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Dekada Lutra

Czas mówienia 
(cz. 2)

O niewoli babilońskiej 
Kościoła 

(cz. 1)
Czas mówienia zapowiedziany przez ks. Mar-

cina Lutra na wstępie traktatu pt. „Do chrześcijań-
skiej szlachty narodu niemieckiego o ulepszeniu 
chrześcijańskiego stanu”, nie zakończył się wraz 
z napisaniem tego traktatu, przyjętego entuzja-
stycznie w całych Niemczech. Na końcu traktatu 
„Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckie-
go…” wittenberski Reformator napisał słowa: 
„Ofiarowałem dotychczas mym przeciwnikom 
kilkakrotnie pokój. Lecz jak widzę, zmusił mnie 
przez nich Bóg otwierać usta coraz więcej, także 
im, ponieważ nie mają nic do roboty, pozwolić 
dostatnio mówić, szczekać, krzyczeć i pisać. O ja 
znam jeszcze śpiewkę o Rzymie i o nich. Jeże-
li ich swędzi ucho, chcę im też zaśpiewać i na-
stroić nuty jak najwyżej”. Luter przygotowywał 
się do zaśpiewania „nowej piosenki”, do napi-
sania kolejnego traktatu. Nie trzeba było długo 
czekać. Jeszcze w roku 1520 ukazał się traktat, 
pod charakterystycznym i zagadkowym tytułem  
„O niewoli babilońskiej Kościoła”. 

Traktat „O niewoli babilońskiej Kościoła” zo-
stał napisany nie w języku niemieckim, jak po-
dawane sobie w Niemczech z rąk do rąk pismo 
„Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckie-
go…”, lecz po łacinie. Oznaczało to, że odbiorcą 
tego traktatu ma być zupełnie inna grupa ludzi, 
a mianowicie ludzie uczeni, dostojnicy kościelni, 
teologowie, którzy na czele z Eckem, Emserem  
i Alfredem z Lipska, nie przebierając w środkach 
zwalczali Lutra i jego poglądy. Ale był on także 
skierowany do zwolenników autora traktatu. 

Jeśli w traktacie „Do chrześcijańskiej szlach-
ty narodu niemieckiego…” Luter zburzył „trzy 
papierowe mury papiestwa” i zajął się proble-
mami natury ogólnej, dotyczącymi stosunku 
między władzą kościelną a świecką, to Luter  
w kolejnym traktacie zachwiał teologicznymi 
murami i uderzył w praktykę Kościoła rzymskie-
go. W traktacie „O niewoli babilońskiej Kościo-
ła” zajął się nauką o sakramentach, a tym samym 
uderzył w sam fundament Kościoła rzymskiego. 
Kościół papieski oparty był na administrowaniu 
sakramentami przez wyświęconych kapłanów, 
o określonych przywilejach. Jeśli więc niektórzy 
dostojnicy kościelni, czytając pierwszy traktat 
mogli, w wielu wypadkach uznać argumenty 
Lutra i być zadowoleni z wielu postulatów wit-
tenberskiego Reformatora, to w wypadku dru-
giego traktatu, o żadnym zadowoleniu mowy 
być nie mogło. 

Wittenberski Reformator na zakończenie 
„Słowa wstępnego” do traktatu „O babilońskiej 
niewoli Kościoła” napisał: „W każdym razie, je-
śli chcę kierować się Pismem, znam tylko jeden 
jedyny sakrament i trzy sakramentalne znaki.  
O tym więcej w swoim czasie”. Z tego zdania 
wyraźnie wynika, że Luter chce się kierować 
Pismem Świętym i że kościelna nauka o sakra-
mentach musi mieć wymiar chrystocentryczny. 

Luter jeszcze przed napisaniem traktatu  
„O niewoli babilońskiej Kościoła” zajął się nie-
którymi sakramentami. W traktacie „O babi-
lońskiej niewoli Kościoła” postanowił się zająć 
sakramentami Kościoła Rzymskiego bardziej 
szczegółowo. W późniejszym czasie jeszcze wie-
lokrotnie wypowiadał się na temat sakramentu 
wieczerzy Pańskiej i chrztu, głównie „Dużym ka-
techizmie” oraz „Wyznaniu o wieczerzy Pańskiej”. 
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W czasach Lutra Kościół uznawał siedem sa-

kramentów: chrzest, wieczerza Pańska, pokuta, 
bierzmowanie, kapłaństwo, małżeństwo, ostat-
nie namaszczenie. Jednak nie zawsze tak było.  
W średniowieczu Kościół łaciński nie miał sprecy-
zowanego poglądu na temat liczby sakramentów. 
Liczba sakramentów nie była jeszcze ustalona w 
początkowym okresie średniowiecza. Np. Piotr 
Damiani (1007 − 1072) mówił o 12 sakramentach, 
papież Grzegorz VII (1028 − 1085) o pięciu. O sied-
miu sakramentach wyraźnie wypowiedział się 
jako pierwszy Piotr Lombard (ok. 1100 − 1164). 

