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Nota od Redakcji 

 
 
Drodzy Czytelnicy,  
 
Pierwsze numery naszego biuletynu oparte były o Katechizm Genewski 
Jana Kalwina. Z czasem tekst Katechizmu dobiegł końca, 
postanowiliśmy zatem oprzeć kolejne numery naszego biuletynu Credo 
o główne tematy Reformacji, cytując jednocześnie dokumenty 
historyczne szczególnie istotne w danej kwestii dla szeroko 
rozumianego protestantyzmu.  
Zapraszamy do lektury biuletynu w tej, nieco odmiennej formie i o 
nieco odmiennej treści.  
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\ 

Studium Biblijne: Efezjan 4,11-16 
 
 

 
11 I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i 
nauczycielami, 12 aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, 
13 aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy 
do wymiarów pełni Chrystusowej, 14 abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem 
nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, 15 lecz abyśmy, będąc 
szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, 16 z którego 
całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z 
przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. 
 
Kościół jest Bożym zamysłem. Nie jest 
ukończonym dziełem, ale nieustannie podlega 
rozwojowi, wzrostowi, budowaniu. Chrystus 
ustanowił Go i nieustannie buduje Kościół dając 
dary i ludzi, aby mógł funkcjonować.  
 
W Nowym Testamencie znajdujemy różne listy 
darów, które Chrystus daje Kościołowi (Rzymian 
12,6-8; 1 Koryntian 12,8-10, 28-30; Efezjan 
4,11-12; por. 1 Piotra 4,10-11). 
Każda z list jest inna i żadna nie jest kompletna, 
co wskazuje na różnorodność darów Ducha 
Świętego dla Kościoła. 
 
Każdy wierzący posiada dary i służy, używając 
ich. Chrystus ustanowił, że przywódcy w 
Kościele, mają szczególną funkcję, nie aby 
rządzić w sposób autorytarny ale też nie po to, 
aby tylko samodzielnie decydować o wszystkim 
i wykonywać wszystko.  
Paweł pisze o funkcji i celach przywódców w 
Kościele. 
W tekście Apostoł wymienia cztery lub pięć 
(zależnie jak rozumiemy grecki tekst) funkcji: 
apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i 
nauczyciele.  
 
Funkcja apostoła jest szczególnie związana z 
zakładaniem zborów, z pierwszą pracą misyjną.  
Ewangeliści głoszą Ewangelię, ale oznacza to 
więcej niż tylko ewangelizację. Filip, jeden z 
siedmiu diakonów jest nazywany ewangelistą 
(Dzieje Apostolskie 6,3-6). Paweł pisze do 
Tymoteusza, aby wykonał pracę ewangelisty (2 
Tymoteusza 4,5). Prorocy głoszą Słowo Boże 
konfrontując wierzących i niewierzących z 
Prawdą Bożą. 
Ewangelista głosi Ewangelię i buduje wiernych, 
aby Kościół został budowany i się rozwijał. 

Wyraz pasterz (lub pastor) jest tylko w tym 
miejscu używany w Nowym Testamencie. W 
innych miejscach czytamy o opiekowaniu się 
trzodą, którą jest Kościół (np. Dz. Apostolskie 
20,28; 1 Piotra 5,2).  
Funkcja pastora jest podobna do funkcji 
nadzorcy (gr.: episkopoi, też tłumaczone, jako 
biskup, por. Filipian 1,1) oraz starszych (por. Dz. 
Apostolskie 20,17 i 28; 14,23; 1 Tymoteusza 
4,14; 5,17-19). W Dziejach Apostolskich wyrazy 
nadzorca/biskup i starszy są używane jako 
synonimy. Zadaniem 
nadzorcy/biskupa/starszego jest bycie 
pasterzem dla Kościoła/zboru (Dz. Apostolskie 
20,17 i 28).   
Pastorzy i starsi są przywódcami zborów, 
troszczą się i zapewniają wszystko, czego zbór 
potrzebuje, tak jak pasterz troszczy się o trzodę. 
Są oni też rodzajem menedżera dla Kościoła, co 
wyraża wyraz, tłumaczony jako przełożony, (1 
Tesaloniczan 5,12; Rzymian 12,8). 
 
