
Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 8932

Dekada Lutra

Czas mówienia 
(cz. 2)

O niewoli babilońskiej 
Kościoła 

(cz. 3)
Ks. Marcin Luter po omówieniu w traktacie 

„O babilońskiej niewoli Kościoła” sakramen-
tu wieczerzy Pańskiej oraz sakramentu chrztu 
przeszedł do omówienia sakramentu pokuty. 
Budzi to obecnie u wielu ewangelików zdzi-
wienie. Przecież Kościół nasz uznaje tylko dwa 
sakramenty ‒ wieczerzę Pańską i chrzest. Tylko 
te obrzędy zostały ustanowione przez Jezusa 
Chrystusa jako środki zbawiennej łaski Bożej, 
poprzez które wierzącemu udzielany jest dar 
odpuszczenia grzechów. Przypomnijmy, że Ko-
ściół rzymski w czasach Lutra uznawał siedem 
sakramentów. Do nauki tej ustosunkował 
się wittenberski Reformator w swoim wyżej 
wspomnianym pisemku z 1520 roku pt. „O ba-
bilońskiej niewoli Kościoła”. Ale wtedy nasz 
Reformator uważał, że reformujący się Kościół 

może uznać także pokutę za sakrament. 
Co na temat pokuty ma Luter do powiedze-

nia w „O babilońskiej niewoli Kościoła”? 
W 1. tezie z 1517 roku napisał: „.Gdy Pan  

i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: «Poku-
tujcie», to chce, aby całe życie wiernych było 
nieustanną pokutą”. W 2. i 3. tezie wyjaśnił, 
że w 1. tezie nie chodzi o sakrament pokuty: 
„W żaden sposób nie można pod wyrazem «po-
kutujcie» rozumieć sakramentu pokuty, to jest 
spowiedzi i zadośćuczynienia, które kapłan 
sprawuje. Nie chce jednak Pan rozumieć tu 
tylko wewnętrznej pokuty, gdyż pokuta we-
wnętrzna, bez zewnętrznego uśmiercenia ciała, 
nie jest pokutą”. A więc w tezach o odpustach 
dyskusja o sakramencie pokuty zostaje poza 
przedmiotem sporu. 

Na wstępie 3. części „O babilońskiej niewoli 
Kościoła”, zatytułowanej „O sakramencie po-
kuty”, wittenberski Reformator ubolewa, że 
podobnie jak w wypadku sakramentu chleba 
(wieczerzy Pańskiej) oraz chrztu sakramentalny 
charakter pokuty został zniweczony przez po-
mijanie w nauce średniowiecznego Kościoła 
obietnicy Chrystusa dotyczącej odpuszczenia 
grzechów przez pokutę. Kiedy pisze: „Pierw-
szym i najważniejszym złem przy tym sakra-
mencie jest to, że znieśli oni w ogóle jego sakra-
mentalny charakter tak, że nie pozostał po nim 
nawet ślad. Gdyż, jako że podobnie, jak pozo-
stałe dwa i on oparty jest na Bożej obietnicy  
i naszej wierze, został on odrzucony. Gdyż słowa 
obietnicy, które wypowiada Chrystus u Mate-
usza 18,18: «Cokolwiek byście związali» i u Jana 
20,23: «Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są 
im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, 
są im zatrzymane», a które to słowa budzą wia-
rę u tych, którzy czynią pokutę, by osiągnąć od-
puszczenie grzechów, dopasowali oni do swojej 
tyranii”. Oczywiście Luter ma tu na myśli pa-
pieskich teologów i władzę duchownych, która 
sięga aż do nieba i równa jest władzy odpusz-
czania grzechów przez Chrystusa. 

Nie głoszono więc dobrodziejstwa związane-
go z obietnicą Chrystusa, dotyczącej pokuty ani 
wartości wiary w obietnice Boże, ale głoszono 
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wielkość władzy i mocy odpuszczania grzechów 
przez tych, którzy w Kościele uważani byli za 
następców apostołów. „Obietnica i wiara zosta-
ły skazane na zapomnienie i zniszczone”. 

Sakrament pokuty w rzymskim Kościele 
został podzielony na trzy części: skruchę, spo-
wiedź i zadośćuczynienie. 

