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Czas mówienia 
(cz. 2)

O niewoli babilońskiej 
Kościoła 

(cz. 2)
Ks. Marcin Luter w swoim traktacie zatytu-

łowanym „O niewoli babilońskiej Kościoła”, 
poświęconym sakramentom średniowiecznego 
Kościoła, najpierw zajął się sakramentem chle-
ba, to znaczy sakramentem wieczerzy Pańskiej, 
uważał bowiem, że z tym sakramentem zwią-
zanych jest najwięcej nadużyć w Kościele i że 
nauka o nim jest niezgodna z Pismem Świętym 
(zob. Z życia i wiary, nr 87, s. 23-27). Krytyka 
tej nauki i argumenty wittenberskiego Refor-
matora, skierowane przeciwko nadużyciom  
w praktyce kościelnej, przede wszystkim prze-
ciwko pojmowaniu mszy jako ofiary składanej  
z Chrystusa, opierała się na przemyśleniach 
słów ustanowienia wieczerzy Pańskiej i świa-
dectwie apostoła Pawła, dotyczącego życia na-
bożeństwowego w Kościele w Koryncie. 

Po omówieniu sakramentu ciała i krwi Jezu-
sa Chrystusa, ks. M. Luter zajął się sakramen-

tem chrztu. I na samym początku refleksji nad 
chrztem w Kościele chrześcijańskim wyraża 
wdzięczność Bogu, że „przynajmniej ten jeden 
sakrament zachował w swoim Kościele niespla-
miony przez ludzkie statuty, dla ludzi wszystkich 
ludów i stanów”. Mógłby więc ks. M. Luter  
w ogóle nie zająć się sakramentem chrztu  
i stwierdzić, że skoro udziela się go zgodnie  
z ustanowieniem Jezusa Chrystusa, to wszelka 
krytyka jest zbędna. Ks. M. Luter jednak nieza-
leżnie od powyższego sądził, że Kościół rzym-
ski błądzi w pojmowaniu istoty sakramentu, że 
nie wskazuje na to, co konstytuuje sakrament, 
a więc na czym się on opiera, przede wszystkim, 
że dopuścił w przypadku chrztu do pogardza-
nia tym sakramentem. Ks. M. Luter cieszył się, 
że „diabeł nie mógł wygasić siły chrztu w dzie-
ciach”, zaś smucił się z tego, że u ludzi dorosłych 
nie ma już prawie nikogo, „kto przyznawałby 
się do tego, że jest ochrzczony”, bowiem „wyna-
leziono tak wiele innych sposobów na to, jak 
dostać się do nieba”, że zaczęto pogardzać sakra-
mentem chrztu. Wspomina słowa ojca Kościoła 
Hieronima, który pisze, że pokuta jest ostatnią 
deską ratunku. Z tego ludzie wyciągają wnio-
sek, że chrzest zawodzi, że więcej należy myśleć 
o pokucie, aniżeli o chrzcie w imię Boże. Takiej 
sytuacji wittenberski Reformator znieść nie 
mógł i dlatego postanowił przywrócić chrztowi 
w Kościele właściwe miejsce. Pisze więc: „Naj-
ważniejszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwa-
gę przy chrzcie jest Boża obietnica, która mówi: 
«Kto wierzy i ochrzczony zostanie, będzie zba-
wiony» (Mk 16,16). Ta obietnica musi być po-
stawiona przed wszelkim przepychem dobrych 
uczynków, ślubów, reguł zakonnych i przede 
wszystkim, co zostało wprowadzone przez ludzi. 
Bo na tej obietnicy oparte jest całe nasze zba-
wienie”. To obietnica zawarta w słowie ustana-
wiającym chrzest, konstytuuje ten sakrament. 
Bez obietnicy, woda chrztu jest tylko wodą,  
a nie chrztem. Każda czynność Kościoła, jeśli nie 
ma za sobą obietnicy zbawienia, jest pusta i nic 
nie znacząca, chociażby była piękną i budzącą 
zachwyt. 

