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KS. JACEK SZYMAŃSKI

SZAFARZ SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
Rys historyczny

Historia sakramentu pokuty i pojednania oraz roli, jaką w tym sakramencie 
pełni spowiednik, do dziś jeszcze nie jest wystarczająco opracowana. Wiele fak
tów ginie w pomrokach historii, jak chociażby praktyka sprawowania sakramen
tu pokuty, motywy, jakie decydowały o jego ewolucji w praktyce liturgicznej 
Kościoła i wiele innych.

W niniejszym artykule zostaną ukazane zasadnicze etapy historyczne, które 
miały decydujący wpływ na ukształtowanie się teologii szafarza sakramentu po
kuty i pojednania.

I. Szafarz w Kościele Apostolskim
Nowy Testament zawiera wiele wiadomości odnoszących się do sposobu 

sprawowania pokuty w Kościele pierwszych wieków.1 Chrześcijańska pokuta od 
samego początku została na stałe złączona z sakramentem święceń,2 ponieważ 
w zrozumieniu tego sakramentu bardzo ważną rolę odgrywa szafarz, który udzie
la przebaczenia w imieniu Boga i Kościoła. W celu ukazania tego przeanalizu
jemy teksty św. Pawła, który wiele miejsca poświęca właśnie szafarzowi 
sakramentu pokuty.

1. Pisma Pawiowe
Podstawowym tekstem w tym względzie jest fragment Drugiego listu do 

Koryntian (5, 18-20). Wynika z niego, że dla św. Pawła „pojednanie” dokonało 
się nie jeden raz, ale jest procesem ciągłym, który trwa. Proces ten kontynuowa
ny jest przede wszystkim przez głoszenie słowa i sprawowanie sakramentalnej 
pokuty. Czynności te zostały powierzone Apostołom, a także jemu, ponieważ 
został on włączony do grona Apostołów.3

W wierszu 18 Paweł mówi o „posłudze jednania”. Z całego kontekstu wy
nika, że owa posługa ma swoje korzenie w Ewangelii, jako dobrej nowinie 
o zbawieniu. (Greckie wyrażenie diakonia ma szerokie znaczenie; pod tym sło
wem kryją się również instytucjonalne formy działalności, liturgiczne celebracje 
czy braterskie przebaczenie).4
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Właśnie w owej „posłudze jednania” znajduje się zaczątek tego, co nazy
wamy sakramentem pokuty i pojednania, którego Paweł jest jednocześnie głosi
cielem i szafarzem na tyle, na ile pozwala mu posłannictwo, spełniane w „imieniu 
Chrystusa” (por. w. 20).5 W każdym sakramencie tym, który działa, jest Chry
stus, ale działa On zawsze przez pośrednictwo ludzi. Apostołowie nie głoszą 
własnej nowiny o zbawieniu, ale przekazują na różne sposoby i w różnych sytu
acjach jedyne zbawienie otrzymane od Chrystusa. Apostołowie wykonują wszyst
ko, „posługę jednania” również „mocą otrzymaną od Boga”.6

Drugim tekstem, który należy wziąć pod uwagę, jest fragment Drugiego listu 
do Tesaloniczan (3, 14-15). Nawiązuje on do sytuacji, jaka około dwudziestu lat po 
Zmartwychwstaniu Pana wytworzyła się w Tesalonikach. Oto niektórzy członkowie 
tamtejszego Kościoła zaczynają żyć w sposób niezgodny z Ewangelią: zajmują się 
rzeczami niepotrzebnymi, nie pracują, roszczą sobie pretensje do daru proroctwa, 
pozostając rzekomo pod działaniem Ducha Świętego.

Paweł będąc świadomym posłannictwa, które otrzymał od Chrystusa, posłan
nictwa, które zawiera w sobie również władzę odpuszczania grzechów, z całym 
przekonaniem poucza szafarzy sakramentu pokuty, jak mają w takich wypadkach 
postępować, przekazuje uwagi dotyczące sposobu sprawowania sakramentu poku
ty. Przyjrzyjmy się bliżej dwom wyrażeniom: „tego sobie zaznaczcie” oraz „nie 
przestawajcie z nim”. Możliwe, że pierwsze z nich jest swego rodzaju wyrokiem 
ogłoszonym przez wspólnotę.7 Możemy pokusić się o stwierdzenie, że wyrażenie 
„nie przestawajcie z nim” oznacza wyłączenie ze wspólnoty. W każdym bądź razie 
skutkiem ostatecznym działania szafarza jest upomnienie braterskie.