Już w Starym Testamencie znajdujemy obraz 
pasterza. Bóg jest dobrym pasterzem, 
prowadzącym do dobrych miejsc (Ks. Rodzaju 
49,24; Psalm 23,1; 40,11; 80,1). Czytamy o 
przywódcach Izraela, którzy są pasterzami ludu, 
dobrymi albo złymi (2 Samuela 5,2; Psalm 
78,71; Jeremiasza 23,2; Ezechiela 34,11).  
Pasterze w Kościele powinni być odbiciem 
Jezusa, służąc w Jego imieniu i kontynuując Jego 
działanie. Jezus jest dobrym pasterzem, 
troszczącym się o swoją trzodę (Ew. Jana 10,11-
18; Ew. Mateusza 18,12-14; Ew. Łukasza 15,3-7; 
Hebrajczyków 13,20; 1 Piotra 2,25; 5,4) 
podobnie przywódcy w Kościele mają być 
dobrymi pasterzami (1 Piotra 5,2; Dz. 
Apostolskie 20,28).  
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Wyrazy pasterz i nauczyciel są w języku greckim 
ściśle związane ze sobą, co sugeruje bardzo 
bliski związek między nimi. Z tego powodu wielu 
twierdzi, że chodzi tu o jedną połączoną 
funkcję: nauczających pasterzy. Grecki tekst 
jednak wskazuje na dwie funkcje lub służby 
bardzo blisko związane ze sobą i częściowo 
pokrywające się wzajemnie. W innych miejscach 
nauczyciele stanowią osobną grupę (1 Koryntian 
12,28-29; Galatów 6,6). Wszyscy pasterze 
nauczają, ponieważ jest to podstawą dla 
budowania Kościołów, ale nie każdy nauczyciel 
jest pasterzem. 
 
Nauczyciel naucza, wyjaśnia Pismo Święte, aby 
wierni rozumieli i mogli dostosować Słowo Boże 
do praktycznego życia. Nauczanie nie jest tylko 
przekazaniem teorii, choć przekazanie wiedzy 
jest niezbędną częścią nauczania, ale powinno 
mieć zawsze wymiar praktyczny.  
Nauczyciel posiada autorytet w Kościele, nie 
można lekceważyć jego nauczania, choć to w 
żadnym przypadku nie znaczy, że nie można go 
nigdy krytykować. Wszelkie nauczanie należy 
sprawdzić, czy jest zgodne z Pismem Świętym. 
 
Jezus ustanowił te służby/funkcje w konkretnym 
celu, o którym Paweł pisze w następnych 
wersetach.  
Celem służby apostołów, ewangelistów, 
proroków, pasterzy i nauczycieli jest, aby 
przygotować świętych (w. 12).  
Wyraz przygotować (w greckim oryginale to 
rzeczownik) ma różne znaczenia: naprawiać (jak 
w Ew. Mateusza 4,21), uzupełniać coś, co 
brakuje (1 Tesaloniczan 3,10), ale też: 
zaopatrzyć, uzbroić, przygotować, uzupełnić, 
trenować, dyscyplinować.  
Przygotowanie zawsze ma konkretny cel, 
przygotowujemy coś lub się do czegoś. 
Przywódcy (starsi, pasterze, nauczyciele, 
ewangeliści) przygotowują wiernych do dzieła 
posługiwania. Nie tylko przywódcy służą, jest to 
zadanie wszystkich świętych, każdego 
wierzącego.  
Bóg dał Kościołowi ludzi, spełniających 
szczególne funkcje i służby, aby cały Kościół 
składał się z wiernych, budujących i służących 
sobie wzajemnie. 
 
Celem jest nie tylko budowanie indywidualnych 
chrześcijan, lecz budowanie Ciała Chrystusa.  

Każdy wierzący jest powołany do budowania 
Kościoła poprzez służenie braciom i siostrom.  
 
Paweł pisze w innych miejscach o budowaniu 
Kościoła i wzroście Kościoła. Kościół jest 
świątynią, która jest budowana (Efezjan 2,21; 
4,16, por. 1 Koryntian 3,10-23).  
Wyraz, tłumaczony jako budować, oznacza 
budować budynki ale także zakładać państwa. 
W Starym Testamencie czytamy, że Bóg, po 
wygnaniu, stanowiącym sąd Boży, buduje dla 
siebie lud (Jeremiasz 24,6; 31,4; 33,7). Czyni to 
przez mówienie poprzez proroków (Jeremiasz 
1,9-10). W Nowym Testamencie Jezus Chrystus 
buduje Kościół, lud Boży (Ew. Mateusza 16,18).  
Kościół, jest budowany, rozwija się i rośnie tak 
jak ciało, organizm - metafora, używana przez 
Apostoła Pawła w 1 Koryntian 12,12-31.  
 