Wartość chrztu zasadza się na obietnicy, któ-
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ra jest dana każdemu, nad kim się dokonuje 
obrzęd chrztu. Dlatego wittenberski Reforma-
tor domaga się, aby ludowi nieustannie Bożą 
obietnicę dotyczącą chrztu stawiano przed oczy, 
aby każdy mógł czerpać z chrztu to, co z nim 
jest związane, a więc odpuszczenie grzechów  
i zbawienie. 

Ale to jeszcze nie wystarczy. Ks. M. Luter po-
dobnie jak przy objaśnieniu sakramentu ciała  
i krwi Pańskiej wskazywał na konieczność wia-
ry, przez którą się bierze to, co jest obiecane, 
tak też i w przypadku chrztu Luter wzywa do 
wiary, bowiem bez wiary, co prawda chrzest 
pozostaje chrztem i jest ważny, bo opiera się 
na ustanowieniu przez Chrystusa i na obiet-
nicy, ale jego moc i zbawcza siła nie zostanie 
przyswojona przez ochrzczonego. Chrzest i wia-
ra należą do siebie. I w każdym okresie życia 
ochrzczonego, chrzest ze swoją obietnicą jest 
zbawczo skuteczny przez wiarę. 

Wiarę opieramy na obietnicy. Jeśli nie ma 
obietnicy, nie ma w co wierzyć. Z chrztem 
związana jest obietnica zbawienia, dlatego ko-
nieczna jest wiara. Gdzie nie ma wiary, tam 
chrzest nie pomoże. I to niezależnie od tego, 
kiedy się chrzest przyjmuje. Wiara powinna 
trwać i rozwijać się przez całe życie, aby przez 
nią nieustannie czerpać pociechę w pokusze-
niach i mieć pewność zabawienia. „Nie może 

być zbawiony ten, kto nie wierzy, gdyż nie wie-
rzy w Bożą prawdę, która obiecuje zbawienie”. 
Takie kazanie powinno się nieustannie gło-
sić w Kościele. Ks. M. Luter pisze: „To kazanie 
należałoby pilnie wpoić ludowi, bezustannie 
przedstawiając mu tę obietnicę ciągle przypo-
minać o chrzcie, budząc i zachowując go ciągle 
w wierze. Gdyż tak, jak prawda tej Bożej obiet-
nicy, raz nad nami wypowiedziana trwa aż do 
śmierci, tak też ma nasza wiara nigdy nie ga-
snąć, lecz do śmierci ma być wzmacniana i za-
chowywana przez ciągłe przypominanie nam 
o obietnicy danej nam w chrzcie. Dlatego po-
wstając z grzechu i czyniąc pokutę, nie czyńmy 
nic innego, niż to, byśmy powracali do wiary  
i siły chrztu, od której odeszliśmy i powraca-
li do wówczas złożonej obietnicy, od której 
odeszliśmy przez grzech. Gdyż prawdziwość 
tej raz na zawsze złożonej obietnicy pozostaje 
niezmienna i pragnie objąć także nas, kiedy 
zawrócimy. I to jest właśnie to, co jeśli się nie 
mylę, pragną podkreślić ci, którzy mówią, że 
chrzest jest podstawą i fundamentem wszyst-
kich sakramentów, bez którego to fundamentu 
nie można uzyskać innych”.