Świadectwem bardzo wyraźnym, jeśli chodzi o sposób działania szafarzy 
w Kościele apostolskim, jest tekst z Pierwszego listu do Koryntian (5, 1-13), mó
wiący o przypadku współżycia cielesnego z żoną swego ojca. Według 
św. Pawła to ciężkie wykroczenie moralne ma wydźwięk wspólnotowy, jest przy
czyną bólu i wstydu dla wspólnoty, wobec czego jego sprawca powinien być usu
nięty ze wspólnoty Kościoła. Swój osąd św. Paweł formułuje następująco: 
„Wydajcie takiego na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana 
Jezusa” (w. 5). Wyrażenie to oznacza „swoisty rodzaj ekskomuniki, wykluczenia 
z pełnego sprawowania kultu przez wspólnotę Kościoła”.8 Pozostaje ono w rela
cji do wyrażeń paralelnych omawianej perykopy, chociażby do wersetu 2: 
„Z ubolewaniem żądam, aby usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspo
mnianego czynu”. Zostaje to wzmocnione poprzez cytat z Księgi Powtórzonego 
Prawa: „Usuńcie złego spośród was samych” (Pwt 13, 6). A zatem ci, którzy stoją 
na czele wspólnoty, pozbawiają cudzołożników, chciwców, złodziei, pijaków... 
pełnego uczestnictwa w życiu wspólnotowym, wydając jednocześnie osąd w ich 
sprawie. Ów osąd dotyczy tylko członków wspólnoty, a nie tych, co są na ze
wnątrz i nie są jeszcze chrześcijanami.9

W innym miejscu Paweł informuje także swojego ucznia Tymoteusza 
o „przekazaniu szatanowi Hymenajosa i Aleksandra, ażeby się oduczyli bluźnić”
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(1 Tm 1, 20). Jest to wyraźne świadectwo ekskomuniki nałożonej na bluźnier- 
ców i jej dobroczynnego wpływu na grzeszników.

Ewidentny przykład pojednania skruszonego grzesznika ze wspólnotą znajdzie
my w Drugim liście do Koryntian (2, 5-11). Jeśli chodzi o sam przedmiot grzechu, 
nie jest on w tekście sprecyzowany. Większość członków wspólnoty wymierzyła już 
grzesznikowi karę proporcjonalną do popełnionego wykroczenia (w. 6). Dlatego 
święty Paweł zachęca wspólnotę i jej szafarzy do udzielenia grzesznikowi przeba
czenia przez podtrzymanie na duchu i udzielenie mu oficjalnego znaku miłosierdzia. 
Przebaczenie i dopuszczenie do pełnego udziału w życiu wspólnoty podyktowane 
jest troską, „aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek” (w. 7). Możemy 
przypuszczać, że grzesznikowi została nałożona pokuta zbyt surowa, sprawiając mu 
dotkliwy ból prowadzący do rozpaczy.

Na podstawie powyższego tekstu możemy zaobserwować dwie rzeczy charak
terystyczne, jeśli chodzi o sposób sprawowania sakramentalnej pokuty, w naucza
niu św. Pawła:10 po pierwsze -  stanowczość wobec brata, który popełnił 
wykroczenie moralne (por. 1 Kor 5, 6); z drugiej zaś strony znajdujemy wiele wska
zówek, w których poleca on szafarzom, aby byli miłosierni. Tolerowanie zła wśród 
gminy chrześcijańskiej mogłoby przynieść fatalne skutki. Stąd stanowczość Paw
ła, jeśli chodzi o nakładanie pokuty na poszczególnych członków Kościoła. Aby 
jednak pokuta nie prowadziła do rozpaczy, konieczne jest miłosierdzie. Troska więc 
św. Pawła o zdrową atmosferę w założonych przez niego gminach ukazuje eklezjal
ny charakter praktyk pokutnych Kościoła pierwszych wieków.11

Podobne zachowanie sugeruje Apostoł w Liście do Galatów. Napomina tych, 
którzy we wspólnocie mają za zadanie przebaczanie grzechów, aby przygotowali 
się do tego poprzez upomnienie braterskie, które prowadzi do nawrócenia. Sza
farze sakramentu pokuty działają mocą Ducha Świętgo i zawsze z łagodnością: 
„Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod 
działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. 
Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie” (Gal 6, 1).

