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1 Umrzeć aby żyć, czyli chrzest święty
„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali
chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w
Jego śmierć? (…)
Kto
bowiem umarł,
stał się
wolny
od
grzechu.
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim
również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z
martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już
władzy.
Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla
Boga.”/Rz 6,3.7-10/

Po co nam Chrzest?
Pomiędzy szeroko pojętym protestantyzmem a katolicyzmem istnieje poważna
rozbieżność co do znaczenia Chrztu. Większość Braci Odłączonych uważa że jest on jedynie
czymś w rodzaju oficjalnego aktu przystąpienia do zboru i nie wiąże go bezpośrednio z
Nowym Narodzeniem. Zobaczmy zatem, co o zadaniach Chrztu mówi Pismo Święte.
Wygląda na to, iż jest on ważny, skoro św.Paweł w Liście do Hebrajczyków zaliczył naukę o
chrztach do fundamentu chrześcijaństwa:
„Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie przenieśmy się do tego, co
doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią: pokuta za uczynki martwe i
/wyznanie/ wiary w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i
sądzie wiecznym.”/Hbr 6,1-2/
I nic dziwnego. Jezus powiedział:
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony.”/Mk 16,16/
bowiem, jak oznajmił Nikodemowi:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie
może wejść do królestwa Bożego.”1/J 3,5b/
dlatego też nakazał apostołom:
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego.”/Mt 28,19/
A wiec CEL PIERWSZY - ZBAWIENIE.
Święty Piotr nauczał:
„Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.”
/Dz 2,38/
Jak widać, Chrzest jest na ODPUSZCZENIE GRZECHOW. CEL DRUGI)
Czemu?
„Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w
Chrystusa.”/Gal 3,27/
a wiec by PRZYOBLEC SIĘ W CHRYSTUSA, trzeba się ochrzcić. CEL TRZECI.
1

Warto zauważyć, że bezpośrednio po rozmowie z Nikodemem następuje w Ewangelii wg św.Jana
tekst: „Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał
chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody.
I przychodzili [tam] ludzie, i przyjmowali chrzest.”(J 3,22-23)
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Zrobić to także należy by mieć udział w Jego śmierci:
„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?”/Rz 6,3/
Po co?
„Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to,
abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale
Ojca.”
/Rz 6,4/
A wiec CEL CZWARTY: Chrzest powoduje WKROCZENIE W NOWE ZYCIE!
Dzięki czemu?
„Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i
ogniem.”/Mt 3,11/
Mamy więc CEL PIĄTY – PRZYJĘCIE MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO
Chrzest daje też UCZESTNICTWO W KOŚCIELE (CEL SZÓSTY):
„Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy
to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym
Duchem.”/ 1 Kor 12,13/
Dlatego nie zwlekaj!
„Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!”
/Dz 22,16/
Zrobisz tak, jak wszyscy którzy przechodzili na chrześcijaństwo (Dz 2,41 ;8,12-13 ;
8,38 ; 10,48; 16,33; 18,8). Trudno im się dziwić, sporo nauka o chrztach jest jednym z
fundamentów chrześcijaństwa(Hbr 6,1-2) i to nie jedynie nauka o chrzcie „nawrócenia” (tj.
Janowym), ale o chrzcie w Imię Jezusa:
„Jaki więc chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał
chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w
Jezusa - powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.”/Dz 19,3-5/

Podsumowując, Chrzest Święty jest potrzebny do:
1. ZBAWIENIA
2. ODPUSZCZENIA GRZECHÓW
3. PRZYOBLECZENIA SIĘ W JEZUSA
4. WKROCZENIA W NOWE ZYCIE
5. PRZYJĘCIA MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO
6. WEJŚCIA W CIAŁO JEZUSA-KOŚCIÓŁ
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1.1.1 Czy chrzest zbawia?
Często w dyskusjach na temat Chrztu spotykam się z pewnym argumentem. Bywa
różnie formułowany, ale sens jest mniej więcej taki: „Po co mówić o Chrzcie, przecież
polanie wodą nie może zbawić”.
Prawdę mówiąc, nie bardzo wiem jak zareagować na takie dictum. Chrzest podłącza
człowieka do Przymierza Zbawienia. Czy zbawia? Zbawił to nas Jezus na krzyżu... I w tym
sensie nie zbawia nic – ani Chrzest, ani Biblia, ani uczynki, ani Wiara, ani Miłość. Jezus
odkupił i proponuje swoją Łaskę każdemu. Człowiek może się przyłączyć lub nie.
Zresztą podejście „X zbawia, więc Y nie” to nieporozumienie i źródło wielu
nieporozumień. Bo to jeden wyczyta z Biblii że zbawia krew Jezusa, inny że rany, jeszcze
inny że wiara jeszcze inny podaje wersety na dowód że uczynki, jeszcze inny że Eucharystia
czy głośne wyznanie wiary, czy Chrzest wreszcie albo Kościół...
I wszyscy mają rację, mają na to dowody w Biblii...
I słusznie, bo to wszystko Prawda. Nieprawdą natomiast jest jakoby Prawdy te się
wykluczały.
Zatem czy chrzest zbawia?
Nie.
W sensie dosłownym zbawia Bóg – nikt inny i nic innego.
On ustanowił, żeby się chrzcić dla zbawienia, ale to nie znaczy ze chrzest jest powodem
zbawienia – raczej sposobem by się do owego darowanego przez Jezusa zbawienia
„podłączyć”1.

1.1.2 Trzy rodzaje „chrztu”
Wokół tematu Chrztu Świętego narosło wiele nieporozumień. Mówi się o chrzcie wodnym,
chrzcie Duchem Świętym, chrzcie śmierci (Mk 10,38-39) oraz chrzcie nawrócenia.
Chrzest Janowy
Chrzest jako praktyka pokutna był znany w Izraelu. Faryzeusze wypytujący Jana nie
dziwili się samej praktyce chrztu, lecz pytali:
„Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?” /J
1,25b/
Chrzest Janowy miał służyć nawróceniu, o czym pisze św.Łukasz: „Obchodził więc
całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów[...]”/Łk
3,3/ (patrz tez Mk 1,4).
Sam Jan Chrzciciel odróżniał „chrzest nawrócenia” od Jezusowego:
„Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i
ogniem.”/Mt 3,11/
Mamy także pewną mniej jasną wzmiankę w Dziejach, gdzie chrzest janowy uważany
jest za coś mniejszego:
„[Apolos]Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego,
co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy.” /Dz 18,25/

1

Można by przywołać analogię z żarówką; powodem świecenia żarówki jest prąd elektryczny
przepływający przez żarnik a nie nacisk na klawisz włączający prąd. Jednak aby podłączyć żarówkę
do prądu, trzeba przycisnąć przycisk przełącznika.

Ufam Kościołowi

4

Dopiero Jezus nadał tak wielkie znaczenie Chrztowi. Wystąpienia Jana Chrzciciela na
pustyni było przygotowaniem na przyjście Mesjasza - coś w rodzaju wielkich żydowskich
narodowych rekolekcji.
Chrzest Duchem Świętym i Chrzest wodny
W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy opis wylania charyzmatów Ducha
Świętego na nie ochrzczonych (w. 44-48):
„Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki.
I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha
Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego
tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby
zabawił <u nich> jeszcze kilka dni.”
W następnym rozdziale Piotr opowiada o tym zdarzeniu wiernym, tłumacząc się
czemu ochrzcił nie-Żydów (był to istotny spór we ówczesnym Kościele) (10,15-17):
„Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku.
Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: Jan chrzcił wodą, wy zaś
ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam,
którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?”
Warto zauważyć, że Piotr nie interpretuje tego, czego doświadczyli „samorzutnie”
poganie (wylania charyzmatów) jako inicjacji chrześcijańskiej przez „Ochrzczenie Duchem
Świętym”, lecz chrzci ich - chrztem wodnym.
Z powyższego wynika wniosek, iż chrzest Duchem Świętym to nie wylanie darów
Ducha Świętego. I wszystko byłoby proste, gdyby nie to w innym miejscu Dziejów jest
fragment, który - wydawałoby się na pierwszy rzut oka - nasuwa interpretację odwrotną.
Chodzi o wstęp do Dziejów (1,4-5):
„A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy
Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie
ochrzczeni Duchem Świętym.” (a potem - w drugim rozdziale - czytamy o Pięćdziesiątnicy).
Mamy też opis nawrócenia św.Pawła:
„Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle,
bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i
został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał
wzrok, i został ochrzczony.”/Dz 9,17-18/
Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby chodziło o wylanie charyzmatów, ale... Paweł
tak opowiadał o wizycie Annaniasza:
„on zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał
Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o
tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich
grzechów, wzywając Jego imienia!” /Dz 22,14-16/
Więc jednak był to chrzest wodny! A może oba?
Jest jeszcze opis wizyty apostołów w Samarii:
„Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy
więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.”/Dz 8,16-17/
Tu wyraźnie widać iż porządek charyzmatyczny (wylanie charyzmatów) i
sakramentalny (Chrzest w Imieniu Jezusa) nie zawsze szły w parze - już w pierwotnym
Kościele.
Trudno zresztą powiedzieć, czy dar Ducha Świętego zawsze manifestował się w sposób
charyzmatyczny. Piotr w pierwszym swoim „papieskim” kazaniu w dzień Pięćdziesiątnicy
mówił:„Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha
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Świętego.”/ Dz 2,38/. A jednak po chrzcie dworzanina etiopskiego nie czytamy o żadnych
charyzmatach - wiemy tylko ze człowiek ów „ Jechał (…) z radością swoją drogą.” /Dz 8,39b/
I to chyba jest charakterystyczny „objaw” napełnienia Duchem Świętym.
Ostatecznie chyba sprawę wyjaśnia 1 List do Koryntian, odróżniając Chrzest w Duchu
Świętym od napojenia Duchem Świętym:
„Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni (mowa o Chrzcie Wodnym –
przyp.MP), [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy
wolni. Wszyscyśmy też (czyli: „oprócz tego” – przyp MP.) zostali napojeni jednym
Duchem.”/ 1 Kor 12,13/
Przy okazji - Mk 10,38-39 zdaje się mówić także o tzw. Chrzcie Krwi, czyli
męczeństwie.
Wszystkie rodzaje chrztu znajdujemy w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich(w 1-6):
„Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył
do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy
przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc
chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu
nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa
- powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł
włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali”

1.1.3 Różne zarzuty
Łotr na krzyżu
Łotr na krzyżu obok Jezusa nie był ochrzczony, a nasz Pan obiecał mu
zbawienie. Łotr nie miał nawet chrztu Jana! Potrzebna jest wiara, a nie
Chrzest!
ZARZUT

Chrzest Jana nic by tu nie pomógł (nie wiemy czy zbrodniarz go miał i nie ma to
większego znaczenia). Natomiast Bóg nie jest ograniczony własnymi sakramentami. Gdyby
jednak człowiek ten miał możność, miałby obowiązek przyjęcia Chrztu, jak to się działo z
nawracającymi się osobami które spotykamy w Dziejach Apostolskich.
Powinniśmy wyraźnie wyróżnić dwie sytuacje:
1. Człowiek nawraca się, wyznaje wiarę i jest chrzczony - zostaje uwolniony od
grzechów, niezależnie kim był co robił:
„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.”/Rz 10,9/
Jeśli człowiek w tym momencie umrze - ponieważ Bóg nie jest ograniczony swoimi
własnymi ustanowieniami - wystarczy sama wola i wiara (patrz łotr na krzyżu).
2. Człowiek żyje jako chrześcijanin. Nie może się wówczas powoływać na wyznanie
wiary - będzie sadzony wg swoich uczynków1 (co oczywiście nie oznacza jeszcze że
jego własne uczynki, bez Ofiary Jezusa mogłyby go zbawić, stanowią jednak istotne
kryterium):
„Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie
gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda
1