Skrucha została przedłożona ponad wiarę  
w obietnicę. Ponadto wiarę rozumieli jako za-
sługę. Luter nie miał nic przeciwko skrusze, 
ponieważ ona w Piśmie Świętym jest wielo-
krotnie nakazana, lecz to, że zajęła ona miejsce 
wiary w kościelnym zwiastowaniu. Pisał więc 
Luter: „Wielką sprawą jest skruszone serce, ale 
tylko w wierze, która płonie dzięki Bożej obiet-
nicy i groźbie, która widzi niezmienną Bożą 
prawdę, lęka się jej, tak, że sumienie napełnia 
się skruchą, by je później podnieść i pocieszyć. 
Jak prawda Bożej groźby jest powodem skru-
chy, tak też świadomość obietnicy jest po-
wodem pociechy, jeśli jest ona przedmiotem 
wiary”.  Przez tę wiarę człowiek zyskuje od-
puszczenie grzechów. Dlatego uczy wittenber-
ski Reformator, „powinno się przede wszyst-
kim uczyć i budzić wiarę, bo gdy zwycięży 
wiara, to na pewno nadejdą za nią skrucha  
i pocieszenie”. Dla Lutra jest oczywiste, że „od-
puszczenia nie zawdzięcza się swojej skrupu-
latności, z którą wylicza się swoje grzechy, ale 
prawdziwie Bogu i naszej wierze, co jest dobre 
w pokucie. Wszystko inne, to uczynki (owo-
ce, które następują same z siebie) nie czynią 
człowieka dobrym, ale są wykonywane przez 
tego, który przez wiarę w Bożą prawdę stał się 
dobry”. Napomina więc: „Strzeż się więc przed 
tym, by ufać swej skrusze, albo przypisywać 
odpuszczenie grzechów swemu bólowi. Gdyż 
Bóg nie patrzy na ciebie z tego powodu, lecz ze 
względu na twoją wiarę, przez którą uwierzy-
łeś Jego groźbom i obietnicom, i która wywo-
łała taki ból”.

W kwestii drugiej części pokuty, a więc 
spowiedzi, Luter wypowiada się znacznie ła-
godniej. Dla niego jest oczywiste, że jest ona 
konieczna i nakazana przez Boga. Dostrzega 
wielką wartość spowiedzi, wyznania grze-

chów, ze względu na obietnicę związaną ze 
spowiedzią. Św. Jan bowiem pisze: „Jeśli 
wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg  
i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczy-
ści nas od wszelkiej nieprawości” (1 J 1,9). Na-
kaz spowiedzi zaś dostrzega Luter w słowach 
Chrystusa: „A Jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, 
upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, 
pozyskałeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłu-
chał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, 
aby na oświadczeniu dwu lub trzech świad-
ków była oparta każda sprawa. A jeśliby ich 
nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zbo-
ru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak po-
ganin i celnik” (Mt 18,15-17). 

Spowiedź prywatna jest więc według wit-
tenberskiego Reformatora „sprawą bardzo po-
żyteczną, a nawet konieczną”. Dalej pisze: „Nie 
oponuję też za tym, by jej nie było, przeciwnie, 
cieszę się, że jest praktykowana w Kościele 
Chrystusowym. Gdyż tylko ona jest pomocą 
dla nieczystego sumienia. Bowiem, gdy sumie-
nie otwiera się przed naszym bratem, a zło, któ-
re było ukryte w zaufaniu zostaje wyjawione, 
to otrzymujemy z ust naszego brata słowo po-
ciechy, tak, jakby było ono wypowiadane z ust 
Bożych. Jeśli przyjmiemy je w wierze, da ono 
nam pokój w miłosierdziu Boga, który rozma-
wia z nami przez naszego brata”. Ale ma Luter 
nieco do zarzucenia praktyce spowiedzi w Ko-
ściele swoich czasów. Zarzuca kapłanom-spo-
wiednikom, że zamiast nauczać o wartości od-



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 8934

Dekada Lutra
puszczenia grzechów, wiele mówią, „nauczają  
i pochwalają pielgrzymkową bieganinę, fał-
szywy kult świętych, zakłamane legendy  
o świętych, ufność w uczynki, zewnętrzne ce-
remonie i ich wykonywanie, w wyniku czego 
wygasa wiara w Boga, a rośnie bezbożność”. 
Tu Luter zapewne ma na myśli praktyki, z któ-
rymi walczył w 95 tezach na temat odpustów. 

W kwestii zadośćuczynienia za grzechy, 
Luter ma do powiedzenia twarde słowa. Nie 
chce i nie może się zgodzić na to, że po skrusze 
i spowiedzi, którą przecież kończy absolucja,  
a więc odpuszczenie grzechów, usprawiedli-
wiony grzesznik musi jeszcze uczynić zadość 
Bogu za popełnione grzechy. Dylemat do roz-
strzygnięcia: albo grzesznik w absolucji ma 
odpuszczenie grzechów, albo nie ma odpusz-
czenia grzechów, jest prosty. Ma odpuszczenie 
grzechów, bo Bóg nie rzuca swoich słów na 
wiatr. Wymaganie zadośćuczynienia w takim 
razie jest sposobem na napełnianie skarbca bi-
skupów i Rzymu.

Dlaczego więc mówimy, że Chrystus usta-
nowił tylko dwa sakramenty?