Według Pawła szafarze sakramentu pokuty powinni posiadać pewne cechy 
osobiste, takie jak: otwartość serca, cierpliwość i gotowość przyjęcia skruszone
go brata. Wyraża to w słowach: „Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, 
pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cier
pliwi!” (1 Tes 5, 14).

Cenne świadectwo dotyczące szafarza pokuty znajdujemy w Pierwszym li
ście do Tymoteusza (5, 19-22). Mówi się tutaj o publicznym upomnieniu grzesz
ników przez Tymoteusza jako głowę Kościoła lokalnego (w. 20). Naszą uwagę 
zwraca ryt „nałożenia rąk” (w. 22). Pomimo że jest rzeczą pewną, że w wier
szach 17-20 Paweł mówi o prezbiterach, duża część egzegetów, reprezentowa
na przez C. Spicq’a, interpretuje ten fragment jako gest będący częścią rytu 
święceń kapłańskich. Inni natomiast, np. Galthier, Lock, Dibelius,12 przyjmując 
jako punkt wyjścia fakt, że w III wieku nałożenie rąk było integralną częścią
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rytu pokutnego, utrzymują, że Paweł w tym miejscu mówi o rycie pojednania 
grzesznika ze wspólnotą.13

Kończąc powyższe rozważania, można dokonać pewnej syntezy, która uka
zuje zasadnicze charakterystyczne chechy praktyki pokutnej Kościoła pierwszych 
wieków z uwzględnieniem osoby szafarza sakramentu pokuty:

1) niektóre teksty mówią wprost o upomnieniu, także publicznym, grzeszni
ka ze strony szafarza, a także ze strony tych, którzy pozostają pod działaniem 
Ducha (por. Ga 6, 1-2);

2) inne teksty mówią o praktykach pokutnych bardziej szczegółowych, jak na 
przykład wyłączenie grzesznika ze wspólnoty Kościoła. Ma to miejsce w przypadku 
grzechów naprawdę ciężkich i notorycznie popełnianych. Sens owej ekskomuniki 
jest podwójny: po pierwsze -  uwolnienie wspólnoty od niebezpieczeństwa, 
na jakie byłaby narażona, tolerując zło pośród siebie (por. 2 Tes 3, 6.14; 
1 Kor 5, 2.6.9.11); po drugie zaś -  pozostawienie na osobności brata, który zgrze
szył, w celu jego nawrócenia (por. 1 Tm 1, 20);

3) również pojednanie ma charakter oficjalny (por. 2 Kor 2, 8). Ma ono 
charakter przebaczenia i udzielenia grzesznikowi łaski. Musimy zdawać sobie 
sprawę, że wspólnota przyjmuje grzesznika jako brata (por. 2 Tes 3, 15), za któ
rego się modli, z którego odejścia się smuci (por. 2 Kor 2, 5) i dla którego prosi 
o nawrócenie i zbawienie. Dlatego też można powiedzieć, że „położenie nacisku 
na uzdrawiający charakter nałożonej kary, sugeruje, że w rzeczywistości powrót 
grzesznika na łono wspólnoty dokonywał się tylko wtedy, gdy nałożoną pokutę 
wykonał szczerze”.14

2. Doktryna św. Cypriana z Kartaginy
Św. Cyprian (zm. 258) rozróżnia trzy etapy procesu pokutnego: wyegzekwo

wanie pokuty, exhomologeza i pojednanie poprzez nałożenie rąk biskupa (i du
chowieństwa).15

Pierwszy etap polega na wypełnieniu nałożonej pokuty, poprzez którą grzesz
nik uśmierza gniew Boga, tzn. modli się, pości, nosi charakterystyczny ubiór 
pokutnika, śpi na twardym łożu, pełni dzieła miłosierdzia.16