Nie należy mylić pawłowego „sądzenia według uczynków” ze „zbawieniem z uczynków”.
Uczynki są probierzem, a nie powodem naszego zbawienia. Więcej na ten temat w rozdziale
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. (Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania.)
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każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez wytrwałość w dobrych
uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności - życie wieczne; tym zaś, którzy są
przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości - gniew i oburzenie.”
/Rz 2,5-8/
„Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami
swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.”/Mt 16,27/
Wiara przyjęta i wyznana (jak czytaliśmy o tym powyżej w Rz 10,9) pozwala osiągnąć
zbawienie – jednak Pismo sugeruje że jest to zapoczątkowanie pewnego procesu
(chrześcijańskiego życia), prowadzącego ku zbawieniu, o czym mówi zaraz następny werset:
„Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do
zbawienia.” /Rz 10,10/
Nadto warto zauważyć że Chrzest był na tyle sprawą oczywistą, że nierozerwalnie
wiązano go z czynnością nawrócenia – czyli jak się uwierzyło, to należało się nawrócić,
czego integralną częścią był chrzest:
„A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz
w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę
Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą,
obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem.” /Dz 16,30-33/
Jak widać na pytanie „co mam czynić, aby się zbawić?” apostołowie odpowiadają
„uwierz” – nie wspominając o chrzcie, który rozumiał się sam przez się dla kogoś kto
uwierzył – strażnik nie zwlekając „przyjął chrzest wraz z całym swym domem”.
Podobne zresztą podejście wynika z Jezusowej wypowiedzi „Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.”/Mk 16,16/ - z którego zresztą
wynika jasno iż nie jest wolą Boga byśmy poprzestawali na wierze (bez chrztu) w naszym
dążeniu do zbawienia1.
Co daje pochlapanie wodą?
Co daje pochlapanie wodą? Dlaczego miałbym wierzyć, że taki obrzęd ma
jakiekolwiek znaczenie?
ZARZUT

Chrzest – jak każdy sakrament – jest „znakiem widzialnym Łaski niewidzialnej”.
Jednak jest to znak szczególny: mamy przyrzeczenie samego Boga, że kto uczyni ten znak z
wiarą, ten sprowadzi Jego Łaskę.
Tu wypada – kolejny raz2! – odwołać się do historii Naamana i Elizeusza z 2 Księgi
Królewskiej rozdział 5 (stanowiącą zresztą jedną ze starotestamentowych zapowiedzi Chrztu):
Jak pamiętamy, gdy Naaman przyjechał (kawał drogi!) prosić Elizeusza o
oczyszczenie z trądu, ten kazał mu się 7 razy wykąpać w Jordanie.
Naaman strasznie się wówczas oburzył:
„Przecież myślałem sobie: Na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana, Boga
swego, poruszywszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki
Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i
być oczyszczonym? Pełen gniewu zawrócił, by odejść.”3
Na szczęście słudzy Naamana byli rozsądniejsi:
1

oczywiście Mk16,16 jest także ostrzeżeniem przed magicznym pojmowaniem chrztu – bez
kontekstu religijnego, jako jeszcze jeden przesąd.
2

Przytaczałem ją już w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. mówiącym o
Eucharystii
3

patrz 2 Krl 5,11b-12
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„Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli
ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty?”1
Całość kończy się happy endem:
„Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a
ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony.”2
…ale nie ma wątpliwości że gdyby Naaman zlekceważył polecenie proroka (no, bo
„Dlaczego miałbym wierzyć, że taki obrzęd ma jakiekolwiek znaczenie?”) to nie zostałby
oczyszczony.
Czy woda go oczyściła? Nie. Ale skoro Bóg (przez Elizeusza) rozkazał kąpiel i obiecał
związaną z nią łaskę oczyszczenia, to szaleństwem byłoby szukać innych rozwiązań.
Myślę że gdyby Chrzest Święty nie był ważny, Jezus nie zdefiniowałby misji apostołów w
słowach: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego.”/Mt 28,19/
Woda to Biblia?
Z Ef 5,26 wynika jasno, że nie chodzi o wodę chrztu, lecz o oczyszczającą
sile Słowa Bożego. Kąpiel odrodzenia (Tyt3,5) nie oznacza chrztu
wodnego, lecz mówi o obmyciu z winy grzechu każdego, kto się narodził po
raz drugi z wody (Biblii) i z Ducha. Powtórne narodzenie staje się tylko
ZARZUT
przez Słowo Boże (Biblię i Jezusa) i moc Ducha Świętego(1P1,23).
W obliczu takiego twierdzenia nie pozostaje nic innego, jak wypróbować tezy w tyglu
przytoczonych na ich poparcie tekstów Słowa Bożego, podając je jednak w nieco szerszym
kontekście sąsiednich wersetów:
1. Ef 5,25-27:
„Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie,
aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście
stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś
podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.”
Werset mówi wyraźnie o obmyciu i o słowie jako o dwu różnych rzeczach – a więc teza
jakoby „wodą” miało być Słowo czy Biblia jest błędna.
Inna sprawa że w tym wersecie „Słowo” w ogóle nie oznacza Słowa Bożego, lecz
konkretne słowa z Mt 28,19 sprawiające iż jest to chrzest w Imię Ojca, Syna i Ducha
Świętego (tzw. formuła trynitarna).
2. Tyt 3,4-8:
„Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu
na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez
obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w
nadziei dziedzicami życia wiecznego. Nauka ta zasługuje na wiarę, i chcę, abyś z całą
stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o
pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi.”
Tekst nie daje żadnych podstaw do wysnucia wniosków że nie chodzi tu o chrzest – wręcz
przeciwnie, obmycie w Duchu Świętym jak najbardziej do Chrztu pasuje, zaś nijak nie
wiąże się z tematem Słowa, a tym bardziej Biblii (która zresztą – w sensie Nowego
Testamentu - jako taka jeszcze nie istniała całości w momencie pisania Listu do Tytusa).
Jednak nawet gdyby nie chodziło w tym fragmencie o chrzest, nie ma tu treści negującej
1
2

patrz 2 Krl 5,13
2 Krl 5,14
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ten sakrament, a jedynie Prawda o Duchu Świętym który towarzyszy człowiekowi
wierzącemu.
3. Tekst 1 P 1,23-25
„Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z
niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Każde bowiem ciało jak
trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana
trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.”
Tekst W OGÓLE nie mówi nic na temat tego, co jest potrzebne do zbawienia – a jedynie z
czego nasze zbawienie pochodzi, o tym że Ewangelia (Dobra Nowina) jest Słowem Boga – a
także (być może) o stworzeniu nas przez Słowo Boga (Jezusa) jak to napisano w prologu
Ewangelii Jana 1,1nn:
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było
życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła.[…] Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani
z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.”
Woda to Duch Święty?
W zdaniu wypowiedzianym przez Jezusa „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa
Bożego.”/J 3,5/ woda oznacza albo Słowo Boże, albo Ducha Świętego.
WĄTPLIWOŚĆ

Hipoteza pierwsza (woda=Słowo) jest niczym nieuzasadniona, a przy tym sprzeczna z
tym co wiemy z Biblii o praktykach wczesnochrześcijańskich:
„W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda - powiedział dworzanin - cóż
przeszkadza, abym został ochrzczony?
Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus
Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody.
I ochrzcił go.
A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział.
Jechał zaś z radością swoją drogą.”/Dz 8,35-39/
Druga hipoteza (woda=Duch Święty) jest ciekawsza, gdyż takie podobieństwo w
Piśmie występuje (co Prawda niedokładne – Duch Święty jest nazwany „wodą żywą” patrz J
4,10 a także J 7,37-39). Jednak werset J 3,5 mówi o narodzeniu „z wody i z Ducha” czyli
obmycie następuje obok daru Ducha Świętego.
Zresztą Pismo mówi jasno:
„Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby
go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo (…)”/Ef 25-26/
Nie woda chrztu, a Duch Święty jest źródłem wody żywej(J7,37-39).
WĄTPLIWOŚĆ

Duch Święty jest rzeczywiście często przedstawiany jako „Woda Żywa” (nie: „źródło wody
żywej”) ale ma się to nijak do wody Chrztu Świętego.
Popatrzmy:
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„W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem:
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło
Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego
mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był /dany/, ponieważ Jezus nie
został jeszcze uwielbiony”/J 7,37-39/.
Jak wyraźnie widać, woda z tego wersetu w ogóle nie ma nic wspólnego z Chrztem.
Całkiem zwyczajnie, Jezus się w nim na temat chrztu nie wypowiada!
Gdybyśmy mieli zilustrować ten fragment to źródłem Wody Żywej jest sam Jezus, zaś sama
Żywa Woda to Duch Święty. Pozostając na gruncie tej symboliki, sakramenty są „kranami”
przez które czerpiemy z Kościoła (będącego Ciałem Chrystusa1) Ducha Świętego.
Oczywiście że Duch Święty jest źródłem wszelkiej Łaski. Także tej działającej poprzez
Chrzest. Sakrament (każdy, także Chrzest) definiuje się jako „znak widzialny łaski
niewidzialnej”. Czyli Łaska pochodzi od Boga, natomiast udziela On jej poprzez sakrament.
Sakrament sam w sobie nie jest źródłem mocy, tak jak kran nie jest źródłem wody. Ale tak
jak pobieramy wodę za pomocą kranu, tak Łaskę – za pomocą sakramentu. W tym sensie
protosakramentem jest Kościół – bowiem przez Niego Jezus udziela łask.
Żydzi nie potrzebują chrztu?

WĄTPLIWOŚĆ

Chrzest więc Jezusa był tylko powtórzeniem chrztu, ponieważ Żydzi zostali
ochrzczeni przez Boga poprzez przejście przez Morze Czerwone.
Dochodzimy wówczas do konkluzji, że wierzący w Chrystusa Żyd nie musi
być chrzczony.

Rzeczywiście, w 1 Kor 10,1-2 znajduje się określenie przejścia przez Morze Czerwone jako
„chrztu w imie Mojżesza” jednak nie jest to oczywiście chrzest w znaczeniu chrześcijańskim
(co najwyżej „chrzest Janowy” – patrz strona 4).
Tezie o braku konieczności chrzczenia Żydów zaprzecza zresztą Nowy Testament; Wszystkie
chrzty przed widzeniem Piotra w 10 rozdziale Dziejów w zasadzie były chrztami Żydów (do
tego momentu chrześcijanie nie byli pewni czy w ogóle nie - Żyd może być chrześcijaninem!)
Przyjrzyjmy się scenie z 2 rozdziału Dziejów Apostolskich. W wierszu 5 czytamy, iż całe
zdarzenie rozgrywa się w zgromadzeniu Izraelitów:
"Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem"
Piotr wygłasza do nich orędzie ewangelizacyjne, kończąc je słowami: "Niech więc cały dom
Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i
Panem, i Mesjaszem."/Dz 2,38/
Na to Żydzi pytają się co mają konkretnie zrobić?
A Piotr na to:
"Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha
Świętego"/Dz 2,38/
Pismo wspomina że "Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się
owego dnia około trzech tysięcy dusz."/Dz 2,41/

1

patrz np.1 Kor 12,27
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Chrzest tylko dla Żydów?1
Ducha Świętego przez chrzest wodny otrzymali jedynie chrześcijanie z
Żydów (Dz2,37-41), a Samarytanie przez nałożenie rak apostołów (Dz
8,14-17).
WĄTPLIWOŚĆ

Nie całkiem tak. Przeczytajmy uważnie podany fragment (Dz 8,14-17):
„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali
do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha
Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana
Jezusa. Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha
Świętego.”
Jak widać Samarytanie byli już ochrzczeni, a nałożenie rąk było potem, osobno
(prawdopodobnie zresztą w wierszu tym chodzi o bierzmowanie).
Poganom chrzest niepotrzebny?
Poganie otrzymali Ducha jedynie przez wiarę w Jezusa Zbawiciela (Dz
10,47 por Ga 3,2.5.14).
WĄTPLIWOŚĆ