Liczbę siedmiu sakramentów usankcjonowa-
ły Sobory Zachodniego Kościoła, a mianowicie 
Lyoński II (1274), i Florencki (1431-1445). Reforma-
cja jeszcze raz postawiła pytanie o liczbę sakra-
mentów, czego wyrazem jest Lutrowy traktat „O 
niewoli babilońskiej Kościoła”.

Nie sposób w jednym artykule omówić treść 
traktatu „O niewoli babilońskiej Kościoła”, dla-
tego uczynić to chcemy w trzech artykułach.  
W niniejszym artykule uwagę chcemy zwrócić 
na Lutrowe poglądy na temat wieczerzy Pań-
skiej. Wittenberski Reformator wieczerzę Pańską 
w traktacie z 1520 roku nazywa sakramentem 
chleba. Swoje wywody dzieli na trzy części. 

W pierwszej zajął się średniowieczną praktyką 
udzielania sakramentu wieczerzy Pańskiej tylko 
pod jedną postacią, a mianowicie chleba. Luter nie 
może się zgodzić z taką praktyką, jako niezgodną 
z Pismem Świętym. W traktacie „O niewoli ba-
bilońskiej Kościoła” przypomina, że są dwa miej-
sca w Biblii, które wyraźnie mówią, że sakrament 

wieczerzy Pańskiej należy udzielać pod dwoma 
postaciami także świeckim. Dostęp do kielicha nie 
jest tylko przywilejem kapłanów. Mówią o tym 
trzy ewangelie i apostoł Paweł w 11. rozdziale 1. Li-
stu do Koryntian. Luter pisze, że „Mateusz, Marek 
i Łukasz są zgodni, co do tego, że Chrystus podał 
sakrament w całości wszystkim uczniom. Pewne 
jest też to, że Paweł również przekazał (spożywa-
nie Wieczerzy) pod obiema postaciami”. 

Argumentacja wittenberskiego Reformato-
ra za udzielaniem kielicha także świeckim, jest 
druzgocącą krytyką przeciwnego poglądu i do-
tychczasowej praktyki. Wzywa: „Przyjrzyj się do-
kładniej sprawozdaniu Mateusza: nie o chlebie 
powiedział Chrystus: Bierzcie z niego wszyscy, 
ale o Kielichu: «Pijcie z niego wszyscy» (Mt 26,27). 
Tak samo pisze Marek: … «pili z niego wszyscy» 
(Mk 14,23). Obaj akcentują więc wspólnotę kieli-
cha, a nie chleba, tak, jakby Duch Święty przewi-
dział tę przyszłą schizmę, która niektórym zabro-
ni korzystania z kielicha, mimo iż Chrystus chciał, 
by był on wspólny dla wszystkich”. I nieco dalej 
argumentuje: „Ponieważ, jeśli mają pić wszyscy, 
to nie mogą one być rozumiane, jako słowa wy-
powiedziane wyłącznie do kapłanów. Dlatego 
jest z pewnością rzeczą bezbożną, by wykluczać  
z tego świeckich, którzy tego pragną… Kiedy 
więc mówią oni, że jest pozostawione woli Ko-
ścioła, w jakiej postaci… Gdy odmawia się więc 
świeckim jednej z postaci [sakramentu wieczerzy 
Pańskiej − wyjaśnienie własne], to na podsta-
wie tej samej woli Kościoła można by odebrać 
im część chrztu i pokuty, bo wszędzie funkcjo-
nują te same zasady i ta sama moc. Dlatego 
tak samo, jak w całości udzielany jest chrzest  
i w całości udzielana jest absolucja, tak też powi-
nien być udzielany sakrament chleba wszystkim 
świeckim”. 