Exhomologeza przedstawiana jest zawsze przez Cypriana jako drugi etap pro
cesu pokutnego; są to czynności ekspiacyjne, które wykonuje się wobec wspólno
ty. Jeśli exhomologeza u Cypriana nie jest wyznaniem grzechów przed biskupem, 
nie można wątpić, że takowa czynność poprzedzała w ogóle cały proces pokutny. 
Istotnie Cyprian rozróżnia pomiędzy confessio a exomologesis.'1 Owe confessio 
było czynnością polegającą na wyznaniu grzechów przed biskupem na początku 
pokuty. Cyprian mówi wprost: apud sacerdotes Dei dolenter et simpliciter confite- 
ri.]% Kościół interweniuje w proces pokutny poprzez swoich szafarzy, którzy okre
ślają właściwy czas, miejsce i kierują penitentami; bez szafarzy nie ma ważnego 
rozgrzeszenia. Obecność szafarza jest nie tylko zewnętrznym aktem lub czynnością 
jurydyczną, ale jest gwarancją Bożego przebaczenia, które penitent otrzymuje.19
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A zatem proces pokutny, ze wzglądu na swoją naturą, musiał zaczynać sią 
od prawdziwej spowiedzi przed biskupem. Znajdujemy u Cypriana rzecz praw
dziwie nową. Mianowicie nie tylko biskup słuchał spowiedzi grzeszników. Cy
prian mówi o „wyznawcach” (conjessores).20 Byli to ci, którzy cierpieli za 
wyznawaną wiarą, ale nie ponieśli śmierci męczeńskiej.21 Zachęca ich do szcze
gółowego przeegzaminowania penitentów przed odesłaniem ich do biskupa w celu 
otrzymania rozgrzeszenia. Bardzo prawdopodobne, że exhomologeza polegała na 
skontrolowaniu przez owych wyznawców, czy nałożona pokuta została rzeczy
wiście wypełniona.22

Trzecim aktem pokuty jest pojednanie, które dokonuje się poprzez włożenie 
rąk biskupa.23 Biskup Kartaginy jest pierwszym na Zachodzie, który mówi o 
pojednaniu dokonującym się poprzez ten gest. Przez nałożenie rąk zostaje prze
kazany pokutującemu grzesznikowi dar Ducha Świętego jako owoc pojednania.24

Na zakończenie należy stwierdzić, że analizowane teksty rezerwują sprawo
wanie sakramentu pokuty dla biskupa. Pojednanie, którego dokonuje przez nało
żenie rąk, jest zakorzenione we wspólnocie Kościoła. Cały Kościół pośredniczy 
w zbawianiu człowieka, przekazuje miłosierdzie skruszonemu grzesznikowi i jedna 
go z Bogiem i z samym sobą.

II. Szafarz sakramentu pokuty w średniowieczu
W okresie średniowiecza zaczyna dochodzić do głosu nowa praktyka pokut

na. Novum polega na tym, że po pierwsze: pokuta staje się czymś prywatnym 
i powtarzalnym (co było nie do pomyślenia jeszcze dwa, trzy wieki temu), po 
drugie: szafarzem sakramentu zostaje prezbiter. Trudno jest określić z całą pew
nością czas, w którym nastąpiły owe zmiany.25

Zanika publiczny charakter pokuty. Dzieła pokutne wykonuje się prywatnie, 
samo wyznanie grzechów nie dokonuje się już na oczach wspólnoty, ale mamy do 
czynienia z czymś, co papież św. Leon I (zm. 461) nazywa confessio secreta.26

Już w 590 r. znajdujemy w Penitencjale Vinniusza świadectwo, na podsta
wie którego możemy wnioskować, że to nie biskup, ale prezbiter jest szafarzem 
sakramentu pokuty.27 Ewidentne świadectwo mówiące o prezbiterze jako szafa
rzu pokuty, znajdujemy w Penitencjale św. Kolumbana z 609 r.28