Pokuta jest ważna, bo nakazana przez Chry-
stusa, ale wówczas, gdy przy jej okazji wspo-
minamy sobie nasz chrzest i opieramy na 
obietnicy naszą wiarę, która pobudza do upa-
miętania. Ks. M. Luter, mając na myśli czło-
wieka pokutującego, naucza, że „wówczas jego 
serce zostanie wspaniale wzmocnione i pobu-
dzone do nadziei w miłosierdzie, kiedy przemy-
śli on to, że złożona mu obietnica, która abso-
lutnie nie może być kłamstwem nie przeminęła 
i nie uległa zmianie i nie może też zostać zmie-
niona przez żaden grzech”. Wittenberski refor-
mator nie jest gołosłowny. Swoje przekonanie 
buduje na słowach apostoła Pawła z 2. Listu 
do Tymoteusza (2,13): „Jeśli my nie dochowu-
jemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem 
samego siebie zaprzeć się nie może”. I jako ka-
znodzieja i duszpasterz, któremu powierzono 
wskazywanie ludowi Bożemu na zbawienia, 
wskazuje ks. M. Luter na chrzest, którego moc 
wynika ze obietnicy, pociesza i budzi pewność 
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zbawienia. Pisze: „Dzięki niej [obietnicy] może 
bronić się przeciwko wrogowi, który przeciwko 
niemu występuje. Ma coś, co może postawić 
na przeciw swoich grzechów, które niepokoją 
jego sumienie. Ma coś, co może przeciwstawić 
strachowi przed śmiercią i sądem. Ma w końcu 
coś, co może być pociechą we wszystkich prze-
ci-wnościach ‒ a mianowicie prawdę, która 
mówi, że Bóg jest wierny w swoich obietnicach  
(Ps 33,4). Jego znak otrzymałem w chrzcie. «Je-
śli Bóg z nami, któż przeciwko nam»? (Rz 8,31)”. 

To jest nowe, reformacyjne podejście do 
istoty chrztu i w ogóle do sakramentów. Bez 
obietnicy nie ma sakramentu, bez jej głosze-
nia, nie ma wiary i zbawienia. Tego przekona-
nia będzie się trzymał ks. M. Luter przez całe 
życie. Polecał też, aby nieustannie nauczano, 
że „chrzest nie jest samą tylko wodą, ale wodą 
przykazaniem Bożym objętą i ze słowem Bo-
żym połąconą” (Mały katechizm i Duży kate-
chizm, Bielsko-Biała 2000, s. 34).

Chrześcijanin ma więc wspaniałą obietnicę  
i dzięki niej nie jest ubogi, ale bogaty, nie w do-
bra ziemskie, ale duchowe, które ani rdza, ani 
mól nie psuje (Mt 6,18n). „Tak więc widzisz, jak 
bogatym jest chrześcijanin – to znaczy człowiek 
ochrzczony, który nawet, gdyby chciał, nawet 
przez największe grzechy nie może utracić swe-
go zbawienia, chyba, że nie będzie chciał wie-
rzyć. Gdyż żaden grzech nie jest w stanie go po-
tępić – tylko niewiara. Wszystkie inne grzechy 
zostaną mu, gdy tylko powróci wiara oparta 
na Bożej obietnicy złożonej w chrzcie, w jednej 
chwili, przez tę samą wiarę przebaczone. Gdyż 
Bóg nie może zaprzeczyć sobie samemu, gdy Go 
wyznajesz i Jemu – który złożył obietnicę ufasz. 
Lecz skrucha i wyznanie win, a później zadość-
uczynienie i wszystkie te wymyślone przez ludzi 
starania zostawią cię tylko w potrzebie i uczy-
nią cię nieszczęśliwym, gdy zapomnisz o Bożej 
prawdzie i zagubisz się w tych sprawach. Gdyż 
marną nicością i czystą plagą ducha są wszelkie 
starania dziejące się poza wiarą i Bożą praw-
dą” ‒ pisze wittenberski Reformator. 

Ks. M. Luter jest realistą i doskonale wie, 
że choćby się nawet wiele mówiło i pisało  

o chrzcie, chociażby sytuacja w Kościele pod 
tym względem nagle się zmieniła, to jednak to 
niewiele pomoże. Nieustanne wskazywanie 
na chrzest jako kosztowny dar niewiele zmie-
ni w praktyce kościelnej, przede wszystkim  
w życiu chrześcijan, jeśli nie pójdzie z tym  
w parze nawoływanie do wiary. „Cóż pomoże 
jednak, by pisać o chrzcie nie nauczając o wierze 
w obietnicę? Wszystkie sakramenty są bowiem 
ustanowione po to, by wzmacniać wiarę”. 