Ale Luter nie zaprzestał na powyższej argu-
mentacji. Pisze: „Co mnie jednak najbardziej drę-
czy i więzi, to to, że Chrystus mówi: (Mt 26,28) 
„Albowiem to jest krew moja nowego przymie-
rza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie 
grzechów.” Widzisz tutaj wyraźnie, że krew da-
wana jest wszystkim, za których grzechy została 
przelana. Któż może więc powiedzieć, że nie jest 
ona przelana za świeckich? Albo, czyż nie widzisz 
do kogo on  mówi, gdy podaje kielich? Czyż nie 
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podaje im wszystkim ? Czyż nie mówi, że jest 
ona przelana za wszystkich?”. I dalej Reformator 
argumentuje:  „Tak dochodzę do konkluzji: ty-
rańskim i bezbożnym jest odmawianie świec-
kim sakramentu wieczerzy pod obiema postacia-
mi. Nie jest to też w mocy żadnego anioła, nie 
mówiąc już o papieżu, czy soborze”. To według 
Marcina Lutra pierwsza niewola narzucona przez 
Rzym sakramentowi wieczerzy Pańskiej. 

Pamiętać należy, że traktat „O niewoli babi-
lońskiej Kościoła” został napisany w 1520 roku, 
kiedy Luter nie zerwał jeszcze całkowicie z Rzy-
mem, dlatego przyszły wittenberski Reforma-
tor apeluje, aby np. przez sobór wprowadzono  
w Kościele sakrament wieczerzy Pańskiej pod 
dwoma postaciami dla wszystkich. Ale historia 
potoczyła się osobliwie, pod wpływem wyda-
rzeń związanych z wystąpieniem Lutra i rzetel-
nego przemyślenia testamentu Chrystusa − „pij-
cie z niego wszyscy − w Kościele Reformacji 
obligatoryjnie wprowadzono udzielanie kielicha 
wszystkim, przystępującym do stołu Pańskiego. 

Po opisaniu pierw-
szej niewoli Luter 
przeszedł do drugiej,  
o której pisze, że nie jest 
ona straszna, ale jednak 
zniewala sumienia. Lu-
ter wziął na warsztat 
poglądy na temat wie-
czerzy Pańskiej Tomasza 
z Akwinu (1225 – 1274). 

Tomasz z Akwinu 
zupełnie przeobraził 
poglądy Kościoła, obo-
wiązujące przez dwana-
ście wieków w Koście-
le. Stało się to dzięki nawiązaniu przez Akwinatę 
do myśli Arystotelesa, w której świat idei nie był 
ponad światem materialnym, lecz niejako był w 
świecie. Jedynym światem realnym jest świat 
poznawalny przez zmysły. Na rzeczywistość ma-
terialną − według Tomasza z Akwinu − składa 
się materia i forma. Sakramenty są złożone także  
z formy i materii. Materią są materialne znaki,  
o których Chrystus mówi w słowach ustanowie-
nia wieczerzy Pańskiej, a więc chleb i wino, na-
tomiast formą sakramentu są słowa ustanowie-
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nia. W konsekwencji takiego poglądu, przyjętego 
przez średniowieczny Kościół − jak dobitnie ar-
gumentuje Luter − na ołtarzu po konsekracji nie 
leży już chleb, a w kielichu nie ma już wina, lecz 
na ołtarzu leży już wyłącznie ciało Chrystusa,  
a w kielichu jest krew Chrystusa Pana. A więc na 
ołtarzu znajdują się już tylko akcydensy. Chleb zo-
stał przemieniony w ciało, a wino w krew Chry-
stusa. Inaczej mówiąc, widzimy chleb i wino, ale 
spożywamy już wyłącznie ciało i krew Chrystusa. 
Materia chleba i wina przestała istnieć. 