 
 
Apostoł Paweł określa w trzy cele budowania 
Kościoła. 
 
Pierwszym celem jest jedność wiary i poznania 
Syna Bożego (w. 13).  
Jedność między wierzącymi stała się tylko 
możliwa przez Jezusa Chrystusa i jego dzieło 
(por. Galatów 3,28; Efezjan 2,11-22). Jest to 
jedność w wierze i nauczaniu, co oznacza, że 
głoszenie i nauczanie w Kościele jest zgodne i 
jedno. Kościół zna Syna Bożego Jezusa 
Chrystusa, co zawiera także wiedzę o tym, kim 
On jest i co uczynił. To implikuje, że Kościół 
przeciwstawia się fałszywym naukom, które 
nauczają czegoś innego niż Pismo Święte.  
 
Następnym celem jest osiągnięcie przez 
wszystkich męskiej doskonałości (w. 13). Nie 
oznacza to tutaj dojrzałości każdego wierzącego 
osobno, lecz dojrzałość Kościoła, jako całości. 
Wyraz ten nie oznacza doskonałości, lecz 
dojrzałość, jako przeciwieństwo niedojrzałości 
charakterystycznej dla dzieci i niemowląt, o 
których mowa w następnych wersetach. 
Dojrzały człowiek nie wieje z wszystkimi 
wiatrami fałszywych nauk (w. 14) ale 
rozpoznaje fałszywe nauki i przeciwstawia się 
im. W Kościele ciągle pojawiają się nauczyciele i 
pastorzy, głoszący fałszywe nauki, niezgodne z 
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Pismem Świętym. Wielu chrześcijan nie 
rozpoznaje ich, bo nie zostali przygotowani 
przez przywódców (pastorów, starszych) i sami 
się nie starali, aby lepiej poznać Syna Bożego.  
Fałszywe nauczanie jest zagrożeniem dla 
Kościoła. Czasami wygląda niewinnie, ale 
pochodzi od szatana, pragnącego w ten sposób 
zniszczyć Kościół. Dlatego tak ważne jest, aby 
wierzący byli dojrzali, aby Kościół, zbór był 
dojrzały w wierze i w wiedzy.  
 
Jako trzeci cel, Paweł podaje, dorośnięcie do 
wymiarów pełni Chrystusowej. Chrystus jest 
miarą naszej dojrzałości. Wierzący i Kościół, jako 
całość, stają się coraz bardziej podobni do 
samego Jezusa Chrystusa. 
Kościół ma być szczery w miłości (w. 15). Grecki 
tekst mówi dosłownie: mówić prawdę. 
Mówienie prawdy stanowi wielki kontrast z 
fałszywą nauką, która jest kłamstwem. 
Kościół głosi prawdę, co oznacza też, że 
przeciwstawia się kulturze, demaskuje 
kłamstwo w kulturze i w społeczeństwie. Kościół 
głosi prawa Boże i żyje prawdą Bożą (por. 
Efezjan 6,14). 
 
W ten sposób, będąc w Kościele, przygotowany 
przez przywódców, wierzący rośnie w 

Chrystusie pod każdym względem (w. 15), lub 
jak można lepiej tłumaczyć: w każdy sposób. W 
każdy sposób, czyli w wierze, w wiedzy, w 
jedności, w miłości (por. 2 Koryntian 10,5; 2 
Tesaloniczan 1,3; Kolosan 1,10; 2,19). 
 