Wydaje się, że ta nowa praktyka narodziła się w Irlandii w klasztorach cel
tyckich i anglosaskich.29 Jak można wytłumaczyć to zjawisko? Z kontekstu hi
storycznego wiadomo, że w VI i VII wieku kwitnie w Irlandii życie monastyczne. 
Klasztory żyją własnym rytmem, a zakonnicy prowadzą tryb życia bardzo suro
wy i wymagający. Jurysdykcją nad irlandzkimi monasterami sprawują biskupi.30 
Surowość i wymagania irlandzkich klasztorów przejawiały się w życiu ducho
wym zakonników. Każdy z nich miał własnego ojca duchownego. Próbując wy
jaśnić genezą takiej praktyki duchowej, J.P. Mackey odwołuje się do dwóch 
tradycji: po pierwsze -  według starożytnej tradycji irlandzkiego plemienia Dru
idów każdy z członków tego plemienia miał własnego mistrza; po drugie -  ojco
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wie pustyni, na których regule opierały się irlandzkie klasztory, też mieli wła
snych mistrzów duchowych.31

Mnich, zatroskany o własny rozwój duchowy, przychodził codziennie do 
swojego mistrza, prowadząc z nim głęboki dialog. Mistrz udzielał mu wskazó
wek, kierował jego rozwojem duchowym, zaś mnich dążąc każdego dnia do 
świętości, sam dostrzegał swoje słabości i niedomagania. Musimy pamiętać, że 
irlandzcy mnisi nie praktykowali tych form pokuty, o których była mowa wyżej. 
Stąd też musieli stworzyć własne. I może właśnie tu należałoby szukać źródeł 
confessione secreta na Wyspach Brytyjskich.32

1. Spowiednik według irlandzkich ksiąg pokutnych
W związku z tym, że sprawowanie sakramentu pokuty zostało powierzone 

prezbiterom, pojawiają się księgi pokutne. Mają one charakter podręcznika, 
w którym spowiednik może znaleźć cały zestaw kar odpowiednich do popełnio
nych grzechów. Kary te, powszechnie nazywane taxami lub taryfami, z wielką 
dokładnością przedstawiają rodzaje grzechów oraz uczynków pokutnych.

Prywatny charakter spowiedzi wytworzył specyficzną relację pomiędzy peni
tentem a szafarzem. Nowa praktyka pokutna będzie miała później wielki wpływ na 
obraz szafarza sakramentu pokuty.33 Prezbiter-spowiednik był postrzegany nie tylko 
jako sędzia, który badał przewinienia w celu udzielenia absolucji, ale także jako 
lekarz i towarzysz ludzkiego cierpienia wynikającego z poczucia winy.

Święty Kolumban porównuje pracę zwykłego lekarza z pracą lekarza ducho
wego, czyli spowiednika: tak jak lekarze dbają o ludzkie ciało, pielęgnują wrzo
dy, leczą rany, złamania, tak również lekarz duchowy powinien leczyć, za pomocą 
właściwych środków, rany duszy ludzkiej.34

Ze strony spowiedników wymaga się doświadczenia i kompetencji, ponie
waż „sprawując sakrament pokuty powinni badać, aby grzechów wielkich nie 
karać tylko rózgą, grzechów zaś godnych tylko rózgi nie karać mieczem”.35

Naturalnie szafarz sakramentu pokuty postrzegany jest jako sędzia, który 
w konfesjonale prowadzi coś w rodzaju dochodzenia w celu wydania właściwego 
wyroku. Paenitentiale Cummeani stwierdza wprost, że trzeba dochodzić w przypad
ku każdego penitenta:, jak długo pozostawał w stanie grzechu, jakie otrzymał wy
kształcenie, z jaką siłą walczy, aby pokonać w sobie grzech”.36

Mówiąc o roli sędziego, nie można przypisywać jej tego samego znaczenia, 
jakie dzisiaj kryje się pod tym terminem. Rola sędziego przejawia się przede wszyst
kim w proklamowaniu Bożej łaski, objawionej najpełniej w Jezusie Chrystusie. 
Kiedy irlandzkie księgi penitencjarne mówią o prezbiterze-spowiedniku, nazywa
ją go animadversor. Wskazuje to nie tylko na zwykłą rolę urzędnika wymierzają
cego sprawiedliwość, ale raczej na obrońcę, wyczulonego na sytuację penitenta. 
Spowiednik bywa nazywany „przyjacielem penitenta”, ale nie przyjacielem fałszy
wym, który mówi penitentowi to, co on chce usłyszeć; raczej przyjacielem poma
gającym w wędrówce ku Panu, także wtedy, gdy ta wędrówka jest uciążliwa.
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Znajdujemy w tradycji irlandzkiej obraz spowiednika bardzo oryginalny. 
Mianowicie jest on nazywany „towarzyszem cierpienia”.37 Jeden z autorów za
chęca, aby szafarze potraktowali serio swoją rolę: „A zatem bądź takim kapła
nem i taka niech będzie twoja nauka i twoje przepowiadanie, abyś miał 
uczestnictwo z tymi, których ci powierzono, i aby twoją zapłatą i chwałą było 
ich zbawienie”.38