Luter wyznaje: „Kiedy uczyłem się teologii 
scholastycznej, Piotr z Ailly [ (1350 − 1420) − uzu-
pełnienie własne] dał mi powód do przemyśleń. 
Przy czwartej księdze „Sentencji” [chodzi o Quat-
tuor Libri Sententiarum Piotra Lombarda − uzu-
pełnienie własne] dysputuje on szczególnie ostro 
nad tym, że byłoby to znacznie bardziej wiary-
godne i nie trzeba by zakładać tych zbędnych 
cudów, gdyby się wierzyło, że na ołtarzu znajdo-
wałby się prawdziwy chleb i prawdziwe wino,  
a nie tylko akcydensy”. I nieco dalej Luter wy-
znaje: „Jeśli na początku jeszcze wątpiłem, to  
w końcu utwierdziłem swe sumienie w pierw-
szym twierdzeniu: to jest prawdziwy chleb  
i prawdziwe wino, w których prawdziwe ciało  
i prawdziwa krew Chrystusa nie inaczej i nie mniej 
są obecne – tak, jak niektórzy przypisują to ich ak-
cydensom. Zrobiłem to, ponieważ wiedziałem, że 
zdania tomistów, niezależnie od tego, czy są po-
twierdzone przez papieża, czy przez sobór, mimo 
wszystko pozostają tylko opiniami i nie staną się 
artykułami wiary, nawet, gdyby anioł z nieba 
zalecił coś innego. Albowiem co zostaje wypo-
wiedziane bez ugruntowania w Piśmie, albo bez 
uznanego objawienia, niech będzie przyjęte, jako 
zdanie, nie jest jednak konieczne by mu wierzyć. 
To zdanie Tomasza nie ma ani oparcia w Piśmie, 
ani rozsądnego wytłumaczenia”. Jest więc oczy-
wiste, że Luter zabrał się do poglądu tomistów  
i do nauki o przemianie chleba w ciało i wina  
w krew Chrystusa w wieczerzy Pańskiej. 

Według wittenberskiego Reformatora, kto 
chce, niech przyjmuje pogląd tomistów, ale ni-
kogo do przyjęcia takiego poglądu nie można 
zmuszać, a tych którzy go nie przyjmują, nie 
wolno nazywać heretykami i kacerzami. Pogląd 
tomistów jest tylko opinią, która nie jest oparta 
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na nauce Pisma Świętego, lecz na wątpliwej ja-
kości filozofii. Przypomina też Luter, że „Kościół 
przez dwanaście wieków prawdziwie wierzył  
i nigdy i nigdzie święci ojcowie nie wspominają 
o transsubstancjacji (samo słowo jest już straszli-
we i wyśnione), do czasu, gdy tak zwana filozofia 
Arystotelesa przejęła przewodnią rolę w ostat-
nich trzystu latach”. Dlatego Luter pyta: „Dla-
czego Chrystus nie może utrzymać swego ciała 
w substancji chleba, tak samo, jak utrzymuje 
go (zgodnie z nauką Kościoła) w akcydensach? 
Spójrz: żelazo i ogień – dwie substancje zostają 
w rozżarzonym żelazie tak wymieszane, że każda 
część żelaza jest jednocześnie częścią ognia. Dla-
czego więc ciało Chrystusa nie może się tak samo 
znajdować we wszystkich częściach substancji 
chleba?” I wittenberski Reformator nie chce tego 
pytania pozostawić bez odpowiedzi. Przypomina 
najpierw kościelną naukę o Chrystusie, który jest 
zarówno Synem Bożym, jak i człowiekiem. Przy-
pomina więc: „Nie jest konieczne, by ludzka na-
tura [Chrystusa − uzupełnienie własne] musiała 
zostać przeniesiona, gdy boskość miałaby ciele-
śnie mieszkać w człowieczeństwie – tak, jakby 
boskość związana była z akcydensami ludzkiej 
natury. Lecz obie natury pozostają jednocześnie 
niezmieszane i wówczas można z pewnością po-
wiedzieć: ten człowiek  [Chrystus − uzupełnienie 
własne] jest Bogiem, ten Bóg jest człowiekiem”. 
A więc w sakramencie wieczerzy Pańskiej nie 
dochodzi do przemiany ani do zmieszania. Na 
ołtarzu leży zarówno chleb, jak i ciało Chrystusa,  
a w kielichu jest wino, jak i krew Chrystusa. 

Luter w swojej argumentacji idzie dalej. Nie 
tylko odwołuje się do kościelnej nauki o Chry-
stusie, ale sięga po argumenty z Pisma Świętego. 
Przypomina słowa ustanowienia wieczerzy Pań-
skiej z 1. Listu do Koryntian: „Ten kielich, to nowe 
przymierze we krwi mojej” (1 Kor 11,25). I prze-
konywująco argumentuje: „Czy nie widać więc, że 
chciał on zachować dla nas prostą wiarę, abyśmy 
jedynie wierzyli, że Jego krew znajduje się w kieli-
chu. Zaprawdę, jeśli nie potrafię zrozumieć, w jaki 
sposób chleb może być ciałem Chrystusa, chcę pod-
porządkować swój rozum posłuszeństwu Chrystu-
sowi, by w prostocie pozostać przy jego słowach  
i mocno wierzyć, że nie tylko ciało Chrystusa jest 
w chlebie, ale, że chleb jest ciałem Chrystusa. Gdyż 