W taki oto sposób funkcjonuje Kościół 
Chrystusa. Każdy wierzący otrzymał dary, ale 
nikt nie otrzymał w taki sposób, aby już nie 
potrzebował być budowanym przez braci i 
siostry. Kościół jest wspólnotą, ciałem, w 
którym każdy członek jest ściśle związany z 
Chrystusem i w Nim z wszystkimi innymi braćmi 
i siostrami, co zostaje wyrażone poprzez 
członkostwo lokalnego zboru.  
Przywódcy w Kościele, w lokalnym zborze, mają 
szczególną funkcję i odpowiedzialność, aby 
Kościół w całości dobrze funkcjonował według 
Słowa Bożego. Kościół funkcjonuje dobrze, jeśli 
zostaje ciągle budowany, jeśli każdy członek 
aktywnie służy, używając otrzymanych darów.  
 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com  
 
 

 
 
 
 

 

Pastorzy, starsi i diakoni  
 

 
Każdy z Reformatorów Kościoła XVI w. zdawał 
sobie doskonale sprawę, że Kościół musi mieć 
osoby, które wypełniając powołanie Boże 
(rozpoznawszy je oni sami, a Kościół je 
potwierdzi) będą oddawały się określonym 
posługom.  
Kiedy Kalwin wróci po trzech latach 
swej  nieobecności do Genewy (w której 
pozostanie już do śmierci), wróci tam 
ubogacony doświadczeniami 
alzackimi,  szczególnie w kwestii posług 
kościelnych (ministeriów) i ich zróżnicowania.  
W krótkim rozważaniu, proponowanym poniżej, 
chcemy skupić się na czterech posługach 
kościelnych, które - za przykładem reformatora 
Alzacji, Marcina Bucera – Jan Kalwin (miał on 
bardzo biblijny, a zarazem wysoce praktyczny 
zmysł posług w Kościele) nadał kształt 
funkcjonalny. Chodzi o 1. pastorów, 2. 

nauczycieli („doktorów”), 3. Starszych i 4. 
diakonów.  
Przyjrzyjmy  się zatem posługom tym w takim 
jak podany porządku.  
 

1. Pastorzy.  
Słowo to, które w protestantyzmie stało się tym, 
które w szczególności oznacza sługę Bożego, 
ukazuje się w tym ścisłym sensie jeden raz w 
Piśmie Świętym (Ef 4,11). Poza tym, to przede 
wszystkim starsi są zachęcani do prowadzenia 
owczarni Bożej, która jest im powierzona (Jn 
21,16; Dz 20,28; 1 P 5,2).  
W sensie biblijnym znaczenia tego terminu, 
pastor nie jest człowiekiem (co często trzeba 
podkreślać) do robienia wszystkiego, jakim stał 
się często w naszym protestantyzmie. Jest to 
ten, który za przykładem Jezusa, dobrego 
pasterza (Mt 26,31), troszczy się o wiernych. 

http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com/


 

CREDO nr 88 5   czerwiec 2018 

Pastor w rozumieniu Słowa czuwa nad tym, aby 
wierni otrzymywali pożywienie duchowe, 
prowadzi ich dobrą drogą, broni ich przed 
atakami „wilków”.  
 

 
 

Pastor protestancki głoszący kazanie,  
Petrus Hieronimus Glandius 

 
Ma on dar, który nazywamy duszpasterstwem. 
Ta posługa nie jest wykonywana tylko w łonie 
jednej społeczności/zboru, ale także w ramach 
wszystkich dzieł opieki duchowej, także w 
domach opieki i ruchach chrześcijańskich 
różnego rodzaju.  
 

2. Doktorzy/nauczyciele.  
U początków nauczanie było przede wszystkim 
w rękach apostołów. Niemniej, obok nich udział 
w nauczaniu mieli udział inni doświadczeni i 
uzdolnieni (i rozpoznani w tych zdolnościach), 
którzy nauczali braci. Dla przykładu: Kościół w 
Antiochii cieszył się stałą obecnością pewnej 
liczby proroków i doktorów (Dz 13,1), a posługa 
ta zajmowała istotne miejsce pośród ról do 
wypełnienia w Kościołach (Rz 12,7; 1 Kor 12,28; 
Ef 4,11).  
Taki dar nie ogranicza się do osób, które 
możemy nazwać profesorami teologii. Wszyscy 
poświęcający się nauczaniu w Kościele (np. 
nauczyciele Szkoły Niedzielnej) wypełniają tę 
funkcję, tę posługę. Ci, którzy poświęcają ich 
czas tej pracy są godni szczególnego uznania (1 
Tm 5,17).  
 