Owszem. Nie widzę sprzeczności (chrzest jest wyrazem wiary), zwłaszcza że apostołowie
uznali że to za mało – i że trzeba pogan jeszcze ochrzcić:
„Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego
tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby
zabawił <u nich> jeszcze kilka dni.” (Dz10,47-48)
Teza, jakoby Chrzest Święty był tylko dla jakiejś części chrześcijan, jest nie do
utrzymania w świetle Listu do Rzymian:
„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas
w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną
do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w
jedno przez podobne zmartwychwstanie.”/Rz 6,3-5/
Nieochrzczeni apostołowie?
Dla Piotra i innych apostołów (poza Pawłem) nie byłoby miejsca w
Królestwie Bożym (J 3,3), gdyż najprawdopodobniej nie byli ochrzczeni,
nie ma chrztu apostołów w Biblii.
WĄTPLIWOŚĆ

Mało prawdopodobna teza. Czy Piotr, sam nie ochrzczony, na pytanie jak przyłączyć się do
zbawienia (owe słynne „Cóż mamy czynić, bracia?”), odpowiedziałby: „Nawróćcie się powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na
odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.” (Dz 2,38)?
1

To nie pomyłka. Przez różne środowiska protestanckie (w szerokim tego słowa znaczeniu)
formułowane są różne, często sprzeczne ze sobą tezy. Tak jak w tym wypadku – są ludzie twierdzący
iż „chrzest jest tylko dla Żydów” jak i tacy, którzy uważają że Żydom jest on niepotrzebny.
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Nowy Testament jest przede wszystkim Orędziem Zbawienia i Królestwa, nie opowiada o
wszystkich możliwych wydarzeniach, o czym zresztą czytamy w zakończeniu Ewangelii
wg.św.Jana:
„Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo
opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać."/J 21,25/
Misja Pawła
Paweł napisał:„Nie posłał mnie Chrystus abym chrzcił, lecz abym
zwiastował Dobra Nowinę.”(1Kor1,17).
WĄTPLIWOŚĆ

Słowa te odnoszą się do indywidualnego powołania św.Pawła. Wspólne powołanie
chrześcijan wyraził Jezus mówiąc:
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.” /Mt 28,19/
Zarzut: „Chrzest symbolizuje śmierć, nie życie”

WĄTPLIWOŚĆ

Chrzest jest symbolicznym, ale publicznym wyznaniem, że ten kto go
przyjmuje, umarł razem z Chrystusem dla tego grzesznego świata.
Symbolizuje on wiec śmierć, sąd i pogrzeb, a nie życie (Rz 6,3-4 por.Kol
2,12).

Jest to bardzo zredukowane przesłanie Chrztu – jeden z jego elementów. Zanurzenie
jest symbolem śmierci, wynurzenie – symbolem zmartwychwstania, Nowego Życia.
„I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie,
polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z Nim pogrzebani w
chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go
wskrzesił.”/Kol 2,11-12/
Także słowo „symbol” nie jest najlepsze – powiedziałbym raczej że Chrzest jest nie
tyle „symbolem” co „znakiem”.
Co więcej, ten sam Pawł w Liście do Tytusa przedstawia chrzest od strony życia, nie śmierci,
definiując go jako „obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym”1
Chrzest nie powoduje żadnej „automatycznej” zmiany bezbożnika na człowieka wiernego
Jezusowi, ale symbolizuje on, że jesteśmy po stronie Pana.
Chrzest jest przejściem na „Jego stronę”. Tak jak na wojnie – jeśli przechodzisz do obozu
jakiegoś wojska by się z nim sprzymierzyć, to trudno tu mówić o symbolu – jest to
konsekwencja decyzji. Jeśli powiesz że przechodzisz, a nadal pozostaniesz po „starej” stronie
– to co warte będą Twoje słowa?

1

Tt 3,5 – werset ten będzie jeszcze omawiany w dalszym ciągu rozdziału.
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Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela
Niejednokrotnie w literaturze ewangelizacyjnej (także – o dziwo - katolickiej!1) można
natknąć się na twierdzenie jakoby „wejście w zbawienie” następowało w wyniku „przyjęcia
Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela i zaproszenia go do swojego życia”.
W tym rozdziale postaramy się zbadać czy jest to pogląd zgodny z Pismem Świętym.

1.1.4 Pochwała nawrócenia
Na początek chciałbym… pochwalić praktykę „przyjmowania Jezusa”. Sam
kilkanaście lat temu, świeżo po przeczytaniu jakiejś książki traktującej o ewangelizacji,
ukląkłem i oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Był to zewnętrzny wyraz pragnienia
nawrócenia się do Boga i przyjęcia Jego woli.
Jestem przekonany, że w moim życiu wiary zdarzenie to przyniosło bardzo dobre
skutki. Chociaż wielokrotnie łamałem ową deklarację (tj. grzeszyłem), Bóg pozostał wierny,
wyprowadzając mnie z przeróżnych życiowych zakrętów.
Podobny akt oddania życia Jezusowi (znany jako „wyznanie Jezusa jako swego Pana i
Zbawiciela”) wieńczy dziś wiele rekolekcji i kursów ewangelizacyjnych. I wszystko byłoby
dobrze, gdyby nie to, że ów akt nawrócenia (a przecież nawracać trzeba się stale!) jest często
traktowany jako inicjacja chrześcijańska, jako obrzęd, w którym dopiero stajemy się
chrześcijanami.

1.1.5 Nowe narodzenie czy powrót do „pierwotnej miłości”?
„(…) mam przeciw tobie to,
że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się,
i pierwsze czyny podejmij!”/Ap 2,4-5a/
„Oddanie życia i wyznanie Jezusa” to zewnętrzna oznaka nawrócenia, forma, w jakiej
postanawiamy wrócić ze swych błędnych dróg do wierności dziecka Bożego. Każde zaś
nawrócenie musi nawiązywać do tego momentu, w którym darmowa łaska Boża
nieodwracalnie nas zmieniła, czyniąc „dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa” (Rz
8,17) – a zmiana ta była tak gruntowna że Biblia nie waha się nazwać jej „powtórnym
narodzeniem z wody i Ducha” (J 3,5.7).
Zwolennicy zastępowania chrztu przez akt „wyznania” powołują się na fragment z
Listu do Rzymian 10,9:
„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg
Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.”2
Jednak aby się przekonać, że jest to obietnica zakładająca jednak pewne warunki
wystarczy spojrzeć do rozdziału 7 Ewangelii Mateusza: Nie każdy, który Mi mówi: Panie,
Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest
w niebie.
Także w Ewangelii Łukasza czytamy gorzki wyrzut Jezusa:
Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? /Łk 6,46/

1

„Osobiste przyjęcie Chrystusa przez wiarę to nowe narodziny w Duchu, który staje się w nas
źródłem wody żywej, uzdalniając nas do prowadzenia życia w pełni Ducha Świętego”(Prawa Nowego
Życia – Notatnik uczestnika Oazy Nowego Życia I stopnia, lata 80-te, s.35)
2

Warto zauważyć, że w czasie Eucharystii następuje co najmniej kilkukrotne spełnienie tego
warunku; wyznanie wiary po Liturgii Słowa, oddanie się Jezusowi w Modlitwie
Eucharystycznej, wyznanie w aklamacji po Przeistoczeniu, dwukrotna (prezbitera i wiernych)
prośba przed Komunią…
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W Biblii zresztą znajdujemy wiele tekstów odnoszących się do różnych praktyk
chrześcijańskich warunkujących zbawienie. Pismo uzależnia je od:
 wiary (np.Mk 16,16; J 5,24)
 uczynków (np. J 5,29;Rz 2,6 ; 1P 1,17)
 wytrwania do końca (np. Mt 10,22; Mt 24,13;Mk 13,13)
 spożywania Eucharystii (np. J 6,53)
 chrztu (np. Mk 16,16)
 zawierzenia Jezusowi (np. J 10,9)
 wzywania imienia Pańskiego (np. Dz 2,21;Rz 10,13)
– co nie znaczy że mamy każde z nich traktować jako inicjację chrześcijańską.
Żadnego z powyższych tekstów nie należy rozpatrywać w izolacji od treści całej
Biblii. Nie oznaczają one w żadnym wypadku że możemy się „sami zbawić” dzięki
wyznawaniu, czynieniu, wierzeniu itd. Tylko Jezus może nas zbawić: I nie ma w żadnym
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym
moglibyśmy być zbawieni /Dz. 4,12/. Ale to wszystko jest naszą odpowiedzią na Jego
zbawienie, świadectwem tego że nie udaremniamy Jego zamiarów względem nas.
Spróbuję to zilustrować właśnie Biblią. Otóż mówi ona na przykład:
"(...) ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe
czyny - na zmartwychwstanie potępienia."/J 5,29/
oraz
"Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że
Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.”/Rz 10,9/
A co jeśli ktoś pełnił złe czyny mimo że wcześniej uwierzył że Jezus jest Panem i
zmartwychwstał?
Jeszcze gorzej jest z parą wersetów:
"Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony."/Dz 2,21/
i
"Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego(...)"/MAt
7,21/
Herezja? Błąd? Zmiana nauki?
Nie.
Pismo podaje zasady. Nieco spłaszczając zagadnienie: mówi co robić a czego nie robić.
Niekoniecznie zasady te można wprost interpretować jako „sposób sądzenia” człowieka.
Interpretacja Pisma w sposób jurydyczny ZAWSZE prowadzi do podejścia
starotestamentowego, zupełnie obcego Dobrej Nowinie.
Wszyscy jesteśmy grzesznikami: gdyby pojmować Pismo jurydycznie, nie byłoby dla nas
ratunku:
"Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła"/1 Jan 3,8/
I nie moglibyśmy się bronić Świętością Jezusa, bo do tego trzeba Nowego Narodzenia, a
według jurydycznej interpretacji żaden grzesznik nie narodził się na nowo:
"Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie może
grzeszyć, bo się narodził z Boga."/1 J 3,9/
Żebyśmy się dobrze zrozumieli: nie neguję znaczenia wyznania wiary w Jezusa i
uznania go swoim Panem. Sam zaznałem w swoim życiu błogosławieństwa z takim
świadomym oddaniem (decyzją) związanego. Niemniej nie należy mylić tej praktyki z
inicjacją chrześcijańską. „Oddanie życia Jezusowi” jest praktyką, która pojawiła się
Ufam Kościołowi
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stosunkowo niedawno i stanowi namiastkę chrztu w tzw. trzeciej fali Reformacji. Biblia nie
pozostawia tu wątpliwości i mówi jednoznacznie o Chrzcie Świętym jako drodze wiodącej
do zbawienia. Oczywiście sam Chrzest nie wystarczy – ale błędem byłoby sądzić że
wystarczy sama modlitwa oddania Jezusowi.
Nie zastępujmy praktyk biblijnych naszymi własnymi (choćby i nie najgorszymi)
pomysłami.
Chrzest to (między innymi) znak umierania „starego człowieka” dzięki czemu nasza
sytuacja radykalnie się zmienia – wypada powtórnie zacytować:
„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? (…)
Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy,
wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma
już władzy.
Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.”/Rz 6,3.7-10/
Dlatego właśnie pierwszy papież, św.Piotr, gdy po jego pierwszym kazaniu w dzień
Pięćdziesiątnicy Żydzi zapytali co mają czynić aby uzyskać zbawienie, odpowiada:
„Nawróćcie się (…) i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie
grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.”/Dz 2,38/
Chrzest Święty, podobnie jak nasze naturalne narodziny, jest czymś, czego nie sposób
powtórzyć. Tylko raz rodzimy się dla Boga – człowiek ochrzczony już ani nie może, ani nie
musi rodzić się ponownie, gdyż w sposób nieusuwalny ma w sobie Boże życie – Łaskę.
Nie ma wątpliwości że Nowe Życie zaczyna się w chrzcie, z czego wynika logiczny
wniosek, że chrzest jest narodzeniem na nowo. „Przez chrzest zanurzający nas w śmierć
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie” (Rz 6, 4).
To prawda, że nawet taki nowo narodzony chrześcijanin może w praktyce być
duchowo martwy, jeśli nie spełnia czynów wiary i nie podtrzymuje relacji z Bogiem. Jednak
to nie oznacza, że jest on całkowicie od Boga oddzielony – przeciwnie, pozostaje dzieckiem
Bożym, „bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11,29). Bóg ze swojej strony
dotrzymuje Przymierza raz zawartego w sakramencie chrztu – a jedynie człowiek nie zawsze
korzysta z jego owoców.
Dlatego Pismo nie radzi takim ludziom tak samo jak niechrześcijanom: „niech każdy z was
ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych” (Dz 2,38). Dla
ochrzczonych rada jest inna:
„Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij!” (Ap 2,4-5).
Wydaje się, że nie należy bezrefleksyjnie kopiować przeróżnych „mód
ewangelizacyjnych”. Formuła „oddania życia” została wymyślona1 przez grupy
nowoprotestanckie dopiero w XIX wieku – więc z pewnością nie może więc być ”biblijną
metodą na zostanie chrześcijaninem”. Akt ten może być – tak jak stał się dla mnie –
pożyteczną formą powrotu do Boga, znakiem i zewnętrznym przejawem nawrócenia. A
jednak zamiast namawiać do naśladownictwa, zaproponuję Czytelnikom co innego:

1 Być może jest ona kalką z Islamu, gdzie inicjacja następuje przez wypowiedzenie formuły
(arab.szahab):
„Jeden jest Allah, a Mahomet jest jego prorokiem”
Po wypowiedzeniu tych słów w obecności mułły, kandydat staje się muzułmaninem
(obrzezanie jest jedynie czynnością potwierdzającą tę decyzję) i zostaje zbawiony przez
powołanie się na nią w dzień sądu.
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1.1.6 Katolicki maksymalizm – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (czyli
idźmy na całość!)
Jakoś tak się dzieje, że często „cudze chwalimy, swego nie znamy, sami nie wiemy co
posiadamy”. Tak chętnie przyjmowana protestancka praktyka „wyznania Jezusa” jest jedynie
cieniem znanego w Kościele katolickim i praktykowanego od wieków odnowienia
przyrzeczeń chrzcielnych1. W nim zawiera się nie tylko wyznanie wiary w Jezusa, ale i wiele,
wiele więcej:
 wyrzeczenie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych,
 wyrzeczenie się Szatana i wszystkiego, co do grzechu prowadzi,
 wyznanie wiary w Boga Ojca Stworzyciela,
 wyznanie wiary w Jezusa jako Jedynego Syna Bożego, naszego Pana, który przyszedł
na ziemię przez narodzenie z Maryi Dziewicy, został umęczony i pogrzebany, który
powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca,
 wyznanie wiary w Ducha Świętego i prowadzony przez Niego Kościół powszechny,
 wyznanie wiary w odpuszczenie grzechów i oczekiwania na nasze zmartwychwstanie
oraz życie wieczne.
Na koniec aktu odnowienia kapłan, zgodnie z Pismem (Rz 5,1-2), wyraża naszą dumę z
przynależności do Chrystusa: „Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której
wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
Wydaje się że odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych jest godne tego, aby stać się
ukoronowaniem każdej reewangelizacji i każdych rekolekcji nawróceniowych. Przemawia za
tym nie tylko jego treść, ale także wewnętrzny związek z momentem naszego nowego
narodzenia w sakramencie Chrztu Świętego. Dlaczego mamy się ograniczać do praktyki,
która stanowi jedynie fragment tego, co od wieków jest praktykowane w Kościele
Katolickim?
Nie warto w korzystaniu z łaski Boga zadowalać się czymś mniejszym, gdy Jezus proponuje
nieskończenie więcej. On sam powiedział: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i
miały je w obfitości” (J 10,10).

1 Warto zauważyć że owo odnowienie następuje przy bardzo wielu okazjach np. przy
Pierwszej Komunii Świętej czy podczas zawierania małżeństw
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Chrzest dzieci
Aż do XVI wieku w chrześcijaństwie panowała powszechna zgoda co do tego że należy
chrzcić niemowlęta. Wówczas to z jednego z odłamów protestantyzmu (zwinglizmu)
wyodrębnili się anabaptyści, którzy odrzucili chrzest dzieci.
Jak zwykle poddamy tę tezę konfrontacji z Pismem Świętym, zbadamy też co pisali na
ten temat wcześni chrześcijanie, słuchający nauczania uczniów apostołów.

1.1.7 Pismo Święte
„Niech każdy z was się ochrzci: bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych” (Dz 2,
38-39).
Właściwie powyższy cytat już wystarcza by rozstrzygnąć sprawę chrztu dzieci (zwłaszcza że
zostało użyte słowo „każdy”), jednak ponieważ sprawa ta budzi wiele kontrowersji, więc
omówię ją nieco szerzej. Do świadectw biblijnych należałoby jeszcze dodać Tt 1,6 mówiący o
„dzieciach wierzących” a także znamienny fragment 2 Tm 3,14-15:
„Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się
nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć
mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.” Prawdopodobnie ową
znajomość Pism od lat niemowlęcych zawdzięczał Tymoteusz matce i babce (2 Tm 1,5).
Wraz z usunięciem Starego Prawa znikło obrzezanie. Nie znaczy to jednak że znikła
też idea inicjacji w Ludzie Bożym:

1.1.8 Chrzest a obrzezanie
Pismo przedstawia chrzest jako nowe, Chrystusowe obrzezanie:
„I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie,
polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego, jako razem z Nim pogrzebani w
chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go
wskrzesił.” /Kol 2,11-12/
Obrzezanie było znakiem przyjęcia do Narodu Wybranego. Chrześcijaństwo jest
Nowym Izraelem, poszerzonym o wszystkie narody (Dz 10,35). Jak wiadomo, bierzmowania
udzielano ósmego dnia życia (Dz 7,8). Dlaczegóż więc chrześcijan traktować gorzej niż
dzieci urodzone w Starym Testamencie?
Obrzezanie było typem, zapowiedzią Chrztu Świętego. Albo inaczej - jest on
kontynuacją obrzezania w tym sensie w jakim Nowe Przymierze jest kontynuacją Starego
Przymierza, o tyle pełniejszą o ile Ofiara Jezusa jest pełniejsza od ofiar z cielców i baranków.
Zawężenie możliwości inicjacji dorosłych byłoby istotną zmianą w stosunku do
inicjacji przez obrzezanie, byłyby też prawdopodobnie w piśmiennictwie ślady jakichś
dyskusji wobec nadużyć (np. że ktoś tam ochrzcił za wcześnie) - analogicznie do wzmianek w
sprawie zbawienia z wiary czy zezwolenia na jedzenie wieprzowiny. Byłaby też w nauczaniu
mowa od jakiego wieku wolno chrzcić itd.itp. Niczego takiego nie znajdujemy ani w Biblii,
ani w pismach wczesnochrześcijańskich.

1.1.9 Trochę historii, czyli od kiedy chrzest niemowląt?
Wszystko wskazuje ta to że… od początku. Wbrew temu co twierdzą niektórzy,
chrzest dzieci nie pojawił się dopiero na Synodzie Kartagińskim w 252 roku. Owszem, synod
ten zajął się tą sprawą, potwierdzając powszechną praktykę. Jednak chrzest niemowląt znany
był już od początku. Jasne, ze wówczas więcej było chrzczonych dorosłych, bo mało było na
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początku dzieci urodzonych już w wierze, ale nie zmienia to faktu, ze jak były dzieci, to je
chrzczono!1
Wiemy że chrzest dzieci istniał wśród pierwszych chrześcijan (np. istnieje dokument o
chrzcie w dzieciństwie św. Polikarpa, ucznia św. Jana, jest dokument o chrzcie małego
Orygenesa) – więc gdyby uważano tę praktykę za niewłaściwą, z całą pewnością Listy
Apostolskie (albo chociaż pisma wczesnochrześcijańskie) zawierałyby na ten temat jakieś
potępienia tej praktyki. Tymczasem jest wręcz odwrotnie.
Orygenes (ur 185 r) pisał ze praktyka chrztu dzieci pochodzi z nauki Apostołów. O
tej praktyce pisze też Tertulian ur 155 (choć sam nie był entuzjastą Chrztu dzieci, zalecał go
w razie niebezpieczeństwa), oraz Hipolit (ur. przed 170) który był gorącym orędownikiem
wczesnego chrztu). O Chrzcie dzieci znajdujemy także wzmianki u św.Ireneusza (ur. 140),
prawdopodobne aluzje u św.Polikarpa i Justyna Męczennika.
Dopiero w XVI w. anabaptyści zakwestionowali tę praktykę (pozostali protestanci,
w tym Luter i Kalwin go popierali2).
Św. Ireneusz z Lyonu (140-202) pisze: „Chrystus przyszedł, by zbawić
wszystkich, którzy przez Niego narodzili się na nowo: małe i większe
dzieci, chłopców, młodzieńców i starców”3.
Tertulian (160-240) w piśmie „O chrzcie” pisze że Kościół Starożytny
chrzcił zarówno dorosłych, jak i dzieci. Podobną informację podaje
PATRYSTYKA Orygenes (186-254) który pisze „Kościół otrzymał od Apostołów przekaz,
aby chrztu udzielać również małym dzieciom”4. Musiała być to
powszechna praktyka skoro Orygenes w swoich rozważaniach pisze że
„bracia często zastanawiają się nad tym, jakie grzechy są odpuszczane
małym dzieciom przy chrzcie5„.
Hipolit (217-235) nakazywał: „Chrzcijcie w pierwszym rzędzie dzieci,
a wszystkie te, które mogą mówić za siebie, niechaj mówią, za te, które za
siebie mówić nie mogą, niechaj mówią rodzice lub ktoś z rodziny”6.
Św.Cyprian (200-258): „Jeżeli największym przestępcom przedtem wiele
obrażającym Boga, gdy później uwierzą, daje się przebaczenie grzechów i
ani od chrztu, ani od łaski nikogo się nie powstrzymuje, o ile więcej nie
należy powstrzymywać dziecka, które niedawno narodzone, nic nie
zgrzeszyło, a tylko jako potomek Adama wpadło przez pierwsze
narodzenie się w zarazę śmierci wiecznej. Dziecko do otrzymania
przebaczenia grzechów tym łatwiej przystępuje, że jemu darowują się
grzechy nie własne, ale cudze" (List 63).
Św.Polikarp (ur.69) przed męczeńską śmiercią nie zawahał się powiedzieć
(nawiązując do chrztu): „86 lat służę Chrystusowi”.