Tego nie mógł dostrzec ks. M. Luter  
w Kościele, a raczej dostrzegał zgoła coś inne-
go. Kazania o wierze poszły w zapomnienie, 
w zamian za to głoszono kazania, w których 
straszono biednych chrześcijan: „…straszą 
biedne dusze skruchą, budzącymi trwogę spo-
wiedziami, (sprawozdaniami o wszystkich 
okolicznościach), zadośćuczynieniem,  dobry-
mi uczynkami i podobnymi niezliczonymi nie 
mającymi jakiejkolwiek wartości rzeczami”. 
Ale ks. M. Luter nie lekceważy dobrych uczyn-
ków, lecz wskazuje na ich miejsce. Nie są one 
zasługą przed Bogiem, ale odpowiedzią wia-
ry wzbudzonej przez Boga w sercu: „Za wia-
rą jednak postępują uczynki, tyle tylko, że ty 
tak mało zwracasz na nią uwagę, a to ona jest 
przecież najtrudniejszym i najznakomitszym 
uczynkiem, przez który – nawet, gdybyś mu-
siał odrzucić wszystkie inne – będziesz zbawio-
ny”. Wiara jest dziełem Bożym, a nie ludzkim. 

Dekada Lutra
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„Wszystkie inne czyny wykonuje Bóg z nami  
i przez nas, tylko ten jeden (wiarę) czyni On  
w nas i bez nas”. 

Ale dlaczego chrzest jest czymś tak bardzo 
kosztownym? Niewątpliwie dzięki obietnicy 
związanej z chrztem. Kosztownym darem staje 
się dzięki wierze i przez wiarę, którą wzbudza 
Bóg. Ale chrztu ‒ jak wszyscy widzą ‒ udziela 
człowiek. Kto jest więc pośrednikiem zbawie-
nia darowanego w chrzcie? 

Ks. M. Luter wiedział, że takie pytania są sta-
wiane i że niewłaściwe odpowiedzi na nie będą 
stanowić mocny argument przeciwko jego na-
uczaniu o istocie i wartości sakramentu chrztu. 
Pragnie więc pozbawić wszelkich podstaw ar-
gumentację jego przeciwników, w czasie, w któ-
rym pisze swój traktat, ale też i w przyszłości. 
Warto więc w tej kwestii przedstawić stano-
wisko wittenberskiego Reformatora. Pisze on: 
„Człowiek chrzci a jednocześnie nie chrzci: chrzci, 
gdyż dokonuje tego czynu i zanurza chrzczone-
go, a jednocześnie nie chrzci, gdyż nie dokonu-
je tego czynu z własnej mocy, lecz w miejsce 
Boga. Dlatego nie możemy przyjmować chrztu 
z rąk człowieka inaczej, niż tak, jakby chrzcił nas 
Chrystus – Bóg własnymi rękami. Gdyż chrzest, 
który przyjmujemy z ręki człowieka nie jest ludz-
kim, lecz Chrystusowym – Bożym. Również każ-
de inne dzieło, z którego korzystamy, przyjmując 
je z ręki innego człowieka, jest dziełem Bożym. 
Chroń się więc przed tym, by chrzest tak rozgra-
niczać, by to, co zewnętrzne przypisywać czło-
wiekowi, a to, co wewnętrzne – Bogu. Oba przy-
pisz wyłącznie Bogu, a osobę udzielającą chrztu 
uznaj tylko za narzędzie w miejsce Boga, poprzez 
które Pan, który jest w niebie, własnymi rękoma 
zanurza cię w wodzie. On jest tym, który obiecu-
je odpuszczenie grzechów, gdy przemawia ludz-
kim głosem ustami swego sługi. W jakikolwiek 
sposób chrzest nie byłby dokonywany, jeśli nie 
jest tylko dokonywany w imię człowieka, lecz  
w imię Pana, to z pewnością czyni zbawionym. 
Nie wątpiłbym nawet w to, że gdyby ktoś przyj-
mował go w imię Pana, mimo iż bezbożny sługa 
nie udzielałby go w Jego imię, to ów i tak zo-
stałby ochrzczony w imię Pana. Gdyż moc chrztu 

nie jest związana z osobą go udzielającego, lecz  
z wiarą chrzczonego i ku jego pożytkowi”. Sakra-
menty nie działają same z siebie, ale przez moc 
wiary czynią to, co jest obiecane. 