3. Starsi.  
Tytuł ten wydaje się być dany w Biblii w sposób 
ogólny wszystkim odpowiedzialnym (pełniącym 
funkcje „zarządzające”) w Kościele. Apostołowie 

nie gardzili posługiwaniem się nim dla 
określania samych siebie (1 P 5,1; 2 Jn 1; 3 Jn 1).  
Będąc dalekimi od zajmowania miejsc tych sług 
Bożych, którzy byli obdarzeni szczególnymi 
charyzmatami, starsi okazjonalnie byli także 
instrumentami Bożymi, aby przekazać rodzaj 
mocy (1 Tm 4,14).  
Zauważmy tutaj od razu, że także zadanie 
nauczania było im przypisane.  
Można zatem powiedzieć, że jest to szczególnie 
„uniwersalna”, o dużym spektrum możliwości, 
posługa biblijna w Kościele.  
Warto podkreślić, że już w historiach opisanych 
w Starym Testamencie można było spotkać 
starszych w społecznościach izraelskich, w 
miastach i w wioskach, a później w synagogach i 
w sanhedrynie. Organizacja Kościoła wydaje się 
przyjmować w tym kontekście model, oparty o 
funkcjonowanie dawnych wspólnot Izraela.  
 
Zauważmy, że słowo greckie presbiteros, 
tłumaczone przez starszy, w kontekście 
katolickim oznacza księdza-kapłana. Ta poważna 
dewiacja znaczenia sensu zaczęła ukazywać się 
powoli w 2-im i 3-im wieku.  
Nowy Testament zna tylko jedno kapłaństwo 
(oczywiście poza tym najważniejszym, jedynie 
skutecznym – Jezusa Chrystusa) – kapłaństwo 
wszystkim wierzących (1 P 2,9; Obj 1,6).  
Presbiteroi są wykonującymi funkcje religijne, 
ale nie są bardziej kapłanami, niż wszyscy 
pozostali wierni.  
Są oni także nazywani episkopoi – 
biskupi/nadzorujący, ponieważ musieli czuwać 
nad dobrem ich braci.  
Od początku II wieku, wraz z Ignacym z 
Antiochii, biskup nabywa praw, które odróżniają 
go od innych starszych. Ale w Kościele 
apostolskim oba te tytuły, pomimo pewnego 
niuansu ich sensu, odnosiły się do tych samych 
osób.  
 

4. Diakoni.  
Jako wypełniający zadanie specjalne, diakoni są 
wspominani obok starszych (1 Tm 3,8.13) lub 
też jako obdarzeni szczególnym charyzmatem 
do określonych zadań (Rz 12,7); np. Febe np. 
wykonywała swoje zadanie w Kenchreach (Rz 
16,1).  
Nie mamy zbyt wielu szczegółów, w odniesieniu 
do aktywności, które były im powierzane. 
Siedmiu, którzy byli wybrani do posługi stołów, 
są tradycyjnie uważani jako oddani diakonatowi, 
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pomimo że słowo  diakon nie jest użyte w 
odniesieniu do nich (choć należy pamiętać, że w 
sensie technicznym, słowo diakonos oznacza 
kogoś, kto posługuje przy stole).  
Gdzie indziej możemy zauważyć, że niektórzy z 
nich wykonywali aktywność ewangelizacji i 
świadectwa, na marginesie ich specyficznej 
posługi (Dz 6,8-10; Dz 8,4-40; 21,8-9).  
 

 
 

Błogosławieństwo stołu, Abraham Bosse (1602-1676) 

 
Posługi kościelne – specyficznie ujęte - dla Jana 
Kalwina:  
Najważniejszymi dla Kalwina były dwa 
urzędy/posługi kościelne, bez których - jak 
twierdził - Kościół nie może się obejść: 
nauczyciele i pastorzy.  
Posługa pierwszych nie jest związana z 
dyscypliną kościelną, ani też posługą 
sakramentów, ani też z zachęcaniem czy też 
upominaniem wspólnoty kościelnej. 
Wymieniony tutaj zakres obowiązków będzie 
przypisany posłudze pastorów.  
Nauczyciele zajmowali się nauczaniem Pisma 
Świętego (dla zagwarantowania czystości 
nauczania biblijnego) oraz formacją teologiczną 
pastorów.  
Do nich także należało nauczanie w szkołach 
pozostających pod opieką Kościoła.  
Dla Kalwina posługa pastorska (urząd pastorski) 
miała charakter kluczowy. Pisał: „Pastorzy mają 
urząd podobny do tego, który mieli 
Apostołowie, wyjąwszy, że każdy z nich jest w 
nim ograniczony do swojego Kościoła. Wreszcie 
to, co Apostołowie uczynili dla wszystkich, każdy 
pastor jest obowiązany czynić w swoim 
Kościele, do którego jest wysłany... Oto prawo 
nienaruszalne, które obowiązuje wszystkich 
tych, którzy określają się następcami 
Apostołów, i które muszą zachowywać na 
zawsze: głosić Ewangelię i udzielać 
sakramentów” (Institutio IV,III, 4b i nast.).  