do tego przekonania prowadzą mnie słowa, w któ-
rych mówi On: „(...) wziął chleb, a podziękowaw-
szy złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to (to znaczy 
chleb, który On brał i łamał) jest ciało moje (...)”  
(1 Kor 11,23n). A Paweł mówi: „Chleb, który łamiemy, 
czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego?” 
(1 Kor 10,16b). On nie mówi, że w chlebie jest, lecz że 
sam chleb jest wspólnotą ciała Chrystusowego”. 
 A więc przystępując do stołu Pańskiego spożywa-
my chleb i pijemy wino, ale równocześnie udziela-
ne jest nam ciało i krew Chrystusa. „W sakramencie 
jest więc prawdziwe ciało i prawdziwa krew. Nie 
jest konieczne, by chleb, czy wino przemieniały się  
w inną substancję, tak, by Chrystus zamknięty był 
w akcydensach. Lecz obie istnieją jednocześnie”. 

Chociaż przeciwnicy Lutra może byliby skłon-
ni z nim dyskutować, na powyżej poruszone te-
maty, to absolutnie nie mogli znieść ataku Lutra 
na rozumienie mszy jako ofiary. Kiedy więc Luter 
pisze o trzeciej niewoli babilońskiej Kościoła, to 
zaatakował sam fundament rytualnej pobożności 
średniowiecznego Kościoła. I Luter zdawał sobie 
sprawę z tego, co czyni. Z pokorą, aby mieć czyste 
sumienie, wyznaje: „Poruszam tu trudną sprawę, 
której nie da się chyba łatwo usunąć, ponieważ 
poprzez setki lat istnienia zakorzeniła się bardzo  
i za zgodą wszystkich została przyjęta, tak, że by-
łoby konieczne usunąć znaczną część ksiąg, które 
są aktualne i kształtują zewnętrzny obraz Kościo-
ła – znieść je i zmienić. Należałoby wprowadzić 
zupełnie inny rodzaj ceremonii, albo ograniczyć 
je do niewielkiego stopnia. Ale mój Chrystus żyje  
i trzeba znacznie dokładniej przestrzegać słowa 
Bożego, niż myśli ludzkich i anielskich. Ja chcę jed-
nak sprawować swój urząd i wywieść tę sprawę 
na światło dzienne. Jak otrzymałem prawdę za 
darmo, tak chcę ją bez zysku przekazać dalej. Każ-
dy niech się martwi o swoją duchowość. Całe me 
staranie chcę użyć po to, by nikt nie mógł przed 
sądem Chrystusowym złożyć na mnie winy za 
swoją niewiarę, gdyż nie znał prawdy”. 

Luter radzi: „Skierujmy nasze oczy i umysł 
wyłącznie na czyste ustanowienie Chrystusowe 
i patrzmy tylko na słowo Chrystusa, przez które 
ten sakrament wprowadził, wypełnił i nam prze-
kazał. Gdyż w tym słowie i oprócz niego w ni-
czym innym leży siła, natura i cała istota mszy. 
Wszystko inne zostało dodane do słowa Chry-
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stusowego z ludzkiej gorliwości, a msza może być 
bez tego bardzo dobrze odprawiana i może bez 
tego istnieć. Słowa, którymi Chrystus ustano-
wił ten sakrament są następujące: (Mt 26,26nn)  
«A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosła-
wił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedz-
cie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i po-
dziękował, dał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; 
Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, 
która się za wielu wylewa na odpuszczenie grze-
chów. (To czyńcie na pamiątkę moją)»”. Na tych 
słowach − według Lutra − należy się oprzeć, na 
nich ugruntować, jak na mocnej skale, jeśli nie 
chcemy być miotani przez każdy podmuch jakiej-
kolwiek nowej nauki. W słowach tych nie braku-
je niczego, co jest konieczne do pełnego używania  
i pożytku z sakramentu wieczerzy Pańskiej. 