Ks. M. Luter, pisząc te słowa, zdawał sobie 
sprawę z tego, że wielu może dość do prze-
świadczenia, że jest on przeciwny chrztowi 
dzieci. A byłby to wniosek błędny. Ks. M. Luter 
nie mógł przeczyć samemu sobie. Zdecydowa-
nie nauczał, że chrzest domaga się wiary, a nie 
że wiara domaga się chrztu. Chrzest jest darem, 
który bierzemy przez wiarę. Wiara nie jest wa-
runkiem udzielenia chrzty, lecz jest warunkiem, 
aby dar został przyjęty, bo „kto nie uwierzy nie 
będzie zbawiony” (Mk 16,16). 

Na chrzest składa się więc znak, czyli woda  
i obietnica. Znak bez obietnicy, a więc bez sło-
wa Bożego nic nie znaczy. Znak bez obietni-
cy jest bezsilny. Zbawcza moc chrztu tkwi nie  
w wodzie, ale w obietnicy. Kategorie docze-
sności, a więc czas i przestrzeń nic nie zmie-
niają w kwestii zbawienia człowieka. Boża 
obietnica, słowo żywego Boga jest nośnikiem 
zbawczej mocy, a to oznacza, że człowiek czer-
pie dar zbawienia nie ze znaku, ale z obietnicy. 
Ale Bogu upodobało się połączyć znak z obiet-
nicą, dlatego nie wolno gardzić chrztem. Jeśli 
Bóg tak w swojej mądrości, aby łatwiej ciele-
snemu człowiekowi było przyjąć Jego dar zba-
wienia, zawyrokował, to bezwzględnie należy 
chrzest przyjąć i szanować go jako kosztowny 
dar od Boga. Dlatego „całe nasze życie ma być 
chrztem i wypełniać znak – sakrament chrztu, 
gdyż uwolnieni od wszystkiego innego jeste-
śmy poświęceni chrztowi – to znaczy śmierci  
i zmartwychwstaniu”. I tu ks. M. Luter dotyka 
tego, co chrzest znaczy, a więc tego, co dzieje 
się z człowiekiem nie w sferze jego cielesności, 
lecz ducha. „Tak więc chrzest ‒ pisze ks. M. Luter 
‒ oznacza dwie rzeczy: śmierć i zmartwychwsta-
nie, to znaczy całkowite i zupełne usprawiedli-
wienie. Gdyż to, że duchowny zanurza dziecko, 
oznacza śmierć, to zaś, że ponownie wyjmuje je 
z wody oznacza życie. Tak wyjaśnia to Paweł 
w Liście do Rzymian (6,4): «Pogrzebani tedy 
jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, 
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abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został  
z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe 
życie prowadzili». Tę śmierć i to zmartwych-
wstanie nazywamy ‘nowym stworzeniem’, ‘no-
wym narodzeniem’, ‘narodzeniem duchowym’, 
którego nie należy rozumieć alegorycznie, jak 
to niektórzy czynią, jako śmierć grzechu i życie 
z łaski, lecz należy go rozumieć jako prawdziwą 
śmierć i prawdziwe zmartwychwstanie. Gdyż 
chrzest nie jest jakimś tam wymysłem. Grzech 
nie umiera też całkowicie, a łaska nie będzie  
w pełni widoczna dopóki grzeszne ciało, które 
nosimy w tym życiu nie zostanie zniszczone, jak 
mówi Paweł (Rz 6,6). Gdyż tak długo, jak tkwi-
my w owym ciele, budzą się w nas pożądania 
cielesne. Dlatego już na tym świecie zaczniemy 
umierać i żyć z Bogiem przyszłym życiem, gdy 
tylko zaczniemy wierzyć w to, że wiara jest do-
prawdy śmiercią i zmartwychwstaniem to zna-
czy duchowym chrztem, w którym zostajemy 
zanurzeni i z niego wyciągnięci”. 

W nauczaniu ks. M. Lutra o chrzcie dochodzi 
do jej zespolenia z nauką o usprawiedliwieniu 
grzesznika za darmo z łaski, ale także do ukaza-
nia całej prawdy o człowieku, że człowiek dopóki 
żyje na tym świecie jest zarówno grzesznikiem, 
jak i usprawiedliwionym przed Bogiem. Dlatego 
jako grzesznik musi nieustannie wspominać na 
swój chrzest i pocieszać się obietnicą zbawienia.