W 1530 roku Filip Melanchton, przyjaciel 
Lutra, w „Obronie Wyznania augsburskiego” 
pisał o liczbie sakramentów: „Prawdziwie są 
więc sakramentami Chrzest, Wieczerza Pańska 
i absolucja, która jest sakramentem pokuty. 
Albowiem te obrzędy mają za sobą przykaza-
nie Boże i obietnicę łaski, która jest właściwo-
ścią Nowego Testamentu. Na pewno bowiem, 
gdy jesteśmy chrzczeni, gdy spożywamy ciało 
Pana, gdy otrzymujemy absolucję, powinny 
serca stwierdzić, że prawdziwie przebacza nam 
Bóg ze względu na Jezusa Chrystusa”. 

Melanchton szeroko pisał o pokucie  
w „Obronie Wyznania augsburskiego”, bo-
wiem teolodzy obozu papieskiego na Sejmie 
w Augsburgu w 1530 roku, zdecydowanie 
ostro zaatakowali XII artykuł „Wyznania au-
gsburskiego”, traktujący o pokucie. W artykule 
tym Przyjaciel Lutra pisze: „Kościoły nasze uczą  
o pokucie, że ci, co upadli po chrzcie; mogą do-
stąpić odpuszczenia grzechów w każdej chwili, 
gdy się nawrócą, i że Kościół powinien udzie-

lać rozgrzeszenia nawróconym do pokuty. Po-
kuta zaś składa się właściwie z dwóch części: 
jedną jest skrucha, czyli bojaźń dręcząca su-
mienie świadomością grzechu, drugą ‒ wiara, 
która się rodzi z ewangelii lub rozgrzeszenia  
i ufa, że grzechy są odpuszczone dla Chrystusa, 
która sumienie pociesza i uwalnia od bojaźni. 
Potem nastąpić powinny dobre uczynki, będą-
ce owocem pokuty”. Nie ma tu mowy o za-
dośćuczynieniu. I to najbardziej nie podobało 
się autorom tzw. „Konfutacji”, czyli odrzucenia 
„Wyznania augsburskiego”. Melanchton uznał 
za stosowne szeroko wyjaśnić poglądy ewan-
gelików na tematy sakramentu pokuty. Nie 
mógł zgodzić się z adwersarzami, utrzymujący-
mi, że zadośćuczynienie jest konieczne. Autorzy 
„Konfutacji” powołali się na bullę papieża Le-
ona X (Bulla Exsurge Domine), z której wyni-
ka, że na skutek zadośćuczynienia grzesznik ma 
odpuszczone grzechy. Zdanie Filipa Melanchto-
na w tej kwestii jest stanowcze. Pisze: „Piotr …
przytacza zgodny z naszym stanowiskiem po-
gląd Kościoła, mówiąc, że «Jemu (Chrystuso-
wi) wszyscy prorocy wystawiają świadectwo», 
że «odpuszczenie grzechów otrzymuje się przez 
Jego imię». Doprawdy należy uznać to, w czym 
zgadzają się prorocy, za powszechnie zgodny 
pogląd Kościoła. I nie przyznajemy ani pa-
pieżowi, ani Kościołowi władzy rozstrzygania 
wbrew temu, w czym zgodni są prorocy. Atoli 
bulla Leona wyraźnie potępia ten artykuł  (XII 
art. Wyznania augsburskiego [uwaga auto-
ra]) o odpuszczeniu grzechów, a również nasi 
przeciwnicy go potępiają w swojej Konfutacji. 
Z tego jasno się okazuje, jak należy osądzić Ko-
ściół tych, którzy swoimi dekretami nie tylko 
odrzucają to zdanie, że odpuszczenie grzechów 
osiągamy przez wiarę, nie ze względu na nasze 
uczynki, a ze względu na Chrystusa, lecz także 
nakazują zdanie to gwałtem i żelazem obalać, 
nakazują wszelkiego rodzaju okrucieństwem 
wytracać za-cnych mężów, którzy tak myślą”. 

Filip Melanchton w 1530 roku uważał za 
stosowne utrzymać pogląd, że pokuta jest sa-
kramentem, ze względu na nadzieję porozu-
mienia między zwolennikami Lutra a zwolen-
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nikami papieża, pomimo tego, że ks. Marcin 
Luter już wcześniej zmienił zdanie, co do sa-
kramentalnego charakteru pokuty. Omawia-
jąc w 1529 roku w katechizmach sakramenty, 
pisze tylko o chrzcie i wieczerzy Pańskiej jako 
sakramentach ustanowionych przez Jezu-
sa Chrystusa. Luter uznał, że pokuta jest czę-
ścią chrztu. Na pytanie: „Co więc znaczy takie 
chrzczenie wodą?” odpowiedział: „Znaczy to, iż 
stary Adam w nas przez codzienny żal i pokutę 
ma być utopiony i umrzeć ze wszystkimi grze-
chami i złymi pożądliwościami, natomiast ma 
co-dziennie wyłaniać się i powstawać nowy 
człowiek, który by w sprawiedliwości i czysto-
ści żył wiecznie przed Bogiem”.