1

Jeden z moich internetowych przyjaciół tak skomentował Dz 16,30-34: „Jak mama mówi, ze w
niedzielę całym domem idziemy na lody, to nie znaczy ze wszyscy dorośli z wyjątkiem dzieci, ale dzieci
również, a może nawet na pierwszym miejscu”
2

Marcin Luter, Artykuły Szmalkaldzkie „Nauczamy, że należy chrzcić dzieci. Przysługuje im
bowiem także obiecane odkupienie dokonane przez Chrystusa i Kościół dłużny im jest
Chrzest i zwiastowanie owej obietnicy.”
3
Adversus Haereses, II, XXII, 4
4
Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, V, 9
5
Homilie do Ewangelii św. Łukasza, XIV, 5
6
Tradycja Apostolska, 21,1-4
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Myślę że wielu współczesnych zwolenników chrztu dorosłych zdziwią dyskusje
wczesnego chrześcijaństwa, których świadectwem jest bardzo wymowny tekst który pozostał
po synodzie w Kartaginie w roku 253, na skutek interwencji bpa Fido, który domagał się
chrztu dzieci dopiero w 8 dniu! Św. Cyprian komunikuje mu synodalną decyzję 66
zgromadzonych biskupów:
„Co się tyczy chrztu dzieci, to powiedziałeś, że w drugim lub trzecim dniu
chrzcić ich nie należy i że trzeba uwzględnić dawne prawo obrzezania i
dlatego przed ósmym dniem chrzcić i uświęcać się nie powinno.
Nasz synod był co do tego całkowicie innego zdania. Na twój pogląd nikt
się nie zgodził, lecz raczej wszyscy sądziliśmy, że żadnemu urodzonemu
PATRYSTYKA dziecku nie można odmawiać miłosierdzia Bożego i łaski (...)
Cóż bowiem brakuje temu, co raz w łonie matki został utworzony rękami
Boga?
(...)
Wszyscy wreszcie, czy to dzieci, czy dorośli w darach Bożych mają równy
udział. (...)”(„List” 64:2)

1.1.10 Różne kwestie związane z chrztem dzieci
Darmowy dar
Niektórzy mają spore problemy z przyjęciem przez dzieci Łaski bez ich osobistego
udziału i zasługi. Mówią: „przecież małe dziecko nie ma wiary i nie może uczynić niczego,
aby łaskę chrztu przyjąć”. Właśnie w chrzcie małych dzieci mamy do czynienia z klasycznym
przypadkiem zapoczątkowania zbawienia z czystej łaski. Dziecko nic nie może uczynić,
a łaska i tak do niego dociera. „A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie
z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (Ef 2, 8-9). Jeśli człowiek jest dorosły, dzieje się
to przez akt wiary tego człowieka (Ef 2, 8), a jeśli jest dzieckiem dar łaski jest zupełny, nie
ma nic ze strony człowieka, co mogłoby taką dobroć Boga wytłumaczyć, nic, czym człowiek
mógłby się chlubić.
Zresztą Biblia wyraźnie mówi, że dzieci rodziców wierzących są święte (1 Kor 7,14)
Czyż nie na podobnym postulacie – niedojrzałości dzieci do wiary opierało się postępowanie
tych, którzy odsuwali dzieci od Jezusa:
”Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to,
szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże.
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie
do niego.”/Łk 18,15-17/
„Do takich należy królestwo Boże” i „Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie
wejdzie do niego”! Wyraźnie dzieci stanowią pewien wzór dla chrześcijan – jak ktoś może
sadzić iż nie mają prawa do Chrztu!
Czy chrzest dzieci jest potrzebny?
Czy chrzest dzieci jest potrzebny? Skoro „przestępstwo jednego [Adama] sprowadziło
na wszystkich ludzi wyrok potępiający” (Rz 5, 18) i ”przez nieposłuszeństwo jednego
człowieka [Adama] wszyscy stali się grzesznikami” (Rz 5, 19), to znaczy że ten rodzaj
grzechu dotyczy także dzieci. Jak wszyscy, to wszyscy – nie jest możliwe by przekleństwo
przenosiło się na dzieci, a błogosławieństwo - nie. Pismo uczy nas, że ”wszyscy zgrzeszyli
i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3, 23). Nie chodzi tu tylko o konkretne czyny grzeszne,
których dzieci popełniać nie mogą, ale o grzech płynący z przynależności do rodziny ludzkiej.
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Dowodem na to, że dzieci przychodzą na świat obciążone skutkami grzechu jest to,
że podlegają śmierci: „śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”
(Rz 5, 12). Nazywamy to tradycyjnie „grzechem pierworodnym”.
Chyba więc roztropnie jest zadbać o to, aby dziecko zostało z tego grzechu Adama
uwolnione1!
Jeśli ktoś uznaje chrzest wyłącznie dorosłych, to tym samym uznaje ze dzieci i młodzież nie
są (i nie mogą być) chrześcijanami.
Decydowanie o Chrzcie dziecka
Współczesnego czytelnika mogą zdumiewać opisy biblijne, w których nawrócenie
ojca rodziny pociąga za sobą automatycznie wiarę i chrzest wszystkich domowników (Dz
16,33;18,8).
Wbrew naszym dzisiejszym odczuciom nie są to bynajmniej zapisy dziwne. W owych
czasach władza rodzicielska była daleko większa (w Rzymie istniało nawet prawo pater
familias które dawało ojcu pełną władzę sądowniczą nad członkami rodziny). Dlatego też nie
dziwi nas np. pochwała trzymania dzieci w uległości i dobrego rządzenia domem(1 Tm 3,4)
ani – z drugiej strony – przedstawienie Kościoła jako „domu Jezusa” (Hbr 3,6).
Dziś widzimy te sprawy nieco inaczej – nie zmienia to jednak faktu iż w porządku
religijnym rodzice mają nad dziećmi daleko posuniętą władzę. Do tego stopnia, ze dziecko
zostaje zbawione z wiary Rodziców (tak odczytuję 1 Kor 7,14). Zresztą podobnie było w
Starym Testamencie - dzieci dziedziczyły błogosławieństwo i przekleństwo (na przykład Ps
112,2 czy Tb 4,12). Ojciec i (nawet dorosły) syn w tamtym czasie i na tamtym terenie byli
daleko bardziej utożsamiani ze sobą nawzajem, niż skłonny są to czynić dzisiejsi ludzie
Zachodu (po dziś dzień w niektórych krajach tamtego rejonu gdy ze względów zdrowotnych
nie można poddać –praktykowanej jako element systemu prawnego - karze chłosty ojca poddaje się syna i odwrotnie). (Nawiasem mówiąc właśnie to rozumienie ojca i syna
zadecydowało o przedstawieniu w ten sposób Osób Boskich Ojca i Syna – miało podkreślać
jedność).
W realiach ewangelicznych zobowiązanie czy obietnica syna była obietnicą ojca. Jest
to zresztą symetryczne - cześć osób zajmujących się opętaniami twierdzi ze „pełne” opętanie
może nastąpić tylko w wypadku dobrowolnej zgody woli osoby lub w wyniku ofiarowania
przez rodziców - zwłaszcza przez matkę2.
Dlatego chrześcijanin z I wieku, słysząc stwierdzenie współczesnego młodzieńca iż
„nie czuje się związany słowem swojego ojca” byłby co najmniej zdubiony.
Dochodząc do konkluzji - Rodzice mają pełne prawo, na mocy władzy nad dziećmi
udzielonej przez Boga, w imieniu dziecka zadeklarować wole przystąpienia do Nowego
Przymierza. W czasach apostolskich prawo do było jeszcze szersze - anioł mówi do
1

Nawiązując do tego, Synod Kartagiński orzekł: „Uznano również: jeśli ktoś przeczy temu,
że należy chrzcić dzieci zaraz po urodzeniu, albo mówi, że się je chrzci wprawdzie dla
odpuszczenia grzechów, lecz nie otrzymują w spuściźnie od Adama żadnego grzechu
pierworodnego, który miałby być odpuszczony przez kąpiel odrodzenia, i skutkiem tego u
tych dzieci forma chrztu ,,dla odpuszczenia grzechów” nie jest prawdziwa, lecz fałszywa —
niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Tego bowiem, co mówił Apostoł: „Przez
jednego człowieka grzech wszedł na ten świat, a przez grzech śmierć, i tak na wszystkich
ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” [Rz 5, 12], nie należy rozumieć inaczej,
ale tylko tak, jak zawsze to rozumiał katolicki Kościół na całym świecie. Według tej zasady
wiary dlatego chrzci się prawdziwie dzieci dla odpuszczenia grzechów, chociaż same nie
mogły jeszcze popełnić żadnego grzechu, aby poprzez odrodzenie doznały obmycia z tego, co
ściągnęły na siebie wskutek narodzin.”
2
Trzeba jednak zaznaczyć, iż nie jest to oficjalna wykładnia nauczania Kościoła
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Korneliusza posyłając go do Piotra: „On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom”./Dz
11,14/
Podobnie strażnik więzienny pyta się Pawła i Sylasa „Panowie, co mam czynić, aby się
zbawić?”. Oni mu odpowiadają: „Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz
siebie i swój dom.” i „Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast
przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania,
zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu” (Dz 16,30-34).
Chciałbym być dobrze zrozumiany: w tym fragmencie istotne jest potwierdzenie tego,
iż rodzic może przyjąć wiarę w imieniu osób sobie w domu podlegających. W tamtych
czasach był to „cały dom”, dziś władza rodzica ogranicza się do dzieci – ale wzór pozostaje
ten sam. Dlatego właśnie przytoczony fragment jest dla nas tak ważny dla rozstrzygnięcia
kwestii chrztu dzieci, i to niezależnie od tego czy akurat w domu strażnika opisanego w
Dziejach Apostolskich mieszkały jakieś dzieci..
Bóg wybiera jeszcze w łonie (Gal 1,15), zaś Pismo pełne jest przykładów ofiarowania
dzieci (np. „Uczyniła również obietnicę [...] oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a
brzytwa nie dotknie jego głowy” /1 Sm 1,11/), istniał zresztą taki obowiązek:
„Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej
będzie poświęcone Panu” /Łk 2,23/, który to obowiązek został wypełniony także w stosunku
do Jezusa (Łk 2,22-39).
Już od czasów Noego Bóg zbawiał dzieci ze względu na ich rodziców.
Chrzest jest sakramentem krzyża, a nie wyboru. Chrzest jest czymś, co uwalnia nas od
grzechu i śmierci. Po to został ustanowiony, by narodzić się na nowo, z Ducha i wody. Jest on
realizacją wyboru Boga (w Liście do Galatów Paweł pisze o sobie iż Bóg „wybrał mnie
jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją”1). Jezus wielokrotnie dawał wyraz temu,
iż podejście dzieci bardziej mu odpowiada niż sposób patrzenia dorosłych. (Może dlatego ze
wydaje się nam - jakże złudnie- ze wierząc „świadomie”, jesteśmy bliżej Niego. Gdybyśmy
jednak uświadomili sobie jak mało pojmujemy ze spraw bożych, widzielibyśmy jasno jak
niewiele większa jest nasza wiedza niż wiedza dzieci – i jak nieproporcjonalne do niej jest
nasze poczucie „świadomej wiary”!)
Jezus powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego
jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.”/Mk 10,15/. Niektórzy jednak myślą i rozumują
całkowicie odwrotnie, mówiąc „Kto nie dorósł do dojrzałej, świadomej wiary nie może zostać
ochrzczony i stać się pełnoprawnym członkiem Kościoła”.
Rodzice nie wybrali za mnie tylko dla mnie. Nie „zdecydowali za mnie” – co zrobię
z Łaską Chrztu zależy przecież ode mnie, ale zapewnili mi jak najlepsze możliwości – tak jak
usiłowali to zrobić w wielu innych dziedzinach.
Gdybym zgodził się na spojrzenie zgodnie z którym miałbym pretensje do Rodziców iż
„wybrali za mnie – a przecież mogłem w przyszłości zechcieć być ateistą” to konsekwentnie
powinienem oburzać się że zadecydowali za mnie w wielu innych sprawach:
 uczyli mnie (przecież mogłem chcieć zostać nieukiem)
 wychowali mnie (przecież mogłem chcieć zostać ordynusem)
 nauczyli jeść sztućcami (przecież mogłem chcieć zostać dzikusem)
 przyzwyczaili do higieny osobistej (przecież mogłem chcieć być brudasem)
 wpoili nawyk ubierania się (mogą pragnąć być nudystą)
 nauczyli czytać (mogłem chcieć pozostać analfabetą)
itd. itp. – listę można by ciągnąć.