Korygowanie i kierowanie są to podstawowe zadania dobrego spowiednika. Ta 
funkcja ma nie tyle charakter ojcowski, co raczej braterski.39 Szafarz musi być so
lidarny z bratem-grzesznikiem, aby mógł dobrze kierować bratem-penitentem. Jedną 
z. form owej solidarności z grzesznikiem jest modlitwa za niego.

Szafarze w irlandzkim systemie pokutnym byli zawsze świadomi swojej 
własnej grzeszności.40 Nazywano ich „zranionymi uzdrowicielami”. Zranionymi 
własnymi grzechami, które pokonali poprzez zwycięstwo nad swoją moralną ułom
nością. Księgi pokutne zalecają szafarzom zachowanie nacechowane pokorą 
i cichością, ponieważ poprzez swoją posługę zwiastują „słowa Bożych synów, 
nie ze względu na próżną chwałę, ale jak mówi Apostoł, uważając innych za 
wyżej stojących od siebie”.41

Reasumując, możemy powiedzieć, że irlandzkie księgi pokutne są pierw
szymi, które w sposób szczególny traktują posługę szafarza sakramentu pokuty. 
Praktyczne wskazówki co do rodzaju nakładanej pokuty miały z pewnością bar
dzo cenne znaczenie zwłaszcza dla prezbiterów, którzy zaczynali sprawować sa
krament pokuty. Zauważamy wielką troskę autorów owych ksiąg o stworzenie 
właściwej osobowej relacji pomiędzy penitentem a spowiednikiem. Szafarz sta
je się duchowym mistrzem, do którego przychodzi grzesznik w celu wyznania 
swoich win i otrzymania właściwego lekarstwa. Oczywiście dostrzegalny jest 
aspekt jurydyczny, sądowniczy, ale sąd ten ma zawsze swoje korzenie w Bo
żym miłosierdziu.

2. Św. Rajmund z Peniafort i jego S um m a de p aen iten tia

W teologii scholastycznej zajmowano się wiele problemem sakramentalno- 
ści pokuty, z którym łączono także osobę szafarza. Szczególnie dużo miejsca temu 
zagadnieniu poświęca św. Rajmund z Peniafort (1175-1275), który w swojej 
Summa de paenitentia zostawił wiele cennych spostrzeżeń.

Podkreślając, że władza odpuszczania grzechów została powierzona Aposto
łom i ich następcom, św. Rajmund mówi zawsze o prezbiterze jako tym, który 
słucha spowiedzi. Prezbiter czyni to zawsze z mandatu biskupa.42 Praktyka słu
chania spowiedzi przez prezbiterów w XII wieku była już dość powszechna.

Autorowi zajmuje wiele miejsca wyliczenie całej listy grzechów i odpowied
nich kar. Rajmund z naciskiem podkreśla: ut secreta peccata non publice, sed 
secrete confiteatur,43 A zatem nasz autor jest zwolennikiem spowiedzi prywat
nej, która ma miejsce przed prezbiterem, dobrym lub złym, wystarczy, aby był 
ważnie wyświęcony.44
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Szafarz sakramentu pokuty postrzegany jest przede wszystkim jako sędzia, 
który nakłada odpowiednie kary. Władza wiązania i rozwiązywania, którą posia- 
da szafarz, pojmowana jest na trzy sposoby. Po pierwsze jako władza ״przywro- 
cenią do życia”. Tak jak Łazarz został przez Chrystusa przywrócony do życia, 
tak szafarz ״przywraca” penitenta do życia ״zrywając więzy grzechu”.45 Drugi 
sposób przejawia się poprzez dopuszczenie do sakramentów; trzeci zaś przez 
wyłączenie ze wspólnoty Kościoła (ekskomunikę).