Znamienne są słowa wittenberskiego Re-
formatora z „Dużego katechizmu”: „Wielką  
i znakomitą rzeczą jest chrzest; wyrywa nas 
on z gardzieli szatana, czyni nas własnością 
Bożą, tłumi i gładzi grzech, następnie zaś co-
dziennie wzmacnia nowego człowieka, jest on 
i pozostaje skuteczny dopóty, dopóki nie przej-
dziemy z doczesnej nędzy do wiecznej chwały.  
Z tego powodu powinien każdy uważać chrzest 
za swoją codzienną szatę, w której powinien 
stale chodzić, aby zawsze żyć w wierze rodzącej 
owoce, tłumić starego człowieka i róść w no-
wym. Jeżeli więc chcemy być chrześcijanami, 
musimy rozwijać to dzieło, przez które jeste-
śmy chrześcijanami. Jeżeli ktoś tego nie czyni, 
niech się znowu do tego zabierze. Albowiem 
jak Chrystus, ów tron łaski, nie odstępuje od 
nas ani nam nie wzbrania przychodzić znowu 
do siebie, chociaż grzeszymy, tak też i wszystkie 
jego skarby i dary stoją dla nas otworem. Jak 
więc raz w chrzcie otrzymaliśmy odpuszczenie 
grzechów, tak pozostaje ono naszym udziałem 
dopóki żyjemy, dopóki dźwigamy na barkach 
starego człowieka”. 

Odpuszczenie grzechów dane nam w chrzcie 
jest naszym udziałem przez całe życie, jeśli 
trwamy w wierze, jeśli codziennie umieramy 
grzechowi i w wierze odnawia się nasze życie. 
To jest właśnie owa szata chrztu, która jest ni-
czym innym jak nieustanną pokutą, mającą 
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wielką obietnicę. Chociaż chrzest jest w życiu 
chrześcijanina wydarzeniem jednorazowym, to 
jednak jego ważność i skutek rozciąga się od 
wydarzenia chrztu aż do śmierci. 

Ale co ze spowiedzią i absolucją? W wielu 
luterańskich Kościołach utrwaliła się tradycja, 
według której wieczerza Pańska poprzedzona 
jest publiczną spowiedzią, zakończoną abso-
lucją, a więc ogłoszeniem odpuszczenia grze-
chów. Dlatego w katechizmach Lutra spoty-
kamy się z tzw. częścią pośrednią, znajdującą 
się pomiędzy omówieniem sakramentu chrztu,  
a omówieniem wieczerzy Pańskiej. Spowiedź  
i absolucja przedłuża działanie chrztu i prowa-
dzi do odnowienia społeczności z Chrystusem 
a wieczerzy Pańskiej. Dlatego w „Dużym kate-
chizmie” znajdujemy napomnienie: „Zapamię-
taj więc, że spowiedź, jak to już nieraz powie-
działem, składa się z dwóch części. Pierwsza 
jest naszym dziełem i naszą czynnością, gdy 
swój grzech wyznaję i pragnę pociechy i po-
krzepienia mej duszy. Druga jest dziełem 
Boga, który mnie przez Słowo, włożone w usta 
człowieka, uwalnia od moich grzechów; jest to 
dar najznakomitszy i najszlachetniejszy, który 
czyni spowiedź wydarzeniem radosnym i peł-
nym pociechy. Dotychczas kładło się nacisk 
wyłącznie na nasz czyn i nie myślano o niczym 
więcej, jak tylko o tym, abyśmy dokładnie się 
wyspowiadali; na drugą, najważniejszą część, 
nie zwracano uwagi ani o niej nie mówiono, 
jak gdyby to był wyłącznie jakiś dobry uczy-
nek, którym miano zapłacić Bogu; jeżeli zaś 
spowiedź nie była zupełna i jak najbardziej 
szczegółowa, absolucja miała być nieważna, 
a grzech nie był odpuszczony. Doprowadzało 
to ludzi do rozpaczy, gdyż wyspowiadanie się 
bez reszty było niepodobieństwem, toteż żad-
ne sumienie nie mogło być spokojne i pewne 
odpuszczenia. W ten sposób uczyniono drogą 
spowiedź nie tylko nieużyteczną, lecz również 
ciężką i gorzką z wyraźną szkodą i zgubą dla 
duszy”. Pociecha i obietnica zawarta w wie-
czerzy Pańskiej jest koroną, wieńczącą dzieło 
Boże rozpoczęte w chrzcie.  

ks. Manfred Uglorz