1 Gal 1,15
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Dlaczego nie mamy o te wszystkie rzeczy pretensji do naszych Rodziców? Ponieważ dali
nam to, co mieli najlepszego.
Czasem słuchając krytyków chrztu dzieci można odnieść wrażenie, jakby bycie w
Rodzinie Bożej było dobrem względnym - jakby niektórzy bali się że udzielając go swoim
dzieciom mogą je skrzywdzić!
Jeśli ktoś mówi „należy poczekać z chrztem do czasu decyzji dziecka” świadczy to
niezbicie o tym iż nie jest pewien czy boża Łaska jest czymś obiektywnie dobrym. Innymi
słowy jego wątpliwości wypływają tak naprawdę z braku wiary…
Wstrzymanie się od chrztu jest dla nas trudne do zaakceptowania również dlatego, że
– w przeciwieństwie do protestantyzmu - oczekiwania katolików wobec tego sakramentu nie
zatrzymują się na „uratowaniu od Piekła” - ale zdajemy sobie sprawę jak wielkie dary są z
nim związane. Wszystkie dary Ducha mają swój początek w chrzcie - nadto włączani
jesteśmy w Królestwo Boże i to jako przybrane dzieci - spadkobiercy.
I tak jak żaden rodzic mając dom nie wydziedziczałby dziecka „aż będzie w stanie
zrozumieć czym jest dom” tak katolik nie widzi powodu by wyłączać z Rodziny Bożej
kogokolwiek
aż...
dorośnie.
Tak, z Rodziny. Bo my tak właśnie traktujemy Lud Boży. Nie są to jakieś prawnicze
hocki-klocki lecz bycie rodziną. I myśl że do czasu wyrażenia woli przez dziecko należy je
utrzymywać w stanie oddzielenia od Rodziny Bożej jest dla nas wręcz absurdalna.
Chrzest to coś więcej niż „polisa na Wieczność”
Dopóki będziemy patrzyli na Chrzest Święty jedynie jako na „zaklepanie sobie
zbawienia” nigdy nie zrozumiemy dlaczego pierwsi chrześcijanie chrzcili dzieci.
Zbawienie dostajemy „na początek”.
Chrzest daje dostęp do Łaski Ducha Świętego.
Człowiek jedynie uwolniony od grzechu znajdowałby się w sytuacji Adama i Ewy
przed grzechem (sytuacji „rajskiej”) - natomiast to co jest przygotowane dla chrześcijan (i co
otrzymaliśmy w wyniku Wcielenia-Nauczania-Śmierci Krzyżowej-ZmartwychwstaniaZesłania) to duuuużo więcej.
Chrzest włącza chrześcijanina w Lud Nowego Przymierza oraz w Łaski Ducha
Świętego. Jest to uczestnictwo w Królestwie Niebieskim już tu, w doczesności:
„Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.”/Łk 17,21b/
Jest ono tak cenne, że już tu na Ziemi warte poświęcenia wszystkiego innego (Mt
13,46).
Naszym zadaniem jest upodobnianie się do Jezusa - gdyż im to podobieństwo jest mniejsze,
tym trudniejsza jest wspólnota z Bogiem. Zbawienie musi dotrzeć do najgłębszej istoty
człowieka i przemieniać go - aby był zdolny do wspólnoty z Bogiem (nazywanej Królestwem
Niebieskim).
Chrzest między innymi:
 jest darem Boga, znakiem Jego miłości, w którym udziela godności dziecka Bożego
 podłącza dziecko do nieprzebranego rezerwuaru bożej Łaski, daje mu dostęp do
wszystkiego, co należy się Dziecku Boga – bo też czyni człowieka Jego dzieckiem
 daje dziecku bezpośredni dostęp do Boga, do darów Ducha Świętego
 daje możliwość powoływania się na Imię Jezusa
 jest przejawem miłości całego Kościoła (rodziców, chrzestnych, całej wspólnoty);
Chrzest to przede wszystkim Łaska
Patrzmy na Chrzest przede wszystkim jako na Łaskę, dar od Boga.
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Istotą Chrztu jest iż jest to Łaska całkowicie darmowa i wstrzymywanie jej udzielenia
przez rodziców dziecka byłoby jak czekanie z zapisem spadku na dziecko - bo przecież
„może nie chcieć być bogate”:)
A przecież jak dorośnie, może z bogactwem i tak uczynić co zechce...
Powiem więcej - jest to dar nie od rodziców i w dodatku niezbędny - a wiec nawet nie jest to
wstrzymywanie się od przepisania spadku, ale sytuacja następująca:
Rodzina żyje w ubóstwie - przymierając głodem, a dziecko cierpi na trąd który MUSI je
zabić. W tym momencie przychodzi jakiś Miłosierny Bogacz przynosząc nie tylko lekarstwo,
ale i środki do życia. A rodzice mówią „Nie, nie, poczekajmy aż dorośnie - może będzie
chciało być trędowate...”
Jesteśmy współcześnie bardzo „świadomościowo” nastawieni (zwłaszcza ludzie
Zachodu). A jednak Jego ścieżki są inne. „Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt
oddają Ci chwałę” /Ps 8,3a/. Bóg daje nam wszystko za darmo. „Gdy jednak spodobało się
Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją” /Gal 1,15/. Te
cytaty mówią wiele o planach Boga. Co więcej, Jezus wielokrotnie dawał wyraz temu, iż
podejście dzieci bardziej mu odpowiada niż sposób patrzenia dorosłych (może dlatego ze
wydaje się nam - jakże złudnie- ze wierząc „świadomie”, jesteśmy bliżej Niego. Przyznajmy
się przed samymi sobą - kto z nas, wierzących, nigdy w ten sposób nie pomyślał o dzieciach
czy nawet tych „szarych, niezaangażowanych” chrześcijanach? ).
Teraz sprawa może najbardziej ważka - sprawa udziału w tym wszystkim
ochrzczonego. Co do deklaracji, wyznania wiary - opisałem powyżej na jakiej zasadzie to się
odbywa. Natomiast czy Chrzest Święty bez późniejszego udziału (wiary, uczynków) zbawi
ochrzczonego?
Pewnie ze nie. Jeżeli ktoś jest w pełni używania umysłu i nie wierzy lub nie wypełnia
uczynków - to oczywiście figa z tego będzie. Ale to nie przeczy temu co daje i czym jest
Chrzest!
Trzeba robić i jedno i drugie.
Co więcej - i Chrzest i uczynki nie są konieczne w tym sensie, ze bez nich Bóg może
zbawić (jest On wolny w swych decyzjach). Ale nie ma dla wierzącego chrześcijanina
wykrętu od Chrztu i nie ma powodu zwlekania z Chrztem jego dzieci.
Rodzice nie pytają się dziecka czy ma się urodzić do ziemskiego życia – dlaczego nie
mieliby postąpić z Nowym Życiem tak samo?
Zresztą – nieco dalej mówić jeszcze będę o związkach Chrztu z obrzezaniem. Obrzezanie bez
wiary i uczynków tez nic nie dawało (Rz 4,9-12;Rz 3,30)
Dodam jeszcze na koniec, iż Chrzest Święty dzieci jak mało co pokazuje jak
darmowe, jak dosłownie bez naszej zasługi rozdawane jest zbawienie. Bo zbawienie jest
darem - a Chrzest czymś w rodzaju pretekstu do wręczenia tego daru (zresztą to stała praktyka
u Boga - w zamian za pierworodnego chłopca należało złożyć ofiarę ze zwierzęcia. W
dodatku, jeśli się było biednym, wystarczyła para synogarlic lub gołębi (Łk 2,24). Chyba nikt
nie powie że była to ofiara adekwatna do pierworodnego syna!). Otrzymujemy nie tylko
zbawienie (które jest upominkiem przy wejściu), ale uczestnictwo w wewnętrznym życiu
Trójcy Świętej, synostwo i dziedzictwo Boże.
Jak o tym wszystkim myślę, nie mieści mi się to w głowie...

1.1.11 Różne zarzuty
„Bez wiary nie można podobać się Bogu”
„Bez wiary nie można podobać się Bogu”. Małe niemowlę nie może
świadomie w coś wierzyć czy nie, nawet małe dziecko (o, takie
„komunijne” chociażby) też za bardzo nie rozumie, o co w tym wszystkim
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chodzi....

Gdyby kontynuować to rozumowanie, musielibyśmy nie tylko odmówić dzieciom
chrztu, ale wręcz uznać że żadne przed osiągnięciem dojrzałości nie może być zbawione (bo
skoro nie jest w stanie wierzyć a bez wiary nie można podobać się Bogu...)
Sądzę że jest to teza nie do przyjęcia - w pewnym sensie sprowadza argumentację do absurdu.
Czy naprawdę o to chodziło w przytoczonym fragmencie biblijnym?
Przeczytajmy w kontekście:
„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć,
że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.”/Hbr 11,6/
Jest oczywiste, że autor natchniony zajmuje się tu nie kwestią dzieci (czy np. osób
niedorozwiniętych umysłowo) i ich zbawienia, lecz mówi o sytuacji wiary i niewiary osoby
dorosłej.
Ten sam apostoł mówi w I Liście do Koryntian o tym iż wiara rodziców uświęca dzieci:
„Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie
niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz
zaś są święte.”/1 Kor 7,14/
Dlatego właśnie przy chrzcie dziecka tak silny nacisk kładzie się na wiarę jego rodziców.
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest”
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony.”/Mk 16,16/ Czy fragment ten nie mówi, że najpierw trzeba
uwierzyć, a dopiero potem przyjąć chrzest?
WĄTPLIWOŚĆ

1. Przytoczone zdanie jest poprzedzone wersetem: „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”/Mk 16,15/, naturalne więc że mowa w nim o
uwierzeniu w odpowiedzi na orędzie apostołów. Wyciąganie z kolejności wymienienia
warunków wniosku co do chrztu dzieci jest bezzasadne – po prostu mowa o czym innym.
Równie dobrze można by wnioskować iż skoro w Modlitwie Pańskiej czytamy:
„Niech przyjdzie królestwo Twoje;
niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;”/Mt 6,10-11/
to znaczy że… prosimy o chleb dopiero po Powtórnym Przyjściu Chrystusa!
Jezusowi nie chodziło o kolejność, lecz o spełnienie obu wymogów. Innym razem
nauczał o chrzcie mówiąc: „kto nie narodzi się z wody i z Ducha nie może wejść
do Królestwa Bożego” /J 3,5/ Gdyby interpretować ją w identyczny sposób,
sugerowałyby wręcz odwrotną kolejność chrztu i wiary!
2. Popatrzmy na werset raz jeszcze, skupiając się tym razem na drugiej jego części:
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.”
Gdyby interpretować go w zaproponowany sposób (tj. że dzieci, zanim będą zdole
świadomie uwierzyć, nie mogą przyjąć Chrztu Świętego) to konsekwentnie musielibyśmy
także uznać, że nie mogą być zbawione i zostaną potępione!
3. Nieporozumienie wynika stąd, że nauczanie – siłą rzeczy – skierowane jest do dorosłych
(w sensie: osób które są w stanie je zrozumieć). Stąd i pouczenie zawiera elementy, które
powinien wykonać dorosły.
Dlatego jeśli Jezus mówi o chrzcie i wierze, to wiadomo że warunek wiary nie dotyczy
dzieci. Jeśli Paweł pisze o wyznaniu wiary jako warunku zbawienia (Rz 10,9) - to także
wiadomo że nie jest to warunek zbawienia dzieci i nie będziemy żądać go od dzieci.
Taka narracja występowała zresztą już w Starym Testamencie; Popatrzy na Jer 4:1-2,4-5:
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"Jeżeli chcesz powrócić, Izraelu, - wyrocznia Pana - możesz do Mnie powrócić; a jeżeli
oddalisz swe bóstwa, nie potrzebujesz się błąkać z dala ode Mnie. (...) Obrzezajcie się ze
względu na Pana i odrzućcie napletki serc waszych, mężowie Judy i mieszkańcy
Jerozolimy, bo inaczej gniew mój wybuchnie jak płomień i będzie płonął, a nikt nie zdoła
go ugasić, z powodu waszych przewrotnych uczynków. Opowiadajcie w Judzie, ogłoście
w Jerozolimie! Dmijcie w trąby w kraju, wołajcie głośno i mówcie: Zbierzmy się i
udajmy do miast warownych!”
Też jest mowa - ewidentnie do dorosłych - że Izraelici mają "oddalić swe bóstwa",
"obrzezać napletki serc waszych" (tj.zwrócić się do Boga), "wołać", "opowiadać" a
zwłaszcza "powrócić" (nawrócić się do Boga).
I jednocześnie "obrzezajcie się ze względu na Pana" (jak wiadomo nakaz obrzezania był
w 8 dniu - chyba że ktoś przechodził na wiarę w Jahwe w wieku późniejszym).
W ST zresztą mamy całe mnóstwo wezwań do świadomej decyzji - choćby dobitne słowa
pod koniec Księgi Powtórzonego Prawa
"Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię,
kładę przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo"/Pwt 30,19/
... i w niczym to nie zmienia tego, że w 8 dniu należało obrzezać dziecko.
Co mówi Pismo?