Św. Rajmund zwraca szczególną uwagę na zachowanie się szafarza podczas 
słuchania spowiedzi. Pytania: kto? gdzie? kiedy? powinny pomóc w zastosowa- 
niu właściwych ״środków leczniczych”.46 Autor podkreśla znaczenie właściwej 
edukacji spowiednika, ukazując różne kategorie penitentów.

3. Doktryna św. Tomasza z Akwinu
Św. Tomasz (1225-1274) formułując swoją doktrynę dotyczącą szafarza po- 

kuty używa pojęć, które wypracowała średniowieczna scholastyka.47 Według 
Tomasza spowiednik będąc narzędziem Boga ״administruje sakramentem poku- 
ty”.48 Szafarz sam z siebie nie udziela rozgrzeszenia, ale jest ono udzielone 
przez Pana. Szafarz zaś jest tylko administratorem, który posiada władzę kon- 
sekracji, może również odpuszczać grzechy.49 Władza konsekracji więc obej- 
muje władzę rozgrzeszania.

W nauce św. Tomasza znajdujemy pewne stwierdzenia odnośnie samego rytu, 
według którego sprawowano sakrament pokuty. Mianowicie rozgrzeszenie jest 
udzielane poprzez starożytny gest nałożenia rąk. Gest ten -  według Akwinaty -  
nie ma charakteru sakramentalnego, pomaga natomiast w uzdrowieniu peniten- 
ta.50 Nałożenie rąk nie jest konieczne do ważności sakramentu.

Szafarz jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy sakramentalnej. Tyl- 
ko penitent -  mówi Tomasz -  może pozwolić szafarzowi na ujawnienie treści 
spowiedzi. Ale i w tym przypadku spowiednik powinien uważać, aby przez swoje 
postępowanie nie zrazić innych do tego sakramentu. Rację przemawiającą za tak 
rygorystycznym traktowaniem tajemnicy sakramentalnej podaje sam Tomasz 
mówiąc: primo quidem et principaliter, quia illud ut occultatio est de essentia 
Sacramenti, in quantum scit ut illud ut Deus, cuius vicem gerit in confessione; 
alio modo propter scandalum vitandum.5l

III. Szafarz pokuty w czasach Soboru Trydenckiego (1545-1563)
Okres Soboru Trydenckiego jest naznaczony wieloma wydarzeniami histo- 

rycznymi, przede wszystkim reformą protestancką. Nadużycia w możliwości zy- 
skania odpustu, nieograniczona władza papieży w zakresie dyspensowania od 
wszelkiego prawa nie mogły nie wywołać reakcji na niewłaściwą interpretację 
 władzy kluczy’.52 Marcin Luter, człowiek wychowany na Biblii, dostrzegał te״
wszystkie nadużycia. Nie dziwi więc jego żywa reakcja i próba powrotu do ko- 
rzeni biblijnych i patrystycznych.
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1. Szafarz pokuty według protestantów
Reformatorzy uważali, że rozgrzeszenie kapłańskie nie ma charakteru jury

dycznego, ale jest prostym oznajmieniem penitentowi, że jego grzechy zostały 
odpuszczone. Wystarczy tylko, aby penitent wierzył w owo odpuszczenie.53 Pro
testanci negowali również konieczność święceń kapłańskich w przypadku szafa
rza oraz to, że może on nakładać odpowiednią pokutę. Wobec tego grzesznik może 
wyspowiadać się każdemu wierzącemu. „Każdy chrześcijanin może stać się spo
wiednikiem swojego brata” -  mówi D. Bonhoeffer, odnajdując liczne ślady na 
ten temat w literaturze protestanckiej.54 Sam Marcin Luter stwierdza, że pokuta, 
praktykowana w formie spowiedzi prywatnej, nie jest sakramentem tak jak chrzest 
czy Eucharystia. Z drugiej strony dodaje, że spowiedź jest świętym znakiem, 
ponieważ rozgrzeszenie, którego udziela szafarz, pozostaje w związku z władzą 
wiązania i rozwiązywania, którą Chrystus dał swojemu Kościołowi.55

2. Nauka Soboru Trydenckiego
Odpowiadając na zarzuty protestantów, Sobór naucza, że jedynymi szafarzami 

sakramentu pokuty są biskupi i prezbiterzy.56 Również szafarze będący w stanie 
grzechu śmiertelnego posiadają władzę „wiązania i rozwiązywania”, ponieważ 
jako „szafarze Chrystusa odpuszczają grzechy mocą Ducha Świętego udzieloną 
im na mocy święceń”.57 Ich posługa ma charakter służebny, ponieważ rozgrze
szając, nie udzielają nic z tego, co do nich należy, natomiast szafują dobrodziej
stwami, które są własnością Chrystusa i Kościoła.

