêga 3. 16; 5. 6.
126 Ksiêga 3. 14, 16.
127 Ksiêga 3. 15.
128 Ksiêga 3. 12; 6. 5.
129 Ksiêga 6. 5.
130 Ksiêga 3. 16.
131 Ksiêga 2. 8.
132 Ksiêga 6. 2.
133 Ksiêga 3. 15.
134 Ksiêga 6. 7.
135 Ksiêga 4. 6.
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O Kap³añstwie stworzy³ prawdziwy traktat o ¿yciu i pos³udze kap³añskiej.
Analizowane dzie³o pozwoli³o uzyskaæ niezwykle jasny i ujmuj¹cy obraz
g³osiciela s³owa Bo¿ego. Ca³a bowiem pos³uga kap³añska jest zwi¹zana z mi-
sj¹ nauczania, o której tak piêknie wyra¿a³ siê Z³otousty. Jan Chryzostom
podkre�la, ¿e doskona³y kap³an i kaznodzieja musi otrzymaæ gruntowne
wykszta³cenie w zakresie intelektualnym oraz przej�æ pog³êbion¹ formacjê
duchow¹. Potrzebna jest mu wiedza ogólna, okre�lana wówczas jako enky-
klios paideia, jak i wiedza biblijno-religijna. Z kolei bez formacji duchowej
kaznodzieja popad³by w pró¿no�æ podobn¹ pogañskim retorom. Dlatego
tak wnikliwie ukazuje walkê z wadami i pracê nad cnotami kap³ana�ka-
znodziei. Tylko tak przygotowany s³uga S³owa mo¿e odwa¿nie podj¹æ po-
s³ugê w Chrystusowym Ko�ciele. Nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e nie zabrak-
nie dzi� w�ród kaznodziei na�ladowców mistrza �w. Jana Chryzostoma.

DIE QUALIFIKATIONEN DES PREDIGERS IM LICHTE DES WERKES
„ÜBER DAS PRIESTERTUM“ VON JOHANNES CHRYSOSTOMOS

ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag versucht, die Frage zu beantworten, welche Qualifikationen der
künftige Prediger haben sollte. Zu diesem Zweck führte der Autor die Analyse des
Werkes von Johannes Chrysostomos Über das Priestertum durch, das zu den schönsten
Abhandlungen in Bezug auf den Priester- und Predigerdienst gehört. Der Beitrag wird
sinngemäß in drei Teilen eingegliedert. Der erste Teil stellt das Leben von Johannes
Chrysostomos, seine rhetorische Vorbereitung und die Predigergestalt dar. Der zweite
Teil des Artikels beantwortet die Frage, wie die intellektuelle Formation des Priesters
und Predigers aussehen sollte, sowohl im Rahmen der zeitgenössischen enkyklois paideia,
als auch seines Religionswissens. Im dritten Teil des Beitrags zeichnet der Autor die
geistige Gestalt eines perfekten Priesters und Predigers, die in der Abhandlung von Jo-
hannes Chrysostomos Über das Priestertum vorhanden ist.