Pismo Święte nigdzie nie mówi, że dzieci należy chrzcić!
ZARZUT

Rzeczywiście. Nie mówi. Nie mówi też że rudych należy chrzcić. Ani że należy chrzcić osoby
po 50-ce. Za to Pismo mówi wyraźnie: „niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa
Chrystusa” /Dz 2,38/
Życie z cudzej decyzji?
Jak można myśleć że człowiek może otrzymać Nowe Życie z powodu decyzji
jego Rodziców?
ZARZUT

Wydaje mi się to o tyle naturalne, że życie doczesne również otrzymujemy nie w
wyniku własnej decyzji, lecz woli naszego ojca i matki. Inna rzecz że tak jak doczesne życie
można stracić gdy się nie będzie o nie dbało, tak i człowiek który otrzymał Nowe Życie przy
chrzcie może stracić ten dar odchodząc od Boga.
Przeciwników tego poglądu należałoby spytać kto – według nich – może podjąć decyzję w
imieniu dziecka?
Po co?

Po co chrzest dziecku, które nie jest w stanie grzeszyć?
WĄTPLIWOŚĆ
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Temat ten szerzej omówiłem w rozdziale 0 („Po co nam Chrzest?”), tutaj tylko
chciałbym dodać iż chrzest to nie tylko odpuszczenie grzechów, ale usynowienie przez Boga:
„A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i
domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem
węgielnym jest sam Chrystus Jezus.” /Ef 2,19-20/
Chrzest tylko symbolem nawrócenia?
Chrzest jest jedynie symbolem zanurzenia w jakąś rzeczywistość,
zespolenia, zewnętrznym wyrazem tego, co już nastąpiło na płaszczyźnie
duchowej
WĄTPLIWOŚĆ

Nie mogę się zgodzić z taki poglądem. Analiza biblijna dyskwalifikuje twierdzenie,
jakoby chrzest był tylko sposobem wyznania wiary, obrazującym coś co już nastąpiło. Jest on
czymś realnym, mającym swoje konkretne skutki duchowe:
„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to,
abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to
tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.”/Rz 6,3-5/1
Los dzieci nieochrzczonych
Dlaczego teolodzy na przełomie wieków mają tak różne zdania na tak
poważny temat jak los dzieci nieochrzczonych?
ZARZUT

Owszem, są rożne zdania teologów na ten temat, w niektórych latach przeważa jedno,
w innych - inne. Spowodowane jest to faktem, iż nie ma w Objawieniu nic na ten temat
pewnego. Owszem możemy spekulować na podstawie niektórych cytatów, możemy też
wyciągać wnioski z powszechnie znanych faktów (Miłosierdzie Boże) ale... Jego ścieżki nie
są naszymi. Nic pewnego na ten temat nie wiemy, prócz tego ze ochrzczone dzieci idą do
Nieba. Gdzie idą nieochrzczone - tego w Objawieniu nie ma (acz ja osobiście jestem
zwolennikiem poglądu, ze również idą do Nieba i jest to pogląd w tej chwili dominujący).
Kościół jest wprawdzie nieomylny ale nie jest wszechwiedzący - i papież nie może sobie po
prostu wymyślić jak to jest - musi się poruszać w ramach Objawienia. Nie udajemy ze cos
wiemy, jak nie wiemy - byłoby to uzurpacją. Innymi słowy nie ma żadnej (w sensie
dogmatycznym) wiążącej nauki na ten temat2.
1

Warto też zwrócić uwagę, że biblijne określenie chrztu to „chrzest na odpuszczenie
grzechów” (Dz 2), a nie „chrzest na zewnętrzne zaświadczenie o swojej wewnętrznej wierze”.
2
W Kościele Katolickim panuje obecnie przekonanie (wyrażone przez Międzynarodową
Komisję Teologiczną z aprobatą papieża), iż dzieci umierające bez chrztu są zbawione przez
Boga. Jednak zapytany przez Radio Watykańskie o. Luis Ladaria SJ, sekretarz Komisji o to,
czy stanowisko to kończy badania teologiczne na ten temat, odpowiedział „(…)stanowisko
Komisji nie wyklucza dalszych badań. Jest jednym z etapów poszukiwań. Nie można mówić,
że je zamyka skoro nie możemy przypisywać temu dokumentowi większego autorytetu niż
posiada.”(Radio Watykańskie)
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Moc?
Czym jest fakt jaki dokonuje człowiek (Ksiądz, Biskup) poświęcając małe
dzieciątko? Czy ma on jakiś Boski dar wyświęcania i błogosławienia przez
tą ceremonię bez aktywnej służby chrzczonego?
ZARZUT

Zawsze gdy słyszę takie pytanie, budzą się we mnie wątpliwości w szczerość wiary
Braci Protestantów w zasadę „tylko Łaska” – bowiem sugeruje ono iż musielibyśmy sobie na
boże dary zasłużyć.
Co do „władzy”: każdy katolik, każdy chrześcijanin1 (a nawet nie tylko - ale to
szersza sprawa) ma te „władzę” - gdyż owa „władza” jest po prostu skorzystaniem z
Obietnicy. Jeśli Bóg mówi „Jeżeli zrobisz A to ja zrobię B” - to czy to znaczy ze robiąc A
mam władzę robienia B? Owszem, ale tylko korzystając z Obietnicy.
Chrzest różni się od obrzezania

ZARZUT

Jeśli chrzest jest kontynuacją obrzezania, to dlaczego chrzci się wszystkie
dzieci (niemowlątka) chłopców i dziewczynki? Z tego co wiadomo chrzest
narodu izraelskiego obowiązywał tylko chłopców (co miało wskazywać na
ich odrębność i przynależność do narodu izraelskiego)

Jak już wspominałem, chrzest nie jest kontynuacją obrzezania – było ono typem,
zapowiedzią Chrztu Świętego, tak jak Stare Przymierze było typem i zapowiedzią Nowego.
Nie wszystkie cechy obrzędu zapowiadającego należy przenosić na rzeczywistość
zapowiadaną. Co do zrównania chłopców i dziewczynek, to choćby na podstawie tekstu
„[...]nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie
Jezusie.”/Gal 3,28b/
Obrzezanie miało przede wszystkim znaczenie jako włączenie w Stare Przymierze:
„Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym
potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani”/Rdz 17,10/
Usunięcie ze społeczności żydowskiej ludzi nieobrzezanych miało charakter nie tyle
narodowy, co właśnie charakter nie tworzenia społeczności z ludźmi pozostającymi poza
Przymierzem:
Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek
niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej; zerwał on bowiem przymierze ze Mną.”/Rdz
17,14/
Zresztą niektóre zapisy z Dziejów Apostolskich n/t Chrztu Świętego są łudząco
podobne do opisów dotyczących obrzezania (co trudno uznać za dowód, ale jest
zastanawiające). Porównajmy na przykład:

1

Co ciekawe, Kościół bardzo wcześniej zaczął uznawać chrzest u odstępców. Za św. Stefana
I (papież w latach 254-257) Kościół uznał ważność Chrztu Świętego udzielanego przez
innowierców (pod warunkiem zachowania formuły Trynitarnej i formy), motywując to tym iż
„nie wolno żadnej nowości zaprowadzać wobec Tradycji stwierdzonej od prastarych czasów".
O ile wiem, np. baptyści do dziś nie uznają chrztu w Kościele Katolickim (my ich chrzest
uznajemy). Jest to pewna niekonsekwencja – bowiem swoją wiarę w kanon NT uzasadniają
oni opinią wczesnego chrześcijaństwa, tymczasem ważność chrztu innowierców została
ustanowiona ok.100 lat wcześniej niż kanon Biblii.
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„Tego samego dnia zostali więc obrzezani: Abraham i syn jego Izmael, a wraz z nimi zostali
obrzezani wszyscy jego domownicy - słudzy urodzeni w jego domu albo obcy, nabyci za
pieniądze”./Rdz 17,26-27/
„Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z
całym swym domem”./Dz Ap 16,33/
Zauważmy, że przynajmniej w pierwszym cytacie nie mamy żadnej wątpliwości iż chodzi
także o niemowlęta... Jest tu ten sam model: do Ludu Bożego włączane są całe rodziny1.
Nie darmo w Psalmie 8 czytamy „Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają
Ci chwałę”. I nic dziwnego, skoro dzieci są częścią Przymierza2
Warto też zauważyć że w Starym Testamencie niemowlęta - na rozkaz Boga - brały
udział w praktykach pokutnych (choć w sposób dosłowny nie były przecież w stanie
pokutować, tak jak nie są w stanie uwierzyć przed chrztem):
„Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie.
Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących
piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju! Między
przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: Przepuść,
Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie
zapanowali nad nami” /Joela 2,15-17a/
Żydzi stosowali także obmycie religijne wobec małych dzieci których rodzice nawracali się
na judaizm.
Praktyka chrztu niemowląt na podstawie wiary rodziców, tzw. ”wiara
zastępcza”, ma swe korzenie w Piśmie Św. Pan często dokonywał
uzdrowień, wskrzeszeń i odpuszczania grzechów ze względu na wiarę
innych ludzi, tzn. tych, których nie dot. to bezpośrednio. Uzdrowił
np. sługę setnika ze względu na wiarę dowódcy (Mt 8:5-13), córkę
niewiasty dla wiary jej matki (Mt 15:21-28), a dziecko Jaira wskrzesił
z powodu zawierzenia jej ojca (Mt 9:18).
Paralitykowi odpuścił grzechy z powodu wiary ludzi (Mt 9:2), a przecież
odpuszczenie grzechów należy też do istoty chrztu (Dz 2:38). Chrystus też
na podst. wiary rodziców udzielał błogosławieństwa niemowlętom i małym
dzieciom, które przynoszono do Niego (Łk 18:15n.).3

1 Spośród 10 opisów chrztu w Nowym Testamencie, połowa to opisy chrztu całych wspólnot
rodzinnych (Dz 10,47-48 ; Dz 16,15 ; Dz 16,32-33 ; Dz 18,8 ; 1 Kor 1,16)
2 Patrz Mat 18,1-6, Dz 2,39
3

Włodzimierz Bendarski W obronie wiary

Ufam Kościołowi

28

Zanurzenie czy polanie
Niekiedy można się spotkać z zarzutem, iż chrzest jest przez katolików wykonywany
niewłaściwie – np. baptyści wprost twierdzą iż jeżeli nie następuje zanurzenie, chrzest jest
„nieważny”. Spróbujmy zatem rozważyć to zagadnienie w świetle nauki Kościoła, Pisma i
świadectwa pierwszych chrześcijan.

1.1.12 Nauka Kościoła
Wbrew powszechnym mniemaniom, w Kościele Katolickim docenia się wyrazistość znaku
zanurzenia. W kanonie 1239 czytamy:
„W sposób najbardziej znaczący dokonuje się chrztu przez trzykrotne zanurzenie w wodzie
chrzcielnej.”
zaraz jednak następuje uzupełnienie „Już od starożytności może on być także udzielany przez
trzykrotne polanie wodą głowy kandydata.”