Zdecydowanie i mocno w refleksji ks. M. 
Lutra nad wartością chrztu dochodzi teologiczna 
zasada, której wittenberski reformator trzymał 
się mocno: „Tylko Bóg”. Tylko Bóg jest źródłem 
dobra; tylko Bóg działa zbawczo przez swoje-
go Syna, Jezusa Chrystusa; tylko Bóg prowadzi 
człowieka do zbawienia, tylko Bóg wzbudza  
w człowieku wiarę. Wszystko jest z Boga  
i wszystko jest darem Boga. Chrzest jest tego 
obrazem i znakiem danym człowiekowi. 

Wynika z tego, że nie złudna wiara, która 
dzisiaj jest, a jutro może jej nie być, decydu-
je o ważności chrztu, lecz decyduje o tym Boża 
obietnica, budząca wiarę. Sam Bóg budzi ją w 
człowieku. Dlatego nieważne jest, kiedy czło-
wiek zostanie ochrzczony, lecz ważne jest to, czy 
człowiek w każdej chwili swojego życia potrafi 

Dekada Lutra
się oprzeć na obietnicy Bożej, zaufać jej i przy-
jąć darowany dar. Cóż z tego, że człowiek da 
się ochrzcić, bo uwierzył w Chrystusa i wyznał 
swoją wiarę, jeśli jej nie zachowa do końca 
swoich dni. Tracąc wiarę, traci wszystko, co Bóg 
obiecuje przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Dlatego wittenberski Reformator broni prakty-
ki udzielania chrztu niemowlętom. Osobliwa 
jest Lutrowa apologia chrztu dzieci. Pisze ks. 
M. Luter: „Może ktoś w moich słowach będzie 
chciał widzieć odrzucenie chrztu dzieci: dzieci nie 
rozumieją przecież Bożej obietnicy, nie mogą 
mieć także wiary chrztu; dlatego też (przy chrzcie 
dzieci) nie byłaby wymagana wiara, albo dzie-
ci byłyby chrzczone niejako za darmo. Tu mó-
wię to samo, co mówią też wszyscy inni, że dzie-
ciom przychodzi na pomoc wiara tych, którzy je 
przynoszą do chrztu. Gdyż tak, jak słowo Boże, 
gdy rozbrzmiewa jest w stanie przemienić serce 
bezbożnika, który przecież jest nie mniej głuchy  
i zamknięty w sobie, niż owo małe dziecko, tak 
poprzez modlitwę Kościoła, który przynosi owo 
dziecko, mającego wiarę, dla której wszystko 
jest możliwe, tak też i to małe dziecko zostaje 
przez tę wlaną mu wiarę przemienione, oczysz-
czone i odnowione. Nie chcę też wątpić w to, że 
również dorosły, a niewierzący człowiek, gdyby 
kościół modlił się za niego i powierzył go Bogu 
mógłby zostać odmieniony przez każdy sakra-
ment, jak czytamy o tym w Ewangelii (Mt 9,1n) 
o sparaliżowanym, który został uzdrowiony 
dzięki wierze innych”. 

Jakkolwiek byśmy te powyższe słowa na-
szego Reformatora rozumieli, to przede wszyst-
kim w mocy należy utrzymać przekonanie, że 
Kościół udziela chrztu nie na podstawie wia-
ry chrzczonego, lecz nakazu Chrystusa i nie 
na podstawie wiary chrzest jest ważny, lecz 
na podstawie obietnicy i nie wiara decyduje  
o sprawczej mocy chrztu, ale decyduje o tym 
słowo Boże. Ale także w mocy należy utrzymać 
to, że chrzest i wiara należą do siebie. Wiara 
domaga się chrztu, chrzest domaga się wiary. 
(Cytaty z „O niewoli babilońskiej Kościoła” według 
tłumaczenia ks. Marcina Brzózki)

ks. Manfred Uglorz