Sobór podkreśla również konieczność delegacji biskupa potrzebnej do spra
wowania tegoż sakramentu.58 Biskup może zarezerwować sobie szczególne 
przypadki i sam udzielać rozgrzeszenia z zarezerwowanych grzechów. 
W niebezpieczeństwie śmierci każdy kapłan może udzielić rozgrzeszenia z każ
dego grzechu.59

Rozgrzeszenie, jakiego udziela szafarz, ma charakter aktu sądowniczego, 
czegoś w rodzaju wyroku, sentencji. Należy zauważyć, że Sobór używając ana
logii zaczerpniętej z procesu sądowego -  aby uniknąć błędów reformatorów -  
uczył, że:

-  rozgrzeszenie udzielane przez szafarza jest prawdziwe i skuteczne;
-  ma ono charakter prawny w tym sensie, że udzielone jest mocą władzy 

otrzymanej od Chrystusa, władzę tę posiadają biskupi i prezbiterzy;
-  wreszcie rozgrzeszenie może być udzielone na podstawie znajomości wy

znanych grzechów.
Sam Sobór mówiąc o szafarzach nazywa ich praesides et iudices, 60 zaznacza

jąc jednocześnie, że rozporządzają oni łaską Chrystusa, złożoną w ręce Kościoła.
Podsumowując, należy zauważyć, że sakrament pokuty był pojmowany przez 

ojców Soboru na sposób indywidualistyczny, przedstawiony bardziej jako swo
ista relacja pomiędzy penitentem a spowiednikiem, niż pomiędzy Bogiem a człon
kiem wspólnoty kościelnej. Sam szafarz postrzegany był jako sędzia, zatroskany
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0 możliwie dokładne i kompletne wyznanie grzechów. Musimy pamiętać, że za
daniem Soboru nie było przedstawienie kompletnej doktryny dotyczącej chrze
ścijańskiej pokuty, ale raczej obrona tych elementów, które były przedmiotem 
ataku ze strony protestantów.

*  *  *

Celem niniejszej prezentacji było ukazanie najważniejszych etapów w pro
cesie kształtowania się doktryny Kościoła na temat szafarza sakramentu pokuty
1 pojednania. Historia tego zagadnienia jest jeszcze ciągle niejasna. Prezentując 
ewolucję funkcji spowiednika, mogliśmy dostrzec wiele zmian, dotyczących spo
sobu celebracji tegoż sakramentu. Jest jednak rzeczą jasną, iż Kościół od same
go początku był przekonany, że szafarz pokuty działa w imieniu Boga. Duch 
Święty zaś, którego mocą spowiednik odpuszcza grzechy, jest równocześnie Tym, 
który zna najlepiej głębię ludzkiego serca. Widać jasno, że szafarzem „źródło
wym” tego sakramentu jest biskup, również nie ordynariusz. Kiedy szafarzem 
zostaje prezbiter, działa on zawsze z upoważnienia biskupa. Ogłoszone 2 grud
nia 1973 r. przez Kongregację Kultu Bożego nowe Ordo Paenitentiae obficie 
wykorzystało całe bogactwo historycznych rozważań teologicznych odnoszących 
się do szafarza, ukazując go przede wszystkim jako wychowawcę, towarzyszą
cego penitentowi na drodze nawrócenia, lekarza, sędziego i obrońcę. Opubliko
wany w 1992 r. Katechizm Kościoła katolickiego do znanych już funkcji szafarza 
dodaje jeszcze jedną: „dobry Samarytanin” (n. 1465). Osoba szafarza pokuty jest 
ciągle postacią interesująca, bo przecież jemu penitent powierza największe ta
jemnice swojego sumienia.
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