1.1.13 Co mówi Pismo?
Zwolennicy chrztu „wyłącznie przez zanurzenie” twierdzą że taki wymóg stawia
Pismo. Powołują się przy tym na fragment z Listu do Rzymian:
„Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?
Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w
Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po
to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale
Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to
tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie,
że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po
to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od
grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć
będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad
Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla
Boga.”/Rz 6,2-10/
Umyślnie przytoczyłem nieco szerszy fragment, gdyż kontekst pokazuje wyraźnie że
chrzest jest przedstawiony jako „zanurzenie” w śmierci Jezusa, jako śmierć „starego
człowieka” na krzyżu wraz z Chrystusem. Chwilowe całkowite pogrążenie się w wodzie z
pewnością może dobrze służyć czytelności symbolu (przynajmniej w sensie tej perykopy
biblijnej), niemniej nie ma wiele wspólnego z przesłaniem przytoczonego fragmentu - chodzi
o zanurzenie w Chrystusie, a nie w wodzie (a więc nie o sposób chrzczenia, a o to co chrzest
symbolizuje)1. Dowodzi tego dobitnie wypowiedź Jezusa (długo po Jego chrzcie w Jordanie).
który tak mówi o swojej śmierci: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja
mam przyjąć, wy również przyjmiecie”./Mk 10,39/

1 Podobne odniesienie znajdujemy w 1 Kor 10,1-2: „Nie chciałbym, bracia, żebyście nie
wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli
przez morze, i wszyscy byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu” – użyte
słowo „baptisma” na oznaczenie ochrzczenia nie może odnosić się do zanurzenia w morzu,
gdyż jak wiadomo żaden Izraelita nie został w nim zanurzony: „Mojżesz wyciągnął rękę nad
morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i
uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po
suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie.”/Wj 14,21-22/
Ufam Kościołowi

29

Ciekawe świadectwo znajdziemy w Liście do Tytusa w którym Paweł prezentuje sens chrztu
poprzez nieco odmienny obraz – odwołujący się raczej do odrodzenia, niż pogrzebania:
„(…) nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego
zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,
którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.”/Tt
3,5-7/
Nietrudno zauważyć, że do tego fragmentu lepiej pasuje chrzest w formie obmycia…
Nieco podobny motyw – chrztu jako oczyszczenia – znajdujemy w Liście do Hebrajczyków:
„przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła
świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.”/Hbr 10,22/
Trzeba dodać, że (wbrew sugestiom zwolenników bezwzględnego obowiązku
zanurzania) używane w Nowym Testamencie słowo „baptizo” (εβαπτιζοντο) może znaczyć
zarówno „zanurzenie” jak i „obmycie” a nawet „pokropienie” – i w tych znaczeniach bywa w
Piśmie używane.
Oto kilka przykładów użycia słowa „baptizo” w innych znaczeniach niż „zanurzenie”:
 Mk 7,4 mówi o Żydach „I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją
[baptisontai]. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają,
jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych..”).
 Łk 11:38 „Gdy jeszcze mówił, zaprosił Go pewien faryzeusz do siebie na obiad. Poszedł
więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie
obmył [ebaptisthe] wpierw rąk przed posiłkiem.”
 Hbr 9,10 „Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, a /polegają/
jedynie na pokarmach, napojach i różnych obmyciach[baptismois].” (w dalszej części
tekstu Paweł pisze wprost jak odbywały się owe obmycia: „Jeśli bowiem krew kozłów i
cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają
oczyszczenie ciała (…)”/Hbr 9,13 patrz też 9,19-21/)
Słowo „baptizo” znajdujemy także w greckim (żydowskim) tłumaczeniu Starego Testamentu
używanym w czasach Jezusa (Septuagincie) Oto przekład fragmentu Księgi Daniela, gdzie
zostało ono użyte w znaczeniu „zwilżać”:
„Wyrąbcie drzewo i zniszczcie je, tylko pień jego korzeni pozostawcie w ziemi i to w
żelaznych i brązowych okowach wśród polnej zieleni; niech go zwilża rosa z nieba”/Dn
4,20b/
„Wypędzono go spośród ludzi, żywił się trawą jak woły, a rosa z nieba zwilżała go.”/Dn
4,30a/
Należy też koniecznie zaznaczyć, że oprócz baptizo NT używa na określenie chrztu
także innego słowa (louo1), jednoznacznie oznaczającego „obmycie”. Tak jest np. w
poniższych fragmentach:
„Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby
go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo”/Ef 5,25-26/
„nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił
nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym”/Tt 3,5/
„przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła
świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.”/Hbr 10,22/
Pewną poszlaką na stosowanie chrztu poprzez polanie lub pokropienie są także opisy
chrztu strażnika więziennego (Dz 16,30-40) oraz domu Korneliusza (Dz 10,44-48) – w obu

1

niekiedy w formie loutron
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wypadkach chrzest odbywał się w domach, bez udawania się nad rzekę czy inny zbiornik
wodny1.
Czy to wszystko oznacza że nigdy nie chrzczono przez zanurzenie? Taki wniosek
wydaje się pochopny. Zanurzenie człowieka jest pięknym i wyrazistym znakiem udziału w
śmierci Jezusa i Kościół to docenia (o czym świadczy choćby przytaczany 1239 kanon
katechizmu). Myślę też że właśnie o chrzcie przez zanurzenie może mówić werset Ef 5,26
(oddany w niektórych tłumaczeniach słowami „Aby go [Kościół] uświęcić, oczyściwszy go
kąpielą wodną przez Słowo”).

1.1.14 Świadectwo pierwszych chrześcijan
W najstarszym (pozabiblijnym) dokumencie chrześcijańskim Didache – nauka
dwunastu apostołów (datowanym na lata 60-90) czytamy:
„Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób: Powtórzywszy najpierw wszystko
powyższe, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w wodzie żywej. Jeśli nie masz
wody żywej, chrzcij w innej, jeśli nie możesz w zimnej, chrzcij w ciepłej. Jeśli brak ci jednej,
i drugiej, polej głowę trzy razy wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”
W dziele „Męczeństwo św.Perpetuy i Felicyty” czytamy iż św.Perpetua (+203) została
ochrzczona w więzieniu przez polanie wodą.
Również Cyprian (zm. 258) pisze:
„Nie powinno nikogo dziwić, że chorzy przez pokropienie lub polanie (wodą) otrzymują
łaskę Pana, skoro Pismo święte oświadcza i mówi przez proroka Ezechiela: 'I pokropię was
wodą czystą i będziecie oczyszczeni...'.2 Z tego wynika, że i pokropienie wodą sprawia
to samo, co zbawienna kąpiel...”
W całym chrześcijaństwie przez ponad półtora tysiąca lat panowała zgoda co do
ważności chrztu przez polanie wodą (bez wykluczania jednak chrztu przez zanurzenie).
Dopiero XVI-wieczni anabaptyści zakwestionowali tę prawdę, propagując chrzest jedynie
przez zanurzenie3.
Argumenty za polaniem

WĄTPLIWOŚĆ

Czy o chrzcie przez zanurzenie nie świadczą następujące wersety?
„Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ
było tam wiele wody4”/ J 3,23a/
„I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił
go.”/Dz 8,38/
„A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.”/Mt 3,16a/

1

Piszę o „poszlace” a nie „dowodzie biblijnym” gdyż teoretycznie można sobie wyobrazić iż
chrzest nastąpił w przydomowym basenie; takie urządzenia były jednak dostępne raczej dla
ludzi bogatych, więc jest to mało prawdopodobne (zwłaszcza w przypadku strażnika
więziennego)
2
Cyprian miał zapewne na myśli fragment „Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze
wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą
wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich
waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę
wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.”/Ez 36,24-26/
3
Oczywiście w takim wypadku natychmiast pojawił się paradoks – skoro wszyscy byli
chrzczeni przez polanie i to jako dzieci (a więc wg anabaptystów – niczyj chrzest nie był
ważny), kto mógł ważnie ochrzcić pierwszego anabaptystę?
4
Oryginalny tekst biblijny należałoby tłumaczyć raczej jako „wiele wód” co sugerowałoby
istnienie licznych zbiorników wodnych.
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Prawdę mówiąc żaden z tych fragmentów nie świadczy o chrzcie przez zanurzenie.
Tekst Pisma rysuje nam raczej obraz ludzi wstępujących do wody i tam chrzczonych – bez
precyzowania czy chodzi o polanie czy zanurzenie (co oczywiście zanurzenia nie wyklucza).
Niezależnie od odpowiedzi na pytanie, chciałbym się bliżej zatrzymać nad cytatem z
Ewangelii wg Mateusza mówiącym o chrzcie Jezusa. Dlaczego w relacji ewangelicznej
działalność publiczna Jezusa rozpoczyna się właśnie od Chrztu w Jordanie? Dlaczego nie
czujący się godnym chrzcić Mesjasza Jan ustępuje po słowach Jezusa „Pozwól teraz, bo tak
godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”1? Co te słowa miały znaczyć?
Dla pobożnego Żyda (a takim był Jezus) „sprawiedliwe” było to, co było zgodne z
Torą. Jezus przychodzi do Jana jako przyszły kapłan który złoży ofiarę za całą ludzkość (patrz
Hbr 2,17; 3,1; 4,14-15). Z Tory zaś wynikało, iż Lewita (kapłan starotestamentowy) powinien
rozpocząć działalność w wieku ok. 30 lat. Działalność ta zaczynała się od szczególnego
obrzędu, opisanego w Księdze Liczb:
„Wyłącz lewitów spośród Izraelitów i oczyść ich. Postąpisz zaś z nimi w ten sposób, aby ich
oczyścić: pokropisz ich wodą przebłagania, ogolą całe swoje ciało, wypiorą szaty, i wtedy
będą czyści.”/Lb 8,6-7/
30-letni Jezus, rozpoczynający działalność publiczną, przychodzi do Jana po chrzest. I
choć zarówno Jezus, jak i Jan zdają sobie sprawę że Jezus nie wymaga oczyszczenia (Jan
mówi „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?2”) Jezus chce
„wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”3 i poddaje się oczyszczeniu w obrzędzie mającym swe
źródło w opisanym w Torze. A obrzęd ten polegał na pokropieniu, a nie zanurzeniu
oczyszczanego4.
Chrzest – malowidło w katakumbach
św.Kaliksta (początek III wieku)

1

Mt 3,15

2

Mt 3,14
Podobnie jak to było po narodzeniu Jezusa (zarówno w kwestii oczyszczenia Maryi i Józefa,
jak i ofiarowania Jezusa – patrz Łk 2,22-24)
4 Związek pomiędzy chrztem janowym a oczyszczeniem potwierdza fragment z Ewangelii
wg św.Jana „A powstał spór między uczniami Jana a /pewnym/ Żydem w sprawie
oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto Ten, który był z
tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i
wszyscy idą do Niego.”/J 3,25-26/
3
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1.1.15 Zakończenie
Chrzest jest wyjątkowym sakramentem, gdyż spodobało się Bogu abyśmy w tym
znaku otrzymywali Łaskę Nowego Narodzenia. Nie ma potrzeby (ani nawet możliwości)
zastępować go innymi, niebiblijnymi i wymyślonymi przez ludzi formami oddania Bogu.
Przeciwnie, każde nawrócenie musi powracać do Chrztu.
Wiedząc o tym jak wielką Łaską jest Chrzest, trudno zrozumieć postulaty nie
obdarowywania nią dzieci. Przeciwnie, kochający Rodzice dają dziecku to, co mają
najcenniejszego.
W świetle wielkości i majestatu Chrztu oraz rzeczywistości duchowej jaka za nim stoi
wszelkie zarzuty co do formy (polanie czy zanurzenie, a może pokropienie?) wydają się
małostkowe i świadczą o traktowaniu chrztu jak obrzędu magicznego, a nie sakramentu
wiary. Przy całym szacunku do liturgii chrztu nie to stanowi jego istotę.
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