 
Co do diakonów, to Kalwin podkreślał, że 
właściwie to wszystkie urzędy, posługi w 
Kościele, są diakonijne, tzn. związane ze służbą 
innym, niemniej specyficzna posługa diakonów, 
jako urzędu, będzie związana z konkretną 
działalnością: pomocą materialną wewnątrz i 
poza wspólnotą Kościoła.  
 
W kwestii starszych, reakcja Kalwina jest 
naturalna w związku z odrzuceniem przez 
reformowanych hierarchii kościelnej. Koncepcja 
ta jest logicznym następstwem tak silnie 
sformułowanego przez Marcina Lutra (w ścisłym 
oparciu o Słowo Boże) nauczania o kapłaństwie 
powszechnym wiernych.  
Kapłaństwo powszechne wierzących to 
przekonanie, że każdy człowiek, dzięki dziełu 
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, ma 
bezpośredni, osobisty dostęp do Boga, bez 
konieczności pośrednictwa kleru i instytucji 
kościelnej.  
Zgodnie z tą nauką wszyscy wierzący są sobie 
równi przed Bogiem, niemniej istnieją pewne 
funkcje związane z konkretną 
odpowiedzialnością w pracy kościelnej, w 
pewnych sektorach aktywności kościelnej. 
Władza w Kościele zgodnie z tą koncepcją 
będzie wykonywana przez konsystorz, 
składający się pastorów i starszych 
(„świeckich”).  
 
To starsi przede wszystkim zapewnią i 
zagwarantują kolegialny i świecki urząd 
przewodniczenia Kościołowi.  
Mają oni podejmować decyzje wspólnie z 
pastorami w radzie/kolegium, każdy zaś ze 
starszych, indywidualnie, ma za zadanie czuwać 
nad członkami wspólnoty w kwestii czystości 
wiary, obyczajów, moralności, zaangażowania w 
życie wspólnoty (tak religijne jak i społeczne) i 
edukację katechetyczną dzieci.  
Niezwykle ważne było wspieranie, jakiego starsi 
udzielali członkom Kościoła, w kwestii troski o 
obyczaje, o moralność postępowania, które było 
traktowane jako pierwszy rozpoznawalny owoc 
wyznawanej wiary.  
 

 Tomasz Pieczko  

 
 
 

Dalsze artykuły na ten i inne tematy oraz rozważania 
biblijne – na blogu autora: 

www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Artykuł XXXI 

 

Pastorzy, starsi i diakoni 
 

Wierzymy, że pastorzy wykładający Boże Słowo, starsi i diakoni powinni być wybierani do sprawowania 
odpowiednich urzędów na drodze sprawiedliwego wyboru Kościoła, który będzie wzywał imienia Pana, i 
w takim porządku, jak uczy Słowo Boże. Dlatego każdy musi baczyć, aby przypadkiem sam się nie 
narzucał, lecz jest zobowiązany czekać, aż Bóg sam go powoła, aby miał świadectwo swego powołania i 
był przekonany i zapewniony, że to wyszło od Boga. 
 
Co się tyczy pastorów wykładających Boże Słowo, to są oni równi pod względem władzy i mają ten sam 
autorytet, gdziekolwiek się znajdują, gdyż każdy z nich jest sługą Chrystusa - jedynego powszechnego 
Biskupa i Głowy Kościoła. 
 
Ponadto, aby nie pogwałcić czy uchybić temu świętemu ustanowieniu Bożemu, stwierdzamy, że każdy 
powinien szanować pastorów wykładających Boże Słowo oraz starszych Kościoła ze względu na ich 
pracę, a także żyć z nimi w pokoju bez szemrania, sporów czy walk, o ile to tylko możliwe. 
 
 
 