Chrystus mówi: „Ten kielich jest nowym te-
stamentem we krwi mojej”. Świętując wieczerzą 
Pańską, wypełniamy testament Chrystusa i nic 
więcej. Obchodząc pamiątkę śmierci Chrystusa 
przez świętowanie wieczerzy Pańskiej nie skła-
damy Bogu ofiary. Na innym miejscu Luter pi-
sze, że dziwne jest przekonanie, że Ten, który za 
nas i dla nas został ofiarowany na krzyżu, miałby 
być na ołtarzu Bogu ofiarowany. Boży dla nas 
dar, nie może być naszą ofiarą Bogu. „Widzisz 
więc − pisze Luter − że msza (jak my ją nazywa-
my) jest daną przez Boga obietnicą odpuszczenia 
grzechów. Jest to obietnica, która jest potwier-
dzona przez śmierć Syna Bożego. Gdyż obietni-
ca i testament nie różnią się niczym innym, jak 
tylko tym, że testament zakłada śmierć osoby, 
która składa obietnicę. Pozostawiający spadek 
jest tym samym, który przy swej śmierci składa 
obietnicę, a kto składa obietnicę jest (można tak 
rzec) pozostawiającym dziedzictwo, który po-
zostaje przy życiu. Ten testament Chrystusa jest 
zawarty we wszystkich Bożych obietnicach od 
początku świata. Tak, wszystkie stare obietnice 
mają swą moc w tej nowej, przyszłej obietnicy 
w Chrystusie. Cokolwiek one pozostawiały było 
z nią powiązane. Dlatego w Piśmie często uży-
wane są słowa: umowa, przymierze i testament 
Pana. Przez to zostało nadmienione, że Bóg sam 
umrze. «Gdzie bowiem jest testament, tam musi 
być stwierdzona śmierć tego, który go sporzą-
dził» (Hbr 9,16). Bóg ustanowił więc testament, 

dlatego (Chrystus) musiał umrzeć”. 
Wieczerza Pańska „jest więc w swej istocie ni-

czym innym, jak tym, co mówią… słowa Chrystu-
sa: «Bierzcie i jedzcie» (1 Kor 11,24 itd.), tak, jak-
by mówił On: «Patrz grzeszny człowiecze, z samej 
niezasłużonej miłości, którą cię kocham – Ojciec 
wszelkiego miłosierdzia chce, by tak było – obie-
cuję ci tymi słowami, mimo, iż nie zasłużyłeś sobie 
na to, ani tego nie żądałeś, odpuszczenie wszyst-
kich twoich grzechów i żywot wieczny. I abyś był 
świadom tej mojej nieodwołalnej obietnicy, chcę 
wydać moje ciało i przelać moją krew i potwierdzić 
ową obietnicę własną śmiercią i oba (ciało i krew) 
pozostawić, jako znak i pamiątkę tej obietnicy. 
Tak często, jak będziesz z nich korzystał masz mnie 
wspominać i ową mą miłość i dobroć wobec ciebie 
wielbić, chwalić i za nią dziękować»”.

Do godnego obchodzenia wieczerzy Pańskiej, 
jako testamentu Chrystusa, nie jest potrzebne 
nic innego, jak tylko wiara, która mocno trzy-
ma się na obietnicy złożonej temu, kto wierzy, 
że Chrystus w tych słowach mówi prawdę. Po 
takiej wierze następuje poruszenie serca, przez 
którą rozszerza się i umacnia duch człowieka.

Koniecznie trzeba nam tu powrócić do po-
glądów Tomasza z Akwinu, który pisał: „Gdzie… 
sakramentów udziela się jak zostały one ustano-
wione przez Chrystusa i zgodnie z wolą Kościoła, 
zatem kiedy z właściwą materią związana jest 
przewidziana forma, tam sakrament udziela ła-
ski z pewnego rodzaju niezawodnością. Działa ex 
opera operato… czyli mocą samego dokonanego 
aktu… Dla skuteczności sakramentu  wystarczy, że 
szafarz miał intencję uczynienia tego, co czyni Ko-
ściół, a przyjmujący nie odrzucał daru łaski lub nie 
zajmował wobec niego podstawy obojętnej”. 

Cóż więc stało się z wieczerzą Pańską? − pytał 
Luter. „Posunięto się do …zupełnego szaleństwa, 
że zmyślili oni sobie, że msza działa siłą swego 
zewnętrznego działania, jako „opus operatum”. 
Gdzie jest więc miejsce na wiarę? Bez niej dar 
dany w wieczerzy Pańskiej nie może zostać przy-
jęty. Obie rzeczy są równie konieczne – obietnica 
i wiara, gdyż bez obietnicy nie ma w co wierzyć. 
Bez wiary zaś jest obietnica bezużyteczna, gdyż 
przez wiarę jest podtrzymywana i wypełniana.

ks. Manfred Uglorz


